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Düflünceye Özgürlük 1995-2008

MERHABA 15. YILIMIZ, 
MERHABA 11. K‹TABIMIZ…

Düflünce Suçu(!?)na Karfl› Giriflim, tam 14 önce, 23 Ocak 1995 günü,
‹stanbul DGM (Devlet Güvenlik Mahkemesi) avlusunda bafllat›lan bir im-
za kampanyas›yla yola ç›km›flt›. Yaflar Kemal’in Der Spiegel’de yay›nla-
nan bir röportaj› nedeniyle ortal›k birbirine girmifl, sonunda bu yaz› nede-
niyle bir soruflturma ve ard›ndan da dava aç›lm›flt› “Bölücülük” suçlama-
s›yla. Bu filmi 10 y›l sonra bir daha gördük, baflrolünde bu kez Orhan Pa-
muk vard›. Pamuk Nobel ödülü alan ilk yazar›m›z oldu, Yaflar Kemal Dev-
let Sanatç›s› ilan edildi. Onlar için ortal›¤› birbirine katanlar ise flu anda Er-
genekon davas›ndan yarg›lan›yorlar.Düflünce Suçu(!?)na Karfl› Giriflim ise
hiçbir tüzel kiflili¤i olmamas›na ra¤men varl›¤›n›, çal›flmalar›n› ve yay›nla-
r›n› sürdürüyor.

Elinizde tuttu¤unuz bu kitap, 2000 y›l›ndan beri her y›l Ocak ay›n›n
23’ünde, giriflimin do¤um gününde düzenli olarak yay›mlan›yor. 1 Ocak-
tan 31 Aral›k’›n son saatlerine kadar sistemli bir çal›flmayla haz›rlan›fl› sü-
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ren kitap, o y›l içerisinde ifade özgürlü¤üne karfl› aç›lm›fl tüm davalar›n dö-
kümünü yapma iddias› tafl›m›yor. Esas malzememizi bir y›l boyunca ula-
flabildi¤imiz veriler oluflturuyor ve bu verilere dayanarak Türkiye’nin o
y›la ait ‘ifade özgürlü¤ü tablosu’ gözler önüne serilmeye çal›fl›l›yoruz. Sü-
rekli takip edilen, günü gününe web sitemizdeki “ÇeTeLe” bölümüne iflle-
nen (www.antenna-tr.org/ctl) Düflünce Suçu(!?) davalar›n›n verileri, bu
kitab›n haz›rlanmas›n› sa¤laman›n yan›nda ifade özgürlü¤ü ba¤lam›nda
yarg›n›n iflleyifline de ›fl›k tutuyor.

1995’te ilk sivil itaatsizlik eylemini oluflturan “Düflünceye Özgürlük”
kitab›n› izleyen 40’tan fazla kitapç›¤›n bir araya getirilmesiyle oluflan “Dü-
flünceye Özgürlük 2000”, 77.663 yay›nc› ile bir dünya rekoru olan “Düflün-
ceye Özgürlük: Herkes ‹çin” ve 2001’den bu yana her y›l yay›nlanan dizimi-
zin 11. Kitab› oluyor bu.(*) Önceleri bu ifli tek bafl›ma yapmaya çal›flyordum.
Sonralar› genç hukukçular imdad›ma yetiflti. Bu diziye eme¤i geçen arkadafl-
lar›, Av. Nesrin Ulutürk Kelefl’i, Meryem Kavak’›, Ulafl Karan’›, Sevgi Ka-
lan sevgiyle ve teflekkürle an›yoruz. 

Bu y›ldan itibaren kendimi yavafl yavafl emekliye ay›rmaya haz›rlan›-
yorum. (Marmaris’e yerleflmek gibi bir niyetim yok ama ebedi sevgilim
“müzik” beni giderek daha fliddetle ça¤›rmaya bafllad›).

Elinizde tuttu¤unuz bu kitap gene genç bir hukukçu arkadafl›n, Av.
Zafer Gökdemir ve yard›mc›s› Ceren Baykal’›n göz nuru ile ortaya ç›kt›.
Son y›llarda zaten hukukçu arkadafllar haz›rl›yor, ben sadece girifl özetini
yaz›yordum, art›k ona da el sürmeyip sadece gururunu paylafl›yorum.

Az fley de¤il, inan›n.

Sevgi ve sayg›lar›mla,

fianar Yurdatapan

(*) Dizinin ayr›nt›l› öyküsüne ve kitaplar›n içeri¤ine http://www.antenna-tr.org/ki-
tap.asp?lgg=tr http://www.antenna-tr.org adresinden ulaflabilirsiniz.

6



2008’DEN ÇIKARKEN…

31 Aral›k’ta 2008’in çetelesini kapat›p bu kitab›n haz›rl›¤›na bafllar-
ken, elektronik posta kutular›m›z her yeni y›l için bir ritüel halini alan sa¤-
l›k, mutluluk ve bar›fl dilekleri ile doluydu. Ama 2008’i ‹srail ordusunun
‘Dökme Kurflun’ ad›n› verdi¤i, Gazze’ye yönelik a¤›r hava bombard›man-
lar› ile kapatmam›z›n üzerine, 2009 için arzulanan ‘Bar›fl’, bir baflka y›la
kald›. Daha flimdiden içlerinde çocuklar›n da yer ald›¤› yüzlerce insan öl-
dü ve bu yaz›n›n yaz›ld›¤› saatlerde ölmeye devam ediyor. 

‹srail’in Gazze’de iflledi¤i insanl›k suçlar› ve uygulad›¤› s›n›rs›z vah-
flet, her sald›r›da oldu¤u gibi, bu kez de ayn› soruyu getirdi ak›llara: Alman
faflizminin elinde soyk›r›ma u¤ram›fl, alt› milyon kurban vermifl, ›rkç›l›ktan
ve ayr›mc›l›ktan bu kadar eziyet görmüfl bir halk, nas›l olur da bir baflka
halka bu kadar ac›mas›z davranabilir, böylesine vahflet uygulayabilir?
Egemenli¤ini hangi araçla ayakta tutarsa tutsun, savaflç›l fliddet tehdidi ve
hiç olmazsa vatandafllar›n›n bir k›sm›na ölmeyi emredebilme iktidar› ol-
maks›z›n sürdüremeyece¤ini düflünen ‹srail, halk›n› y›llarca süren sistema-
tik bir çal›flmayla, üç taraftan yüz milyonlarca düflman taraf›ndan çevrili
olduklar›na; ‹srail devleti gücünü sergilemeyi kesti¤i anda denize döküle-
ceklerine; Araplar›n vahfli, kana susam›fl köktendinciler oldu¤una; Filistin-
lilere düzenli aral›klarla iyi bir ders verilmedi¤i takdirde yine otobüslerde
intihar bombalar› patlayaca¤›na inand›rd›. Dahas›, tüm korkular ve devle-
tin tüm resmi propagandas›, s›radan bir ‹srailliye makul geldi, maddi te-
melleri varm›fl gibi göründü. Hamas, gerçekten de roket at›yor çünkü; in-
tihar bombac›lar› gerçekten var; s›k s›k savafl ç›kt›¤› da do¤ru; Araplar›n
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çok kalabal›k, ‹sraillilerin çok az oldu¤u da do¤ru. Tel Aviv sokaklar›nda-
ki insanlar ‘Ben’ ve ‘Düflman’ diye düflünüyor, düflman› yok etmek gerek-
ti¤ine inan›yor. K›sacas›, insan olmaktan ç›k›yor, hep ve sadece “asker”
haline geliyor. ‹flte yarat›lan bu ‘Korku Cumhuriyeti’ ve ABD’nin ‘teröriz-
me karfl› savafl’ kavram›n› ‘yoksullukla savafl’, ‘A‹DS’le savafl’ gibi bir
slogan haline getirmesiyle sa¤lanan denetimsizlik bunca vahfletin, ölümün
ve kan›n müsebbibi…

‹nsan düflünmekten alam›yor kendini. ‹srail halk›n›n bu paranoyas›
sanki bize çok mu yabanc›? Onlar›n yok edilme korkusu yersiz de bizim
“bölünme” korkumuz pek mi hakl›?

‹flte 2008’i 2009’a ba¤layan gece TRT-6 Kürtçe yay›na bafllad›. 83
y›ll›k asimilasyon politikas›n›n iflas› devletçe kabul edildi de bölündük
mü, paramparça m› girdik 2009’a? 

2008’e ‹fade Özgürlü¤ü aç›s›ndan genel bir bak›fl

TCK 301 de¤iflikli¤i
‹fade özgürlü¤ü aç›s›ndan 2008’in en dikkate de¤er de¤iflimi, Ceza

Kanununun 301’inci maddesindeki de¤ifliklikti. Bu de¤ifliklikle ceza s›n›r›
iki y›la indirildi, “Türklük” ibaresi “Türk Milleti” olarak, “Cumhuriyet”
ibaresi “Türkiye Cumhuriyeti” olarak de¤ifltirildi. Suçun yabanc› ülkede
ifllenmesi cezay› a¤›rlaflt›rma nedeni olmaktan ç›kar›ld› ve yarg›lama için
Adalet Bakan›ndan izin almak flart› getirildi. Terörle Mücadele Kanunu
8’inci ve eski Ceza Kanunu 312’nci maddesinde yap›lan de¤ifliklikler gibi
bu de¤ifliklik de iç ve d›fl kamuoyunun bask›s›ndan geçici olarak da olsa
kurtulmak ve dava yo¤unlu¤unu azaltmak amac› tafl›yordu. Bir soru öner-
gesine cevap veren Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin, TCK 301’den, son
5 y›lda 1481 dava aç›ld›¤›n›, bu davalardan 6075 kiflinin san›k olarak yar-
g›land›¤›n›, 745 kiflinin ise mahkum oldu¤unu bildirerek bilançoyu aç›kl›-
yordu. En bafllarda sadece yazar, gazeteci, yay›nc› veya siyasetçileri hedef
alan madde, son zamanlarda soka¤a, günlük hayat›n sohbetlerine kadar in-
miflti. Bu nedenle, kimin, neyin yarg›lay›p yarg›lamayaca¤›na Adalet Ba-
kan›’n›n karar verdi¤i ve do¤al olarak erkler ayr›l›¤› rejiminin altüst edil-
di¤i bu de¤ifliklik h›zl›ca yasalaflt›. De¤ifliklik her ne kadar iflin bir yan›n›
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düzelteyim derken baflka bir yan›n› bozmak anlam›na gelse de ipe sapa
gelmez nedenlerle dava açan savc›lara bir uyar› niteli¤i tafl›m›fl olacak ki
301 soruflturmalar›nda azalma görüldü. Soruflturma izni kararlar›n› Avru-
pa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, kriterlerine göre verdi¤ini iddia eden Adalet
Bakanl›¤› da mevcut baz› soruflturmalar hakk›nda yarg›lama izni vermedi.
K›saca, devlete ve kurumlar›na yönelik elefltirilerin hakaret olarak yorum-
lanmas›na olanak sa¤layan mu¤lak, önyarg›lara kap› aralayan madde, ya-
z›m›nda hiçbir de¤iflim olmamas›na ra¤men daha az kullan›lmaya bafllad›.
Getirilen Adalet Bakan›’ndan izin alma flart›, savc›lar için 301’in kullan›-
m›nda bir denetim mekanizmas› yarat›lmas› anlam›na geldi.

Di¤er ceza maddeleri
Türk Yarg›s›, ifade özgürlü¤üne karfl› Ceza Kanunu maddelerini geç-

mifl senelerde oldu¤u gibi bu sene de kullanmaya devam etti. Adil yarg›la-
may› etkilemeye teflebbüs (TCK 288) ve Halk› askerlikten so¤utmak (TCK
318) gibi do¤rudan ifade özgürlü¤üne engel teflkil eden ve TCK 301’le bir-
likte çöp kutusuna lay›k olan bu suçlar ile birlikte yasada bulunmas› gere-
ken ancak yanl›fl uygulanan Kamu görevlisine hakaret (TCK 125/3), Suç
ifllemeye tahrik (TCK 214), Suçu ve suçluyu övme (TCK 215), Halk› kin
ve düflmanl›¤a tahrik veya afla¤›lama (TCK 216), Yarg› görevi yapan› et-
kileme (TCK 277) gibi suçlar, savc›lar ve yarg›çlar taraf›ndan iflletilmeye
devam edildi. 

Bu sene ifadeyi k›s›tlamak için yeni araçlar da bulunmad› de¤il. Ka-
nunlara uymamaya tahrik (TCK 217), fiapka ve Türk Harfleri Kanununa
ayk›r› davran›fl (TCK 222), Görevi kötüye kullanma (TCK 257), Yasakla-
nan bilgileri temin (TCK 334) gibi ceza normlar›n›n dolayl› olarak ifade
özgürlü¤üne karfl› kullan›m›, bu y›l yayg›nlaflt›. Kim bilir 2009’un gözde
ifade özgürlü¤ü k›s›tlama araçlar› hangileri olacak?

‹nternet Sansürü
Bu y›l, Türkiye gündeminden düflmeyen bir baflka durum ise web si-

telerine karfl› gerçeklefltirilen müdahalelerdi. Özellikle YouTube’un “Ata-
türk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›ndaki Kanun”a dayan›larak mahkeme-
ler taraf›ndan y›l boyunca defalarca erifliminin engellenmesi, (hala eriflile-

9



miyor) çok konufluldu. 2008 y›l› içerisinde, “‹nternet Ortam›nda Yap›lan
Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Müca-
dele Edilmesi Hakk›nda Kanun”, “Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hak-
k›ndaki Kanun” ve “Terörle Mücadele Kanunu” kullan›larak 1200’den
fazla internet sitesi karart›ld›. Üstelik eriflimin engellenmesi kararlar›, site-
lerin içeri¤inin çok küçük bir k›sm›n› oluflturan bir video, yorum, resim gi-
bi enstrümanlar gerekçe gösterilerek al›nd›. Bir durum aynen bir kentin
caddelerinin birinde kaza oldu diye, tüm kentin trafi¤e kapat›lmas› gibi…

Anayasa de¤iflikli¤i rafa kald›r›ld›
2007 Temmuz’unda yap›lan seçimden sonra Türkiye’nin gündemine

oturan yeni ve sivil anayasa, 2008 y›l› içinde terör, irtica, Ergenekon der-
ken, tamamen rafa kald›r›ld›. Üçte biri de¤ifltirilmifl olsa da, üzerinde dar-
benin gölgesi durdu¤u sürece de bir türlü yama tutmayan 82 Anayasas›’n›n
de¤ifltirilmesi konusunda koca bir y›l heba edildi. Anayasa tasla¤› için ça-
l›flan Prof. Dr. Ergun Özbudun, yeni anayasa çal›flmalar›n›n ask›ya al›nma-
s›n› de¤erlendirirken bu geliflmelerin ipuçlar›n› kat›ld›¤› bir panelde flöyle
aç›klad›: 

“Anayasa projesinin ortaya at›lmas›, Abdullah Gül’ün
Cumhurbaflkan› seçilmesi ve Anayasan›n 10 ve 40. maddele-
rindeki de¤iflikliklerin yap›lmas›yla birlikte laikçi elitlerde
bir panik havas› olufltu. Böyle bir hava içerisinde kapatma
davas› aç›ld›. Dolay›s›yla AKP bir bak›ma ‘var olma müca-
delesi’ içerisine girdi. Neticede kapat›lmad› ama öyle bir
karar verildi ki, kapat›lmaya efl de¤er diyebilece¤imiz bir
karar al›nd›. Bu süreçte, AKP’yi saran kuflatma zihniyeti ül-
keye zaman kaybettirirken, bu kuflatman›n içinde olman›n
verdi¤i tereddüt, AKP’yi bu projeyi kendi projesi olarak ka-
muoyuna sunmaktan al›koydu…” 

Terörle mücadele
Ülke s›n›rlar›nda yürütülen operasyonlar bu y›l Irak'›n kuzeyine yöne-

lik hava ve kara operasyonlar›yla devam etti. Onlarca er ve militan bu ça-
t›flmalarda öldü. Sadece ifadelerinden dolay› birçok kifliye, ‘Terör örgütü-
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nün propagandas›n› yapmak’ iddias›yla dava aç›ld›. Terörle Mücadele Ka-
nunu’nun, bas›na uygulanan sansürün kald›r›l›fl›n›n 100’üncü y›l›nda, ba-
s›n›n susturulmas› amac›yla kullan›lmas›na da devam edildi. 2008 y›l›n›n
bafl›ndan bu yana sadece Kürt medyas›na (Özgür Yorum, Ayr›nt›, Politika,
Analiz, Alternatif, Yeni Mezopotamya, Azadiya Welat, Gerçek, Özgür Ül-
ke, Gelecek, YedinciGün, Haftaya Bak›fl, Yaflamda Demokrasi, Toplumsal
Demokrasi, Öteki Bak›fl, Yeni Bak›fl) yönelik 27 yay›n durdurma cezas›
verildi. Yaz›l› bas›n›n›n yan› s›ra, internet dünyas›nda da siteler sansürün
hedefi oldu. Gündem Gazetesi ve F›rat Haber Ajans›’n›n (ANF) internet si-
teleri yasaklara maruz kald›. Gündem, mahkeme karar›yla alt› kez yasak-
land› ve bu nedenle s›k s›k farkl› isimler veya uzant›larla yay›n›n› sürdür-
mek zorunda kald›. ANF’nin ise ‘.nu’, '.com', '.eu' ve '.org' uzant›l› adres-
leri mahkeme kararlar› ile dört kez yasakland›.

Bu y›la damgas›n› vuran olgu ise terörle mücadele bahanesi alt›nda
yürütülen faaliyetlerin gizli kalm›fl yanlar›n›n ortaya ç›kmas›yd›. Taraf Ga-
zetesi, yay›nlad›¤› belgelerle 13 askerin ölmesine, 8 erin de ‘ihanet’le yar-
g›lanmas›na neden olan Da¤l›ca bask›n›n›n yap›laca¤› bilgisinin, bask›n-
dan 9 gün önce ‘ivedi’ kayd›yla Hakkari Da¤ Komando Tugay›’ndan bafl-
layarak Genelkurmay Baflkanl›¤›’na kadar tüm sorumlu ve yetkili birimle-
re ulaflt›r›ld›¤›n›; 17 askerin öldü¤ü Aktütün sald›r›s›n›n 3,5 saat önceden
insans›z hava araçlar›n›n iletti¤i anl›k istihbarat bilgileri sayesinde bilindi-
¤ini ortaya ç›kard›. Bu baflar›l› gazetecilik çal›flmalar›n›n ödülü ise Genel-
kurmay’dan tehditler ve “yasaklanan bilgileri aç›klamak” iddias›yla aç›lan
davalar oldu. 

Veee… Ergenekon
Ümraniye’de Haziran 2007’de bir gecekonduda el bombalar› ele ge-

çirilmesiyle bafllayan ve derinlefltikçe tüm Türkiye’yi saran ve sarsan bir
operasyonlar dizisi ve aç›lan soruflturma 2008 Türkiye’sinin en önemli ko-
nusuydu. ‹lkin kimse bir fley anlayamasa da her yeni operasyonda birbirin-
den ilginç isimler gözalt›na al›nd›kça kamuoyunun kafas›nda bir fleyler
canlanmaya bafllad›. Kimine göre, ‘laikleri sindirme operasyonu’, kimile-
rine göreyse ‘derin devlet sorgulamas›’yd›. Soruflturman›n uzamas›, haz›r-
lanan yaklafl›k 2500 sayfal›k iddianame, bas›na bilgi s›zd›r›lmas› gibi ko-
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nular bu y›l›n çok tart›fl›lanlar› aras›ndayd›. Y›l›n sonlar›na do¤ru (20
Ekim) nihayet Emekli Tu¤general Veli Küçük, ‹flçi Partisi Genel Baflkan›
Do¤u Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi ‹mtiyaz Sahibi ve Baflyazar› ‹lhan
Selçuk ve ‹stanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Yalç›n
Alemdaro¤lu'nun da aralar›nda bulundu¤u 46's› tutuklu 86 san›¤›n yarg›-
lanmas›na ‹stanbul 13’üncü A¤›r Ceza Mahkemesi'nde baflland›. 2008’in
son duruflmas›, 30 Aral›k Sal› günü yap›ld›.

Bu davayla birlikte ortaya saç›lan bilgiler, Türkiye’nin nas›l da her an
k›r›ld› k›r›lacak bir fay hatt›nda yaflad›¤›n› aç›kça gösterdi. Bilgiler bize
gösteriyor ki 25 y›ld›r süren bir savafltan beslenen bir tak›m kifliler, bu sa-
vafl boyunca elde ettikleri ‘s›cak pratikleri’ ve iliflkileri mükemmel bir or-
ganizasyona tafl›yarak, bilgi ve tecrübelerini daha ulvi siyasi amaçlar için
kullanmaya karar vermifl görünüyor. K›sacas› savafl s›ras›nda pefl pefle ifl-
lenmifl insanl›k suçlar›n›n merkezi olan Neo-‹ttihatç›l›¤›n 21’inci yüzy›l
versiyonu bir örgüt, Türkiye’de iç savafl ortam› yaratarak, devleti darbe yo-
luyla ele geçirmeye taammüden karar vermifl ve bu karar› hayata geçirmek
için de 2000 y›l›ndan bu yana, toplumda ses getirecek cinayetler ifllemifl,
eylemler gerçeklefltirmifl. Ergenekon’a yönelik bu çökertme operasyonlar›
ve bunun sonucu olarak aç›lan dava, baz› usul hatalar› ve polis iflgüzarl›k-
lar›na ra¤men Türkiye’de, 2008’in en k›ymetli demokratik kazan›m› ola-
rak görülebilir. Gene de tehlikenin hala devam etti¤ini ak›ldan ç›karmamak
gerekir, çünkü buzda¤›n›n derinliklerinde de¤il, sadece yüzeyinde seyre-
den bir yüzleflmeyle karfl› karfl›yay›z.

Belli ki 1996’da Susurluk, 2005’da fiemdinli flimdi ise Ergenekon is-
mini alan içinden uyanmaya çal›flt›¤›m›z bu kabus, 2009’da da devam ede-
cek. Ortaya ç›kacak yeni karanl›k iliflkiler, suikast, darbe planlar›, faili
meçhuller, gizli belgelerler ve yap›lanmalar hakk›nda sizleri uyar›yor ve
2009 için hepinize ak›l sa¤l›¤› diliyoruz. 

Nice y›llara...

Zafer Gökdemir
1 Ocak 2009
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Bu bölümde, 2008 y›l›nda ifade özgürlü¤üne karfl› aç›lan davalar›
ele ald›k. Y›l boyunca izleyebildi¤imiz davalar›n bütününü bir kitaba
s›¤d›rmak olanaks›z oldu¤undan en ilginç ve tipik olanlar› seçmeye,
ama davalara dayanak oluflturan suç türlerinden en az bir örnek
bulundurmaya ayr›ca özen gösterdik. Bölümün sonuna da bu sene
içerisinde aklama, mahkumiyet ve düflme karar› ile sonuçlanan davalar›
ve gene bu y›l boyunca engellenen sanatsal ve siyasal etkinliklerden
birer örne¤i de ekledik. Sadece bu bölümün bile, “2008 Türkiye’sinde
‘‹fade Özgürlü¤ü’nün bir foto¤raf›n› oluflturdu¤unu düflünüyoruz.
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301 KERE 301 SUÇU

Temel Demirer’in Suçu

(TCK 216, 301/1)

Hrant Dink’in öldürülmesinden bir gün sonra 20 Ocak’ta protesto
için Ankara Yüksel Caddesi’nde toplanan yaklafl›k 800 kifliye konuflan
yazar Temel Demirer hakk›nda Emniyet Güvenlik fiube Müdürlü¤ü, 22
Ocak’ta Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.
Demirer, bas›n aç›klamas›nda gazeteci Dink’in sadece Ermeni oldu¤u
için de¤il soyk›r›m› tan›d›¤› için katledildi¤ini söyledi. 20 Ocak
2007’de yap›lan bu konuflmadan yaklafl›k bir y›l sonra hakk›nda ‘Halk›
kin ve düflmanl›¤a tahrik’ (TCK 216) ve ‘Türkiye Cumhuriyetini ale-
nen afla¤›lamak’ (TCK 301/1) iddialar›yla 6 y›la kadar hapis istemiyle
dava aç›ld›. Cumhuriyet Savc›s› Levent Savafl’›n haz›rlad›¤› iddi-
anamede Demirer’in “E¤er Türkiye’nin ayd›nlar› 301 kere 301 suçu
ifllemezlerse Hrant’›n cinayetine ortak olurlar. Tarihimizde bir
soyk›r›m vard›r. Ad› Ermeni soyk›r›m›d›r” yönündeki sözlerinin suç
unsuru tafl›d›¤› belirtildi. Davan›n ikinci duruflmas›nda Ankara 2’nci
Asliye Ceza Mahkemesi, 301’inci maddede yap›lan de¤ifliklik
dolay›s›yla yarg›laman›n durdurulmas›na karar verdi ve de¤ifliklik
gere¤i dava dosyas› yarg›lama izni için Adalet Bakanl›¤›’na gönderil-
di. Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin, yazar Demirer’in, Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesinden yarg›lanmas›na izin verdi.
Bunun üzerine Demirer’in avukatlar›, izin karar›na karfl› ‹dare
Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma davas› açt›. Bu idari dava da
2008/42 esas say›l› dosya üzerinden Ankara 2’nci Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen ana dava gibi sonuçlanm›fl de¤il. 
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Ne demiflti?

“…Çok k›sa konuflaca¤›m. Gerçekleri hayk›rmaman›n cinayete
ortak oldu¤u bir ülkede yafl›yoruz. Hrant sadece Ermeni oldu¤u için
de¤il bu ülkede soyk›r›m oldu¤u gerçe¤ini ifade etti¤i için katledildi.
Türkiye ayd›nlar› e¤er 301 kere 301 suçu ifllemezlerse Hrant’›n cina-
yetine ortak olmufl demektirler. Tarihimizde bir soyk›r›m vard›r. Ad›
Ermeni Soyk›r›m›’d›r. Hrant bu gerçe¤i hepimize kann› can› pahas›na
anlatt›. Suç iflliyorum herkesi suç ifllemeye ça¤›r›yorum. Bu katil dev-
let karfl›s›nda suç ifllemeyenler Hrank Dink cinayetine ortak olanlard›r.
Dün Ermenileri katledenler bugün Kürt kardefllerimize sald›rmaktad›r-
lar. Halklar›n kardeflli¤ini isteyenler bu tarihle hesaplaflmak zorunda-
y›z. Dün Ermeni kardefllerimizin bafl›na gelenin bugün Kürt kardeflle-
rimizin bafl›na gelmemesi için suç ifllemeliyiz. Hepinizi suç ifllemeye
ça¤›r›yorum. Evet, bu ülkede Ermeni soyk›r›m› olmufltur.”
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CÜBBE SARIK

Abdurrahman Dilipak’›n Suçu
(TCK 301/2)

Anadolu'da Vakit gazetesi yazar› Abdurrahman Dilipak hakk›nda,
13 fiubat’ta yay›mlanan ‘Cübbe Sar›k’ bafll›kl› yaz›da “Devletin askeri
kuvvetlerini yay›n yoluyla afla¤›lad›¤›” (TCK 301/2) gerekçesiyle, da-
va aç›ld›. Genelkurmay Baflkanl›¤›'n›n Dilipak için Adalet Bakanl›¤›
Ceza ‹flleri Genel Müdürlü¤ü'ne gönderdi¤i flikayette, yaz›n›n çeflitli
yerlerinden cümleler seçilerek, bu ifadelerin gerçeklik, güncellik, kamu
yarar›, konuyla ifade aras›nda düflünsel ba¤ ölçütlerinin afl›ld›¤›, do¤ru-
dan Türk Silahl› Kuvvetleri'nin hedef al›nd›¤› savunuldu. Bunun üzeri-
ne Bak›rköy Cumhuriyet Savc›s› Ali Çak›r da 11 Nisan 2008 tarihinde
haz›rlad›¤› iddianamede, Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n seçti¤i cümlele-
ri al›nt›lad› ve suçlamay› bu cümlelere dayand›rd›. Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›'n›n flikayetle aç›lan ve Bak›rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen dava, Adalet Bakanl›¤›’n›n yarg›lamaya devam iznini bekliyor. 

Ne yazm›flt›?

"…Evlerinde görünür bir yere, subay flapkas› yerine yeflil fes üze-
rine beyaz sar›k sar›p koyabilirler.”

“...K›z›l Ordu'nun bir gecede nas›l da¤›ld›¤›n› hat›rlay›n.”

“...Türkiye'de toplum brifinglerle, faili meçhullerle, fifllemelerle
korkutulmufl ve bask› alt›na al›nm›flt›r.”

“...Ülkeyi kar›flt›rmak için eylemler, do¤uda J‹TEM'le, bat›da
STK'larla yürütüldü.” 

“…Vatanseverlerin yöneticisi: 'Dört bin askeri sivil k›yafetlerle
yürüttük. Kimse fark etmedi.’
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DEN‹Z, MAH‹R, ULAfi 
ZAFERE KADAR ‹Z‹NDEY‹Z !

Sibel Bulut’un Suçu
(TCK 215)

68 Hareketi’nin 40’›nc› y›l›nda da Gezmifl, Çayan ve Kaypakkaya,
yarg› taraf›ndan "suçlu" görülmeye ve Ceza Yasas›'n›n (TCK) 215.
maddesi kapsam›na sokulmaya devam edildi. At›l›m'da yay›nlanan,
Gezmifl, Çayan ve Kaypakkaya'y› anan "‹bo-Mahir-Deniz zafere kadar
izinizdeyiz" bafll›kl› yaz› da bu kapsama sokuldu ve kovuflturma konu-
su edildi. Türkiye devrimci hareketi liderlerinden Deniz Gezmifl, Ma-
hir Çayan ve ‹brahim Kaypakkaya'n›n mücadelesinin konu edildi¤i kö-
fle yaz›s› nedeniyle haftal›k At›l›m Gazetesi sahibi ve yaz› iflleri müdü-
rü Sibel Bulut’a “suçu ve suçluyu övmek” (TCK 215) iddias›yla dava
aç›ld›. Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye bafllanan dava-
da mahkeme, görevsizlik karar› vererek dava dosyas›n› a¤›r ceza mah-
kemesine gönderdi. Yarg›lamaya hangi a¤›r ceza mahkemesinde de-
vam edilece¤i henüz belli de¤il. 

Ne yazm›flt›?

“…Denizler, Mahirler ve ‹brahimlerin miras› bu günde yolumuzu
ayd›nlatan bir meflaledir. Deniz, Mahir ve ‹brahim’in açt›¤› silahl›
devrim yolunda yürümeyi sürdürmektedir.”

“…Eski dönemde, '71 devrimcili¤inin tek bir kanal›n› sahiplenen
sloganlarla an›ld› onlar. Bugün, her üç kanal› da kucaklayan, her bi-
rinden ö¤renen bir görüfl aç›s›yla sahiplenmek gerekiyor, '71'in y›ld›z-
lar›n›. Onlar›n miras›n› içerip aflan, ileri yanlar›n› derinlefltirerek bu-
güne tafl›yan, geri yanlar›n› elefltirerek aflan bir hatta yürümek gereki-
yor. Bu yüzden, sadece Denizleri, sadece Mahirleri veya sadece ‹bra-
himleri de¤il, üçünü birden sahipleniyoruz. Devrim ve sosyalizm yo-
lunda, 'Zafere kadar' ‹bo, Mahir ve Deniz'in izindeyiz.”
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TURSUN A‹LES‹

Mehmet Tursun, Berrin Tursun ve fielale Tursun’un Suçu
(TCK 106, 125/4, 277, 301/2)

‹zmir’de, 25 Kas›m 2007’de polisin ‘Dur!’ ihtar›na uymad›¤› ge-
rekçesiyle aç›lan atefl sonucu cipinin içinde hayat›n› kaybeden üniver-
site ö¤rencisi Baran Tursun’un babas› Mehmet Tursun, annesi Berrin
Tursun ve ablas› fielale Tursun hakk›nda, yapt›klar› aç›klamalardan
dolay› “Tehdit” (TCK 106), “Hakaret” (TCK 125), “Yarg› görevini
yapan› etkileme” (TCK 277), “Yarg› organlar›n› ve emniyeti alenen
afla¤›lama” (TCK 301) suçlamalar›yla dava aç›ld›. Tursun Ailesi, Kar-
fl›yaka Adliyesi bahçesinde yarg›ya güvenlerinin olmad›¤› yönünde
aç›klamalar yapm›fl, baba Mehmet Tursun, kalemini k›rarak mahke-
meyi elefltirmiflti. Dava, 2008/187 esas say›l› dosya üzerinden Karfl›-
yaka 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Suçlamalar›n
TCK 301’inci maddesine iliflkin k›sm› için ise Adalet Bakanl›¤›’n›n
izni bekleniyor. 

Ne demifllerdi?

“…Biz böyle bir mahkemede figüran olmak istemiyoruz, biz o¤lu-
muzun katilini tespit etti¤imizde hepinizin huzurunda kalemimizi k›r›-
yoruz.”

“…O¤lumun katiline yatakl›k eden Naci Kuru ve Bülent Girgin o
görevde kald›¤› sürece rahat yüzü vermeyece¤iz. Onlar rüyalar›nda,
yataklar›nda, banyolar›nda bile nefesimizi enselerinde hissedecekler-
dir. Aile olarak böyle bir yerde figüran olmak istemiyoruz. Duruflma
hala devam ediyor ancak ben lakaytl›k gördüm. Duruflmada yarg›ç
kroki veriyor ellerine, bütün polisler çeliflkili ifade veriyor. Hakim Bey
de senin arkadafl›n bunun aksini söyledi diyerek polisleri uyar›yor.
Adalete hiçbir koflulda güvenmiyorum. Türkiye’de böyle bir örnek yok.
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Susurluk’ta adalet gerçek yüzünü ortaya ç›karm›flt›r. K›z›ltepe’de,
fiemdinli’de adalet gerçek yüzünü ortaya ç›karm›flt›r. Benim davamda
ç›kartamayacakt›r. Ben, Baran Tursun’un babas›y›m. Ben çok güçlü-
yüm, gücümü o¤lumun beyaz gömle¤inden al›yorum. Siz gücünüzü ne-
reden al›yorsunuz. Ben bu mahkemeyi ciddi görmedim. 

“…Kahrolsun yanl› adalet, kahrolsun katil polis. Katillere yard›m
edenler cezalar›n› çekecekler.”

“…Bir: asayiflten sorumlu müdür muavini Naci Kuru, iki: Borno-
va Ekipler Amirli¤i’nden Bülent Girgin, üç: Oral Emre Atar’› o¤lumu-
zun katili olarak kabul ettik. fiimdi içeriden hakim bey, onlara fley ve-
riyor. Onlar› gördü¤ünüz flekilde yaz›n diyor.”

“…Ondan sonra polis de d›flar› ç›k›p diyor ki ‘arkadafllar böyle
bir soru soruyor, sak›n ola ki çeliflkili bir ifade vermeyesiniz’ diyor ve
onlarda gelip böyle bir ifade veriyor. Bir böyle bir ifadeyi kabul etmi-
yoruz.”

“…Beceriksiz insanlar›n, beceriksiz polislerin, beceriksiz emniyet
teflkilat›n›n, silah zoruyla, mermi zoruyla bir fleyler elde etsinler diye
ç›kard›klar›, bir polis kanunudur. Halbuki di¤er ülkelere bakt›¤›m›zda
bir saç telinden, bir ayak izinden normal bir suçluyu yakalamak müm-
künken Türkiye’de bunu fleyle yap›yorlar. Polis kanunlar› ile düzelte-
rek, yetkiler vererek fley yap›yorlar ve cahil polis ve o¤lumu öldüren o
polis, içeride kendi görevini yapt›¤›n› söylemektedir.”
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BM’ye fi‹KAYET

Mahmut Al›nak’›n Suçu
(TCK 216)

DTP’li Mahmut Al›nak (eski Kars DEP milletvekili), 25 Aral›k
2007’de Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ile Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral Yaflar Büyükan›t’› Birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreter-
li¤i’ne flikayet etti. Al›nak, Kars Halk Meclisi Sözcüsü s›fat›yla verdi-
¤i dilekçede, Kürtlerin binlerce y›ll›k tarihlerinde sürekli zulme u¤rad›-
¤›n›, bugün de Türkiye’de dil ve etnik kimliklerinin yok say›ld›¤›n› ile-
ri sürdü. Bunun üzerine, Kars Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Al›nak’›n
“Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i” (TCK 216) suçlamas›yla bir id-
dianame düzenledi. Hakk›nda aç›lm›fl ve devam eden 14 dava bulunan
Al›nak, bu suçlamadan dolay› Kars 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yarg›lan›yor. 

Ne yazm›flt›?

“…Dünya devletleri, medeniyet, demokrasi, bar›fl ve insan hakla-
r› sözcüklerini dillerinden düflürmemektedir, ama gelgelelim tarihi bi-
linemeyecek kadar eski olan bir milletin hala esaret alt›nda tutulufluna
da seyirci kalmaktad›rlar.”

“…Bu nas›l bir adalettir ki kufllar bile çeflit çeflit adlar tafl›rken ve
kendi dilleriyle c›v›ldafl›rken Kürtlerin ad› ve dili hakla yasakl›d›r, ha-
la suç nedenidir. Örnek vermek gerekirse, Türk devlet makamlar›na tek
bir harf bile olsa Kürtçe bir yaz› gönderilemez, suçtur. W, Q, X gibi
harflerin oldu¤u Kürtçe bir yaz› bile suç olarak kabul edilmektedir.”

"…Bugün de Kürt dram›, uygar olduklar›n› söyleyen devletlerin
onay› ile sürdürülüyor. Ama ne gariptir ki, baflta BM olmak üzere ulus-
lararas› kurulufllar bu insanl›k dram›na seyirci kalmakta. Çünkü tüm
bu kurulufllar bu Kürt dram›n›n mimar› olan devletlerin a¤›r bask›s› al-



t›ndad›r. Bugün sürmekte olan Kürt trajedisi dünyada efline hiç rast-
lanmayan bir esarettir. Eski ça¤larda bile her halk›n dili ve etnik ad›
vard›. Ama modern oldu¤u söylenen bu ça¤da Kürtlerin dilleri ve etnik
kimlikleri yok say›lmaktad›r.” 

“…Dünya bar›fl›ndan baflka hiçbir iste¤i olmayan bu halk en ufak
bir hak ileri sürdü¤ünde Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde soyk›r›m
uygulanarak yok edilmektedir. Asimilasyon tüm ac›mas›zl›¤›yla sürü-
yor. Bu soyk›r›m ve asimilasyon suçunu ise flimdi iktidarda olan Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an ve Genelkurmay Baflkan› Yaflar Büyüka-
n›t birlikte ifllemektedirler.”

“…BM'nin bu trajediye müdahale etmesi için acaba bir iç savafl›n
ç›kmas› m› gerekiyor? Kürt halk›n›n Türk halk› ile hiçbir sorunu yok-
tur. Kürtlere bu ac›y› yaflatanlar devlet yönetimini elde tutan güçlerdir.
Kürt milleti kabul edilemez bir zulüm alt›nda yaflamaktad›r. 

“…Birleflmifl Milletlerin bu k›y›ma müdahale ederek,

1. Soyk›r›m suçunu birlikte iflleyen Baflbakan Erdo¤an ile Orgene-
ral Büyükan›t’›n BM taraf›ndan oluflturulacak uluslararas› bir mahke-
mede yarg›lan›p cezaland›r›lmalar›n›, 

2. Kürtlerin gasp edilen ulusal ve insani haklar›n›n iade edilmesi
için arac›l›k yapman›z› talep ederiz.” 
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TÜRKÜM, DO⁄RUYUM, ÇALIfiKANIM…

E¤itim-Bir-Sen Üyesi 42 Ö¤retmenin Suçu
(TCK 217)

E¤itim-Bir-Sen fianl›urfa fiubesi, Aral›k 2007’de Do¤u ve Güney-
do¤u’daki flubelerin kat›ld›¤› bir Bölge ‹stiflare Toplant›s› düzenledi.
Toplant›n›n sonunda aç›klanan bildirgede, ilkö¤retim okullar›nda oku-
tulan ö¤renci and›na, e¤itimde etnik farkl›l›klar ve evrensel de¤erler,
yerel dil ve lehçelerin seçmeli olarak okutulmas›, ideolojik e¤itimden
demokratik e¤itime geçilmesi, ö¤rencilere k›l›k k›yafet serbestisi ve
baflörtüsü yasa¤› gündeme getirildi. Bunun üzerine fianl›urfa Baflsavc›-
l›¤›, sendikaya üye 42 ö¤retmenin 2 y›la kadar hapsi istemiyle iddiana-
me düzenledi. ‹ddianamede, ö¤retmenlerin and›n de¤ifltirilmesi, farkl›
dilde e¤itim verilmesi ve baflörtüsü yasa¤›n›n kald›r›lmas› talepleri
“Halk› kanunlara uymamaya tahrik suçu” (TCK 217) olarak yorumlan-
d›. Ö¤retmenlere karfl› aç›lan dava 2008/512 esas say›l› dosya üzerin-
den fianl›urfa 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. 

Ne demifllerdi?

“…AB süreci çerçevesinde gerçekleflmekte olan demokratikleflme
ve sivil anayasa haz›rl›klar› kapsam›nda yerel dil ve lehçelerin seçme-
li olarak okutulmas› sa¤lanmal›d›r.”

“…E¤itimin tüm kademelerinde herhangi bir ideolojinin dayatma-
s›ndan vazgeçilmeli, ideolojik e¤itimden demokratik e¤itime geçilmeli-
dir.”

“…‹lkö¤retim okullar›nda 5’inci s›n›fa kadar olan birinci kade-
menin 6, 7, 8’inci s›n›flardan ayr›flt›r›lmas› gerekir.”

“…‹lkö¤retim okullar›nda okutulan ö¤renci and› yeniden gözden
geçirilmeli, etnik farkl›l›klar ve evrensel de¤erler dikkate al›narak ye-
niden dizayn edilmelidir.”
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“…Ö¤rencilerin törenlere kat›lma zorunlulu¤una son verilmeli-
dir.”

“…Özellikle yüksek ö¤renimde k›l›k k›yafet serbestisi getirilip, ba-
flörtüsü yasa¤› kald›r›lmal›d›r.”

“…Karma e¤itim ilkesi gere¤ince bölgede sadece k›z ö¤rencileri-
nin devam edece¤i pansiyonlu k›z meslek liseleri aç›lmal›d›r.”
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FETO ile APO

Hac› Bo¤atekin ve Cumali Badur’un Suçu
(TCK 125/3, 267, 288)

Gazeteci Hac› Bo¤atekin, 4 Ocak’ta yay›mlanan ‘Feto ile Apo ma-
kalesinden ötürü “PKK örgütü propagandas› yapt›¤›” iddias›yla tutuk-
lanm›flt›. Bu dava kapsam›nda ifadesini almak isteyen savc›n›n “Sen
nas›l Fethullah Gülen Hazretleri Hoca efendiye Feto dersin. Çabuk
Özür dile Yoksa seni yakar›m” dedi¤ini ileri süren ve savc› hakk›nda
yay›n yapmay› sürdüren gazeteci Hac› Bo¤atekin’i 25 Haziran’da Ma-
latya 3. A¤›r Ceza Mahkemesi, yoklu¤unda 18 ay hapse mahkum et-
miflti. Daha sonra Ad›yaman'›n Gerger Savc›s› Ali Çatal, meslektafl›
Sadullah Ovac›kl› ile ilgili ‘Fethullah Gülen'e yak›nl›k duydu¤u’ iddi-
as›n› dile getirdi¤i için tutuksuz yarg›lanmakta olan Gerger F›rat Gaze-
tesi sahibi Hac› Bo¤atekin için 13 y›l 2 ay; internet sitesi gerge-
rim.com’da yay›mlad›¤› için ise Cumali Badur'un 4 y›l 6 ay hapsini is-
tedi. Hac› Bo¤atekin, bu sebepten 109 gün Kahta Cezaevi'nde tutuklu
kald›ktan sonra, 30 Temmuz'da iki kez uzayan tutukluluk süresinin ar-
d›ndan tahliye edilmiflti. Gerger Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Aral›k’ta
görülen duruflmada, tutuksuz san›k olarak yarg›lanan iki gazeteciye sa-
vunmalar›n› sunmalar› için 5 fiubat 2009'a kadar süre verdi.

Ne yazm›fllard›?

Savc› Sadullah Ovac›kl›’n›n, Bo¤atekin ‘Feto ile Apo’ yaz›s› ne-
deniyle aç›lan dava s›ras›nda ifadesini verirken kulland›¤› cümle:

“Sen nas›l Fethullah Gülen Hazretleri Hoca efendiye Feto dersin.
Çabuk Özür dile Yoksa seni yakar›m.”
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HAYIR DE, ASKERE G‹TME !

O¤uz Sönmez, Mehmet Atak, Gürflat Özdamar ve Serkan
Bayrak’›n suçu(TCK 318)

Vicdani retçi Mehmet Bal'›n tutuklanmas› ve gördü¤ü iflkencelere
karfl› 11 Haziran 2008' de Galatasaray Meydan›’nda yap›lan protesto-
nun ard›ndan gözalt›na al›nan O¤uz Sönmez, Mehmet Atak, Gürflat Öz-
damar, Serkan Bayrak hakk›nda “Halk› askerlikten so¤utmak” (TCK
318) suçlamas›yla dava aç›ld›. Anti Militarist ‹nisiyatif üyesi yaklafl›k
40 kiflinin kat›ld›¤› protesto gösterisinde okunan bildiri, tafl›nan pan-
kartlar ve at›lan sloganlar gerekçe gösterilerek aç›lan dava, 2008/1714
esas say›l› dosya üzerinden Beyo¤lu 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde de-
vam ediyor. 

Ne demifllerdi?

“…Mehmet, Mehmetçik olmayacak, öldürmeyece¤iz, ölmeyece¤iz,
kimsenin askeri olmayaca¤›z.” 

“…Hay›r de, askere gitme!”

“…Vicdani retçi Mehmet Bal'a özgürlük!”

“…Askeri cezaevinde iflkence var!”

27



O⁄LUM OLSA ASKERE GÖNDERMEZD‹M !

Bülent Ersoy’un Suçu
(TCK 318)

Star TV’de canl› olarak 24 fiubat’ta yay›nlanan ‘Popstar Alaturka’
isimli yar›flma ve e¤lence içerikli program›n sunucular› aras›nda bulu-
nan Bülent Ersoy hakk›nda Bak›rköy Cumhuriyet Savc›s› Ali Çak›r
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede Türk Silahl› Kuvvetlerinin bölücü
terör örgütü mensuplar›na yönelik olarak Irak topraklar›na yapt›¤› s›n›r
ötesi harekat aflamas›nda flehit düflen Mehmetçiklerle ilgili yapt›¤›
konuflman›n Türk Milletinin hassasiyetinin zirvede oldu¤u bir anda
yap›lm›fl olmas› ve kulland›¤› cümlelerin “Ailelerin çocuklar›n› askere
göndermemeleri… Ölen askerlerin anlams›z bir savafl nedeniyle öldük-
leri… Bu koflullarda askerlik yapman›n gereksiz ve mant›ks›z
oldu¤u…” fleklinde anlafl›lacak nitelikte oldu¤u belirtildi. Ersoy’un
“Halk› askerlikten so¤uttu¤u” iddias›yla üç y›la kadar hapsi isteniyor-
du. ‹ddianamede göze çarpan bir di¤er husus ise Türk Milletinin asker-
li¤e verdi¤i öneme de¤inilmifl olmas›, ‘flehitlik’ ve ‘gazilik’ kavram-
lar›na verilen de¤er ile ‘Her Türk Asker Do¤ar’ özdeyiflinin halk
taraf›ndan benimsenen bir atasözü say›lmas›n›n ifade edilmesiydi. ‹lk
duruflmaya kat›lmayan Ersoy için Bak›rköy 18’inci Asliye Ceza
Mahkemesi, zorla getirme karar› ç›karm›flt›. Bunun üzerine duruflmaya
kat›lan Ersoy, yaflanan fliddete çözüm bulunmas›n› talep etti¤ini; bunun
da suç olmad›¤›n› söyledi. Avukat› Muhittin Yüzüak, Ersoy’un beraa-
tini isterken “Müvekkilim askerli¤ini yapm›flt›r” dedi. 18 Aral›k’ta
yap›lan karar duruflmas›nda Ersoy beraat etti, ancak Savc› Çak›r, karara
itiraz ederek temyiz yoluna baflvurdu. Yarg›tay'dan gelecek sonuç bek-
leniyor. 
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Ne demiflti?

"…E¤er çocuk do¤urmufl olsayd›m; birileri masa bafl›nda 'Sen
bunu yapacaks›n, o da bunu yapacak' diyecek, ben de do¤urdu¤um
çocu¤u topra¤a verece¤im. Var m› böyle bir fley?... Yani tamam vatan
bölünmez bilmem ne olmaz ama yani göz göre göre de bu çocuklar›…
o zaman bütün analar do¤urun verin topra¤a bu mu yani?... ben anne
de¤ilim... ama insan›m insan olarak onlar› topra¤a vermek. O analar›n
yüre¤inin nas›l cay›r cay›r yand›¤›n› anlayamam. Ama anneler anlar.” 
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ANNE BEN‹ ASKERE YOLLAMA !

Yasin Yetiflgen’in Suçu
(TCK 318, ATA 1,2)

Antep 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Çoban Atefli Gazetesi’nin 32.
say›s›nda yay›mlanan ‘Anne beni askere yollama’ isimli makalenin
“Halk› askerlikten so¤uttu¤u” gerekçesiyle Bas›n Kanunu'nun 25/2.
maddesi gere¤ince eserin tamam›na el konulmas›na ve toplat›lmas›na
karar verdi. Daha sonra da Gaziantep Cumhuriyet Savc›l›¤›, haftal›k
‘Çoban Atefli’ gazetesinde 8 Kas›m 2007 tarihinde yay›mlanan Berkant
Coflkun'a ait yaz›dan dolay›, yaz› iflleri müdürü Yasin Yetiflgen
hakk›nda “Halk› askerlikten so¤utma” (TCK 318) ve “Atatürk'ün
hat›ras›na alenen hakaret” (ATA 1,2) suçlamas›yla bir iddianame
düzenledi. Berkant Coflkun’un yurtd›fl›nda yaflad›¤›, bundan ötürü de
Türkiye’de yarg›lanamad›¤› gerekçesiyle Yetiflgen’e karfl› aç›lan dava
Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2007/1059 esas say›l› dosya
üzerinden devam ediyor. 

Ne yazm›flt›?

“…Türkiye, tarihi boyunca kirli savafllar›n arenas› olmufltur
maalesef. Mustafa Kemal’in Dersim katliam› emrini vermesinden tutun
da...”

“…E¤er flimdiki Kürt hareketine terörist hareket deniliyorsa bu
demektir ki Mustafa Kemal’in bafllatt›¤› harekette de kendisini bu
kavramdan geri tutamaz. Tek fark› Mustafa Kemal’in tutuklanmam›fl
olmas›d›r.”
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HUGUK! HUGUK! HUGUK! HUGUK!

Halil ‹brahim Özdabak’›n Suçu
(TCK 125 Hakaret)

Yeni Asya gazetesi çizeri ‹brahim Özdabak hakk›nda, 19 Mart
2008 tarihli bir karikatüründen dolay›, “Yay›n yoluyla hakaret” suçla-
mas›ndan ve Ceza Yasas›'n›n (TCK) 125’inci maddeden dava aç›ld›.
Bak›rköy Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'n›n haz›rlad›¤› iddianamede, gaze-
tenin birinci sayfas›nda yay›mlanan ‹brahim Özdabak imzal› kurumufl
bir a¤ac›n dal›nda pinekleyen bir baykufla cüppe giydirildi¤i, “Huguk!
Huguk! Huguk! Huguk!” ifadelerinin geçti¤i karikatürün o s›rada gün-
demde olan Ak Parti’ye aç›lm›fl iddianameye tepki olarak Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›s› Abdurrahman Yalç›nkaya’ya görevinden dola-
y› ‘hakaret’ içerdi¤i belirtildi. Dava, 2008/235 esas say›l› dosya üzerin-
den Bak›rköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Ne çizmiflti?
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TELEKULAK

Kemal Göktafl ve Gökçer Tahincio¤lu’nun Suçu
(TCK 334, TMK 6/1)

Ankara 11’inci A¤›r Ceza Mahkemesi'nin Emniyet Genel Müdür-
lü¤ü, Milli ‹stihbarat Teflkilat› (M‹T) ve Jandarma Genel Komutanl›-
¤›'na tüm Türkiye’nin telefon, internet ve faks haberleflmesinin izlen-
mesi yönünde yetki veren karar›yla ilgili haber yapan gazeteciler Gök-
çer Tahincio¤lu ve Kemal Göktafl hakk›nda “Yasaklanan Bilgileri Te-
min” (TCK 334) ve “Terörle mücadelede görev alm›fl kiflileri hedef
göstermek” (TMK 6/1) suçlamalar›yla dava aç›ld›. ‹ddianamede, tüm
Türkiye'nin izlendi¤ine iliflkin mahkeme karar›n›n gizli belge oldu¤u
iddia edilirken, karar› veren yarg›c›n isminin yaz›lmas› “Terör örgütle-
rine hedef gösterme” suçu olarak de¤erlendirildi. Bu haberleriyle 24
Temmuz 2008’deki Geleneksel Gazeteciler Günü’nde TGC Bas›n Öz-
gürlü¤ü Ödülü’nü alan Vatan gazetesi muhabiri Göktafl ve Milliyet Ga-
zetesi muhabiri Tahincio¤lu ‹stanbul 9’uncu A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nde yarg›lan›yor. 

Ne yazm›fllard›?

Türkiye’yi sarsacak belge (Kemal Göktafl’›n haberi)

“…Milli ‹stihbarat Teflkilat›, son 2 ayda Türkiye'de kurulan her
türlü iletiflimi gözalt›na ald›. Yurt d›fl› da dahil yap›lan tüm sabit hatl›
telefon görüflmeleri, Turkcell, Telsim, Avea hatl› tüm cep telefonlar›n-
dan yap›lan konuflmalar, bütün e-mail yaz›flmalar›, faks ve SMS mesaj-
lar›n›n en datayl› bilgileri mahkeme karar›yla M‹T'e iletildi. Bu bilgi-
lerin M‹T'e verilmesi karar›n› alan ise Diyarbak›r 6. A¤›r Ceza Mah-
kemesi'ydi.”

“…Diyarbak›r 6. A¤›r Ceza Mahkemesi'nin M‹T'in talebi üzerine
6 May›s 2005'te verdi¤i kararda flöyle deniyor: "Talebin kabulü ile yurt
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d›fl› ba¤lant›l› illegal silahl› terör örgütlerinin yasad›fl› faaliyetlerine
yönelik olarak faillerin belirlenmesi, ele geçirilmesi ve suç delillerinin
elde edilmesi ve eylem planlamalar›n›n önceden ö¤renilmek sureti ile
engellenmesi baflka yollarla mümkün olmad›¤›ndan yurt d›fl› ç›k›fllar ve
girifller dahil olmak üzere Telsim, Turkcell, Avea, Türk Telekom Afi
uzak mesafe telefon hizmeti vermeye yetkili A, B, C tipi lisans› olan ile-
tiflim flirketleri taraf›ndan iflletilen ve telefon üzerinden yap›lan iletifli-
me ait tüm detay bilgilerin M‹T Müsteflarl›¤›nca detay kay›tlar›n›n
al›nmas› ve incelenebilmesi konusunda Anayasa'n›n 22. maddesi ile
4422 say›l› yasan›n 2, 4, 11 ve 16. maddeleri uyar›nca 08. 04. 2005 ta-
rihleri ile 30. 05. 2005 tarihleri aras›n› kapsayacak flekilde izin veril-
mesine karar verildi.”

‹zleme ‹tiraz› (Gökçer Tahincio¤lu’nun haberi)

“…Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baflkanl›¤›’n›n ar-
d›ndan, M‹T’e de iletiflim araçlar›yla yap›lan görüflmelerin detay bilgi-
lerini ö¤renme yetkisi tan›nd›. Mahkemeye baflvuran Jandarma Genel
Komutanl›¤› da ayn› yetkiyi ald›. Ancak, Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤› (T‹B) “haberleflme özgürlü¤ünü” gerekçe göstererek Jan-
darma’ya yetki veren mahkeme karar›n› kald›rtt›.”

“…Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi Hâkimi Hasan fiat›r, bu ta-
lebi yerinde buldu. Kararda, yurtd›fl› görüflmeler dahil olmak üzere
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve AVEA üzerinden yap›lan ileti-
flime ait tüm detay bilgilerinin, GPRS, internet ba¤lant›lar›, SMS, DA-
TA transferi, haberleflme, faks ve abone bilgilerinin detay kay›tlar›n›n
12 Kas›m 2007 tarihinden ileriye dönük olarak üçer ayl›k dönemler ha-
linde canl› (online) olarak Jandarma’n›n kullan›m›na sunulmas› uygun
bulundu. Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkan› Fethi fiimflek, 15 Kas›m
2007’de karara itiraz etti. fiimflek, itiraz›nda, “Jandarma’n›n görevleri
aras›nda ülke seviyesinde istihbarat faaliyetinde bulunma yetkisinin
yer almad›¤› dikkate al›narak, karar›n kald›r›lmas› talep olunur” dedi.
‹tiraz› de¤erlendiren fiat›r, itiraz› reddetti.

33



DERNE⁄‹ME DOKUNMA !

Lambdaistanbul’un Suçu
(Dernekler K. 17, MK 60/2)

Lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel bireylerin haklar›-
n› savunan Lambdaistanbul'a (LGBTT) ‹stanbul Valili¤i ‹l Dernekler
Müdürlü¤ü'nün flikayetiyle dava aç›ld›. Valilik, derne¤in tüzü¤ünün,
amaçlar›n›n hukuka ve ahlaka ayk›r› oldu¤unu, ayn› zamanda derne¤in
ad›ndaki ‘Lambda’n›n Türkçe olmamas›n›n yasaya ayk›r› oldu¤unu id-
dia etmiflti. Beyo¤lu 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen da-
vada, Lambdaistanbul, bilirkiflinin kapatma davas›n›n hukuki dayana¤›
olmad›¤› yönündeki raporuna ra¤men kapat›ld›. Mahkeme hem derne-
¤in isminin Türkçe olmad›¤›na hem de örgütlenme özgürlü¤ünün, ‘ge-
nel ahlak’ ve ‘baflkalar›n›n özgürlüklerinin korunmas›’ için s›n›rland›-
r›labilece¤ine hükmetti:

“Lambda” kelimesinin Türkçe karfl›l›¤›n›n dernek
isminde öncelikle belirtilmemifl olmas›, ayr›ca dava-
l› dernek tüzü¤ünün 2. maddesinde belirtilen amaçlar
ve bu amaçlar›n uygulanmas›na yönelik dernek tüzü¤ü-
nün 3. maddesinde belirtilen çal›flmalar bölümlerinde
geçen ve yukar›da belirtilen “hukuka ve ahlaka ayk›-
r› dernek kurulamaz” hükmüne ve T.C. anayasas›n›n 41
maddesinde belirtilen “Aile Türk toplumunun temeli-
dir ve efller aras›nda eflitli¤e dayan›r. Devlet aile-
nin huzur ve refah› ile özellikle anan›n ve çocukla-
r›n korunmas› ve aile planlamas›n›n ö¤retimi ve uy-
gulamas›n› sa¤lamak için gerekli tedbirleri al›r,
teflkilat› kurar” fleklindeki emredici hukuk kuralla-
r›na ayk›r›l›k teflkil etti¤i dolay›s›yla T.C. Anaya-
sas›n›n 33/3 maddesi ile A‹HS’in 11/2 maddesinde be-
lirtilen dernek kurma özgürlü¤ü k›s›tlanabilece¤i
“genel Ahlak ile baflkalar›n›n hürriyetlerinin korun-
mas›” durumlar›n›n kapsam›na girdi¤i sonuç ve kana-
atine ulafl›ld›¤›ndan, daval› derne¤in dernekler ka-
nununun 17.maddesi delaletiyle MK’n›n 60/2. maddesi
gere¤ince feshine karar vermek gerekmifltir.
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Fesih karar› verilmesinin ard›ndan derne¤in avukatlar›, davay›
Yarg›tay’a tafl›d›. Temyiz incelemesinde Yarg›tay’›n Lambaistanbul
hakk›nda verilmifl olan fesih karar›n› bozdu¤u yönünde duyumlar al›n-
sa da karar henüz derne¤in avukatlar›na tebli¤ edilmedi. 
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DURUfiMAYI TERK ED‹YORUZ !

Ömer Kavili’nin Suçu
(TCK 125/1-3)

Kad›köy 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 24 Ekim 2007 tari-
hinde görülen kamu davas›nda, san›k olarak yarg›lanan Cemil Alt›nbi-
lek’in avukat› s›fat›yla kat›ld›¤› duruflmada, savunma hakk›n›n ihlal
edildi¤ini savunan Ömer Kavili’ye “Kurul halinde çal›flan kamu görev-
lilerine görevlerinden dolay› hakaret” (TCK125/3) iddias›yla dava aç›l-
d›. Davan›n iddianamesinde, Kavili’nin mahkeme kürsüsüne yürüyerek
el kol hareketleri yapmas›, iddialar›n› yüksek sesle beyan etmesi ve
sonra da di¤er avukatlarla duruflma salonunu terk etmesi yarg›çlara ha-
karet suçlamas›na dayanak teflkil etti. Kavili’nin yarg›land›¤› dava Ka-
d›köy 3’üncü A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 2008/224 say›l› dosya üzerin-
den devam ediyor. 

Ne demiflti?

“…Siz duruflmaya saat 10:00 olmadan bafllad›n›z, ayr›ca durufl-
maya gelen avukatlar›n isimlerini yazd›r›rken meslektafl›ma aya¤a kal-
k›n dediniz. Hangi hakla meslektafl›m› aya¤a kald›r›yorsunuz? O za-
man savc› bey de aya¤a kalks›n!”

“…Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.”

“…Yarg›ç taraf›ndan sözlerimizin tutana¤a de¤ifltirilerek yaz›ld›-
¤›n› gördü¤ümüz için, sözlerimizi bizzat ve aynen yazd›rmak istiyo-
ruz.”

“…Duruflma usul ve yasalara ayk›r› olarak yap›l›yor. Hukukun
ayaklar alt›na al›nd›¤›, yarg›lama kurallar›n›n çi¤nendi¤i, böyle bir fa-
aliyeti adil yarg›lama hakk›n› ihlal niteli¤inde gördü¤ümüzden, kiflisel
ahlak ve onurumuz ve avukatl›k meslek kurallar› çerçevesinde durufl-
may› terk ediyoruz.”
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KÜRTÇE AJANDA

Sezgin Tanr›kulu ve Nesip Y›ld›r›m’›n Suçu
(TCK 257)

Diyarbak›r Barosu Baflkan› Sezgin Tanr›kulu ile ayn› baroya ka-
y›tl› Nesip Y›ld›r›m hakk›nda 2007 y›l›nda Kürtçe ve Türkçenin bir
arada kullan›ld›¤› baro ajandas› bast›rd›klar› gerekçesiyle Diyarbak›r
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› soruflturma bafllatt›. Tanr›kulu ve Y›ld›r›m’›n
avukat olmalar› nedeniyle soruflturman›n yürütülmesi için Adalet Ba-
kanl›¤›’ndan istenen izin verilince savc›l›k, Tanr›kulu ve Y›ld›r›m hak-
k›nda dava açt›. Haz›rlanan iddianamede, iki avukat›n, avukatlara da¤›-
t›lmak üzere ajanda bast›rd›klar›, bu ajanda da Türkçe yaz›lar›n yan›s›-
ra Kürtçe yaz›lara yer verdikleri belirtildi. ‹ddianamede, ajanday› bas-
t›rmaktan sorumlu tutulan Baro Baflkan› Sezgin Tanr›kulu ile baro üye-
si Nesip Y›ld›r›m’›n “görevlerini kötüye kulland›klar›” (TCK 257) ge-
rekçesiyle 3'er y›l hapisle cezaland›r›lmalar› isteniyor. ‹ki avukat hak-
k›ndaki dava, Siverek A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. 

Suçlanan ajanda nas›ld›?
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KÜRTÇE D‹LEKÇE

Mehdi Tanr›kulu’nun Suçu
(TCK 222/1)

Eski Astsubay Kas›m Çakan, Do¤u ve Güneydo¤u’da görev yap-
t›¤› s›rada flahit oldu¤u faili meçhul cinayetleri bir kitapta toplad›. Ça-
kan, “Yakalanan PKK’l›y› helikopterden att›lar, Özel harekâtç› polis
PKK’l› bir kad›n›n ölüsüne tecavüz etti.” gibi iddialar› isim, tarih ve
yer vererek kitab›nda yazd›. Kitab›n›n ihbar olarak kabul edilmesi ge-
rekirken, ‹stanbul 14’üncü A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yazar Çakan ve
kitab›n yay›nc›s› Mehdi Tanr›kulu hakk›nda “Terör örgütünün propa-
gandas›n› yapmak” (TMK 7/2) iddias›yla Eylül 2007’de dava aç›ld›.
Daha sonra Tanr›kulu, kitab›n Ergenekon soruflturmas›na somut delil
teflkil etti¤ini belirterek, fi›rnak Askeri Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönde-
rilmek üzere ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na Kürtçe yaz›lm›fl bir
suç duyurusu verdi. Tevn Yay›nc›l›k’›n sahibi Tanr›kulu, Kürtçe dilek-
çeyle suç duyurusunda bulundu¤u gerekçesiyle, Türk Harflerinin Ka-
bulü Kanununa ayk›r› davranmaktan 5 ay hapis cezas›na mahkum ol-
du. fiimdi de yarg›lanmas› s›ras›nda Kürtçe savunma dilekçesi verdi¤i
için yarg›lan›yor.

Ne yazm›flt›?

“XWEPARASTINA MIN E

Ji Serokatiya Lijneya Dadgeha 2. a Sulh Ceza Re

Sultanahmed”

“…Birêz serokatiya lijneya dadgehê, birêz dadgerna;”

“…Di destpêkê de ez, ji ber derfetdayina xweparastinê ku dadgeh
daye min, rêz û spasiyên xwe, di flexsê serokatiya lijneya dadgehê de,
ji feraseta dadê re pêflkêfl dikim. Hêvîdar im ku hemû bêdadiyên nava
mirovahiyê, bi dada pîroz werin çareserkirin. Bi hêvîdariya pêkanîna

38



dadê, ku di nava mirovan de tu pirsgirêkên dadî nemînin, parastina
xwe pêflkêfl dikim.” 

“…Min, di mêjûya 04.04.2006an de wek dozdarek, di derheqê
dozgerê komarê yê Amedê Muammer Ozcan de, ji ber ku di derheqê ci-
vaka Kurd de bêrêzîtî kiriye, daxwaznameya banga sûc nivîsî. Lê belê
çi ecêb e! Ez dozdar bûm lê ez bûm bersûc! Belê, kivfl e ku tu erk nika-
re îfadeya dozger bigire! 

“…Lewre ev nêzîktêdayina neyînî ya rêveberiyê, hemû pirsgirêkên
Turkiyeyê berevajî kiriye. Di serî de jî hemû mafên civaka Kurd binpê
kiriye. Eve ev doza sosret jî li ser vî hîmî derketiye holê. Loma, axafti-
na bi Kurdî jî weke ecêbmayinek tê dîtin, ceza lê tê birîn. Xweparasti-
na bi Kurdî, dîsa wisa. Ev yek wek pirsgirekek ango, weke pirsgirêka
Kurd ji serê sedsala çûyî ta niha berdewam dike ku; EV PIRSGIRÊK,
TEQEZ DIVÊ BI RÊBAZEK DEMOKRATÎK Û AfiTIYANE BÊ ÇARE-
SERKIRIN! Heke na û bi derengî bikeve, pêflî ewê bi navê îslamiyetê
bibe munafiqiyek herî kirêt ku li ba yezdanê dilovan jî ewê gunehê he-
rî mezin be…”

“…Vekirina vê dozê, di pîvanên azadiya ramanê û dîroka dadê de
karesatek mezin derdixe pêflberî mirov. Bêguman ev doz, ne dozeke hi-
qûqî ye dozeke siyasî ye…”

“…Ev doz; ji ber ku dozeke siyasî ye, diviyabû mercên dozê ji bin-
geha xwe de bihata zelalkirin. Di nêzîktêdayina vê dozê de, siyaseta
flerxwaz û siyaseta afltîxwaz divê bên zelalkirin. Hiqûqa ku tê bikara-
nîn jî divê naveroka wê bê zelalkirin. Ji ber vê yekê min xwest piralî
nêzî dozê bibim û parastina xwe jî wek hêzdarê afltiyê pêkwerînim. Bi
vî awayî, bingeha vekirina vê dozê dahûrînim. Ev doz, bi her awayî
divê bê betalkirin. Ez dixwazim ji bo afltiyek mayînde ya Turkiyeyê xe-
bat bikim.”

“An demokrasiya bi temamî, an qet û qet!”

Digel rêzên min

Mehdî Tanrikûlû
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BATI’NIN NEY‹N‹ ALDIK?

LM Bas›n Yay›n Ltd. fiti., Mehmet Ça¤ça¤’›n Suçu
(MK 24, BK 49)

Leman Dergisi’nin 30 Ocak tarihli nüshas›n›n kapa¤›nda yay›mla-
nan, fotomontajl› resmi üzerine yerlefltirilmifl ‘Bat›n›n ilmini bilimini
de¤il, ahlaks›zl›¤›n› ald›k’ yaz›s›ndan oluflan karikatür nedeniyle Bafl-
bakan Erdo¤an, Leman dergisinin kapa¤›nda kullan›lan “foto¤raf›n›n
gerçek olmad›¤›n› ve a¤›r hakaret içerdi¤ini” belirterek, 20 bin YTL
tazminat talep etti. Dava dilekçesinde, Leman dergisinin kapa¤›nda yer
alan “Baflbakan Tayyip Erdo¤an’a ait foto¤raf›n gerçe¤i yans›tmad›¤›,
fotomontaj yoluyla uygunsuz hale getirildi¤i ve toplumun ahlaken ka-
bul etmeyece¤i bir hale büründürüldü¤ü” ifade edildi. Ankara 16’nc›
Asliye Hukuk Mahkemesi Yarg›c› Yaflar Eren, Leman dergisinin, Bafl-
bakan Erdo¤an’a yasal faiziyle birlikte 4 bin YTL manevi tazminat
ödemesine karar verdi. Leman Dergisi'nin avukat› ‹smail Atak karar›
temyiz etti. Temyize iliflkin Yarg›tay’dan henüz bir karar ç›kmad›.

Ne çizmiflti?
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2008’de CEZA ALANLAR

Leyla Zana (TCK 314 , Terör örgütüne üye olmak)

Diyarbak›r 5’inci A¤›r Ceza Mahkemesi, çeflitli tarihlerde yapt›¤›
dokuz konuflmada “PKK örgütü propagandas› yapt›¤›” iddias›yla eski
Demokrasi Partisi (DEP) milletvekili Leyla Zana’y› 10 y›l hapse mah-
kum etti. Mahkeme, TCK'nin 53/1. maddesi gere¤ince de Zana’n›n seç-
me-seçilme ehliyetinden ve di¤er siyasi haklar› kullanmaktan yoksun
b›rak›lmas›na da karar verdi.Diyarbak›r Özel Yetkili Cumhuriyet Sav-
c›s›, verilen 10 y›ll›k hapis cezas›n› az bularak temyiz baflvurusunda
bulundu. Savc›, 9 kez 5’er y›l hapis cezas› daha istedi. Zana, Diyarba-
k›r’daki mitingde, “Amed (Diyarbak›r), senden öyle bir ses bekliyorum
ki yüksek bir ses, sadece Ankara duymamal› Amed, dünya alem sesini
duymal›...”; Batman'da da, “Batman özgürlü¤ün alt›ndaki yürüyüflün-
dedir. Bu flark› 30 y›ld›r ayaktad›r. Bu irade k›sa zamanda gönlümüz-
deki bar›fl› getirecektir. Bu bar›fl›n gelmesini istiyor musunuz? Yediden
77'ye kadar tüm kad›nlardan tutun efllerine kadar biz savafla kavgaya
haz›r›z; siyasi bir sorun olarak Kürt sorununun çözümünde Kürt halk
önderi Öcalan'›n rolü son derece önemlidir” fleklindeki ifadeleri nede-
niyle yarg›lanm›flt›. 

Mahmut Al›nak (TCK 215, Suçu ve suçluyu övmek)

DTP Kars ‹l Baflkan› Mahkmut Al›nak'›n, Kars’ta cadde ve park-
lara, Deniz Gezmifl, Musa Anter ve Vedat Ayd›n’›n ad›n›n verilmesine
iliflkin Kars Belediyesi’ne yapt›¤› talep üzerine dava aç›ld›. Kars Cum-
huriyet Baflsavc›l›¤›, Al›nak’›n bu talebinden dolay› TCK’n›n “Suçu ve
suçluyu övmek” fiilini düzenleyen 215’inci maddeden yarg›lanmas›n›
talep etti. Mahkeme, Al›nak hakk›nda 25 gün hapis cezas› verdi, daha
sonra bu ceza 500 YTL para cezas›na çevrildi. 
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Mahmut Al›nak (TCK 215, Suçu ve suçluyu övmek)

Kürtçe yay›n yapan ROJ TV'de 26 Haziran 2007 tarihinde yay›na
kat›lan Kars DTP ‹l Baflkan› Mahmut Al›nak, “‹mral› çarm›h› iflledikçe,
Öcalan o ‹mral› çarm›h›nda kald›kça, yani o zindan varoldukça...” de-
di¤i için, Abdullah Öcalan’› övmekten yarg›land›. Mahkeme, Al›nak
hakk›nda 25 gün hapis cezas› verdi, daha sonra bu ceza 500 YTL para
cezas›na çevrildi. 

(Para cezas›na çevrilen davalar›n ard›ndan Al›nak, sivil itaatsizlik
eylemi bafllatt› ve para cezalar›n› ödemeyerek “Özgürlü¤ü parayla sa-
t›n almayaca¤›m için hapis cezas›n›n karfl›l›¤› olan paray› yat›rmayaca-
¤›m.” dedi ve iki davadan toplam 50 gün cezas›n› hapis yatarak çekti.)

Mahmut Al›nak (TCK 215 (iki kez), TCK 217 Suçu ve 
suçluyu övmek, Kanunlara uymamaya tahrik)

Dava, DTP Kars ‹l Baflkan› Mahmut Al›nak'a karfl› 04 Haziran
2007 tarihinde Kafkas Üniversitesi Ö¤renci Derne¤i taraf›ndan düzen-
lenen ‘Demokrasinin Öncelikleri’ konulu panelde yapt›¤› konuflma ve
kar üstünde ç›plak ayakl› bas›n aç›klamas› yaparak, ‘Gençler Ölmesin,
Anneler A¤lamas›n’ kampanyas›n›n duyurusunu yapmas› gerekçe gös-
terilerek aç›ld›. Al›nak, “Suçu ve suçluyu övme” ve “Kanunlara uyma-
maya tahrik” iddias›yla yarg›land›. Mahkeme Al›nak’› suçlu bularak
TCK’n›n 215’inci maddesini iki defa uygulad› ve toplam 4 ay 5 gün ver-
di¤i hapis cezas›n› 2500 YTL para cezas›na çevirdi. 

Mahmut Al›nak (TCK 222, Türk Harfleri Kanunu'na 
muhalefet)

Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’a, Kars’›n sorunlar›n› içeren Kürtçe yaz›lm›fl dilekçe gönderen, es-
ki DEP Milletvekili ve DTP Kars ‹l Baflkan› Mahmut Al›nak'›n, Türk
Harflerinin Kabulü Kanunu’na muhalefet suçundan (TCK 222) yarg›-
lanmas› istemiyle dava açt›. Bu dava, Yarg›tay Baflsavc›l›¤›'n›n
DTP’nin kapat›lmas› istemiyle açt›¤› davan›n 141 gerekçesi aras›nda da
yer ald›. Mahkeme, Al›nak’› suçlu bularak 6 ay hapis cezas›na çarpt›rd›. 
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Eren Keskin (TCK 301/2, Devletin askeri teflkilat›n› alenen
afla¤›lamak)

Keskin, Almanya'da Der Tagesspiegel gazetesinde 24 Haziran
2006 tarihinde yay›mlanan demecinde, Dan›fltay sald›r›s›n›n devlet dü-
zenini bozmaya yönelik olmad›¤›n›, tam tersine laik, otoriter ve askeri
devlet düzeninin güçlendirilmesine hizmet etti¤ini, Türkiye’de hiçbir
hükümetin kendi hükümet program›n› uygulama gücüne sahip olama-
d›¤›n›, Türkiye'nin asl›nda ordu taraf›ndan haz›rlanan ‘Milli Siyaset
Belgesi’yle yönetildi¤ini, hiçbir hükümetin buna karfl› gelemeyece¤ini
ifade etti. Bunun üzerine, Kartal Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Genelkur-
may Baflkanl›¤›’n›n flikayeti ile Keskin hakk›nda TCK 301 uyar›nca
dava açt›. ‹stanbul Barosu da, askerin talebi üzerine Eren Keskin hak-
k›nda disiplin soruflturmas› bafllatt›. Genelkurmay Baflkanl›¤›'n›n flika-
yetiyle aç›lan davada Keskin, ikinci duruflmada mahkum oldu. Suçun
bir Türkiye Cumhuriyet vatandafl› taraf›ndan yurt d›fl›nda ifllendi¤ine
karar veren mahkeme, cezay› 301’inci maddenin 3’üncü bendi uyar›n-
ca cezay› 6 ay 20 güne ç›kard› ve 4 bin YTL para cezas›na çevirdi. 

Muhittin Ery›lmaz (TMK 7/2, Terör örgütünün 
propagandas›n› yapmak)

Diyarbak›r'da 25 Mart’ta yap›lan Demokratik Toplum Partisi
(DTP) eyleminde imam Muhittin Ery›lmaz, elinde Kur’an-› Kerim’le
parti otobüsünün üstüne ç›karak s›n›rötesi operasyonu protesto etmiflti.
Baflbakan Erdo¤an’a da seslenen emekli imam, “Erdo¤an Müslüman-
sa insan haklar›n› ihlal etmesin, Türk ordusu gidip kardefllerini öldür-
mesin” demiflti. Bunun üzerine Ery›lmaz hakk›nda “Terör örgütünün
propogandas›n› yapmak” suçundan dava aç›ld›. Mahkeme heyeti, Er-
y›lmaz’› üç y›l hapis cezas›na çarpt›rd›. Mahkeme, san›¤›n duruflmada-
ki iyi halini göz önünde bulundurarak cezay› 2 y›l 6 ay'a indirdi. Dava
dosyas›, temyizde.
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Vedat Kurflun (TMK 6, 7 Yasad›fl› örgüt propagandas› 
yapmak, Bas›n yoluyla örgüt ad›na eylem talimat› vermek)

Azadiya Welat gazetesi ‹mtiyaz sahibi ve yaz› iflleri müdürü Ve-
dat Kurflun’a karfl› “PKK örgütü propagandas› yap›ld›¤›” (TMK 6) ve
“Bas›n yolu ile örgüt ad›na eylem talimat› verdi¤i” (TMK 7) iddias›y-
la dava aç›ld›. Yarg›land›¤› dava kapsam›nda 5 fiubat 2008'de ifade
vermeye giden ve mahkemece ‘kuvvetli suç flüphesi var’ denilerek tu-
tuklanan Kurflun, Diyarbak›r D Tipi Cezaevi’nde tutuklu kald›. Mahke-
me, önce Kurflun’un serbest b›rak›lmas›na karar verip sonra da terör ör-
gütünün propagandas›n›n yapt›¤›na kanaat getirip 1 y›l 8 ay hapis ce-
zas›na mahkum etti. Kurflun’un avukat› Servet Özen karar› temyiz etti.

Murat Coflkun (TCK 216, Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik)

Murat Coflkun'un yazd›¤› ve Ocak 2002'de Peri Yay›nlar› taraf›n-
dan yay›mlan ‘Ac›n›n Dili Kad›n’ adl› kitap için biri ‹stanbul 4 No’lu
DGM (daha sonra ‹stanbul 12’nci A¤›r Ceza Mahkemesi ad›n› ald›); di-
¤eri Beyo¤lu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde olmak üzere iki dava
aç›ld›. Coflkun, ‹stanbul 12’nci A¤›r Ceza’daki bu davada “Halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik” iddias›yla yarg›land›. Coflkun, “Halk› kin ve düfl-
manl›¤a tahrik” (TCK 216) suçunu iflledi¤i gerekçesiyle 12 ay 15 gün
hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Dava sürecinden habersiz olan Coflkun, 22
A¤ustos 2008 tarihinde Adana’da tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hac› Bo¤atekin (TMK 7/2, Terör örgütünün 
propagandas›n› yapmak)

Malatya Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Ad›yaman'da Gerger F›rat Ga-
zetesi sahibi Hac› Bo¤atekin hakk›nda, 4 Ocak 2008 tarihli say›s›nda
yay›mlanan ‘Feto ile Apo’ bafll›kl› baflyaz›s› nedeniyle 7,5 y›l hapis is-
temiyle dava açt›. Baflsavc›l›¤›n yaz›dan tam bir ay sonra düzenledi¤i
iddianamede, “PKK propagandas› yapt›¤›” iddias›yla gazetecinin Te-
rörle Mücadele Yasas›’n›n (TMY) 7/2 maddesinden cezaland›r›lmas›
istendi. Malatya 3’üncü A¤›r Ceza Mahkeme’si, cezaevinde bulundu-
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¤u için duruflmaya kat›lamayan Bo¤atekin’in mazeretini dikkate alma-
yarak, savunmas›n› dinlemeden 1 y›l 6 ay hapis cezas›na hükmetti. Bo-
¤atekin’in avukat› bu karar› bir üst mahkemeye tafl›d›. 

Zihni Çak›r (TCK, 285 soruflturman›n gizlili¤ini ihlal)

Zihni Çak›r hakk›nda ‘Ergenekon’un Çöküflü 1-2’ adl› kitaplar›y-
la TCK 285 gere¤ince, Ergenekon soruflturmas›n›n gizlilik karar›n› ih-
lal etti¤i gerekçesiyle dava aç›ld›. Kararda aralar›nda Hindistan ve Pa-
kistan’›n da yer ald›¤› Türk dünyas›n› birlefltiren Ergenekon kelimesi-
nin kirletildi¤i, terörle mücadele edenlerin kitapta suçlu gösterildi¤i be-
lirtiliyor. Kaz›m Karabekir’in sahipsiz Ermeni çocuklar›n› askerî okul-
lara gönderdi¤i, bunlar›n 60 darbesini yapt›¤› iddias›na cevap flöyle:
“Bu iftira; onlar Ermeni de¤il flehit çocuklar›yd›.” Çak›r’›n TSK ile
problemi oldu¤unun vurguland›¤› gerekçede, Ergenekon’un ASA-
LA’ya karfl› kullan›ld›¤› iddias›na da “Katillere devlet tebligat m› ç›-
kars›n” diye tepki gösterildi. Çak›r, soruflturman›n gizlili¤ini ihlal etti-
¤i gerekçesiyle 1 y›l 6 ay hapis cezas›na mahkum oldu.

Hilmi Aydo¤du (TCK 216/1 Halk› kin ve düflmanl›¤a alenen
tahrik etmek)

''Kerkük'e yap›lan sald›r›y› Diyarbak›r'a yap›lm›fl sayar›z'' sözleri
nedeniyle tutuklanan DTP Diyarbak›r ‹l Baflkan› Hilmi Aydo¤du hak-
k›nda, “Halk› kin ve düflmanl›¤a alenen tahrik etmek” (TCK 216) su-
çundan üç y›la kadar hapis cezas› istemiyle dava aç›ld›. Diyarbak›r
8’inci Asliye Ceza Mahkemesi, “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik et-
mek” suçunu iflledi¤ine kanaat getirdi¤i DTP’li eski ‹l Baflkan› Hilmi
Aydo¤du’yu 1 y›l 6 ay hapis cezas›na çarpt›rd›. Daha sonra indirim
maddelerini uygulayan mahkeme, bu cezay› 1 y›l 3 aya indirirken, Ay-
do¤du'nun ömür boyu kamu hizmetlerinden men edilmesine de karar
verdi. Karar temyiz edildi.

47



Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi 8 kifli (TCK 314
TMK 5, Silahl› örgüte üye olmak)

Dava, Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi 8 kifliye, ‘Ope-
rasyonlar Durdurulsun’ konulu bas›n aç›klamas›nda att›klar› sloganlar
ve okunan metin gerekçe gösterilerek aç›ld›. Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkeme’si 6 May›s 2008'de görülen karar duruflmas›nda, bütün sa-
n›klara bir y›l hapis cezas› verdi, daha sonra bu cezalar 10'ar aya indi-
rildi. Dava dosyas› temyizde.

Atilla Yayla (ATA 1,2 Atatatürk'ün hat›ras›na 
alenen hakaret)

Avrupa Birli¤i sürecinde “her yerde Atatürk foto¤raf›n›n as›lma-
s›n› ve heykelinin bulunmas›n›” elefltirdi¤i için geçici olarak görevden
uzaklaflt›r›lan Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Atilla Yayla hakk›nda
‘Atatürk'ü Koruma Yasas›’ uyar›nca da dava aç›ld›. Prof. Yayla, “... Bi-
ze soracaklar, neden her yerde Atatürk heykeli var? diye soracaklar.
'Neden her dairede bu adam›n foto¤raflar› as›l›?" diye soracaklar. 'Ke-
malizm Türkiye'nin problemidir' falan diye. Bizimkiler fliddetle tepki
gösterirler buna; ama eninde sonunda tart›flaca¤›z...Kemalizm, ilerle-
meden çok, gerilemeye tekabül eder” demiflti. Önce 1 y›l 6 ay hapis ce-
zas› veren mahkeme heyeti, san›¤›n iyi hali sebebiyle 6'da bir oran›nda
indirim yaparak cezay› 1 y›l 3 aya düflürdü. Cezay› erteleyen ‹zmir
8’inci Asliye Ceza Mahkeme’si, 2 y›l içinde ayn› suçun tekrar ifllenme-
mesi durumunda karar›n iptaline hükmetti. Dava dosyas› temyizde.

Mehdi Tanr›kulu (TCK 222, Türk Harfleri 
Kanunu'na muhalefet!)

Yarg›lanmalar›nda sözlü veya yaz›l› ifadelerinde anadili olan
Kürtçe’yi kullanan Tevn Yay›nc›l›k’›n sahibi Mehdi Tanr›kulu, ‹stan-
bul Cumhuriyet Savc›s› Nazmi Okumufl hakk›nda suç duyurusunda bu-
lundu. Kürtçe kaleme al›nan ve Haimler Savc›lar Yüksek Kuruluna
gönderilen dilekçe gerekçe gösterilerek Tanr›kulu'na “Türk Harfleri
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Kanunu’na muhalefet”ten dava aç›ld›. “San›¤›n suç iflleme konusunda-
ki ›srarl› ve pervas›z tutumu ve böylece belirlenen kast›n yo¤unlu¤u,
geçmifl mahkumiyet durumu da dikkate al›narak bireysellefltirilen ceza-
n›n, yasada öngörülen en üst s›n›rdan uygulanmas› sonucuna var›lm›fl-
t›r” diyen hakim, Tanr›kulu´nu 6 ay hapis cezas›na çarpt›rd›. Tanr›ku-
lu’nun cezas›n› mahkemeye karfl› sayg›l› tutumu nedeniyle 5 ay hapis
cezas›na indiren hakim, san›¤›n mahkemeye verdi¤i dilekçe ile ayn› su-
çu tekrar iflledi¤i konusunda gere¤inin yap›lmas› için ‹stanbul Cumhu-
riyet Baflsavc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulmas›n› kararlaflt›rd›. Da-
va dosyas› temyizde.

Mehdi Tanr›kulu (TMK 7/2, 6/2 Örgüt mensuplar›na 
yard›m ederken ya da propaganda yaparken baflka bir suç
oluflturmak, Terör örgütünün yay›nlar›n› basmak)

Tevn Yay›nc›l›k’›n sahibi Mehdi Tanr›kulu, Dr. Ergün Sönmez ta-
raf›ndan yaz›lan “Kapitalizmin Emperyalist Sürecinde Kürt Özgürlük
Hareketinde PKK’nin Rolü” isimli kitab› yay›nlayarak, Terörle Mücade-
le Yasas›’n›n 7 (2) ve 6 (2). maddelerine göre “terör örgütlerinin propa-
gandas›n› yapt›¤› ve yard›m etti¤i” için yarg›land›. Tanr›kulu yarg›lama
aflamas›nda Kürtçe konuflma ve ifade verme talebinde bulundu¤u için
kovuflturma tercüman arac›l›¤›yla devam etti. Mahkeme, kitapta terör ör-
gütünün aç›klama ve bildirilerine yer verildi¤i kanaatine var›p, Tanr›ku-
lu’nu 1 y›l 6 ay hapis cezas›na çarpt›rd›. Dava dosyas› temyizde.

Halil Savda (TCK 318 Halk› askerlikten so¤utmak)

“Lübnan’da sivillere zarar veren operasyonlarda görev almak iste-
miyorum.” diyen ve 28 gün hapis cezas› alan ‹srail askerleri Amir Pas-
ter ve Itzik Shabbat'› desteklemek için yap›lan bas›n aç›klamas›n› oku-
yan Savda'ya “Halk› askerlikten so¤utma” suçlamas›yla dava aç›ld›.
Mahkeme Savda'y› suçlu bularak önce 6 ay hapis cezas›na hükmetti,
daha sonra bu ceza ‘iyi hal’den 5 aya indirildi. Dava dosyas› temyizde.
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2008’de AKLANANLAR

Perihan Ma¤den (TCK 318, Halk› askerlikten so¤utmak)

Gazeteci Perihan Ma¤den, Radikal gazetesinde yay›mlanan
“fiimdi Vicdani Ret” bafll›kl› yaz› nedeniyle 3 y›l hapis istemiyle yar-
g›land›. ‹stanbul Savc›l›¤›, Ma¤den hakk›nda gazetenin 8 Ocak 2006
tarihli say›s› için kaleme ald›¤› söz konusu yaz› nedeniyle suç duyuru-
sunda bulunmufltu. Bak›rköy 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Ka-
s›m’daki duruflmada, “at›l› suçun kas›t ve unsurlar› oluflmad›¤›”na ka-
naat getirerek Ma¤den’in beraatine karar verdi. Ma¤den savunmas›n-
da, “Yaz›m›n askerli¤e so¤utmas›, seve seve askere gidilen bir ülkede
mümkün de¤il” dedi. 

Ma¤den'i “Vicdani Ret, nadas için yak›lan tarlalar gibi yay›lma-
l›d›r. Vicdani Ret, bar›fl için savaflmay› göze alanlar›n verece¤i en iyi
ve tek iyi cevapt›r” ifadelerinin de yer ald›¤› yaz›s› suça gerekçe göste-
rilmiflti. 

Cezmi Ersöz (TCK 318 , Halk› askerlikten so¤utmak)

Haftal›k Leman Dergisi'nde yay›mlanan ‘Askerli¤in Dönüflü Gü-
zeldir’ bafll›kl› yaz›yla “halk› askerlikten so¤utmak” ile suçlanan yazar
Cezmi Ersöz üç y›l hapisle yarg›land›¤› davan›n ikinci duruflmas›nda
beraat etti. Beyo¤lu 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Ekim’ de görü-
len karar duruflmas›nda, Cumhuriyet Savc›s›n›n yaz›y› “düflünce öz-
gürlü¤ünün gere¤i” olarak de¤erlendirdi¤i esas hakk›ndaki mütalaas›-
na paralellik gösteren bir kararla yazar› aklad›. Ersöz, Leman dergisi-
nin, 5 Eylül 2007 tarihli say›s›nda yay›mlanan yaz›s›nda “Çaresiz ka-
l›p askere giden arkadafllar çok üzülmeyin hiç olmazsa bu toplum hak-
k›nda iyimser düflüncelerle dönersiniz oradan, evet iyimser çünkü bu
toplumun (asl›nda her toplumun) askeri kurumu olmad›¤› takdirde
bundan daha iyi bir toplum oldu¤unu, olaca¤›n› düflünür ve biraz avu-
nursunuz” ifadelerine yer verdi¤i için kovuflturmal›k olmufltu. 
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Ahmet Alper Görmüfl (TCK 125, Neflren hakaret, iftira)

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, eski Deniz Kuvvetleri Komutan› emekli
Oramiral Özden Örnek'e ait oldu¤u ifade edilen günlükleri yay›mlayan
“Nokta” dergisi Yay›n Yönetmeni Alper Görmüfl hakk›nda Örnek’e
“hakaret” ve “iftira” etti¤i iddias›yla dava açt›. Dergide 29 Mart'ta ya-
y›mlanan “Hayret verici ayr›nt›lar›yla Sar›k›z ve Ay›fl›¤›. 2004'te iki
darbe atlatm›fl›z!” haberi de eski Deniz Kuvvetleri Komutan› Özden
Örnek'e ait oldu¤u ve iki darbe plan› içerdi¤i ifade edilen bir günlükten
kesitlere yer verilmiflti. Görmüfl'ün 6 y›l 8 aya kadar hapsi istendi. Da-
vay› karara ba¤layan mahkeme, “iftira” ve “neflren hakaret” suçlama-
s›yla yarg›lanan Görmüfl'ün, suçun yasal unsurlar› oluflmad›¤› gerekçe-
siyle beraatine karar verdi. Bak›rköy 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi
Savc›s›, Emekli Oramiral Örnek'in darbe planlar›n› içeren günlüklerin
gerçek olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›n› isteyerek, Görmüfl'e verilen be-
raat karar›n› temyiz etti.

Ferhat Tunç (TMK 7/2, Terör örgütünün 
propagandas›n› yapmak)

Sanatç› Ferhat Tunç’a 19 A¤ustos 2006’da Tunceli’de verdi¤i bir
konserde sarfetti¤i sözler ve söyledi¤i türkü nedeniyle dava aç›ld›.
Tunç, Malatya 3’üncü A¤›r Ceza Mahkemesi’nde “Terör örgütünün
Propagandas›n› Yapmak” (TMK 7) iddias›yla, 5 y›la kadar hapis ceza-
s› talebiyle, yarg›land›. Mahkeme, “Tunç’un eyleminde suç kast› yok-
tu” diyerek beraat karar› verdi. Bu karardan sonra savc›, davay› Tunç
aleyhine temyiz etti.

Sarkis Seropyan , Aris Nalc› (TCK 288, Adil yarg›lamay› 
etkilemeye teflebbüs)

fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤›, haftal›k Agos gazetesinin eski yaz› ifl-
leri müdürü Arat Dink ve imtiyaz sahibi Serkis Seropyan'›n Ceza Ya-
sas›’n›n (TCK) 301’inci maddesinden mahkum edilmesinden sonra
“Ak›ll› Tahta” bafll›kl› yaz›ya dava açt›. Hrant Dink’in “Ermeni Soyk›-
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r›m›”n› tan›yan sözlerinden Arat Dink ve Seropyan’›n birer y›l hapisle
cezaland›r›lmalar›n›n ard›ndan gazetenin 9 Kas›m 2007 tarihli say›s›n-
da yay›mlanan yaz›da “Adil yarg›lamay› etkilemeye teflebbüs edildi¤i”
iddia ediliyordu. Agos gazetesi avukatlar›, Serkis Seropyan ve Aris
Nalc›’y› yarg›lamaya bafllayan fiiflli 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ni
“ba¤›ms›z ve tarafs›z olamayaca¤›” gerekçesiyle reddetti. Ret talebini
inceleyen ‹stanbul 10’uncu A¤›r Ceza Mahkemesi, avukatlar›n baflvu-
rusunun haks›z oldu¤una karar verdi. Yarg›lama, fiiflli 2’inci Asliye
Ceza Mahkemesi’nde tamamland›. Mahkeme, suç kast›n›n olmad›¤›
kanaatine vararak her iki san›k hakk›nda da beraat karar› verdi.

K›yasettin Aslan (TCK 222, Türk Harfleri Kanunu'na 
muhalefet)

KESK’e ba¤l› Büro Emekçileri Sendikas› Kilis ‹l Temsilcisi Kiya-
settin Aslan hakkk›nda yerel Huduteli ve Kent gazetelerindeki yaz›la-
r›nda “w” harfini kulland›¤› gerekçesiyle Kilis Sulh Ceza Mahkeme-
si’nde dava aç›ld›. Aslan için 1 ila 3 y›l aras›nda hapis cezas› istendi.
‹ddianamede, Aslan’›n 2007 Newroz kutlamalar› kapsam›nda yazd›¤›,
“Atefl ve demir” ve “Newroz atefli hiç sönmesin” bafll›kl› yaz›lar›nda
“w” harfini birçok kere kullanarak “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki
Hakk›nda Kanuna Muhalefet” suçunu iflledi¤i belirtilmiflti. Mahkeme,
‘Word Kart, Show TV, Axess Kart’ gibi örnekleri gözönüne alarak su-
çun yasal unsurlar›n›n oluflmad›¤›na kanaat getirdi ve Aslan hakk›nda
beraat karar› verdi.

fievket Sertaç Bucak , Salih Özçelik (TCK 216, Halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik, TOP 28, Kanuna ayk›r› toplant› yapmak) 

Hak ve Özgürlükler Partisi’nin (HAKPAR) 14 Nisan 2007'de fian-
l›urfa’da düzenledi¤i toplant›da konuflan HAKPAR Genel Baflkan›
fievket Sertaç Bucak’a “Halk› Kin ve Düflmanl›¤a Tahrik” iddias›yla;
fianl›urfa ‹l Baflkan› Salih Özçelik’e ise 2911 say›l› Toplant› ve Göste-
ri Yürüyüflleri Kanunu’na muhalefetten dava aç›ld›. Mahkeme, san›k-
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lar›n üzerine at›l› suçlar›n unsurlar›n›n oluflmad›¤›na kanaat getirerek
beraat karar› verdi.

Ergun Babahan (TCK 125, Hakaret)

Sabah Gazetesi yazar› Ergun Babahan aleyhinde, 2 Ocak 2007 ta-
rihli köflesinde kaleme ald›¤› “Elinizde kan izi var Süleyman Bey” bafl-
l›kl› yaz› nedeniyle 9’uncu Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in flika-
yetiyle dava aç›ld›. Demirel’in Hürriyet gazetesine Deniz Gezmifl ve
arkadafllar›n›n idam›yla ilgili verdi¤i demeci “yalan” olarak nitelendi-
ren Babahan, “O üç ölümün kan› elinizde Say›n Demirel. Tarih sizin
için flöyle yazacak: Üç gencin faflist rejim taraf›ndan katli için flahsen
ç›rp›nan eski cumhurbaflkan› ve baflbakan” diye yazm›flt›. Babahan,
‘hakaret’ suçlamas›yla yarg›lan›yordu. Mahkeme, Babahan’›n yaz›s›n›,
ifade özgürlü¤ü kapsam›nda de¤erlendirip beraat karar› verdi.

Osman Baydemir, Abdullah demirbafl, Zülfü Atl›, Mehmet
Denli (TCK 222, Türk harfleri kanununa muhalefet, TCK
257, Görevi kötüye kullanmak)

Diyarbak›r Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca haz›rlanan iddianamede,
san›klardan Belediye Baflkan› Baydemir, Büyükflehir Belediyesi ‹dari
Mali Daire Baflkan› Zülfi Atl›, Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Mehmet Denli ve Eski Sur Belediye Baflkan› Abdullah
Demirbafl’›n TCK’n›n “Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakk›nda-
ki Kanun'un koydu¤u yasaklara ayk›r› hareket etmek” ve “görevi kötü-
ye kullanmak” suçlar›ndan yarg›lanmalar› istenildi. San›klar, içinde
Türkçe-Kürtçe hikayeler bulunan bir kitab› ve organ ba¤›fl›na iliflkin bir
bildiriyi bast›r›p da¤›tt›¤› için yarg›lan›yordu. Ekim ay›nda görülen ka-
rar duruflmas› beraat ile sonuçland›.

fiervan Y›lmaz , Gökhan Ok , Veysel Mamuk (TMK 7/2 
Terör örgütünün propagandas›n› yapmak)

Ekim 2007 de 15 kifliden oluflan ve yafllar› 12 ile 17 aras›nda olan
‘Koma Dengê Zarokên Amedê’ (Amedli Çocuklar›n Sesi Grubu) çocuk
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korosu'nun San Francisco Dünya Müzik Festivalinde Seslendirilen par-
çalardan biri de Kürt Ulusal Marfl› ‘Ey Raqip’ idi. Çocuk korosu Tür-
kiye'ye döner dönmez, savc›l›k tarafindan haklar›nda soruflturma baflla-
t›ld›. Üyelerden yafllar› 16 olan Gökhan Ok, fiervan Y›lmaz ve Veysel
Mamuk hakk›nda, Kürt bayra¤› alt›nda ‘Ey Raqip’i seslendirdikleri ve
bölücü propaganda yapt›klar› gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu-
nun 7/2 maddesi uyar›nca dava aç›ld›. Mahkeme, ‘Ey Rakip’ marfl›n›n
anlam›n› bilmedi¤ini söyleyen çocuklar hakk›nda suç kast›n›n olmad›-
¤›n› belirterek beraat karar› verdi.

Erol Karaarslan (TCK 216, Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik)

Richard Dawkins’in ‘Tanr› Yan›lg›s›’ adl› kitab›n› Türkçeye çevi-
rip yay›nlayan Kuzey Yay›nc›l›k sahibi Erol Karaarslan’a, Ali Emre
Buka¤›l› adl› kiflinin fiiflli Adliyesi’ne yapt›¤› suç duyurusunun ard›n-
dan, “Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik” suçlamas›yla dava aç›ld›. ‹ddia-
nameye göre, “yazar Richard Dawkins Tanr› Yan›lg›s› isimli kitapta
Allah’a, Dinimize, Hristiyanl›¤a ve Musevili¤e çirkin ve seviyesiz ha-
karet ve iftiralarda bulunulmufltur” ifadesine yer verilerek, söz konusu
kitab›n yay›n›n›n engelenmesi, da¤›t›m›n›n yasaklanmas›, TCK 216/1
ve TCK 216/3 kapsam›nda sorumlular›n cezaland›r›lmas› talep edildi.

Kitab›n toplat›lmas›na gerek olmad›¤›na karar veren mahkeme ha-
kimi, “Kitap yasaklamak düflünce özgürlü¤ünü özünden s›n›rlar” dedi
ve Karaarslan hakk›nda beraat karar› verdi.

Aziz Koçak (TCK 216, Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik)

Cumhuriyet Savc›l›¤›, DTP Sakarya örgütünün 27 Nisan’da dü-
zenledi¤i ve ülkücülerin bast›¤›, güvenlik güçlerinin de kay›ts›z kalma-
s› sonucu bir kiflinin öldü¤ü ‘Bar›fl ve Kardefllik’ gecesiyle ilgili parti il
baflkan› Aziz Koçak hakk›nda “Halk› kin ve düflmal›¤a tahrik” etti¤i
gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Koçak, 5 y›la kadar hapis istemiy-
le Sakarya Sulh Ceza Mahkemesi'nde yarg›lan›yordu. 26 Kas›m’da gö-
rülen karar duruflmas›nda Aziz koçak beraat etti.
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Cemal Do¤an (TCK 216, Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik)

Gün Radyo ve TV genel yay›n yönetmeni cemal do¤an hakk›nda
‘Mezopotomya’ isimli kürtçe parçay› yay›nlad›¤›, parçan›n sözlerinin
halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i, fliddet unsurlar›n› içerdi¤i için 3
y›la kadar cezaland›r›lmas› istendi.

28 Aral›k’ta yap›lan karar duruflmas›nda san›¤›n suç iflleme kast›
görülmedi¤inden beraatine karar verildi.

Ahmet fi›k , Lale Sar›ibrahimo¤lu (TCK 301/2, Askeri 
teflkilat› alenen afla¤›lamak)

Nisan 2007’de bask›lar sonucu kapanan haftal›k “Nokta” dergisi
muhabiri Ahmet fi›k’›n güvenlik uzman› Lale Sar›ibrahimo¤lu’yla yap-
t›¤› ve 8 fiubat’ta yay›mlanan “Asker iç güvenlikten elini çekmeli” bafl-
l›kl› röportaj nedeniyle dava aç›ld›. fi›k ve Sar›ibrahimo¤lu Ceza Yasa-
s›’n›n (TCK) 301’inci maddesinden yarg›lan›yordu. Bak›rköy 2’inci
Asliye Ceza Mahkemesi, haber ve röportajda “suçun kas›t ve unsurla-
r›n›n oluflmad›¤›na” kanaat getirip beraat karar› verdi.

Emin Bal (TCK 272/2, Yalan tan›kl›k)

Bal hakk›nda, muhabir olarak izledi¤i bir PKK'l›n›n cenaze töre-
ninde at›lan sloganlar› savc›l›¤a bildirmedi¤i için dava aç›ld›. Bu dava
kapsam›nda Bal'›n ifadesi al›nd› ve Bal “Sloganlar› duymad›¤›n›” söy-
ledi. Bunun üzerine savc›l›k ikinci bir iddianame haz›rlad›. Bal, yalan
tan›kl›k yapmakla suçland›. Mahkeme, Bal’›n suç ifllemedi¤ine kanaat
getirip beraat karar› verdi.

Faruk Çak›r (TCK 285, Soruflturman›n gizlili¤ini ihlal)

Dava, Yeni Asya Gazetesi'nin 23 Haziran 2007 tarihli nüshas›nda
yay›nlanan “Dan›fltay soruflturmas› geniflletiliyor” bafll›kl› haber nede-
niyle, gazetenin Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Faruk Çak›r hakk›nda
aç›ld›.2 Aral›k 2008 de görülen karar duruflmas›nda Çak›r beraat etti.
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Y›ld›r›m Türker (TCK 318, Bas›n yoluyla halk› 
askerlikten so¤utmak)

Radikal Gazetesi yazar› Y›ld›r›m Türker’e karfl›, 29 Ocak 2007 ta-
rihinde yay›nlanan “Vicdani Ret Konferans›” bafll›kl› makale nedeniy-
le aç›ld›. Makalesinde “Klasikten flaflmay›n. Bu ülkenin yegâne klasi¤i,
ordu. Bir Savunma Bakan›m›z›n da yak›n zamanda önünde haz›rolda
durarak Genelkurmay Baflkan›'na ‘Aman efendim. Biz gidiciyiz. Siz ka-
l›c›’ dedi¤ini unuttunuz mu? Zorunlu askerlik Tolstoy'un yüz y›l önce
görmüfl oldu¤u gibi insan›n, vatandafl›n bir rehin olarak tan›mland›¤›
ve üstelik bunu sorgulamaktan bile çekindi¤i bir kurum.” ifadelerine
yer veren Türker, “Bas›n yoluyla halk› askerlikten so¤utmak” iddias›y-
la yarg›lan›yordu.Davada görevli mahkemeyi belirleme sorunu yaflan-
d›. Dava dosyas› görevli mahkemenin tespiti için Yarg›taya gitti. 5 Ha-
ziran’da Bak›rköy 16’›nc› Asliye Ceza Mahkemesi yazar hakk›nda be-
raat karar› verdi.

Michael Dickinson (TCK 125/3 Baflbakana görevinden dolay›
hakaret etmek)

Dava, Dickinson’a karfl›, Erdo¤an’› köpek gibi gösteren kolajlar›
Erkan Kara’n›n davas›nda gösterdi¤i için aç›ld›. Daha önce kolajlar›n›
“Bar›fl Panay›r›”nda sergileyen ve ortada bir suç var ise tamamen ken-
disine ait oldu¤unu söyleyen Dickinson’a karfl› takipsizlik karar› veri-
lirken panay›r sorumlusu Kara’ya dava aç›ld›.Mahkeme, A‹HM karar-
lar›na gönderme yaparak bilirkifli raporunda saptand›¤› üzere , eylem,
flok edici, incitici, ac› verici olsa da san›¤› cezaland›rmak A‹HS’ e ay-
k›r›l›k teflkil edece¤inden Dickinson’un beraatine karar verdi. Savc›,
karar› temyiz etti. 
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2008’de DÜfiEN DAVALAR

K›yasettin Aslan (TCK 301/2 Askeri teflkilat› alenen 
afla¤›lamak)

KESK'e ba¤l› Büro Emekçileri Sendikas› Kilis ‹l Temsilcisi Kiya-
settin Aslan hakkk›nda, yerel Kent Gazetesi'nde yay›nlanan ‘May›n’
bafll›kl› yaz›s› nedeniyle dava aç›ld›. Aslan, yaz›s›nda “Türkiye'nin dö-
fledi¤i may›nlara her y›l çocuklar, kad›nlar, her yafltan insan bas›yor
ve yaflam›n› yitiriyor, sakat kal›yor.” dedi¤i için “Askeri teflkilat› ale-
nen afla¤›lad›¤›” gerekçesiyle yarg›lan›yordu.K›yasettin Aslan’›n dos-
yas›n›, Ceza Yasas›’n›n (TCK) 301’inci maddesinde yap›lan de¤ifliklik
gere¤i Adalet Bakanl›¤›'na gönderdi. Adalet Bakanl›¤› K›yasettin As-
lan ile ilgili yarg›lamaya da devam edilmemesini istedi. 5 Kas›m’da gö-
rülen duruflmada dava durduruldu.

Erdal Do¤an (BK 49 fiahsiyet haklar›n› a¤›r surette ihlal)

Emekli Tu¤general Veli Küçük, gazeteci Hrant Dink'in 19 Ocak'ta
katledilmesinden sonra yapt›¤› “Hrant, Veli Küçük'ten çok tedirgin ol-
mufltu” fleklindeki aç›klamalar nedeniyle Dink Ailesi avukatlar›ndan
Erdal Do¤an hakk›nda 10 bin YTL tazminat istemiyle dava açt›. Be-
yo¤lu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Do¤an’›n yaz›-
l› ve görsel bas›nda yapt›¤› aç›klamalarda Küçük’ü do¤rudan hedef
gösterdi¤i, bu aç›klamalar›n gerçe¤i yans›tmad›¤› savunuldu. 15 Ma-
y›s’ta Beyo¤lu 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 10 bin YTL'lik tazmi-
nat davas›na iliflkin dosyay› ifllemden kald›rd›. Mahkeme, Küçük’ün
avukatlar›n›n önceki duruflmada mazeret bildirerek yer almamas› üze-
rine davay› ifllemden kald›r›rken avukatlardan Tac›ser Ülkü Il›ca haka-
ret davas›n› yeniden bafllatacaklar›n› ifade etti.
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ENGELLENEN ETK‹NL‹KLER

Tiyatro

‹zmir Konak Belediyesinin ayl›k etkinlik program›nda yer almas›-
na ra¤men, Valilik ve Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan Tiyatro Aves-
ta’n›n 1992 y›l›nda Diyarbak›r'da öldürülen gazeteci ve yazar Musa
Anter’in hayat hikâyesini Kürtçe olarak anlatan ‘Araf’ adl› oyununu
yasaklad›. Ay›fl›¤› Sanat Merkezi taraf›ndan Konak Belediyesi için or-
ganize edilen oyun, Konak Belediyesi Selahaddin Akçiçek Kültür Mer-
kezinde Eylül ay›nda oynanacakt›. Belediye yetkilileri, bu yasa¤›n ‹z-
mir Valili¤i ve Emniyet Müdürlü¤ü yetkilileri taraf›ndan, Valilik’ten
izin al›nmad›¤› gerekçesiyle talep edildi¤ini söyledi. 

Kültür Merkezi tiyatro salonunun kap›s› sivil polis taraf›ndan ka-
pat›ld›¤› için, Ay›fl›¤› Sanat Merkezi, Tiyatro Avesta, Mezopotamya
Kültür Merkezi, ‹HD (‹nsan Haklar› Derne¤i) ve baflka sivil toplum ku-
rulufllar› tiyatronun önünde bir aç›klama yaparak durumu k›nad›. Daha
sonra, tüm seyircilerle beraber Mezopotamya Kültür Merkezi Tiyatro
Salonu’na gidildi ve oyun, orada seyirci ile buluflabildi.

Oyundan sonra Tiyatro Avesta ve Ay›fl›¤› Sanat Merkezi flu aç›k-
lamada bulundu: 

“Oyun Kürtçe oldu¤u ve Musa Anter’in hayat›n› anlatt›¤› için ya-
sakland›. Biz, Valili¤in ve ‹zmir Emniyetinin bu ay›b›n› ve rezaletini k›-
n›yoruz. Kürt ayd›n› Musa Anter’i öldürenler, flimdi de onun hayat›n›
anlatan bir oyunu yasakl›yorlar. Kürt ve Türk halklar›n›n kardeflli¤i
karfl›s›nda tahammülsüz olduklar›n› bir kez daha gösterdiler.”

Sinema

‹sviçre'de gerçekleflen ve bu y›l Türkiye'nin konuk oldu¤u "Cultu-
rescapes-Türkei" festivali sansür gölgesiyle bafllad›. Üstelik sansürün
arkas›nda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanl›¤› vard›. Fes-
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tivale 400 bin avro destek veren bakanl›k, Hüseyin Karabey’in bol
ödüllü "Gitmek" filminin ç›kart›lmas›n› talep etti. Festivalin yöneticisi
Jurriaan Cooiman da bir süre bu bask›ya dirense de, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Tan›tma Genel Müdür Yard›mc›s› ‹brahim Yazar'›n söz ver-
di¤i paray› geri çekme tehdidinde bulunmas› sonucu, geri ad›m att› ve
son dakikada ‘Gitmek’i festival program›ndan ç›kard›. Jurriaan Cooi-
man, Tages Anzeiger’a verdi¤i demeçte “Geri ad›m atmamal›yd›m
ama ben festivali kurtarmaya çal›flt›m, Türkiye'den gelen 400 bin Avro
olmasayd› festival yap›lamazd›” dedi ve geri ad›m att›¤› için üzgün ve
piflman oldu¤unu, bu sansür durumunun festivalin gelece¤ini tehlikeye
girdi¤ini belirtti. 

Basel, Zürich ve Bern’deki sinemalar Cuma ö¤leden sonra Türki-
ye’den gelen sansür çabas›na tepki olarak ‘Gitmek’i programa al›nd›¤›
flekliyle göstermeye karar verdiler. Sinema iflletmecileri filmi program-
da belirtildi¤i gibi, Basel’de 19-26, Zürih'te 20-21 ve Bern'de de 22-23
Kas›m tarihlerinde gösterdiler.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'n›n Hüseyin Karabey'in yönetti¤i,
baflrolde de oynayan Ayça Damgac›’n›n gerçek hikâyesinden uyarla-
nan ‘Gitmek’in gösterimini bu flekilde engellemeye çal›flmas› anlafl›l›r
gibi de¤ildi. Bakanl›k daha önce pek çok kez filmi desteklemiflti. Ba-
kanl›ktan al›nan yap›m deste¤iyle hayata geçirilen film, ödülle döndü-
¤ü New York Tribeca Film Festivali'ne kat›lmak için de bakanl›ktan ta-
n›t›m deste¤i alm›flt›. Bakanl›k, uluslararas› alanda baflar›l› olan pek
çok Türk filmi gibi "Gitmek"in de ‹ngilizce alt yaz›l› kopyalar›n› çok-
tan sat›n al›p arflivine katm›flt›. Ayr›ca film, yine Türkiye'nin onur ko-
nu¤u oldu¤u ve bakanl›k taraf›ndan da desteklenen Frankfurt Kitap
Fuar›'nda gösterilen 20 Türk filminden birisiydi. 

Konser

Yurtd›fl›nda yaflayan ve söyledi¤i Zazaca flark›larla tan›nan Ahmet
Aslan’›n memleketi Tunceli’de verece¤i ilk konser Valilik taraf›ndan
iptal edildi. Konser için Gençlik Spor ‹l Müdürlü¤ü’ne ait olan Atatürk
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Mahallesi Kapal› Spor Salonu’nu kiralayan Konser Tertip Komitesi,
Kas›m 2008’de yap›lacak konser için günler öncesinden bilet sat›fllar›-
na bafllad›. Ancak tertip komitesi valilikten gelen yasak haberiyle ne
yapaca¤›n› flafl›rd›. ‘Jandarma konseri istemiyor’ diyen Valilik yetkili-
leri konseri iptal etti. Bu geliflmeler üzerine yurtd›fl›nda yaflayan sanat-
ç› Ahmet Aslan, Türkiye’ye gelmekten vazgeçti. Aslan, “Kendi mem-
leketimde kendi dilimde türkülerimi söyleyip ilk konserimi verecektim.
Ama fluan yasakland› umar›m yasak kalkar” dedi.

Afifl

TKP, 88. kurulufl y›ldönümü olan 10 Eylül 2008’de Bostanc› Gös-
teri Merkezi’nde yapmak istedi¤i parti kurulufl y›ldönümü etkinli¤i için
valili¤e baflvurdu. Dilekçede, etkinlik duyurusu için, üzerinde, “Yanke-
e Go Home! TKP - 10 Eylül 1920 ‹flgal ve Saltanat Y›llar›nda Kurul-
duk... 10 Eylül 2008 Memleketi libofla, yobaza, yankiye b›rakmay›z”
yazan afifllerin kent geneline as›lmas› için de izin istendi. Valili¤in 2
Eylül’de verdi¤i yan›tta, etkinli¤in onayland›¤›, ancak afifllerin sak›n-
cal› bulundu¤u kaydedildi. Gerekçe olarak ise, ‘Türkçe d›fl›nda bir dil-
de siyasi propaganda yap›lamayaca¤›n›’ düzenleyen SPK’n›n 81/C
maddesi gösterildi. TKP’den yap›lan aç›klamada ise Valili¤in yarg› ka-
rarlar›n› hiçe sayarak slogana yasak getirdi¤i ifade edilerek, flöyle de-
nildi: “Bu karar ayn› zamanda, hükümetin ABD’nin avukatl›¤›n› yap-
ma konusunda vard›¤› noktay› da gösteriyor. Bo¤azlar›m›zdan geçifl
yapan ABD gemilerine yönelik söylenmifl ‘Amerikal› evine’ slogan›n›n
yasaklanmas› büyük bir hukuksuzluktur.”

Valilikle TKP’lilerin daha önceki partisi olan Sosyalist ‹ktidar Par-
tisi (S‹P) dokuz y›l önce de ayn› slogan yüzünden mahkemelik olmufl-
tu. S‹P’in o tarihte kullanmak istedi¤i “Yankee go home! Askerinle, üs-
lerinle, hamburgerinle defol” yaz›l› afifller yasaklanm›flt›. Bunun üzerin-
de S‹P, ifllemin iptali için 2’nci ‹dare Mahkemesi’ne baflvurmufltu. Va-
lilik, yapt›¤› savunmada, bu slogan›n ABD ile iliflkileri zedeleyebilece-
¤ini de öne sürmüfltü. Mahkemeyse 2006 y›l›nda verdi¤i kararda flöyle
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demiflti:“Davac› siyasi partinin ideolojisi do¤rultusunda tepkisel ve
olumsuz ‹ngilizce ve Türkçe ibarelerinin yer ald›¤› afifl, Türkçeden bafl-
ka dilde pankart asma yasa¤›na girmedi¤i gibi afiflte kastedilen devlet-
le iliflkilerin zedelenece¤i iddias› da dayanaktan yoksundur.” ‹fllem ip-
tal edilirken, Yarg›tay 10’uncu Dairesi de mahkemeyi hakl› bulmufltu. 

Panel

‹nsan Haklar› Haftas› sebebiyle ‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci Kül-
tür Merkezi’nde 19-20 Aral›k’ta yap›lacak olan etkinlik ve paneller
rektörlük taraf›ndan hiçbir gerekçe gösterilmeden yasakland›, Kültür
Merkezi kapat›ld›. Bunun üzerine ö¤renciler, paneli soka¤a tafl›d›. Yak-
lafl›k 150 kiflinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas› için “ÖKM aç›ls›n etkinlik-
ler bafllas›n”, “ÖKM kapat›lamaz”, “F Tipi üniversite istemiyoruz” ,
“Katil polis üniversiteden defol”, “Üniversiteler bizimdir bizimle öz-
gürleflecek” sloganlar› eflli¤inde Kültür Merkezi önüne gelindi. Ayr›ca,
Ruhi Su, Naz›m Hikmet, Aziz Nesin, Y›lmaz Güney, Hasan Hüseyin
gibi ayd›n ve sanatç›lar›n›n foto¤raflar› tafl›nd›. Bas›n aç›klamas›n›n ar-
d›ndan panele geçildi ve ilk olarak ‹HD Yöneticisi Ümit Efe konuflma
yapt›. Efe, yapt›¤› konuflmas›nda 19 Aral›k 2000’de cezaevlerinde ya-
p›lan katliamdan, tecrit uygulamar›ndan, tüm topluma dayat›lan bask›-
dan, fliddetten bahsetti. Krizin emekçi halk›n s›rt›ndan ç›kar›ld›¤›n›
söyleyen Efe, eflitli¤in sadece iflkence yaparken uyguland›¤›n›, kad›n-
erkek, iflçi-köylü herkesin hak arama mücadelesine girdiklerinde eflit
derecede iflkence gördüklerini ifade etti. Efe, “Kriz dalgas› emekçileri
süpürecek, kurflunlar ya¤acak, ’29 sonras› bunu yaflad›k, özgürlükler
k›s›tlanacak ve halklar düflman edilecek; ancak mücadele etmeyi sür-
dürece¤iz, affetmeyece¤iz, gözlerimizi kapatmayaca¤›z” diyerek ko-
nuflmas›n› sonland›rd›. Ümit Efe’nin ard›ndan TUYAB temsilcisi Te-
kin Y›ld›z sözü ald›. Y›ld›z, konuflmas›nda flunlar› söyledi: “19 Aral›k
2000’de cezaevlerinde çok kötü katliamlara maruz kald›k. Bu sald›r›,
insanca yaflamak, onurlu bir yaflam istiyorum diyen her yüre¤e hedef-
lenmifl bir sald›r›yd›. TUYAB olarak, bu sald›r›y›, devrimci tutsaklara
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dönük, bizim insanl›¤›m›z› teslim almaya dönük bir sald›r› olarak gö-
rüyoruz ve tüm alanlarda bu sald›r›n›n i¤rençli¤ini tüm insanlara an-
latma, anlatt›rma ve unutturmama hedefindeyiz.” Alternatif panel, ‹s-
tanbul Üniversitesi Müzik Kulubü’nün çald›¤› devrim flark›lar›yla ve
sonras›nda hep birlikte okunan Beyaz›t Marfl›yla sona erdi.

Yürüyüfl

Eskiflehir Valili¤i, Atatürkçü Düflünce Derne¤i (ADD) öncülü¤ün-
de demokratik kitle örgütleri taraf›ndan 29 Ekim 2008 tarihinde düzen-
lenmek istenen Cumhuriyet yürüyüflüne güvenlik gerekçesiyle izin ver-
medi. ADD Eskiflehir fiube Baflkan› Azmi Kerman düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, 29 Ekim 2008 günü saat 18.30’da Köprübafl› semtinden
Vilayet Meydan›’na kadar ‘Cumhuriyet Fener Alay›’ ad› alt›nda yürü-
yüfl düzenlemek istediklerini belirtti. Kerman, yürüyüfl için gerekli ha-
z›rl›klar›n sürdü¤ü s›rada Eskiflehir Emniyet Müdürlü¤ü’nün, Valili¤e
‘güvenlik nedeniyle yürüyüfle izin verilmemesi‘ talebinde bulundu¤u-
nu kaydetti. Eskiflehir Valili¤i’nin de Emniyet Müdürlü¤ü’nün talebi
do¤rultusunda yürüyüflün yap›lmas›na izin vermedi¤ini aç›klayan Az-
mi Kerman flöyle konufltu: 

“Haz›rl›¤›n› yapt›¤›m›z yürüyüfle sivil toplum kurulufllar›, siyasi
partiler, üniversiteler, demokratik kitle örgütleri, baz› kamu kuruluflla-
r›, kad›n ve gençlik örgütleri kat›lacakt›. Bugüne kadar sürdürülen tüm
çal›flmalar ve yürüyüfl güzergah›, Valilik ve Emniyet Müdürlü¤ü bilgi-
si çerçevesinde yürütüldü. Ancak, haz›rl›klar yo¤un bir flekilde sürer-
ken, Eskiflehir Emniyet Müdürlü¤ü’nün, Eskiflehir Valili¤i onayl› yaz›-
s› ile yürüyüflün iptal edildi¤i ö¤renilmifltir. Verilen bu karar nedeniy-
le, büyük bir üzüntü yafl›yoruz. Cumhuriyetimizin 85’inci kurulufl y›ldö-
nümünün halk›m›zla birlikte, coflkuyla kutlanmas›n›n engellenmesi he-
pimizi derinden yaralam›flt›r. Ancak bir kez daha belirtmeliyiz ki, laik
Cumhuriyetimize olan ba¤l›l›¤›m›z artarak sürecek, yaflanan zorluklar
bizi asla y›ld›rmayacakt›r.”
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Sergi

‹stanbul’da 48 y›l önce 25 Kas›m günü Dominik Cumhuriyeti'nde
Trujilo Diktatörlü¤ü döneminde Sosyal De¤iflim Hareketi üyesi 3 kad›-
n›n, Mirabel Kardefller’in, arabalar›ndan zorla indirilip, tecavüz edil-
dikten sonra katledilmelerinin ard›ndan kad›na yönelik fliddetle müca-
delenin simgesi haline gelen 25 Kas›m günü etkinlikleri kapsam›nda
Galatasaray Meydan›’nda sergi açmak isteyen kad›nlara polis sald›rd›.
Bildirilmifl oldu¤u halde sergi, Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
oldu¤u belirtilen polisler taraf›ndan engellendi. ‹stanbul Kad›n Platfor-
mu taraf›ndan aç›lan sergide kullan›lan pano ve foto¤raflar polis tara-
f›ndan da¤›t›l›rken kad›nlar sa¤lam olan foto¤raflar› Galatasaray Mey-
dan›’nda yere sererek sergilerini devam ettirdiler.

Akflam saatlerinde, Taksim tramvay dura¤›nda bir araya gelen ve
aralar›nda DTP ‹stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in de bulundu¤u
yüzlerce kad›n, ‘Eme¤imiz Bedenimiz Can›m›z ‹çin Erkek Egemenli¤ine
Kapitalizme Hay›r’ pankart›, ‘Jin Jiyan Azad’, ‘‹fl yerinde taciz ve teca-
vüze hay›r’, ‘Cinsel iflkenceye son, sorumlular yarg›lans›n’, ‘Art›k ye-
ter’, ‘Yaflas›n kad›n dayan›flmas›’ dövizleri ve fliddet sonucu hayat›n›
kaybeden kad›nlar›n foto¤raflar› tafl›nd›. Kad›nlar 'Kimsenin namusu ol-
mayaca¤›z', 'Öldürülmek için kad›n ölmek yeterli', 'Ba¤›r herkes duy-
sun, erkek fliddeti son bulsun', 'Ba¤›r herkes duysun, devlet fliddeti son
bulsun', 'Daya¤›n ç›kt›¤› cenneti istemiyoruz', 'Jin yiyan azadi', 'Devlet
koruyor, erkek vuruyor', 'Biji yekitiya jinan' sloganlar› atarak ‹stiklal
Caddesine do¤ru yürüyüfle geçti. Kad›nlar›n yürüyüflü cadde giriflinde
kurulan polis barikat› taraf›ndan engellendi. Yaflanan gerginlikler s›ra-
s›nda polis yetkilerinin, “Kesinlikle müdahale etmeyece¤iz, onlar bunu
istiyor ama barikat› da kald›rmayaca¤›z” anonslar› dikkat çekti.
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ENGELLENEN YAYINLAR

Kitap

‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mahkemesi, 1972'de öldürülen THKP-C
örgütü lideri Mahir Çayan’›n ‘Toplu Yaz›lar’ kitab› için “Suçu ve suç-
luyu överek yasad›fl› terör örgütlerinin propagandas› yap›ld›¤›” iddi-
as›yla toplatma karar› verdi. Su Yay›nlar›’n›n yay›mlad›¤› kitap›n top-
lat›lmas›na 3713 say›l› Terörle Mücadele Yasas›’n›n (TMY) 6/son
maddesine dayan›larak Bas›n Yasas›'n›n 25/2 maddesi uyar›nca flu ge-
rekçelerle karar verildi: 

“...Kitab›n birçok k›sm›nda al›nt›ya da-
yal› yaz›lar›n mevcut oldu¤u, yer yer bilim-
sel elefltiri kapsam›nda kalan de¤erlendirme-
lerin bulundu¤u, isimleri kamuoyunca bilinen
ve kolluk kay›tlar›nda bulunan belli terör
örgütleri ile ilgili terör örgütü ismi veri-
lerek yüceltildi¤i, okuyuculara objektif kri-
terle de¤il, yüceltici ifadelerle terör örgü-
tünden bahsedilip, somut bir flekilde fliddete
teflvik edildi¤i, özellikle kitab›n son k›s›m-
lar›nda THKC ve THKP gibi yasad›fl› örgütlerin
propaganda mahiyetinde bildirimlerine yer ve-
rildi¤i dikkate al›nd›¤›nda bu eserin ifade
özgürlü¤ü kapsam›nda ele al›nd›¤›n›n kabul
edilemeyece¤i, el koyma için yeterli hukuki
gerekçenin bulundu¤u kanaat getirilerek tale-
bin kabulüne karar verilmifltir.”

Dergi

‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n toplatma, da¤›t›m ve sat›fl
yasa¤›na iliflkin taleplerini de¤erlendiren ‹stanbul 12’nci A¤›r Ceza
Mahkemesi, Nisan 2008’de Yürüyüfl Dergisi’nin 145’inci say›s›n›n,
K›z›ldere ile ilgili yaz›da “DHKP-C örgütü propagandas› yap›ld›¤›” id-
dias›yla, toplat›lmas›na karar verdi. Ayr›ca, ayl›k derginin yay›n›, bir
ay süreyle durduruldu. Toplat›lan dergi, K›z›ldere'de öldürülen 10 dev-
rimcinin k›sa yaflam öykülerini yay›mlam›flt›. 
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Daha sonra, derginin 163, 164, 165, 166 ve 167’nci say›lar› hak-
k›nda da Kars Sulh Ceza Mahkemesi’nce toplatma karar› verildi. 

Gazete

‹stanbul 12’nci A¤›r Ceza Mahkemesi, Hakan Tahmaz’›n PKK ör-
gütü yetkililerinden Murat Karay›lan ile Kandil Da¤›’nda yapt›¤› rö-
portaj nedeniyle Birgün Gazetesi’ni 10 A¤ustos’ta toplatt›. ‘Tek Taraf-
l› Ateflkes Sorunu Büyütüyor’ bafll›¤›yla 9 A¤ustos 2008’de yay›mla-
nan manflet haberde “PKK örgütü aç›klamalar›na yer verildi¤i” gerek-
çesiyle toplat›lan gazetenin 10, 11, 12 ve 13. sayfalar›nda yay›mlanan
röportajda, “Hakan Tahmaz'la Kandil'de görüflen KCK Baflkan› Kara-
y›lan sokaktaki insan›n art›k fliddet istemedi¤ini söylerken bir yandan
da 'meflru savunma savafl›' ad›n› verdikleri eylemleri sürdüreceklerini
aç›klad›” deniyordu. 

‹nternet

Hakk›nda defalarca yay›n durdurma, toplatma, el koyma cezas›
verilen Gündem Gazetesi’nin internet sitesine de müdahaleler oldu.
Daha önce mahkemelerce 5 kez kapat›lan site Ekim 2008’de bu kez
savc›l›k karar›yla engellendi. Gündem gazetesi internet siteleri gunde-
mimiz.com, ozgurgundem.net, ozgurgundem.org, gundemonline.com,
gundemonline.net adreslerinden sonra www.gundemonline.org inter-
net adresine de Türkiye’de girifller yasakland›. Gazete, flu an www.gun-
dem-online.com adresi üzerinden yay›n yap›yor. 
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TÜRK‹YE YAYINCILAR B‹RL‹⁄‹

Yay›nlama Özgürlü¤ü Raporu
(Temmuz 2008)

2007 y›l›nda yaflanan ve fliddeti de içeren vahim geliflmelerden
sonra, 2008 yar›y›l›n›n düflünce ve yay›nlama özgürlükleri bak›m›ndan,
sorunlar devam etmekle birlikte, yetersiz ama yine de olumlu say›lma-
s› gereken geliflmelere tan›k oldu¤unu belirtmeliyiz.

Daha önceki raporlar›m›zda de¤indi¤imiz, adli mekanizmalar›n si-
yasallaflmas› ve hukuk aç›s›ndan de¤il ideolojik aç›dan daha fazla ref-
leks vermeye bafllamas›n›n, düflünce ve yay›nlama özgürlü¤ü bak›m›n-
dan yaratt›¤› tehlikelere dikkat çekmifltik. Ve 2008 y›l› genel düflünce
ve yay›nlama özgürlü¤ü sorunlar›n› da aflan bir siyasal krize tan›k ol-
makta. Yarg›n›n siyasallaflmas› ve siyasal aktörlerden birine dönüflme-
si kadar demokratik toplumu tehdit eden bir baflka olgu olamaz. Huku-
kumuzu nas›l koruyaca¤›z, kim hukukumuzu koruyacak? 

Geçti¤imiz y›llarda yazarlar, yay›nc›lar› sürekli s›k›flt›ran, düflün-
ce ve ifade özgürlü¤ünü savunmada güçlük yaratan yarg›n›n siyasallafl-
mas› süreci bugün art›k bütün Türkiye’nin sorunu haline gelmifl vazi-
yette. Ve bunda demokratik reformlar› gerçeklefltirme konusunda son
derece yavafl ve seçmeci davranan siyasal iktidarlar›n da büyük rolü ve
sorumlulu¤u var. Türkiye 1980’den bu yana gerçek ve tam bir demok-
rasiye geçmekte zorlan›yor ve bunda sivil siyasetçilerin de büyük so-
rumlulu¤u var. 

Gerek siyasetçilerimiz, gerekse devlet erkini kurumsal olarak kul-
lanma yetkisi olanlar, yazar ve gazeteciler, ayd›nlar hakk›nda, elefltirel
düflünce ve yaklafl›mlar›ndan dolay› dava aç›lmas› talebinde bulunabi-
liyorlar. Tepeden gelen hoflgörüsüzlük bütün topluma yay›labiliyor.
Acaba Baflbakanl›¤›n ve Genel Kurmay Baflkanl›¤›n›n, elefltirel yakla-
fl›mlara karfl› dava açt›rma yoluna yönelmesinde ortak bir tavra sahip
olmalar› bir tesadüf mü?
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2008 yar›y›l›nda geçen y›l bafllayan bir e¤ilim daha fazla güçlendi
ki, bu da Kürt sorunu ile ilgili kitaplar hakk›nda aç›lan davalar›n ve
mahkumiyet kararlar›n›n art›fl› idi. Bunda, Terörle Mücadele Yasas›n-
da bas›n, yay›n ve yazar kurulufllar›n›n düflünce ve ifade özgürlü¤ü ba-
k›m›ndan s›k›nt› yarataca¤› uyar›s›nda bulundu¤u TMY’de yap›lan de-
¤ifliklikler etkili oldu. 

Bu de¤ifliklik sonucu, farkl› kesimlerden insanlar, bu arada yazar
ve gazeteciler de, ola¤anüstü koflullarda gözalt›na al›nabiliyor, farkl›
e¤ilimlerde gazete ve dergiler kolayca kapat›labiliyor, ya da haklar›n-
da yap›lan suçlamalar› ne san›klar›n ne de avukatlar›n›n görmesi ola-
¤an hale gelebiliyor, ola¤anüstü dönemlerde oldu¤u gibi mahkeme
önüne ç›kar›lmadan gözalt›nda tutulabiliyor. Yafl› ve toplumsal statüsü
belli olan, sayg›n kifliler gece yar›s› gözalt›na al›nabiliyor. Gazeteci ‹l-
han Selçuk’un veya Tabipler Birli¤i Baflkan› Prof. Gençay Gürsoy’un
gözalt›na al›nd›¤› koflullarda örneklendi¤i gibi. At›l›m ve Özgür Radyo
yöneticilerine yönelik olarak bafllat›lan bu uygulamaya veya Azadiya
Welat ya da Gündem gazetesi editörlerinin tutuklanmas› gibi örnekler
de, yeni TMY’nin keyfili¤e aç›k uygulanabilirli¤inin ilk örneklerini
teflkil ettiler. Temel hak ve özgürlüklerin evrensel düzeyini göz önüne
almadan, politik amaçla yap›lan bu tür de¤ifliklikler, asl›nda, farkl›, hat-
ta z›t inanç ve düflüncelere sahip olan insanlar›n haklar›n› tehdit edebi-
liyor. Elbette, gerçek bir demokraside ve hukuk düzeninde hiç kimse-
nin suç iflleme özgürlü¤ü olamaz. Ancak buna devlet ad›na erki kulla-
nanlar›n da dahil oldu¤u bilinmelidir. Hiç kimseye, devlet ad›na suç ifl-
leme özgürlü¤ü tan›namaz. Ve öte yandan temel insan haklar›n›n yurt-
tafllar taraf›ndan kullan›m› da, asla “suç” olarak tan›mlanamaz. Ne ya-
z›k ki, ülkemizde temel haklar›n kullan›m› bir sorun olurken, baz› erk
odaklar›na adeta suç iflleme özgürlü¤ü tan›nabiliyor. Böylesi bir anla-
y›fl içinde herkes kurbanlaflt›r›labilir.

Bir baflka sorun ise, davalar›n bir türlü sonuçlanmamas›, davalar›n
TCK’n›n farkl› maddeleri aras›nda dans etmesi, ayn› kitap için farkl›
mahkemelerde, farkl› maddelerden, Aram ve Peri yay›nlar›n›n baz› da-
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valar›nda örneklendi¤i gibi, davalar aç›labilmesi.

Ülkemizdeki kültürel ve toplumsal zenginli¤in edebi ve düflünsel
yap›tlarla sergilenmesinde önemli katk›lar› olan Evrensel Yay›nlar›n›n,
y›llard›r devam eden ve mahkemeden mahkemeye aktar›lan Ahmet
Kahraman’›n “Kürt ‹syanlar›”, Zeynep Özge’nin “‹mran, Bir ‹syan An-
d›” kitaplar›na yönelik olarak aç›lan davalarda örneklendi¤i gibi. 

Elefltiriden hofllanmayan ve elefltiriyi hakaret olarak alg›layan e¤i-
limler toplumumuzda ne yaz›k ki çok güçlü. Bunda otoriter devlet, ai-
le ve okul gelenek ve düzeninin de büyük etkisi var.

Demokrasinin s›k s›k kesintiye u¤ramas› toplumumuzda ne yaz›k
ki, bu e¤ilimleri güçlendirdi. Bu nedenle elefltirel tavr›ndan ödün ver-
meyen yazar ve gazetecilerimiz s›k s›k mahkemeye düflüp, yarg›lanma
durumunda kal›yor. Ama bu yazarlar›m›z, a¤›r bir bedel ödemekle bir-
likte, hem toplumumuzun, hem yöneticilerin, hem de yarg› kurumunun
elefltirel düflünce karfl›s›nda ufuklar›n›n genifllemesine büyük bir katk›
sunmaktalar. Perihan Ma¤den, ülkemizin en etkili ve baflar›l› elefltirel
köfle yazarlar›ndan biri olman›n ötesinde, çok de¤erli bir edebiyatç›m›z
olarak öne ç›k›yor. fiiirleri, denemeleri ve romanlar› ile… Ama onun
yazma özgürlü¤ü ciddi bir biçimde tehdit alt›na sokulabiliyor.

Sonuç olarak Komitemizin ulaflabildi¤i verilerle 2008 yar›y›l›nda
22 yay›nevinin yay›nlad›¤› 38 yazar›n 47 kitab› hakk›nda soruflturma
ve dava aç›ld› ya da verilen kararlar Yarg›tay’a gönderildi. 7 kitap hak-
k›nda beraat ya da takipsizlik karar› verilirken, 17 kitap hakk›nda mah-
kumiyet karar› verildi. Mahkumiyet kararlar›nda art›fl gözlendi. 5 kitap
hakk›nda yarg› sonucu beklenmeden toplama karar› al›nd›. 18 kitap
hakk›nda aç›lm›fl olan davalar devam ediyor. 1 kitap hakk›nda ise 301.
maddede yap›lan de¤ifliklik sonucunda, dava dosyas› yeniden Adalet
Bakanl›¤›na izin al›nmak üzere gönderildi.

73



301’inci Maddede yap›lan k›smi de¤ifliklik

2008 yar›y›l›n›n en önemli geliflmesi, hiç flüphesiz, 301. maddede
yap›lan kozmetik, birkaç kelime de¤iflikli¤i ve cezalarda indirim yap›l-
m›fl olmas›. Ne yaz›k ki, yazar ve yay›nc› örgütlerinin 301. maddenin
bütünü ile kald›r›lmas› önerisi kabul görmedi. 90’l› y›llarda oldu¤u gi-
bi, TMY’nin 8. maddesinde ve TCK’n›n 312. maddesinde yap›lan de-
¤iflikliklerin amac› nas›l esas olarak, mahkemeleri ve Adalet Bakanl›-
¤›’n› aç›lm›fl olan inan›lmaz say›da davan›n yükünden ve iç ve d›fl ka-
muoyunun bask›s›ndan geçici olarak da olsa kurtarmak ise, flimdi 301.
maddede yap›lan kozmetik de¤ifliklik de, esas olarak ayn› amaca yöne-
lik. Yani dava yükünden kurtulmak ve elefltirileri yat›flt›rmak. 

Ancak 301. madde temelinde aç›lan yeni davalar bu de¤ifliklikten
sonra da devam etti, hatta soka¤a, günlük hayat sohbetlerine kadar in-
di. ‹zmir’de o¤ullar› yol kontrolünde vurulan bir ailenin mensuplar›,
olaya yönelik elefltirileri nedeniyle 301. maddeden yarg›lanabiliyor.
Yine ‹zmir’de bir felsefe ö¤retmeni, seyahat s›ras›ndaki elefltirel söyle-
minden dolay›, bir sivil polisin ifadesi üzerine mahkemeye verilebildi.
301 art›k sadece yazar, gazeteci ve yay›nc›lar› de¤il, sokaktaki yurtta-
fl›n da ifade özgürlü¤ünü k›s›tlayan bir madde olarak ifllev görmekte.

Ne yaz›k ki, 301. maddenin yaratt›¤› sorunlar yine ideolojik bir te-
melde, “Türklük” kavram› etraf›nda yo¤unlaflt›. Oysa 301. maddenin
di¤er sak›nca yaratan yan› ise, devletin ve kurumlar›n›n elefltirilmezli-
¤i anlay›fl›n›n bir ifadesi olmas›. Yurttafllar›n devleti ve kurumlar›na
yönelik elefltirileri ki bunlar sert bir söylemle de ifade olunabilir, “ha-
karet” olarak yorumlanmas›na olanak sa¤layan mu¤lak ve önyarg›lara
kap› aralayan madde yaz›m›nda hiçbir de¤iflime gidilmedi. Örne¤in
Vak›flar ‹daresinin flikayeti üzerine, ‹KAV’›n düzenledi¤i “Resmi ‹de-
oloji K›skac›nda E¤itim Sistemi” adl› paneli düzenledikleri için yazar
Mehmet Pamak ve Yusuf Tanr›verdi hakk›nda dava aç›labildi.

Sonuç olarak BIA verilerine göre, 301’in uyguland›¤› üç y›ll›k dö-
nemde 120’den fazla gazeteci, yay›nc›, aktivist ve siyasetçi yarg›land›.
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Birli¤imizin Yay›nlama Özgürlü¤ü Komitesi Baflkan› Rag›p Zarakolu,
‹ngiliz yazar› George Jerjian’›n “Gerçek Bizi Özgür K›lacak” adl› kita-
b›n›n yay›nc›s› olu¤u için, 301’de yap›lan de¤iflikli¤e karfl›n, mahkum
edilen ilk kifli oldu.

Öte yandan, Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin, bir soru önergesi
üzerine, 2006’te 301. madde nedeniyle 12’si çocuk toplam bin 533 ki-
fliye 835 dava, 2007’nin ilk üç ay›nda da bin 189 kifliye 744 dava aç›l-
d›¤›n› aç›klad›. Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin, TCK’n›n 301’inci
maddesinden, son 5 y›lda bin 481 dava aç›ld›¤›n›, bu davalardan 6 bin
75 kiflinin san›k olarak yarg›land›¤›n›, 745 kiflinin ise mahkum oldu¤u-
nu bildirdi. 

fiahin, daha önce 159. madde olarak TCK’da yer alan, 2005 y›l›n-
da yürürlü¤e giren yeni TCK’da ise 301. madde olarak düzenlenen bu
maddeden, 2003 y›l›nda 429 dava aç›ld›¤›n› bildirdi. 301. maddeden
aç›lan dava say›s›n›n 2004 y›l›nda 318, 2005 y›l›nda 221, 2006 y›l›nda
328 ve Ocak-Eylül 2007 döneminde ise 185 oldu¤unun belirtildi¤i ya-
n›tta, flu bilgiler yer ald›: “2003 y›l›nda sonuçlanan 400 davada, 252 ki-
fli mahkumiyet cezas› al›rken, 155 kifli beraat etti. 2004 y›l›nda sonuç-
lanan 334 davada, 145 kifli mahkum oldu, 317 kifli beraat etti. 2005 y›-
l›nda sonuçlanan 314 davada, 133 kifli hakk›nda mahkumiyet, 249 kifli
hakk›nda beraat, 2006 y›l›nda sonuçlanan 299 davadan 131 kifli hak-
k›nda mahkumiyet, 255 kifli hakk›nda beraat, Ocak-Eylül 2007 döne-
minde sonuçlanan 217 davada 84 kifli hakk›nda mahkumiyet, 168 kifli
hakk›nda beraat karar› ç›kt›.” Yan›tta, 2007 y›l›nda TCK’n›n 301. mad-
desiyle ilgili bir önceki y›ldan kalan 536, y›l içinde aç›lan 185 ve bozu-
larak gelen 23 olmak üzere toplam 744 davan›n 217’sinin sonuçland›-
¤› ve 527’sinin bu y›la devredildi¤i bildirildi. Son 5 y›lda, 301. mad-
deyle ilgili 6 bin 75 kiflinin san›k sandalyesine oturdu¤u, 2003 y›l›nda
bin 313, 2004 y›l›nda bin 385, 2005 y›l›nda bin 305, 2006 y›l›nda bin
533, 2007 y›l›nda ise bin 189 kiflinin yarg›land›¤› bildirildi. Bu say›lar,
bas›n ve yay›n dünyas›n›n ötesinde bu maddelerin bütün Türkiye’de
nas›l bir sorun haline geldi¤inin bir kan›t›. 
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Bizce, devleti ve kurumlar›n› kutsayan ve 30’lu y›llar›n anlay›fl›n›
yans›tan bu ideolojik maddeden tamamen kurtulmak gerekli. Hakaret,
tamamen özel hukukun alan› içinde yarg›ya ulaflabilmeli. Yani bir su-
bay, bir polis memuru ya da baflbakan veya hakim, ancak kiflisel haka-
ret temelinde yarg›ya baflvurabilmelidir, kurum kimli¤ini ard›na alma-
mal›d›r. Ancak politik amaçla özel hukukun ifade özgürlü¤ünü k›s›tla-
mak ve bir çeflit dokunulmazl›k kazanmak amac› ile kötüye kullan›m›
da engellemelidir. Kurumlara kiflisel kimlik atfetmek, demokratik de-
¤il, totaliter gelenekten gelme ülkelere has bir olgudur.

Cumhurbaflkan› bile, “zihniyet de¤iflikli¤i olmad›¤› sürece, bu so-
runlar çözülmez” karamsarl›¤›nda ise, biz ne diyebiliriz? Ki daha önce-
ki raporlar›m›zda “zihniyet sorununa” biz de de¤inmifltik. 

Peki, bu ifl nas›l çözülecek? Türkiye Cumhuriyeti, mademki AB
ile aday üyelik sürecini bafllatm›flt›r, di¤er ülkelerin yaflad›¤› süreçler-
den yararlanabilir. Geçti¤imiz on küsur y›l önce, totaliter bir rejimden
ç›kan birçok orta ve do¤u Avrupa ülkesi bugün AB üyesidir. Bu ülke-
ler 10 y›ll›k bir süreç içinde yasal reformlar›n› gerçeklefltirdikleri gibi,
yarg› mekanizmalar›n› da evrensel insan haklar› sözleflmeleri ve norm-
lar›nda bir yeniden e¤itim sürecinden geçirdiler. 50’lerde Avrupa Kon-
seyi ve NATO üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, b›rak›n ‹spanya,
Portekiz, Yunanistan gibi dikta rejimlerinden gelen ülkelerin geçirdi¤i
demokratikleflme süreçlerini (ki 60’larda Türkiye bu ülkelere oranla
daha geliflmifl bir demokrasiye sahipti), Do¤u Avrupa’daki demokratik-
leflme sürecinden de geri kalmas›, anlafl›labilir ve kabul edilebilir bir
fley de¤ildir. 

Her ne kadar, düflünce ve ifade özgürlü¤ü önündeki tek engel 301.
madde olarak sunulsa da, TCK’de benzer baflka yasalar da ifade ve ya-
y›nlama özgürlü¤ünü engelleyici bir unsur olarak varl›¤›n› koruyor.
Özellikle büyük kentler d›fl›nda bu tür maddeler bas›n ve kamuoyunun
da dikkatinden uzak oldu¤u için çok daha hoflgörüsüz ve a¤›r biçimde
uygulanabilmekte. 
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Aç›lan dava örneklerine bakarak özellikle Kürt sorunu ile ilgili
olarak düflünce ve ifade etmeyi neredeyse imkans›z hale sokan di¤er
yasalar da flöyle: 

Suç ve suçluyu övme bafll›¤› alt›nda TCK’nin 215

Maddesinin (Bu madde son dönemlerde daha yo¤un bir biçimde
kullan›lmaya baflland›.) dar yorumlar›, Türkiye’nin son 40 y›ll›k siya-
sal tarihine iliflkin belgelerin ve metinlerin yay›nlanmas›n› güçlefltir-
mekte. Örne¤in, son dönemlerde pek kitap yasaklama kararlar›na rast-
lanmamas›na karfl›n, Su Yay›nlar›n›n ç›kard›¤› 1968’in gençlik önder-
lerinden Mahir Çayan’›n “Toplu Yaz›lar›” yan›nda, “Devrimci Marfl ve
Türküler” adl› bir dönemin belgesi olan bir kitap geçti¤imiz günlerde
yasaklanabildi. Bora Yay›nlar›ndan ç›kan benzeri bir derleme de 2004
y›l›nda yasaklanm›flt›. Yazar Temel Demirer, yine o dönemin gençlik
önderlerinden ‹brahim Kaypakkaya hakk›nda Tunceli’de bir panelde
konufltu¤u için yarg›lanmakta. Ayn› yazar hakk›nda Ankara’daki Hrant
Dink anmas›nda yapt›¤› konuflmadan dolay› aç›lan dava ise, 301. mad-
dede yap›lan de¤ifliklikten dolay› ask›ya al›nd›. Geçmiflte yazar Haluk
Gerger, Deniz Gezmifl hakk›nda yapt›¤› bir konuflmadan dolay› mah-
kum olmufl ve cezaevine konmufltu. Geçti¤imiz günlerde, eski millet-
vekili Mahmut Al›nak hakk›nda, Kars’ta Deniz Gezmifl, Musa Anter ve
Vedat Ayd›n’›n adlar›n›n sokaklara verilmesini önerdi¤i için mahkumi-
yet verildi. Ne yaz›k ki, düflünce özgürlü¤ü ile ilgili mahkumiyetler, sa-
n›klar›n ölümünden sonra bile hala geçerli say›lmakta. Birli¤imizin ve
Uluslararas› Yay›nc›lar Birli¤inin ödüllerini alm›fl olan yay›nc› Ayfle
Nur Zarakolu’nun ad›n›n Diyarbak›r’da bir parka verilmesi bizleri de
sevindirdi. Ancak Diyarbak›r Valili¤inin itiraz› üzerine bu karar iptal
edildi ve buna gerekçe olarak Ayfle Nur Zarakolu’nun düflünce özgür-
lü¤ünün çi¤nenerek hapsedilmesi gerekçe gösterildi. Oysa bu haks›z
mahkumiyet kararlardan dolay› Türkiye Cumhuriyeti, A‹HM’de görü-
len davalarda Ayfle Nur Zarakolu’nun kendisine tazminat ödemeyi ka-
bul etmiflti. 
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Geçen ay, “Roj TV kapat›lmas›n” mesaj›yla Danimarka Baflbaka-
n› Anders Rasmussen’e mektup gönderen DTP’li 53 belediye baflkan›
dahil, 74 kifli “suçu övmek” iddias›yla yarg›lanmalar› para cezas› mah-
kumiyeti ile sonuçland›.

Örgütün veya amac›n›n propagandas›n› düzenleyen 
TCK’nin 220/8 Maddesi

Peri Yay›nlar› editörü Ahmet Önal, “Diyaspora Kürtleri” hakk›n-
daki kitab› yay›nlad›¤› için bu maddeden dolay› yarg›land›. Beraat ka-
rar› halen Yarg›tay’da. “Ac›lar›n Dili Kad›n” adl› kitap hakk›nda, bu
maddeden dolay› aç›lan dava ise 2 Temmuz da görülecek.

BIA verilerine göre, “Terör örgütü propagandas›” suçlamas›yla bu
y›l, 13 kifli yarg›land›; Ça¤r› dergisi sahibi Aziz Özer, 15 ay, DTP’li
Ayd›n Budak 2 y›l 6 ay, Selahattin Demirtafl da bir y›l 6 ay hapse mah-
kum oldu.

Halk aras›nda din, ›rk ve etnik temelde düflmanl›k duygusu 
yaratmak. (TCK 216, eski 312)

BIA verilerine göre, “Kin ve düflmanl›¤a tahrik” iddias›yla 216.
maddeden yarg›lanan 4 kifliden yay›nc› Erol Karaaslan ve radyocu Ce-
mal Do¤an beraat ettiler; siyasetçiler Nurettin Demirtafl ve Mahmut
Al›nak halen san›k durumunda. Yay›nc› Ahmet Önal hakk›nda, “Tut-
kular ve Tutsaklar” adl› kitaptan dolay› bu maddeden aç›lan dava ya-
n›nda, ayr›ca 301’den de aç›lan dava devam ediyor. “Teyribaz” adl› ki-
tap hakk›nda verilen mahkumiyet karar› ise Yarg›tay’da. Bu arada ilk
defa, 216. maddenin, ço¤unluk d›fl› bir grubun mensuplar›n›n korunma-
s› için kullan›ld›¤›n›n alt›n› çizmeliyiz. Roman ve Kürtleri afla¤›lay›c›
ifadelerinden dolay›, ‹zmir’de Toplumcu Budun Derne¤i yöneticileri
hakk›nda 216. maddeyi ihlalden dava aç›ld›.
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Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk›ndaki Kanunun 
koydu¤u yasaklara ayk›r› davran›fl› cezaland›ran TCK’nin 

222. Maddesi

Türk alfabesinde olmayan w, q, x gibi harfleri kullanmaktan dola-
y› aç›lan davalarda son y›lda önemli bir art›fl gözlendi. Tenv Yay›nlar›
editörü Mehti Tanr›kulu, iki kitab› yan›nda, ayr›ca savunmas›n› Kürtçe
yapmak ve Kürtçe dilekçe vermekten dolay› TCK 222. maddeye mu-
halefetten mahkum oldu. Diyarbak›r Sur Belediye Baflkan› Abdullah
Demirbafl, turizm tan›t›m broflürlerinde Türkçe ve ‹ngilizce yan›nda
Kürtçe, Ermenice ve Süryanice dillerini kulland›¤› için, TCK’nin 257.
maddesindeki suçu ifllemekten, yani “görevi kötüye kullanarak kamu-
ya zarar vermekten” dolay› görevden al›nd› ve “devrim kanunlar›na
muhalefetten”, yani “flapka ve Türk harflerine ayk›r› hareket etmekten”
mahkum edildi. Diyarbak›r Belediye Baflkan› Osman Baydemir, Kürt-
çe ilan panosuna yer vermekten ve Kürtçe davetiye yollamaktan dola-
y› yarg›lan›yor. Türk alfabesinde yer alamayan baz› Latin harflerinin
Kürt dilinde kullan›lmas›n›n yarg› konusu olabilmesi oldukça yad›rga-
nacak bir durum. Bunun ülkeyi gülünç duruma düflürdü¤ü yolunda
elefltiri yapanlar da pek haks›z görünmüyor. Benzer suçlama ile Kilis’te
ç›kmakta olan “Huduteli” ve “Kent” gazeteleri hakk›nda, “Newroz” di-
ye yazarken, “sak›ncal› harf” kullan›m› nedeniyle aç›lan davalar ise be-
raat ile sonuçland›.

Adil yarg›lamay› etkilemeye teflebbüsü düzenleyen 
TCK’nin 288. Maddesi

Asl›nda san›klar› haklar›n› kullanmak amac›yla düzenlendi¤i belir-
tilen bu madde, bugünkü uygulamas› ile san›klara karfl› yeni davalar aç-
mak için kullan›l›yor. Bunun en son örneklerinden bir Agos Gazetesi sa-
hibi Serkis Seropyan ve yaz› iflleri müdürü Aris Nalc›’ya karfl› 301. mad-
deden verilen mahkumiyeti elefltiren bir yaz› bu maddeye dayanarak yar-
g› konusu edilebildi. Gerger F›rat dergisi yay›n yönetmeni Hac› Bo¤ate-
kin ise “yarg›lamay› etkilemeye teflebbüs” suçlamas› ile tutukland›.
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Halk› askerlikten so¤utmay› düzenleyen TCK’nin 318. Maddesi

Vicdani ret hakk› yasalar›m›zca kabul edilmedi¤i gibi Perihan
Ma¤den gibi yazarlar, Bülent Ersoy gibi sanatç›lar bu hakk› savunan
ifadelerinden dolay› yarg›lanabiliyorlar. “Halk› askerlikten so¤utmak”
suçlamas› ile yarg›lanan 8 kifli aras›nda Y›ld›r›m Türker, Halil Savda,
Mahmut Al›nak, Gökhan Gençay, Birgül Özbar›fl ve Yasin Yetiflgen gi-
bi isimler de yer al›yor. 

Örgüt propagandas› yapmay› düzenleyen 
Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. Maddesi

Özellikle bas›na karfl› kullan›lan bir madde konumunda. Yeni ya-
y›mlanmaya bafllanan Alternatif Gazetesi, yay›n›na bafllad›ktan 1 hafta
sonra 1 ay süreyle kapat›ld›. ‹flçi Köylü gazetesi de ayn› kaderi bölüfl-
tü. Öte yandan TMY’de geçen y›l yap›lan de¤iflikliklerin olumsuz so-
nuçlar› da ortaya ç›kmaya bafllad›. Yazar, Bas›n ve Yay›nc› meslek ör-
gütleri olarak bu de¤iflikliklerin yarataca¤› olumsuz etkilere önceden
iflaret etmifltik. Hatta eski Cumhurbaflkan› Sezer’in de Anayasa Mahke-
mesi’nde bu do¤rultuda bozma talebi bulunmakta.

Sadece muhalif sol bas›n de¤il, bazen büyük bas›n›n›n da bu mad-
deden dolay› bafl› derde girebilmekte. Geçen y›l tutuklanan Özgür Rad-
yo Yay›n yönetmeni Füsun Erdo¤an ve dört At›l›m gazetesi temsilcisi
“yasa d›fl› örgüt üyeli¤i”yle suçlan›yor. Benzer bir suçlama yap›lan Di-
yarbak›r’da tutuklu olarak yarg›lanan, davalar›n› izledi¤imiz tek Kürt-
çe günlük gazete Welat’›n editörü Vedat Kurflun’un tahliye edilmesini
olumlu bir geliflme olarak kaydediyoruz. Ancak Yedinci Gün gazetesi-
nin imtiyaz sahibi ve Yaz› ‹flleri Müdürü Ali Turgay, ifade vermek için
gitti¤i Befliktafl Adliyesi’nde baz› haberlerde “yasa d›fl› örgüte yard›m
ve yatakl›k edildi¤i” gerekçesiyle tutukland›. Odak dergisi yay›n yönet-
meninin, ölümcül bir hastal›kla bo¤uflmas›na karfl›n tahliye edilmeme-
sindeki mant›¤› anlamakta güçlük çekti¤imizi ayr›ca belirtmek isteriz.
TMK’da yap›lan son de¤ifliklikler, birçok zanl›n›n uzun süre yarg› önü-
ne ç›kar›lmadan, deliller aç›klanmadan, dosya gösterilmeden tutuklu
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kalmas›na olanak sa¤l›yor. Dünya genelinde yazar ve bas›n örgütleri,
terörle mücadele yasalar›n›, ifade özgürlü¤ünün kötü niyetle k›s›tlan-
mas›na olanak sa¤lad›¤› için elefltiriyor.

Suçu bildirmeme suçu, TCK, 278. Madde

Son dönemlerde bas›na karfl› devreye giren bir baflka madde ise,
“suçu bildirmeme” suçu. Do¤an Haber Ajans› Beytülflebab muhabiri
yapt›¤› bir gösteri haberinden sonra, iflbirli¤i yapmad›¤› nedeniyle bu
maddeden yarg›lanmakta.

SONUÇ

Sonuç olarak, 2008 yar›y›l›nda, düflünce ve yay›nlama özgürlü¤ü
alan›ndaki sorunlar, kitap yay›nc›l›¤› alan›nda azalmakla birlikte, genel
olarak devam etti. Yarg› sonuçlanmadan kitap toplatma uygulamalar›-
na tekrar rastlanmaya baflland›.

301. maddede yap›lan de¤ifliklik, bugüne kadar aç›lm›fl olan dava-
lar›n ask›ya al›nmas›n› sa¤layacak. En az›ndan daha az insan hapse gi-
recek ya da para cezas› ödeyecek. 90’l› y›llarda sa¤lanan k›smi ve ge-
çici çözümler gibi.

Ama ne yaz›k ki temel hak ve özgürlükler, düflünce, ifade, bas›n,
yay›nlama, haber alma özgürlükleri alan›nda yarg› ve yöneticiler ara-
s›nda bir zihniyet de¤iflimi sa¤lanmad›¤› sürece, sorunlar yaflamaya de-
vam edece¤imiz anlafl›lmakta.
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22000088’’ddee NNEELLEERR
OOLLDDUU??

Bu bölümde 2008 y›l› içinde tart›fl›lan olgular ve gerçekleflen 
önemli olaylara, de¤inece¤iz. 
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ERGENEKON

Geçen y›l Ümraniye'de ele geçirilen patlay›c›larla bafllayan süreç
bu y›l "Ergenekon" soruflturmas› ad›n› alarak devam etti ve 2008’e
damgas›n› vurdu. Emekli Tu¤general Veli Küçük, ‹flçi Partisi Genel
Baflkan› Do¤u Perinçek, Cumhuriyet gazetesi ‹mtiyaz Sahibi ve Baflya-
zar› ‹lhan Selçuk ve ‹stanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Kemal
Yalç›n Alemdaro¤lu'nun da aralar›nda bulundu¤u 46's› tutuklu 86 sa-
n›¤›n yarg›lanmas›na ‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde baflland›.
Sizlere “www.ergenekonuizliyoruz.net” internet sitesinden edindi¤imiz
kronolojik bilgileri sunuyoruz:

Ergenekon’un Kronolojisi

Ergenekon ismi ilk kez NATO’nun kontrgerilla örgütlenmesi ola-
rak bilinen Gladio’nun Türkiye’deki yap›lanmas› fleklinde gündeme
geldi. Özel Harp Dairesi olarak da bilinen yap›lanman›n, siyasetçiler-
den bilim adamlar›na, medya mensuplar›ndan hukukçulara kadar uzan-
d›¤› iddialar› sürekli gündemde kald›. Bu örgülü yap›n›n soruflturulma-
s›na dayanak oluflturan bilgiler, 2001’de kendisini gazeteci olarak tan›-
tan ve J‹TEM ad›n› kullanarak doland›r›c›l›k yapan Tuncay Güney’in
ofisine yap›lan bask›nla ele geçirildi. fiimdi Ergenekon’un san›klar›
aras›nda yer alan eski polis müdürü Adil Serdar Saçan taraf›ndan biz-
zat sorgulanan Güney, söz konusu çete oluflumuyla ilgili çok önemli
bilgiler verdi, ama soruflturma kapat›ld›. Güney’in ifadesine göre, örgü-
tün ‘manifestosu’ ‹flçi Partisi lideri Do¤u Perinçek’in yönlendirmesiy-
le yaz›lm›flt›. Güney, Veli Küçük hakk›nda da bilgi vermiflti. Bu ilk ifla-
retin ard›ndan çeteye iliflkin ilk ipuçlar› Dan›fltay’a düzenlenen sald›r›-
da ortaya ç›kt›. Ergenekon operasyonunun ipuçlar›, ilk olarak Dan›fltay
2.Daire’ye yönelik silahl› sald›r›n›n ard›ndan belirdi. Daire üyesi Mus-
tafa Yücel Özbilgin’i öldüren avukat Alparslan Arslan ve sald›r› için
Ankara’ya gelen di¤er san›klar›n, Cumhuriyet gazetesine farkl› tarih-
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lerde 3 kez bomba att›klar› da anlafl›ld›. Ard›ndan bu sald›r›da kullan›-
lanlarla ayn› seriden olduklar› anlafl›lan Ümraniye’de bir evde bulunan
27 el bombas› bulunmas›yla bugün yaflanan Ergenekon süreci de res-
men bafllam›fl oldu. 

12 Haziran 2007’de, Ümraniye’de bir gecekondunun çat›s›nda
gizlenen 27 el bombas›, TNT kal›plar› ile fünyelerin ele geçirilmesiyle
bafllayan süreçte önce bombalar›n sahibi olmakla suçlanan emekli Ast-
subay Oktay Y›ld›r›m ve bombalar›n bulundu¤u evin sahibi Mehmet
Demirtafl tutukland›. AKP iktidar›ndan sonra p›trak gibi ço¤alan kuv-
vac› derneklerin üyeleri taraf›ndan yak›ndan tan›nan Y›ld›r›m, yap›lan
sorgusunun ard›ndan tutukland›. Haliyle, bu tutuklama benzer ideolo-
jik görüflleri paylaflan kifli ve kurumlar taraf›ndan tepki çekti. Bu tepki-
yi ortadan koyanlardan biri de, kanl› Dan›fltay bask›n›n›n ard›ndan tu-
tuklan›p sal›verilen ordudan at›lma Muzaffer Tekin’di. Tekin’in, dava
arkadafl›n› savunmak için gazetecilere yapt›¤› bir aç›klamada, “O bom-
balar bir ifle yaramaz hurda” demesi üzerine savc›l›k aç›klamas›ndan
bombalar› bildi¤i izlenimi uyanan Tekin’i de gözalt›na ald›rd›. 

Bombalar›n bulundu¤u evin kirac›s› ve ayn› zamanda bombalar›
güvenlik kuvvetlerine ihbar eden kiflinin o¤lu olan Ali Yi¤it’in, ifade-
lerinde Tekin’in de zaman zaman söz konusu eve gelip gitti¤ini söyle-
yince bir anda geniflleyen soruflturma Ergenekon terör örgütü sorufltur-
mas›na dönüfltü. Soruflturmay› bafllatan ‹stanbul Cumhuriyet Savc›s›
Zekeriya Öz’e daha sonra di¤er savc›lar Mehmet Ali Pekgüzel ve Ni-
hat Taflk›n da kat›ld›. Gözalt›na al›nan onlarca kiflinin iliflkilerinin oda-
¤›nda hep Muzaffer Tekin’in ad› an›ld›. 

Yap›lan sorgulamalar sonunda yeni operasyonlar yap›l›p birçok
kifli gözalt›na al›nd› ço¤u tutukland›. Soruflturma çerçevesinde bugüne
dek farkl› tarihlerde çeflitli kentlerde 9 ayr› dalga halinde operasyonlar
yap›ld›. Aralar›nda emekli askerler, gazeteciler, polisler, akademisyen-
ler, çete liderler, sanatç›lar ve siyasilerin de bulundu¤u birbirinden il-
ginç ve siyaseten farkl› kutuplarda durduklar› düflünülen isimler gözal-
t›na al›nd›, kimisi tutukland›. AKP iktidar›n› devirmek amac›yla bir
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araya geldi¤i öne sürülen bu isimlerden 86’s› hakk›nda iddianame dü-
zenlenerek dava aç›ld›. Temel olarak, “Halk› isyana teflvik, devletin
gizli belgelerini ele geçirmek, darbe ortam› haz›rlamak” için faaliyet
yürüttü¤ü öne sürülen “Ergenekon örgütü”nü ortaya ç›karmak amac›y-
la bafllat›lan soruflturma, davas› görülmeye bafllamas›na ra¤men halen
sürüyor. Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda o kadar çok operasyon
yap›l›p yüzlerce insan gözalt›na al›nd› ki konuyla ilgili sonradan ç›kan
haberlerde de ciddi bir kafa kar›fl›kl›¤› ortaya ç›kt›. ‹ddianameden yola
ç›karak dalga dalga Ergenekon Operasyonlar› flöyle geliflti: 

1. DALGA: Ergenekon’un bombalar› 

2007 y›l› Haziran ay›nda Trabzon ‹l Jandarma Komutanl›¤›’n›n
156 ihbar hatt›n› gizli numaradan arayan bir kifli, “Ümraniye Çakmak
Mahallesi Muhtarl›¤›'n›n karfl›s›ndaki tek katl› binan›n çat›s›nda elek-
trik dire¤inin yan›nda el bombas› ve C-4 patlay›c› madde bulunuyor.
Patlay›c› maddeyi Mehmet Demirtafl isimli flah›s sakl›yor. Bu patlay›-
c›lar› bir astsubay temin etti” fleklinde ihbarda bulundu. Bu ihbar önce
‹stanbul ‹l Jandarma Komutanl›¤›’na, sonras›nda da ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’ne bildirildi. ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü ekipleri 12 Ha-
ziran 2007’de verilen adreste bulunan gecekonduya bask›n düzenledi.
Yap›lan aramada, gecekondunun çat›s›nda bir sand›kta 27 adet savun-
ma ve taarruz tipi el bombas› bulundu. Ev sahibi Mehmet Demirtafl ile
evde daha önceden kirac› olarak oturdu¤u anlafl›lan ye¤eni Ali Yi¤it
flüpheli olarak gözalt›na al›nd›. Evde yap›lan aramalar s›ras›nda Meh-
met Demirtafl ve Ali Yi¤it bombalar›n Oktay Y›ld›r›m adl› eski askere
ait oldu¤unu söyleyince Y›ld›r›m da gözalt›na al›nd›. fiüphelilerin sor-
gulanmas› s›ras›nda Mehmet Demirtafl susma hakk›n› kulland›. Oktay
Y›ld›r›m suçlamalar› kabul etmedi. Ali Yi¤it ise bombalar›n Oktay Y›l-
d›r›m’a ait oldu¤unu, kendisinin bu evde geçici olarak ikamet etti¤ini
söyledi. Yi¤it ifadesinde, “Babam fievki Yi¤it bir gün evin çat›s›nda
tahta ararken bombalar›n bulundu¤u sand›¤› gördü ve bana sordu. Ben
de ev sahibi Mehmet Demirtafl’a sordum. Mehmet Demirtafl, sand›¤›
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Oktay Y›ld›r›m’›n getirdi¤ini söyledi. Oktay Y›ld›r›m ve Mahmut Öz-
türk sürekli Mehmet Demirtafl’a ait LPG istasyonu ve manava geliyor,
gizli görüflmeler yap›yorlard›. Ben odaya girince susuyorlard›. Mehmet
Demirtafl bana çat›da askeri sand›klar›n oldu¤unu, içinde el bombalar›-
n›n bulundu¤unu, bunlara bir fley olursa, o evde oturdu¤umuz için bi-
zim de bafl›m›z›n belaya girece¤ini söylemiflti. Babam hemen ihbarda
bulunmam›z gerekti¤ini söylüyordu ama ben korktum” dedi. 

Yine Ali Yi¤it ifadelerinde bombalar›n nereye konuldu¤unu kon-
trol etmeye gelenler aras›nda Muzaffer Tekin’in de oldu¤unu söyledi.
Y›ld›r›m’›n tutuklanmas›na neden olan bombalarla ilgili , “hurda” aç›k-
lamas›n› yap›nca da savc›l›k Dan›fltay sald›r›s› soruflturmas›nda da ad›
geçen Muzaffer Tekin ile emekli Astsubay Mahmut Öztürk’ü de gözal-
t›na ald›rd›. 23 Haziran gününe dek süren operasyonlarda Gazi Güder,
Ayfle Asuman Özdemir, Muzaffer fienocak, Halil Behiç Gürcihan, Ay-
d›n Yüksek, ‹smail Eksik (‹smail Paker), ve Kuddusi Okk›r’›n da ara-
lar›nda bulundu¤u 15 kifli gözalt›na al›nd›. Birço¤u tutukland›. Gözal-
t›na al›nanlar›n ev ve iflyerlerinde yap›lan aramalarda birçok evrak ve
bilgisayarlara el konuldu. Bilgisayarlara kay›tl› belgelerin aras›nda Er-
genekon yap›lanmas›n›n temel tafllar›ndan kabul edilen Lobi belgesinin
de bulunmas› ve el bombalar›n›n Cumhuriyet gazetesine yap›lan sald›-
r›larda kullan›lanlarla ayn› seriden oldu¤u anlafl›l›nca soruflturma ge-
niflletildi. Gözalt›na al›nanlar›n ifadeleri ve bilgisayarlarda yer alan
isimler yeni operasyonlar›n da önünü açt›. 

Bu arada ayn› günlerde Ankara’da Vatansever Kuvvetler Güç Bir-
li¤i’ne (VKGB) yönelik bir soruflturma bafllat›ld› ‹smi, tetikçi Alpars-
lan Arslan’›n üzerinde bulunan bir kimlik kart› nedeniyle Dan›fltay sal-
d›r›nda da gündeme gelen derne¤in baflkan› Taner Ünal ve baz› dernek
üyeleri tutukland›. Asker ve polis ba¤lant›l› oldu¤u iddia edilen derne-
¤in, Türkiye genelindeki baz› eylemleri organize ettikleri ve Ergenekon
yap›lanmas›yla paralel hareket etti¤i öne sürüldü. 
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2. DALGA: Örgütün cephaneli¤i 

Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda yap›lan en önemli operasyon
26 Haziran 2007 günü Eskiflehir’de gerçekleflti. Emekli Binbafl› Fikret
Emek’in gözalt›na al›nd›¤› bu operasyon, her ne kadar 1. Dalga operas-
yonlar›n devam› olsa da, Ergenekon örgütünün en önemli silah deposu-
nun ortaya ç›kar›lmas› aç›s›ndan önem tafl›yordu. Muzaffer Tekin’in,
evinde bulunan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ni Fikret Emek‘ten al-
d›¤›n› söylemesinin ard›ndan Emek 26 Haziran 2007’de Eskiflehir’de
gözalt›na al›nd›. Emek’in Ankara ve Eskiflehir’de adeta bir cephaneli¤i
and›ran evlerinde yap›lan aramada çok say›da bomba ve mühimmat ele
geçirildi. 11 kilogram C-3 tipi plastik patlay›c› ve suikast silah› Kanas
dürbünlü tüfek, 10 adet el bombas› ele geçirilenler aras›ndayd›. El
bombalar›ndan birinin seri numaras›n›n, Cumhuriyet gazetesine 5 ve
11 May›s 2006’da at›lan el bombalar›n›n numaras›yla birebir örtüfltü¤ü
anlafl›ld›. Bas›na yans›yan ve yalanlanmayan haberlere göre, evden ç›-
kan belgeler aras›nda ise Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n bulundu¤u Es-
kiflehir yolu üzerindeki tüp geçidin havaya uçurulmas›na yönelik bir
plan bulundu. Ayr›ca Emek’in evlerinde çeflitli kifliler hakk›nda siyasî,
felsefî veya dinî görüfllerine, ›rkî kökenlerine, ahlâkî e¤ilimlerine, cin-
sel yaflamlar›na, sa¤l›k durumlar›na veya sendikal ba¤lant›lar›na iliflkin
çok say›da fiflleme evraklar› da bulundu. Fikret Emek getirildi¤i ‹stan-
bul’da 29 Haziran günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

3. DALGA: ‹slami partilerin belal›s› yazar tutukland› 

Temmuz ay›nda yap›lan 3. dalga operasyonda kimi kamuoyunca
bilinen birçok isim daha gözalt›na al›nanlar kervan›na kat›ld›. Kuva-yi
Milliye Derne¤i Genel Baflkan› Bekir Öztürk’ün yan› s›ra yazar Ergun
Poyraz, SESAR araflt›rma flirketinin sahibi ‹smail Y›ld›z, Ak›n Birdal’a
yönelik suikast s›ras›nda ismi gündeme gelen ve Susurluk’un meflhur
Yeflil’i Mahmut Y›ld›r›m’la iliflkili oldu¤u öne sürülen Mete Yalazan-
gil, gazeteci Hayrullah Mahmud Özgür de polis taraf›ndan gözalt›na
al›nd›. Bu isimlerle ba¤lant›l› olarak da eski polisler Kemal fiahin,
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Mehmet Murat Yücel ve Feridun Refik Nuho¤lu, Fuat Ermifl, Tu¤rul
Derme, Zeki Yurdakul Ça¤man, Tuncay Hac›bektaflo¤lu, Saipir Debz-
lelvidze ‹stanbul ve Ankara’da yap›lan operasyonlarda gözalt›na al›nd›
ve birço¤u tutukland›. 

4. DALGA: Susurluk Paflas› Küçük cezaevinde 

Daha önceki operasyonlarda gözalt›na al›nan ya da tutuklanan
isimlere dava aç›lmas› beklenirken yürütülen soruflturman›n daha bü-
yük kapsaml› oldu¤u yeni gözalt›larla ortaya ç›kt›. Yürütülen sorufltur-
mada Ümraniye’de ele geçirilen bombalarla, Necip Hablemito¤lu sui-
kast›nda ad› geçen Susurluk Çetesi’nden kimi isimlerle ve mafyayla
ba¤lant›l› bir kifli olan ‹brahim Çiftçi’nin ‹zmir’de öldürülmesinde kul-
lan›lan el bombas›yla ayn› seriden oldu¤u ortaya ç›kt›. Bu geliflme ve
gözalt›na al›nanlar›n ifadeleri, cep telefonlar› ve internet ortam›ndaki
iletiflimlerin yap›lan teknik takipleri sonunda yeni bir operasyon dalga-
s› gerçekleflti. Her yeni gözalt›yla giderek ilginçleflen Ergenekon sorufl-
turmas› 22 Ocak’ta bafllay›p fiubat sonuna dek süren 4. dalga operas-
yonlarda daha da ilginç bir hale geldi. Bu kez hedefte Susurluk Çetesi
soruflturmas›nda Yeflil kod adl› Mahmut Y›ld›r›m’la ba¤lant›lar› tespit
edilip hakk›ndaki birçok iddiaya karfl›n ifadesi bile al›namayan emekli
Tu¤general Veli Küçük vard›. Muzaffer Tekin’le birlikte çekilmifl fo-
to¤raflar› kamuoyuna yans›yan Veli Küçük’ün evinde Milli Güvenlik
Siyaset Belgesi’nden, Ergenekon yap›lanmas›na, Lobi örgütlenmesine
kadar çok say›da gizli doküman bulundu. Küçük, dokümanlar›, “kiflisel
merak›ndan dolay›” saklad›¤›n› öne sürdü. 

Küçük’ün yan› s›ra, Kuva-yi Milliye Derne¤i Baflkan› emekli Al-
bay Fikri Karada¤, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteciler Gülay Kömür-
cü ve Vedat Yenerer, Susurluk hükümlüsü Sami Hofltan, “Drej Ali”
olarak tan›nan mafyac› Ali Yasak ve Türk Ortodoks Patrikhanesi Bas›n
Sözcüsü Sevgi Erenerol gözalt›na al›nd›. Toplam 31 kiflinin gözalt›na
al›nd›¤› ‹stanbul d›fl›nda Antalya Bilecik Mersin, Adana ve Erzurum’da
da yap›lan bu operasyonlarda üniversitelerde faaliyet gösteren ve örgü-
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te hem teorik hem de yeni eleman kazand›rma deste¤i verdi¤i iddia edi-
len akademisyenler de gözalt›na al›nd›. Operasyon bafllamas›yla birlik-
te ad› sürekli olarak Ergenekon çetesiyle an›lan ve “Askeri darbe haz›r-
l›klar›na yönelik” bilgisayar kay›tlar›yla gündeme gelen ‹stanbul Üni-
versitesi Ö¤retim Görevlisi Ümit Say›n ile Sakarya Üniversitesi ö¤re-
tim görevlisi Emin Gürses de gözalt›na al›nd›. Bu isimlerin yan› s›ra
emekli asker Mehmet Zekeriya Öztürk, Noel Baba Vakf› Baflkan› Mu-
ammer Karabulut, Emin Caner Yi¤it, Ümit O¤uztan, Vatan Bölükba-
flo¤lu, Orhan Tunç, Hayrettin Ertekin, Abdulmuttalip Tonçer, Murat
Özkan, Sat›lm›fl Balkafl, As›m Demir, Atilla Aksu, Erkut Ersoy, Kah-
raman fiahin, Erol Ölmez, Muhammet Yüce, Abdullah Arapo¤ullar›,
Erdal ‹rten, Raif Görüm, Yusuf Görüm, O¤uzhan Alparslan Abdülka-
dir, Hüseyin Gazi O¤uz, Recep Gökhan Sipahio¤lu, Hüseyin Görüm,
‹hsan Göktafl, Coflkun Çal›k, Ayhan Çelik, Tanju Okan, Yaflar Arslan-
köylü de gözalt›na al›nd›. fiüphelilerden birço¤u tutukland›. 

5. DALGA: Cumhuriyet, ‹P, çete liderleri 

Veli Küçük’lerin tutuklanmas›yla kamuoyunun giderek daha fazla
merak içinde kald›¤› operasyonlarla ilgili olarak 11 Mart 2008 günü,
baflka bir suçtan Erzurum Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selim Akkurt
da talimatla ifadesi al›nd›ktan sonra Ergenekon zanl›lar› ars›na kar›flt›.
Operasyonlar›n devam edece¤i sinyalini veren bu geliflmenin ard›ndan,
21 Mart 2008’de kamuoyunda en çok tepki çeken 5. Dalga operasyon-
lar geldi. Bu kez gözalt›na al›nanlar aras›nda Cumhuriyet gazetesi bafl-
yazar› ‹lhan Selçuk, ‹stanbul Üniversitesi eski rektörü Profesör Kemal
Alemdaro¤lu ve ‹flçi Partisi Genel Baflkan› Do¤u Perinçek ve partili ar-
kadafllar› da vard›. Özellikle ‹lhan Selçuk’un evine sabaha karfl› ani bir
bask›n yap›lmas› ve y›lar›n gazetecisinin gözalt›na al›nmas› çok tepki
çekti. Operasyonun ertesi günü ‹slami çizgide ya da iktidar›n yan›nda
aç›kça saf tutmayanlar d›fl›nda kalan birçok gazetede gözalt›lardan çok
biçimi elefltiri konusu oldu. Bu olayla Ergenekon soruflturmas›na yöne-
lik olarak bas›nda da önemli bir ayr›flma yafland›. Selçuk’lar›n gözalt›-
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na al›nmas› üzerinden soruflturman›n hoyratlaflt›¤›, nereye do¤ru gitti¤i
bilinmedi¤i, iddianamenin bir türlü haz›rlanmam›fl olmas› nedeniyle
soruflturmaya yönelik bir muhalefet bafllad›. Bu operasyonlardan k›sa
süre önce 14 Mart günü AKP’ye kapatma davas› aç›lmas› ve son ope-
rasyonda gözalt›na al›nan isimlerin iktidar muhalif kifliler olmas› nede-
niyle Ergenekon soruflturmas›n›n AKP taraf›ndan siyasi koz olarak kul-
lan›ld›¤› elefltirilerini de beraberinde getirdi. Bas›n sektörü “yandafl
medya olanlar” ve “AKP’ye muhalif olanlar” fleklinde ayr›flt›. Yandafl
medya s›n›f›ndaki bas›n organlar› can siperane flekilde operasyonlar›
savunurken, di¤erleri ise operasyonlar üzerinden AKP’ye yönelik bir
muhalefete bafllad›. Kamuoyunu bilgilendirecek organlarda yaflanan
karmafla haliyle kafa kar›fl›kl›¤›n›n artmas›nda da baflrol oynad›. 

‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de yap›lan bu son dalga operasyonlarda
Selçuk’lar›n yan› s›ra mafya liderleri Sedat Peker, Ak›n Birdal suikas-
t› azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay, ‹flçi Partililer Serhan Bolluk, Fe-
rid ‹lsever, Mehmet Adnan Akf›rat, Hikmet Çiçek, Hayati Özcan, ifl
adam› ‹brahim Benli, Mahir Çayan Güngör, Yusuf Tunçer, Ayd›n Ger-
gin, Yusuf Beflirik, Fuat Turgut ve Nusret Senem de gözalt›na al›n›p
birçok flüpheli tutuklan›rken Selçuk ve Alemdaro¤lu serbest kalanlar
aras›ndayd›. 5. Dalga operasyonlar› 13 Nisan’da Mersin’de Ali Kutlu,
24 May›s’ta Sakarya’da Rasim Görüm ve 16 Haziran’da Antalya’da
Murat Ça¤lar’›n da gözalt›na al›n›p tutuklanmas›yla devam etti. 

6. DALGA: Operasyon komuta kademesine uzand› 

Baz› bas›n organlar› ve muhalefetin elefltirilerin oda¤›na yerlefltir-
di¤i Ergenekon soruflturmas› 1 Temmuz 2008 günü yap›lan 6. dalga
operasyonlarla ordunun komuta kademesine de ulaflt›. Ankara’da bafl-
lay›p ‹stanbul ile Trabzon ve Antalya’ya da s›çrayan efl zamanl› operas-
yonlarda bir zamanlar›n kudretli paflalar› eski Jandarma Genel Komu-
tan› ve Atatürkçü Düflünce Derne¤i Genel Baflkan› emekli Orgeneral
fiener Eruygur, eski 1. Ordu Komutan› emekli Orgeneral Hurflit Tolon,
emekli Tümamiral ‹lker Güven, emekli Albay Atilla U¤ur, Ankara Ti-
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caret Odas› Baflkan› Sinan Aygün, Cumhuriyet gazetesi Ankara Tem-
silcisi Mustafa Balbay, Halka ve Olaylara Tercüman gazetesi Genel
Yay›n Yönetmeni Ufuk Büyükçelebi, Antalya’n›n Yeflil’i olarak nam
salm›fl sab›kal› Osman Gürbüz, emekli Binbafl› ve yazar Erol Müter-
cimler ile Prof. Dr. Ercüment Oval›’n›n da aralar›nda bulundu¤u 20 ki-
fli gözalt›na al›nd›. Görevde oldu¤u dönemde fiener Eruygur’un ekibin-
de yer alan emekli Tu¤general Levent Ersöz ise hakk›nda gözalt› kara-
r› olmas›na karfl›n yurd›fl›nda oldu¤u için yakalanamad›. Halen dönme-
yen Ersöz hakk›nda g›yabi tutuklama karar› ç›kart›ld›. Hakk›nda g›ya-
bi tutuklama karar› ç›kar›lanlarsan biri de yine yurtd›fl›nda olan eski
AKP milletvekili Turhan Çömez oldu. 

Komuta kademesine ulaflan son gözalt›lar ilginç zamanlamas›yla
da dikkat çekti. Operasyon, Yaflar Büyükan›t’tan sonra Genelkurmay
Baflkan› olaca¤› bilinen dönemin Kara Kuvvetleri Komutan› ‹lker Bafl-
bu¤ ile Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n haziran sonunda yaflanan ve içe-
ri¤i aç›klanmayan buluflmas›ndan sonra ve tam da Yarg›tay Cumhuri-
yet Baflsavc›s› Abdurrahman Yalç›nkaya’n›n, AKP’nin kapat›lmas› is-
temiyle açt›¤› davada, Anayasa Mahkemesi heyetine sözlü aç›klama
yapt›¤› gün gerçekleflti. Gözalt›na al›n›p tutuklananlar aras›nda bulunan
eski Jandarma Genel Komutan› fiener Eruygur emekliye ayr›ld›ktan
sonra Atatürkçü Düflünce Derne¤i’nin baflkan› olmufl ve bafl› kapatma
davas›yla dertte olan AKP’ye karfl› yap›lan Cumhuriyet mitinglerinin
düzenlenmesinde etkin rol oynam›flt›. Gözalt›na al›nan di¤er emekli pa-
fla Orgeneral Hurflit Tolon ise son dönemde ulusalc› çizgisiyle ön pla-
na ç›km›fl, Türkiye’nin çeflitle yerlerinde düzenlenen hükümet karfl›t›
konferans ve panellere kat›larak sivrilmiflti. Gözalt›na al›nanlar aras›n-
da ‹flçi Partisi Öncü Gençlik Genel Baflkan Yard›mc›s› Tunç Akkoç, Si-
yami Yalç›n, Murat Avar ve Hamza Demir, Barbaros Hayrettin Alt›n-
tafl, Durmufl Ali Özo¤lu, Kemal Ayd›n, ‹brahim Özcan ve ADD Kad›-
köy fiube Baflkan› Birol Baflaran da yer al›yordu. Eruygur ve Tolon’un
da aralar›nda bulundu¤u 10 kifli tutukland›. 
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7. DALGA: J‹TEM’in kurucusu gözalt›nda 

Eski kuvvet komutanlar›n›n tutuklanmas›yla art›k bir darbe sorufl-
turmas› yap›ld›¤› iyice ayyuka ç›ka Ergenekon soruflturmas›n›n A¤ustos
bafl›nda yap›lan son aya¤›nda ise yine önemli bir isim gözalt›na al›nd›.
Faili meçhul bir cinayetle öldürülen Binbafl› Cem Ersever’in yak›n ar-
kadafl› ve varl›¤› sürekli inkar edilen J‹TEM’in kurucular›ndan emekli
albay Arif Do¤an Ankara’da gözalt›na al›narak ‹stanbul’a getirildi.
Operasyon kapsam›nda Do¤an’›n depo olarak kulland›¤› ‹stanbul Bey-
koz’daki bir evde yap›lan aramalarda ise çok say›da gizli oldu¤u ileri
sürülen belgeler, 2 kalaflnikof marka tüfek, bin adet mermi ve bin bofl
kovan ile 280 adet el bombas› bulundu. Do¤an’la iliflkili olan ve sözko-
nusu deponun görevlileri oldu¤u öne sürülen iki kifli de bu kapsamda
gözalt›na al›nd›. Emekli Albay Arif Do¤an’›n gözalt›nda verdi¤i ifade-
de, “Ben J‹TEM’in kurucusuyum. Yasalara uygun olarak terörle müca-
dele ettik. J‹TEM komutanlar›n bilgisi do¤rultusunda denenmek üzere
kurulmufl bir yap›lanmad›r. Faaliyet alan› OHAL bölgesidir” dedi¤i öne
sürüldü. Arif Do¤an, kendisine ait depoda ç›kan çok miktarda askeri
mühimmat›n da Cem Ersever’e ait oldu¤unu öne sürdü. 

8. DALGA: Muvazzaf subaylara gözalt› 

Ergenekon operasyonlar›n›n darbe soruflturmas› için yap›ld›¤› söy-
lenmesine karfl›n, gözalt›na al›nanlar ya da tutuklananlar aras›nda hiç-
bir görevli subay›n olmamas› dikkat çekiciydi. Darbe yapmak için bir
araya geldikleri öne sürülmesine karfl›n gözalt›na al›nanlar ya da tutuk-
lananlar kimisi rütbeli birkaç eski asker, milliyetçi hezeyanlarla sokak-
lara dökülen hukukçu ya da “sivil toplum örgütü” üyeleri, kamuoyunun
ilk kez adlar›n› duydu¤u mafyavari tipler ve kimi gazeteci ve siyasetçi-
lerden öteye gitmiyordu. Kapat›lan Nokta Dergisi’nde yay›mlanan es-
ki Deniz Kuvvetleri Komutan› emekli oramiral Özden Örnek’e ait gün-
lüklerde anlat›lan kimi darbe planlar›n›n, Ergenekon soruflturmas›nda
yap›lan operasyonlarda ele geçirilen kimi belgelerde de yer almas›na
karfl›n o dönemin kuvvet komutanlar›na bile yönelik herhangi bir so-
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ruflturma bafllat›lmam›flt›. Bu arada soruflturman›n iddianamesinin ilk
bölümü de tamamlanarak kamuoyuna aç›kland›. 2 bin 500 sayfay› bu-
lan iddianame, sadece ilk 5 dalga operasyonda gözalt›na al›n›p kimisi
tutuklanan 86 san›k hakk›nda düzenlenmifl geri kalanlar için ek iddi-
aname haz›rlanaca¤› aç›klanm›flt›. Sözkonusu iddianamede san›klara
darbe planlamak, darbe ortam› haz›rlamak için provokatif eylemler
yapmak ve halk› isyana teflvik gibi bir dizi suçlama yöneltilmiflti. ‹ddi-
anamenin aç›klanmas›yla birlikte hükümet karfl›t› kesimlerden ve ope-
rasyonlar›n laik Atatürkçü kesimleri hedef ald›¤›n› düflünen gruplardan
yo¤un bir muhalefet bafllad›. Siyaseten nerede durursa dursun hakl› tek
elefltiri noktas› ise böylesine önem atfedilen bir soruflturman›n iddiana-
mesinin fazlas›yla yoruma dayan›p, suçlamalar› kan›tlayacak deliller-
den uzak olmas›yd›. 

Bu hengâme aras›nda 18 Eylül’de ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Mersin
ve Hakkari’de yap›lan 8. dalga operasyonlarda 19 kifli gözalt›na al›nd›.
‹lk kez muvazzaf subaylara da uzanan Ergenekon operasyonunun 8.
dalgas›nda Hakkari, Bitlis, Foça, Ankara ve ‹stanbul’da toplam 5 te¤-
men ile bir askeri ö¤renci gözalt›na al›nd›. Ankara’da düzenlenen ope-
rasyonda önceden adresleri belirlenen 8 ayr› adrese eflzamanl› bask›n
gerçeklefltirildi. Askerî inzibatlar Ankara’daki bir birlikte görev yapan
karac› Te¤men Mehmet Ali Çelebi’yi k›fllada gözalt›na ald›. Mehmet
Ali Çelebi 2006-2007 e¤itim dönemi sonunda dördüncülükle mezun
olmufl, diplomas›n› dönemin Genelkurmay baflkan› olan Yaflar Büyü-
kan›t’tan alm›flt›. ‹zmir’de ise savc›l›¤›n talimat›yla, ‹stanbul’da çal›flan
ancak görev için Urla Mentefl’teki askerî birlikte bulunan te¤men fi.‹.
de gözalt›na al›nd›. fiüpheli askerler Ankara'da görevli komutanlar hak-
k›nda bilgi toplamak ve Ergenekon davas›nda tutuklu bulunan Kemal
Ayd›n'a iletmekle suçland›. Te¤men Mehmet Ali Çelebi'nin, genç su-
baylar ve askeri okul ö¤rencileri ile irtibat kurarak darbe zemini olufl-
turmaya çal›flt›¤› ve bu kiflilerden edindi¤i bilgilerin de gözalt›na al›n›p
serbest b›rak›lan Neriman Ayd›n'›n bilgisayar›ndan ç›kt›¤› da tutanak-
larda yer ald›. 
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Gözalt›na al›nan zanl›lardan Süleyman Solmaz’›n da Hizbul Tah-
rir örgütü üyesi oldu¤u öne sürüldü. Solmaz ifadesinde, Te¤men Meh-
met Ali Çelebi'yi Ankara K›z›lay'da taksi floförlü¤ü yaparken tan›d›¤›-
n›, dini konularda konufltuktan sonra kendisine Hadis ve Ayet kitapla-
r› verdi¤ini söyledi. Zanl› askerler ise Hizbul Tahrir örgütü hakk›nda
hiçbir bilgi sahibi olmad›¤›n› söyledi. fiüphelilerden Kurtça Bektafl ise
sorgusunda arkadafllar›ndan Mahmut O¤uz'un sohbetlerde bu örgütten
söz etti¤ini, R›za Demir'in de internetten bu örgütü araflt›r›p kendileri-
ni bilgilendirdi¤ini söyledi. Gözalt›na al›nan askerlerden biri savc›l›k
sorgusunun ard›ndan serbest b›rak›l›rken; di¤er te¤menler Mehmet Ali
Çelebi, Eren Mumcu, Noyan Çal›kuflu, Hasan Hüseyin Uçar ve askeri
ö¤renci Yaflar Tozkoparan tutukland›. Hasdal askeri cezaevine gönde-
rilen askerlerden Te¤men Hasan Hüseyin Uçar ile askeri ö¤renci Yaflar
Tozkoparan avukatlar›n›n yapt›klar› itirazlar sonucu serbest b›rak›ld›.
Di¤er 3 te¤mene iliflkin tahliye talebi ise reddedildi. 

Operasyonun ‹stanbul aya¤›nda ise eski ‹stanbul Ülkü Ocaklar›
Baflkan› Levent Temiz, 28 fiubat sürecinin önemli aktörlerinden Sisi
lakapl› Seyhan Soylu ile tiyatro sanatç›s› Nurseli ‹diz gözalt›na al›n-
d›. Levent Temiz, Temmuz ay›nda yap›lan Ergenekon operasyonun-
da da gözalt›na al›nm›fl ve serbest b›rak›lm›flt›. Kemal Kerinçsiz’in
baflkan› oldu¤u Büyük Hukukçular Birli¤i yönetiminde de yer alan
Levent Temiz, TCK 301. maddeden yarg›lanan kimi ayd›nlar›n dava-
lar›nda da yer alm›flt›. 28 fiubat postmodern darbesi döneminin önem-
li aktörlerinden olan Seyhan Soylu’nun ad› da Ergenekon iddianame-
sinin ek klasörlerinde Ali Kalkanc›-Fadime fiahin olay›n› organize et-
ti¤i iddias›yla geçiyordu. Soylu bir süredir, Nurseli ‹diz’le birlikte
“Cumhuriyet Kad›nlar›” adl› bir proje üzerinde birlikte çal›fl›yordu.
Temiz, mahkemeden, Soylu ile ‹diz savc›l›ktan serbest b›rak›ld›.
Operasyonun bu dalgas›nda gözalt›na al›nan 19 kifliden Hamza De-
mir, Mahmut O¤uz, Süleyman Solmaz, Kurtca Bektafl, R›za Demir ve
R›fat Y›ld›r›m tutukland›. 
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9. DALGA: Tuncay Özkan’›n tutuklanma iste¤i gerçekleflti 

Ergenekon operasyonuna en bafl›ndan beri muhalefet eden ve ‹l-
han Selçuk’lar›n gözalt›na al›nmas›ndan sonra “Beni de gözalt›na al›n”
diye tepki gösteren gazeteci Tuncay Özkan’›n bu iste¤i soruflturman›n
9. dalgas›nda yap›lan operasyonlarda yerine geldi. fiimdilik Ergenekon
soruflturmas›na iliflkin yap›lan son operasyon olan bu dalgada ‹stanbul,
Ankara ve ‹zmir’de düzenlenen operasyonlarda Özkan ve sahibi oldu-
¤u televizyon kanal›nda birlikte çal›flt›¤› ekip arkadafllar› hedefteydi.
Operasyondan k›sa süre önce, hükümete yak›n bir isim olan ve Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül'ün yak›n arkadafl› olan Yeni fiafak Gazetesi
yazar› Fehmi Koru'nun Özkan'›n gözalt›na al›naca¤› isim vermeden be-
lirtmiflti. Özkan’la birlikte, eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan,
eski Esenyurt Belediye Baflkan› Gürbüz Çapan, eski Ankara DGM sav-
c›lar›ndan emekli Albay Tanju Güvendiren’in de aralar›nda bulundu¤u
toplam 16 kifli gözalt›na al›nd›. Tu›ncay Özkan’›n bafl›n› çekti¤i AKP
karfl›t› “Biz kaç kifliyiz?” hareketine mensup baz› kiflilerin de gözalt›na
al›nd›¤› operasyonda zanl›lardan Gürbüz Çapan’›n Cumhuriyet gazete-
sinin hisse sat›fl›yla ilgili emekli Tu¤general Veli Küçük’le yapt›¤› gö-
rüflme nedeniyle gözalt›na al›nd›¤› iddia edildi. Ayr›ca emekli polis
Adnan K›l›çarslan, Özkan’›n doktoru Mesut Özcan, emekli askeri ha-
kim Tanju Güvendiren, adli sicil memuru Mahir Akkar, gazeteciler Ad-
nan Bulut, Tuncay Mollaveyiso¤lu ve Evrim Baykara, fiafak Akbafl,
Y›ld›ray Baran ve Mustafa Tavflan ‹le Do¤u Perinçek'in eski avukat› ve
Ayd›nl›k yazar› Emcet Olcayto gözalt›na al›nan di¤er zanl›lar oldu.
Zanl›lardan Mahir Akkar daha önce Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
TBMM Baflkan› Bülent Ar›nç, AKP ve AKP MKYK üyeleri hakk›nda
''Anayasal sistemi, ça¤dafl ve uygar yaflam›, demokratik cumhuriyeti,
laik devlet ve hukuk yap›s›yla ça¤dafl de¤erleri hedef al›p, fleriat reji-
mini ça¤r›flt›ran eylem ve söylemlerde bulunarak anayasal suç iflledik-
leri'' iddias›yla Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'na suç duyurusunda
bulunmufltu. 

Sorgular›n›n ard›ndan zanl›lardan Tuncay Özkan, Adil Serdar Sa-
çan, Gürbüz Çapan Tanju Güvendiren, Emcet Olcaytu ve Hüseyin Naz-
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l›kul, “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak ve örgüt ad›na faaliyette
bulunmak” suçundan sevk edildikleri ‹stanbul nöbetçi 13. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nce tutukland›. Di¤er zanl›lar ise serbest b›rak›ld›. Avukat-
lar›n›n tutuklama karar›na yapt›klar› itiraz› de¤erlendiren mahkeme 10
Ekim günü de zanl›lardan emekli Hakim Albay Tanju Güvendiren ile
Doktor Hüseyin Nazl›kul hakk›nda tahliye karar› verdi. 

21 Ekim 2008 günü ise eski Sar›yer Cumhuriyet Savc›s› Ertaç Gi-
ray ve korumas› Hüseyin Keskin Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda
gözalt›na al›nd›. Dan›fltay sald›r›s› sonras› Muzaffer Tekin'i kaç›r›p tes-
lim olmas›n› engelledi¤i iddia edilen eski Cumhuriyet Savc›s› Ertaç Gi-
ray Ergenekon san›klar›ndan Yüzbafl› Zekeriya Öztürk, Gökhan Sipa-
hio¤lu ve ‹smail Eksik'in avukatl›¤›n› yap›yordu. Giray, Sar›yer Cum-
huriyet Savc›l›¤› yapt›¤› dönemde kesinleflmifl cezas› bulunan ve "Ban-
ker Bako" olarak bilinen Baki Cengiz Aygün'ü saklad›¤› gerekçesiyle
2 y›l 4 ay hapis cezas›na çarpt›r›lm›fl ve ard›ndan emeklili¤e sevk edil-
miflti. Bu operasyonda önce, eskiden Giray’›n yan›nda çal›flan ve koru-
mas› oldu¤u öne sürülen Hüseyin Keskin Kars Sar›kam›fl'ta gözalt›na
al›nd›. Keskin’in, gayri resmi korumal›¤›n› yapt›¤›n› söyledi¤i Giray'›
zan alt›nda b›rakacak baz› aç›klamalarda bulunmas› üzerine de gözalt›
karar› ç›kt›. ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'ndeki sorgular›n›n ard›ndan
savc›l›kta da sorgulanan Ertaç Giray serbest kal›rken Hüseyin Keskin
ise tutukland›. 

26 Ekim 2008 günü yap›lan operasyonlarda ise yine Tuncay Öz-
kan ekibinde yer alan eski Kanaltürk çal›flanlar›ndan Özkan’›n yard›m-
c›lar› Anet fiahakyan ve Fuat Garip ile floförü fiener Öztürk ‹stanbul'da,
gazeteci Merdan Yanarda¤ da Ankara'da gözalt›na al›nd›. Zanl›lar sor-
gular›n›n ard›ndan serbest b›rak›ld›. Yanarda¤’›n gözalt›na al›nd›¤› gün
Kanalbiz televizyonunda Fetullah Gülen’i ele alan bir program yapaca-
¤› ve bunun engellenmesi için operasyona dahil edildi¤i iddia edildi. 
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1 MAYIS 2008 –TAKS‹M

Baflbakan iflçiyi “Ayaktak›m›”, Adalet Bakan› evrensel gösteri hak-
k›n› “Anayasa’ya baflkald›r›” diye tan›mlay›nca polis de ‘Taksim’i ko-
rumak u¤runa ‘savafl’a haz›rland›. Taksim, Befliktafl, Kabatafl, Dolapde-
re, Okmeydan› ve çevresine kara ve denizden ulafl›m engellendi. Beyo¤-
lu, fiiflli ve Ka¤›thane ilçelerinde toplam 66 okulda e¤itime ara verildi.
Taksim meydan› barikatlarla çevrildi, TSK’nin ‘toplumsal olaylara da
müdahale etme’ zihniyeti ile gelifltirdi¤i EMASYA projesi de Gezi Par-
k›’nda konufllanan birkaç otobüs askerle hayata geçmifl oldu. K›sacas›
‹stanbul’da bir günlü¤üne ‘ola¤anüstü hal’ ilan edilmifl oldu. 

1 May›s 2008’in Bilançosu

‹flçiler saat 09.30’da fiiflli’deki Disk Genel Merkezi önünde bulu-
flacakt›. Polis, sabah saat 06.30’da, daha ortada fol ve yumurta yokken
binaya sald›rd›. Binaya yaklaflan gruplar da dayaktan ve tazyikli boya-
l› sudan pay›n› ald›. Polisin sald›r›lar›na müdahale etmek için D‹SK’e
ilerleyen avukatlar da polis daya¤›yla karfl›laflt›. Baz› gazetecilerin ka-
meralar› k›r›ld›, Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri Uslu ve Aç›kgöz
darp edildi. 

8:30-9:00 aras›nda ‹stiklal Caddesi ve Taksim Meydan› hiç olma-
d›¤› kadar tenhayd›, ço¤u dükkan›n kepenkleri kapal›yd›. Farkl› iller-
den de getirilen binlerce polis barikat ve panzerlerle meydan› ablukaya
alm›flt›. ‹fllerine giden insanlar s›k› aramalar sonras›nda geçebildi. Po-
lis saat 12:30’a kadar Taksim, Elmada¤’dan Mecidiyeköy’e kadar uza-
nan Abide-i Hürriyet ve Halaskargazi caddelerinde insanlar›n yürüme-
sine izin vermedi. 

Daha önce “Mecbur kal›n›rsa orant›l› güç kullan›laca¤›” ilan edil-
mesine ra¤men polisin hiçbir ölçü tan›madan kulland›¤› silahlar›ndan
biri “gaz bombas›”yd›. Yaklafl›k 1500 kiflinin bulundu¤u D‹SK binas›-
na yönelik ilk sald›r›dan bafllayarak, eylemle iliflkili- iliflkisiz herkese
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bomba at›ld›. H›z›n› alamayan polis, fiiflli Etfal Hastanesi’nin bahçesi-
ne kaçan eylemcilerin arkas›ndan biri acil servise, biri hasta çocuklar›n
da bulundu¤u bölgeye, iki defa bomba atmaktan çekinmedi. Agos Ga-
zetesi önünde bas›n aç›klamas› yapt›ktan sonra parti il binas›na geçen
Özgürlük ve Dayan›flma Partisi mensuplar›na da müdahale edildi. 4’ü
cop darbeleriyle, 2’si plastik mermilerle olmak üzere 20’den fazla kifli
yaraland›. 

“1 May›s’ta 1 May›s alan›nday›z” slogan› atan kiflilere polis pan-
zerle müdahale etti, ara sokaklara dal›p dükkanlar›n, kahvehanelerin
içine bile göz yaflart›c› bomba att›. 

Gün boyunca 550’den fazla insan gözalt›na al›nd›, 100’den fazla
kifli de polis müdahalesi sonucu yaraland›. Yaralanan eylemciler ara-
s›nda kolu baca¤› k›r›lanlar, plastik kurflunla yaralananlar da vard›. 

“Alo 155 polis mi? Polisten flikayetçiyim”

Gaz bombalar›na maruz kalan insanlar 155’i arayarak “polisi po-
lise flikayet etme” eylemi düzenlediler. 155’i arayanlardan biri “Alo
polis mi? Ben flu an fiiflli’deyim. Polis üzerimize gaz bombas› at›yor.
Eylem yapam›yorum. Polisten flikayetçiyim. Lütfen ilgilenir misiniz”
deyince polisin verdi¤i cevap “S.ktir git, flerefsiz” oldu.

2007’de ne olmufltu?

Geçen y›l da 1 May›s’ta Dolmabahçe ve Taksim’de polis gaz bom-
balar› ve copla mitinge gelenlere afl›r› fliddet uygulam›fl; bine yak›n ki-
fli gözalt›na al›nm›fl ve flehir d›fl›ndan gelenlere müdahale edilmiflti. Ga-
zetecilerin çal›flmas› engellenmifl ve polis yine afl›r› fliddet uygulam›fl-
t›. Polisin yo¤un flekilde kulland›¤› biber gaz›ndan etkilenen bir kifli, 75
yafl›ndaki ‹brahim Sevindik, yollar kapal› oldu¤u için hastaneye geç
ulaflt›r›lm›fl ve k›sa süre sonra da hayat›n› kaybetmiflti. 
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Yetkililer ne dedi?

Baflbakan Tayyip Erdo¤an: Arzu edilmeyen neticeler sendikala-
r›n dayatmas›ndan kaynakland›. Devlet üzerine düfleni yapm›flt›r.

Çal›flma Bakan› Faruk Çelik: Daha olaylar›n en bafl›ndan bu ka-
dar güç kullan›lmal› m›yd›, emin de¤ilim.

‹stanbul Valisi Muammer Güler: Bunun sorumlulu¤u, bu gergin-
likleri yaratan ve yasalara uymayan kiflilere aittir. Kamuoyunda da çok
ifade edildi, birçok provokasyonlar›n olabilece¤i belirtilmiflti ve provo-
katörlerin de gerçek yüzünü bu vesileyle görmüfl olduk.

‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah: Kentte olumsuz bir
durum yaflanmad›.

Taksim’de ne kutlanabilir, ne kutlanamaz?

Vali Güler, 1 May›s öncesi “Taksim ulafl›m noktalar›n›n merkezi,
turizm aç›s›ndan odak bir yer oldu¤u için orada kutlama yap›lmas›
mümkün de¤ildir” demiflti. Bakal›m ne kutlanm›fl; ne kutlanamam›fl:

√ Y›lbafl› kutlamalar› (1 Ocak 2008)

√ Polis – Halk el ele yürüyüflü (6 Nisan 2008)

X ‹flçi Bayram› kutlamalar› (1 May›s 2008)

√ Galatasaray flampiyonluk kutlamas› (11 May›s 2008)

√ Avrupa Futbol fiampiyonas› kutlamalar› (Haziran 2008)

√ Malatya kay›s› tan›t›m yürüyüflü (13 Temmuz 2008)
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2008’de POL‹S fi‹DDET‹

Baflkanl›k rakamlar›na göre 2008 y›l›n›n ilk 6 ay›nda al›nan kötü
muamele flikayet say›s› 2007’nin tümünü kapsayan say›y› geçmifl du-
rumda. T‹HV Dokümantasyon Merkezi’nin derledi¤i bilgilere göre ise
1 May›s 2007-5 Ekim 2008 aras›nda polis, jandarma, zab›ta ve özel gü-
venlik görevlileri, en az 171 olayda iki binden fazla kifliye fliddet uygu-
lad›; haklar›n› ihlal etti. Bu rapora göre, 2007 y›l›nda toplam 133 kötü
muamele (ve 29 iflkence) flikayeti varken 2008’in ilk alt› ay›nda 178
kötü muamele (ve 26 iflkence) flikayeti yap›lm›fl. Bu art›fl bize gösteri-
yor ki önceki sene kabul edilen 5681 say›l› Polis Vazife ve Salahiyet
Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun’un polise verdi¤i afl›r›
yetkiler, darp, dayak ve iflkence olaylar›n› artt›rd›.

fiimdi 2008 y›l›nda medyada yer alan haberler aras›ndan derledi-
¤imiz polis fliddeti örneklerine bir göz atal›m:

0cak

* 19 Ocak 2008’de, Ermeni-Türk gazeteci ve insan haklar› savu-
nucusu Hrant Dink’i ölüm y›ldönümünde, anma amac›yla ‹stanbul’un
merkezinde toplanan bir grup göstericiyi da¤›tmak için yap›lan polis
müdahalesinde, 52 yafl›ndaki Kemalettin R›dvan Yal›n dizinin alt›ndan
vuruldu.

* Sakarya Emniyeti’nde görevli bir polisin silah›ndan ç›kan kur-
flunla ‹brahim T. adl› vatandafl aln›ndan vurularak a¤›r yaraland›. Polis,
‹brahim T. Yi h›rs›zl›k yapan iki zanl›ya benzetti¤i için koval›yordu. 

* ‹zmir’de, iki kardeflin trafikte tart›flt›klar› Emniyet Müdürlü¤ü
Huzur Timleri’nde görevli polisler, tart›flt›klar› kardefllerden birini kar-
n›ndan vurdu.

* ‹stanbul polisi Taksim’de kendileriyle tart›flan Nejat De¤irmen-
ci’yi uçan tekmeyle dövdü. Merter’de de trafik polisleri, kaza sonras›
kendilerini ‘›srarla’ ça¤›ran avukat Timur Biber’i dövdü. 
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fiubat

* 16 yafl›ndaki Yahya Menekfle, Kürdistan ‹flçi Partisi (PKK) lide-
ri Abdullah Öcalan’›n yakalan›fl›n›n 9. y›ldönümünü protesto için 15
fiubat’ta fi›rnak ilinin Cizre ilçesinde düzenlenen gösteriler s›ras›nda
panzer taraf›ndan ezilerek yaflam›n› yitirdi.

Polis ve bas›n Menekfle’nin bafl›na tafl geldi¤i için öldü¤ünü aç›k-
lam›flt›.

Mart

* Türkiye’de genellikle Kürt nüfus taraf›ndan 21 Mart dolaylar›n-
da kutlanan geleneksel Newroz/Nevruz Bayram› kutlamalar› s›ras›nda
göstericileri ve izleyicileri zorla da¤›tan polisin plastik ve gerçek mer-
mi kullanmas› sonucu dört kifli hayat›n› kaybetti. Hakkari’nin Yükse-
kova ilçesinde ‹kbal Yaflar 23 Mart’taki Newroz kutlamalar› s›ras›ndan
gö¤sünden ald›¤› yaralar sonucu yaflam›n› yitirirken, 24 Mart’ta ‹kbal
Yaflar’›n cenazesinde karn›ndan ald›¤› kurflunla yaralanan Fahrettin fie-
dal 11 Nisan’da Van Hastanesi’nde öldü. 22 Mart’ta Van’daki Newroz
kutlamalar› s›ras›nda yine karn›ndan ald›¤› kurflunla yaralanan Zeki Er-
dinç 23 Mart’ta ve ayn› gün Van’daki kutlamalarda vurulan Ramazan
Dal ise 1 Nisan 2008’de Van Yüzüncü Y›l Hastanesi’nde hayatlar›n›
kaybettiler.

* Van Ercifl’te DTP’nin Kad›nlar Günü dolay›s›yla düzenledi¤i et-
kinli¤in ard›ndan yap›lan yürüyüfle polis müdahele etti. Olaylarda ya-
ralanan ve hastaneye kald›r›lan Mehmet Deniz öldü. 107 kifli gözalt›na
al›nd›. 

* Hamile efline ilaç almak için geceyar›s› d›flar› ç›kan Ercan Dal-
k›l›ç, seyyar sat›c›lardan ‘vergisi ödenmeyen midyeleri’ yedi¤i gerek-
çesiyle dört sivil polis taraf›ndan sokak ortas›nda feci flekilde dövüldü-
¤ünü iddia etti.

* Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi’nde 20 Ocak’ta Irak iflgalinin 5.
y›ldönümünde savafl karfl›t› bas›n aç›klamas› yapmak isteyen Yurtsever
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Cephe’li ö¤rencilere önce özel güvenlik görevlileri sonra da jandarma
sald›rd›. Cop ve tüfek dipçiklerinin kullan›ld›¤› sald›r›da güvenlik gö-
revlileri yakalad›klar› protestocu ö¤rencilere fliddet uygulad›. 

Nisan

* Maltepe’nin Bafl›büyük Mahallesi’nde ‘Kentsel Dönüflüm Proje-
si’ kapsam›nda yap›lacak olan inflaat çal›flmalar›na engel olmak isteyen
mahalleliye polis sald›rd›. Yedi kifli gözalt›na al›n›rken çok say›da kifli
gazdan etkilendi. 

* DTP Van ‹l Baflkanl›¤› taraf›ndan 22 Mart’ta, düzenlenen New-
roz kutlamalar›n›n ard›ndan ç›kan olaylarda yaralanan 30 yafl›ndaki
Ramazan Dal, yaklafl›k 10 gündür tedavi gördü¤ü hastanede öldü. Böy-
lece kutlamalarda ölenlerin say›s› üçe yükseldi. 

May›s

* Polis ÖDP ‹l Merkezi’ni ve Harita Mühendisleri Odas› ‹stanbul
flubesini bast›. ÖDP il merkezinde gaz bombas› ve plastik mermiyle
20’nin üzerinde kifli yaraland›. Yaralanan 18 kifli hastaneye kald›r›ld›.
Harita Mühendisleri Odas› ‹stanbul flubesinde gözalt›lar oldu. 

* ‹flçiler 1 May›s Bayram›’n› ‹stanbul’da kutlayamad›. Taksim’e
ç›kmak isteyenlere müdahale edilece¤ini aç›klayan Vali Muammer Gü-
ler, ‘sözünde’ durdu: ‹flçiler gaz bombas›na ve tazyikli suya bo¤ulup,
coplarla dövüldü. D‹SK binas› ablukaya al›nd›, içeride milletvekilleri
oldu¤u halde içeriye gaz bombas› at›ld›. fiiflli Etfal Hastanesi’nin avlu-
suna bile gaz bombas› at›ld›. Vali Güler’in ‘turizm merkezi’ diye iflçi-
lere yar etmedi¤i Taksim Meydan›’nda polis panzerleri gezinirken, ‹s-
tanbul için Taksim’i ‘sessizli¤e gömmenin’ bedeli ac› oldu: 100’ü afl-
k›n yaral›, 500’den fazla gözalt›... 

* ‘Cad›n›n bohças›’ isimli gösterisini sürdüren ve midye sat›c›l›-
¤› yapan Esmeray, Amargi Kitabevi’nde yaklafl›k 30 kiflinin kat›l›-
m›yla yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda polisin sald›r›s›na maruz kald›¤›n›
söyledi. 
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Haziran

* K›rklareli Gaziosmanpafla Yabanc› Kabul ve Bar›nd›rma Merke-
zi’ndeki mülteciler kald›klar› bölümdeki yataklar› yakt›lar, bir mülteci
öldü, ikisi polis dört kifli yaraland›.

Temmuz

* Polis atefliyle ölümlere bir yenisi daha eklendi. Baflkentte, ‘Dur!’
ihtar›na uymayarak kaçan h›rs›zl›k flüphelilerinden biri, polisin açt›¤›
atefl sonucu öldü.

A¤ustos

* Bahçelievler’de iki y›ll›k polis memuru M.T. yolda yürürken tar-
t›flt›¤› 22 yafl›ndaki Cem ‹nci’yi silahla vurarak öldürdü. Bir olay tan›-
¤› arkadafl›n›n üzerine meyve suyu döküldü¤ü için kendi kendine söy-
lendi¤ini, polisin kendisine küfür edildi¤ini sanarak ‹nci’yi vurdu¤unu
öne sürdü. 

* Eski milli boksörlerden olan Ardahan Emniyet Müdürü Kemal
Sonunur, Avrupa Birli¤i Uyum yasalar› öncesinde çok say›da h›rs›z ve
›rz düflman›n› ‘ayarl› yumruklar›’yla dövdü¤ünü belirterek, “Eskiden
h›rs›z› dövüyordum. fiimdi ise suçunu itiraf etmesi için ricada bulunu-
yoruz. O da ricam›z› k›rmayarak söylüyor” dedi.

* Sivas’ta polis, 24 A¤ustos’ta ‘Dur ihtar›na’ uymad›¤› ve kaçt›¤›-
n› iddia etti¤i bir otomobile atefl açt›, sürücü Turan Özdemir gö¤sünden
vurularak hayat›n› kaybetti. Araçta bulunan 48 yafl›ndaki Cafer Ya¤-
murlu ve 40 yafl›ndaki Hüseyin Ayaz gözalt›na al›nd›. 

Eylül

* ‹zmir’de kavgaya kar›flt›¤› gerekçesiyle gözalt›na al›nan Sayg›
Sönmez, karakola sa¤lam girip da¤›lm›fl çeneyle ç›kt›. Sönmez, “Nere-
li oldu¤umu sordular, Erzincanl›y›m deyince dayak bafllad›” dedi.

* Tutku Türkol, ‹stanbul Kad›köy R›ht›m’da elinde BirGün gaze-
tesiyle evine do¤ru yürürken gözalt›na al›nd› ve karakolda hem haka-
rete hem de tacize u¤rad›.

105



* Torbal› Cezaevinde yatmakta olan o¤lu Devrim Türkmen’i ziya-
rete giden anne Gülnaz Türkmen, görevli kad›n polis taraf›ndan iç ça-
mafl›r› ç›kart›larak arand›. 

Ekim

* Sincan F Tipi Cezaevi’nde efli Erol Zavar’› ziyarete giden Elif
Zavar görevlilerin efline sald›rd›¤›n› belirtti. 10 yafl›ndaki k›z›n›n “Ba-
bam hasta, lütfen babama vurmay›n” diye ç›¤l›k att›¤›n› söyleyen Za-
var, “Gardiyanlardan birinin att›¤› sandalye nedeniyle k›z›m›n gözlü-
¤ü k›r›ld›. K›z›m› Erol’un üzerinden alarak sert bir flekilde ittiler. 80,
90 yafllar›ndaki insanlar› yerlerde sürüklediler” dedi. 

* Karakolda ve tutuklu oldu¤u cezaevinde iflkence yap›ld›ktan
sonra fiiflli Etfal Hastanesi’ne kald›r›lan 29 yafl›ndaki Engin Ceber, ha-
yat›n› kaybetti.

* ‹ki genç kad›n, Meltem Tekin ve arkadafl› E.Y. Taksim’de evle-
rine dönerken kimliklerini soran polislerle tart›fl›nca, Beyo¤lu Karako-
lu’nda dövüldü. Polis, kad›nlar›n kafalar›n› kap›ya vurup, kendilerini
tokatlayarak yaralad›klar›n› aç›klad›. 

* ‹stanbul’dan A¤r›’ya hareket eden otobüsün yetkilisi, GBT için
bekletilmeye itiraz edince ekibi ve yolcular›yla birlikte dövüldü. Polis-
lerin “Bunlar PKK’l›” demesiyle, çevrede toplananlar linç teflebbüsün-
de bulundu. Otobüsün muavini, “Benim ve 16 yafl›ndaki ye¤enimin a¤-
z›na cop sokuldu” dedi. 

* “Ülkemizi ve üniversitemizi AKP’ye b›rakmak istemiyoruz” yaz›-
l› pankartlar›yla Taksim’de eylem yapmak isteyen üniversiteli ö¤renci-
lere polisler sert bir flekilde müdahale etti. Ellerinde otomatik silahlarla
gösteriyi da¤›tan polisler, eylemcileri yere yat›rarak gözalt›na ald›.

* Antalya’da devriye gezen ekibin ‘Dur!’ ihtar›na uymad›¤› iddia
edilen motosikletteki iki gence polis memuru Mehmet Erifl atefl açt›.
Polis kurflunu çene alt›na isabet eden 18 yafl›ndaki Ça¤dafl Gemik ha-
yat›n› kaybetti.
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Kas›m

* ‹zmir K›rklar 1 No’lu F tipi cezaevinden iflkence iddias› geldi.
Tutuklu ‹leri K›z›laltun ve Fehmi Çapan’›n hastaneye nakilleri s›ras›n-
da jandarma ve cezaevi görevlilerince feci bir flekilde dövüldü¤ü iddia
edildi. Kötü muamele hastanede de devam etti. 

* Kimlik soran bir polisin, kendisine “Polis kimli¤inizi görebilir
miyim?” diyen Cengiz Sezgin’e önce biber gaz› s›kt›¤›, sonra da diz
kapa¤›ndan vurdu¤u iddia edildi. Polisin iddias›na göre ise Sezgin kim-
li¤ini gösteren polise b›çakla sald›r›nca atefl edildi.

* Adana’da polis memurunun motosikletini çald›¤› öne sürülen 14
yafl›ndaki Ahmed Y›ld›r›m, polis memurunun ‘Dur!’ ihtar›na uymay›n-
ca açt›¤› atefl sonucu s›rt›ndan yaraland›. 

Aral›k

* Polis, ‹stanbul fiiflli’de bir gece kulübüne dams›z girilmez kav-
gas›na kar›flt› ve Irakl› bir turisti vurarak öldürdü.
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MEMUR YARGILAMALARI

Türkiye’sinde, bir savc› görevi olan “suçlar› soruflturmak için, bir
mahkeme bir suçu kovuflturmak için -e¤er san›k memur ise- idareden
“izin” istiyor? Böyle bir durum feodal yap›larda anlafl›labilir. E¤er katil
a¤a’n›n has adam› ise, kad› efendi, a¤as›ndan izin almadan onu yarg›la-
yamaz. A¤a “Tan›r›m, iyi çocuktur” dedi mi ifl biter. Bitmezse kad›n›n
ifli biter.

‹yi de Türkiye devleri cumhuriyet de¤il mi? Her y›l 29 Ekimde neyi
kutluyoruz?
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Dink Cinayetinde Polislerin 
Soruflturulmas›na ‹zin Yok

Müfettifller Trabzon'da sekiz polis
için Dink cinayetinde "kusurlar›
yok" dedi; Valilik soruflturmaya
izin vermedi. Dink ailesi avukatlar›
itiraz ediyor.

Cerrah yarg›lanmayacak

Mahkeme, Dink cinayetinde ihmali
bulundu¤u öne sürülen Cerrah’›n
yarg›lanmas›na izin vermedi

Befl Y›lda 5 bin 672 "‹hlali Soruflturmaya ‹zin Yok" Karar›

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne verdi¤i istatistiklere göre, 2003-2007'nin ilk
dokuz ay›nda, güvenlik kuvvetlerinin hak ihlallerine dair iddialarda, idari yetk-
ililer 5 bin 672 kez "izin yok" dedi. Konsey, yarg›laman›n izne tabi olmas›n›n
kalkmas›n› istiyor. 

Soruflturmaya izin verilmedi

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›,
fiemdinli olay›nda ihmalleri oldu¤u
gerekçesiyle eski Hakkari Valisi, ‹l
Jandarma Alay Komutan› ve eski
fiemdinli Kaymakam› hakk›nda yap›-
lan suç ihbar›n›n iflleme konulmama-
s›na karar verdi.



Memur yarg›lamalar›na özel yasa

86 y›ll›k geçici(!) yasa

‹kinci meflrutiyet döneminde, memurlar›n yarg›lanmas› sürecini
ve koflullar›n› içeren ‘Memurin Muhakemat-› Hakk›nda Kanun-u Mu-
vakkat’ geçici bir yasa olarak ç›kar›ld›. Osmanl› döneminde ç›kar›lan
ve 1999’a kadar (tam 86 y›l) yürürlükte kalan bu ‘geçici’ yasa özetle,
amirlerin yarg›lanmas› istenen memur hakk›nda rapor haz›rlamas›n› ve
‘fiuray› Devlet Mülkiye Dairesi’ne (Dan›fltay) tevdi etmesini öngörü-
yordu. Yasaya göre, Dan›fltay da ilgili memurun yarg›lan›p yarg›lan-
mamas› karar›n› al›yordu. 

Yeni yasa, eski mant›k

DSP, MHP ve ANAP aras›nda kurulan 57’nci Hükümet’in progra-
m›nda “Devletin denetim yetkisinin gere¤i gibi kullan›lmas› için kamu
yönetiminin yeniden yap›land›r›lmas›”na ve “Yolsuzlukla mücadelede
her türlü yasal imkan ve vas›talardan yararlan›larak sürdürülmesi”ne
vurgu yap›lm›flt›. Bu hükümet, 1999’da Osmanl›’n›n bürokrasiyi hukuk
d›fl› tutma anlay›fl›n› daha da keskinlefltirerek Anayasa 129/5’in deste-
¤iyle ‘Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›n-
da Kanun’u ç›kard›. Yeni kanuna göre, suç iflleyen memurun kaderi
amirine ba¤land›; yarg›lama izninde son sözü söyleyen Dan›fltay’›n
yetkileri de önemli ölçüde t›rpanland›; Dan›fltay’›n kulland›¤› yetki, ya-
sada belirlenen vali, bakan veya baflbakana devredildi; ‘görevleri ve s›-
fatlar› sebebiyle özel soruflturma ve kovuflturma usullerine tabi olanla-
ra iliflkin yasa hükümleriyle suçun niteli¤i yasalarda gösterilen sorufl-
turma usullerine iliflkin hükümler sakl›d›r’ denilerek Yüksekö¤retim
Kurumu (YÖK) gibi Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) mensuplar›, hâkim-
ler ve savc›lar, yüksek mahkeme üyelerine yine dokunmamak tercih
edildi. 

Kanun yürürlü¤e girdi¤i andan itibaren ‘memur yarg›lamalar›na
amirin onay› flart›’n› getirdi¤i için hukukçular da suçlular›n korunma-
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s›na yönelik kullan›labilece¤i endiflesi yaratt›. Zamanla da bu endiflenin
yersiz olmad›¤› anlafl›ld›: Kanun birçok defa, amirlerin yolsuzluklar›,
iflkenceyi, siyasi cinayetleri, keyfi ve tarafl› uygulamalar› ‘Memurum-
dur yarg›layamazs›n›z !’ diyerek sümenalt› etmesine yarad›.

Memur Z›rh›

Memurlara adeta dokunulmazl›k sa¤layan ve ön soruflturmay› ta-
mamen idareye b›rakan bu anlay›fl, hem evrensel hukuk kurallar›n› hem
de Anayasay› ihlal ediyor.

Yarg› birli¤i

Bu tür bir uygulamayla öncelikle ‘yarg› birli¤i’ ilkesinin altüst
edildi¤i aç›k. Kiflilere, suçlara göre ayr› yarg›lama kurallar›n›n olmas›,
adaletin sa¤lanmas›n›n önündeki ciddi engellerden biri olarak duruyor.

Erkler ayr›l›¤›

Yarg›n›n soruflturma yetkisini memurlar aç›s›ndan yürütme ve ida-
reye b›rakmak, ayr›ca ‘erkler ayr›l›¤›’ ilkesini çi¤nemekten baflka bir
fley de¤ildir. Bu uygulama Yarg› Organ›’na duyulan güvensizli¤i yan-
s›t›yor ve “Hukuk devleti” bu imtiyaz ile sekteye u¤ruyor.

Eflitlik

‘Kanun önünde eflitlik’ hem TC. Anayasas›’nda hem de uluslarara-
s› sözleflmelerde yer alan önemli bir ilkedir. Bu düzenleme ile memur
olanlar ile olmayanlar aras›nda yarg›lama fark› yarat›lmas›, eflitlik ilke-
siyle ba¤daflmaz. Oysa ki Anayasan›n 10’uncu maddesi ‘Herkes, kanun
önünde eflittir. Hiçbir kifliye, aileye, zümreye veya s›n›fa imtiyaz tan›na-
maz.’ der ve ekler, ‘Devlet organlar› ve idare makamlar› bütün ifllemle-
rinde kanun önünde eflitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorun-
dad›rlar.’ Bu nedenle, Anayasa’n›n memurlar ve di¤er kamu görevlile-
ri hakk›ndaki ceza kovuflturmas›n› idari merciin iznine ba¤layan 129.
maddenin son f›kras› ile birlikte Anayasaya ayk›r› olan 4483 say›l› Me-
murlar›n Yarg›lanmas› Hakk›ndaki Kanun’un kald›r›lmas› gerekir.
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Hukuk güvenli¤i

Devletin korunmas› gereken, Anayasan›n 5’inci maddesinde ya-
z›ld›¤› gibi yurttafl›n hukuk güvenli¤i ve toplumun ç›karlar›d›r. Ancak
memurlar›n yarg›lanmas›n› yetkili amir iznine ba¤lamak, bürokrat› top-
lum ve adalet karfl›s›nda ‘Kol k›r›l›r, yen içinde kal›r’ anlay›fl› ile koru-
ma alt›na almaktad›r. Vatandafla memur aç›s›ndan hukuk güvenli¤i
sa¤laman›n yolu memuru yasalar karfl›s›nda korumak de¤il, denetimi
s›k›laflt›rmakt›r. ‹flkenceyi, görevi kötüye kullanmay›, zimmeti, rüflve-
ti… vb. önlemenin tek yolu yarg› yolunu etkinlefltirmekten geçer. 

Sonuç

Her demokratik hukuk devletinde oldu¤u gibi ‘yarg›lama birli¤i’
sa¤lamaktan geçer. Yani her suç için ayr› yarg›lama kural›, kifliler için
ayr› yarg›lama kural› de¤il, herkes için ortak yarg›lama kurallar› yara-
t›lmal›d›r. E¤er memurlarla ilgili ceza yarg›lamalar›nda özel ceza usul
kurallar› konulmak isteniyorsa bunun düzenlenme yeri her yurttafla uy-
gulanmas› gereken Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) olmal›d›r. 

2008’den bir örnek:

1 May›s’ta bütün Türkiye’nin günlerce izledi¤i bir görüntüydü.
Polisin orant›s›z gücünden kaçan bir kad›n yere düflüyor. Bir polis ac›-
mas›zca kad›n›n kafas›na tekme at›yordu. Görüntü ‹flçi Bayram›’ndaki
polis fliddetinin sembolü oldu. Bu olay›n yafland›¤› saatlerde, Cumhu-
riyet Gazetesi muhabiri Ali Deniz Uslu ve Esra Aç›kgöz, gazete bina-
s›na girmek isterken sald›r›ya u¤rad›. Bir polis, Uslu’nun kolunu cop
darbeleriyle k›rd›. Olaylardan sonra valili¤in karar›yla ‹l Emniyet Mü-
dürlü¤ü’nde soruflturma komisyonu oluflturuldu. Soruflturma sonucun-
da Bahçelievler Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli Mehmet Firuz B.,
Çiftçi’nin kafas›n› tekmeleyen; Mehmet Nuri Ö. de gazeteci Uslu’nun
kolunu k›ran polisler olduklar› belirlendi. Soruflturma kapsam›nda, iki
polisle ilgili kamera görüntüleri 7 Temmuz’da Emniyet Kriminal Polis
Labaratuarlar› Dairesi Baflkanl›¤›’na gönderildi. Dairenin raporuna gö-
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re görüntüler ’yetersiz’di. Dosya, Memurlar›n Yarg›lanmas› Hakk›nda
Kanun gere¤ince soruflturma izni vermesi için Bahçelievler Kayma-
kaml›¤›’na gönderildi. Kaymakaml›k karar›nda, ekspertiz raporu ve
teflhis tutana¤›na de¤inilerek her iki polis için de soruflturma izni ver-
medi. Böylece, bu hak ihlali memur-amir elbirli¤iyle hal›n›n alt›na sü-
pürüldü. Yok mu oldu? Hay›r. Hal›n›n alt›ndaki di¤er pisliklerle birlik-
te etrafa pis bir koku ve mikrop saçmaya devam ediyor.
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D‹L YASA⁄I

Bafllang›c› 1920’lere kadar dayanan ‘etnik dil’ yasa¤›, 1980 aske-
ri darbesi sonras› daha kat› bir flekilde uygulamaya geçti. 12 Eylül son-
ras› Diyarbak›r cezaevine görüfle gelen ve Türkçe bilmeyen anneler, on
dakikal›k görüfl süresince o¤ullar›na bak›p gözleri bu¤ulu, tek kelime
edemeden görüfl sürelerini dolduruyordu… Cezaevi duvarlar›na büyük
harflerle yaz›l› olan ‘Türkçe konufl, çok konufl’ slogan› dönemin yasak-
ç› zihniyetinin en iyi tan›mlamas›yd›. Daha sonra Avrupa Birli¤i süre-
ci yeni aç›l›mlar getirdiyse de dili tan›mayan, yasaklayan, yarg›layan
anlay›fl›n ifadeleri birçok kanunda halen mevcut. Amac›n›n adaleti sa¤-
lamak de¤il de farkl› dilde düflünen, konuflan ve yazan› cezaland›rmak
oldu¤unu düflündürten yarg›n›n son dönemde parlayan y›ld›z›, 1928 ta-
rihli ‘Türk Harfleri Kanunu’ oldu. TCK’n›n 222’nci maddesinin gön-
dermesiyle uygulanan bu kanun, Türk alfabesinde bulunmayan harfle-
ri kullanana hapis cezas› öngörüyor. Yani Akbank’›n “Axess” kredi
kart›”, “Taxim Hill” oteli, “BiletX” bilet sat›fl sistemi tehdit alt›nda ama
fark›nda de¤il!..

Dil, nas›l yasakland›, yasaklan›yor? 

12 Eylül ile gelen yasak

Askeri darbe ile gelen 1982 Anayasas›’n›n 26’nc› (Düflüncelerin
aç›klanmas›nda ve yay›lmas›nda kanunla yasaklanm›fl herhangi bir dil
kullan›lamaz) ve 28’inci (Kanunla yasaklanm›fl herhangi bir dilde ya-
y›m yap›lamaz) maddeleri, yaklafl›k bir y›l sonra, yine cunta taraf›ndan
ç›kar›lan 2932 say›l› yasa ile ete kemi¤e büründü. 2932 say›l› “Türkçe-
den Baflka Dillerin Kullan›m› Hakk›ndaki Yasa”, ‘Milletin bölünmez
bütünlü¤ü’nü dil ba¤lam›nda korumay› istemenin, demokrasiyi nas›l
sakatlayabilece¤inin en somut örne¤i oldu. Yasa, 2’nci maddesinde
“Türk Devleti taraf›ndan tan›nm›fl bulunan devletlerin birinci resmi
dilleri (Yasan›n yap›ld›¤› dönemde Irak’da Kürtçe ikinci resmi dildi.)
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d›fl›ndaki herhangi bir dille düflüncelerin aç›klanmas›, yay›lmas› ve ya-
y›nlanmas› yasakt›r.” diyerek Kürtçeyi yasaklad›; 3’üncü maddesinde
ise “Türk Devleti vatandafllar›n›n anadili Türkçedir.” diyerek Türki-
ye’de anadilini bilmeden yaflayan milyonlarca vatandafl›n bulundu¤u
izlenimini yaratt›. O dönemde varl›¤› bile reddedilen bir milletin, do¤al
olarak varl›¤› reddedilen dilini, o dilin ad›n› bile a¤za almadan yasak-
laman›n dahiyane yolunu içeren bu yasa 1991’de yürürlükten kald›r›l-
d›. Anayasa’n›n 26 ve 28’inci maddeleri ise Ekim 2001’de Anaya-
sa’dan ç›kar›ld›. Ancak, tüm vatandafllar›n anadilinin Türkçe oldu¤u
anlay›fl›n› yans›tan 42. madde (Türkçeden baflka hiçbir dil, e¤itim ve
ö¤retim kurumlar›nda Türk vatandafllar›na anadil olarak okutulamaz
ve ö¤retilemez) hala yürürlükte. 

‹stedi¤in ad› koyamazs›n

1587 say›l› Nüfus Kanunu’nun 16’nc› maddesi (… Ancak, milli
kültürümüze… uygun düflmeyen adlar… konulamaz) ana-babalar›n ço-
cuklar›na istedi¤i ad› koymalar›na y›llar boyu engel oldu. 1972 tarihli
bu kanunun 16’nc› maddesi Haziran 2003’te kabul edilen alt›nc› AB
uyum paketi ile “Ancak ahlak kurallar›na uygun düflmeyen veya kamu-
oyunu inciten adlar konulamaz” fleklinde de¤ifltirildi. Bununla birlikte,
AB uyum yasas›nda yeri olmad›¤› halde, Reformlar› ‹zleme Grubu
“Türk alfabesine uygun yaz›lmas› flart›yla” koflulunu getirdi¤i için,
‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan valiliklere gönderilen genelge sonucu Q,
W ve X gibi harfleri içeren adlar›n konulmas›na halen engel olunuyor. 

Siyasette dil yasa¤›

Halen yürürlükteki Siyasi Partiler Kanunu Madde 43/3’e göre
“Aday adaylar›, mensup olduklar› partinin program›, büyük kongresi-
nin ve yetkili merkez organlar›n›n kararlar› ile partinin seçim bildirisi
d›fl›nda, milli, mahalli yahut mesleki çapta herhangi bir vaadde bulu-
namazlar ve Türkçe’den baflka dil ve yaz› kullanamazlar.” Madde 81’e
göre ise siyasi partiler “Tüzük ve programlar›n›n yaz›m› ve yay›nlan-
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mas›nda, kongrelerinde, aç›k veya kapal› salon toplant›lar›nda, miting-
lerinde, propagandalar›nda Türkçe’den baflka dil kullanamazlar;
Türkçe’den baflka dillerde yaz›lm›fl pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve
görüntü bantlar›, broflür ve beyannameler kullanamaz ve da¤›tamaz-
lar; bu eylem ve ifllemlerin baflkalar› taraf›ndan da yap›lmas›na kay›t-
s›z kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlar›n›n kanunla yasaklanm›fl
diller d›fl›ndaki yabanc› bir dile çevrilmesi mümkündür.” Bu yasa ifa-
delerinin tümü dil yasa¤›n›n siyasi faaliyetlerde de devam etti¤ini gös-
teriyor. 

Ömrünü doldurmufl kanun

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 222’nci maddesi 1925 tarihli fiapka
ve 1928 tarihli Türk Harfleri Kanunu’nun koydu¤u yasaklara veya yü-
kümlülüklere ayk›r› hareket edenlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezas›
öngörüyor. Türk Harfleri Kanunu’nun 2’nci maddesinde “Bu Kanunun
neflri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve
bilcümle flirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleriyle yaz›l-
m›fl olan yaz›lar›n kabulü ve muameleye konulmas› mecburidir.” deni-
lerek Türk alfabesinde yer almayan herhangi bir harfin, resmi veya özel
iliflkilerde kullan›lmas› yasaklanm›flt›r. 80 y›l› deviren Türk Harflerinin
Kabul ve Tatbiki Hakk›ndaki Kanun, Ceza Kanunu’nun da yard›m›yla
dil yasa¤›na bahane olmaya devam ediyor. Ayr›ca, kendisinden daha k›-
demli olan ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi azalar› ile idarei umumiye
ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve
müstahdemin Türk milletinin iktisa etmifl oldu¤u flapkay› giymek mecbu-
riyetindedir. Türkiye halk›n›n da umumi serpuflu flapka olup buna mü-
nafi bir itiyad›n devam›n› hükümet meneder.” hükmünü içermesine ra¤-
men uygulanmayan fiapka Kanunu’nu hasetten çatlat›yor.

2008’den dil yasa¤›na örnekler:

Tutuklu ve hükümlüler Cezaevi ‹zleme Komisyonu’nun fiubat
2008’de yay›mlad›¤› raporda, Tutuklu ya da hükümlülerin kapal› görüfl
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s›ras›nda yak›nlar›yla Kürtçe veya Lazca konufltuklar› takdirde müda-
haleyle karfl›laflt›klar›, e¤er Türkçe yapmazlarsa görüflmenin kesilece¤i
konusunda uyar›ld›klar› ifade edildi. Telefon görüflmelerinde Türkçe
konuflma zorunlu getirildi¤i, Türkçe anlamayan bir yak›n›yla Arapça,
Ermenice ya da Kürtçe konuflan hükümlünün telefon ba¤lant›s›n›n ke-
sildi¤i belirlendi. 

* Eski DTP Kars ‹l Baflkan› Mahmut Al›nak’›n 2007’nin bafl›n-
da Baflbakan Tayyip Erdo¤an’a yazd›¤› Kürtçe dilekçe üç ayr› davaya
konu oldu. Al›nak hakk›nda 1928 y›l›nda Harf ‹nk›lab› nedeniyle ç›ka-
r›lan yasaya muhalefet etti¤i gerekçesiyle Ankara’da, Siyasi Partiler
Kanunu’a ayk›r› davrand›¤› gerekçesiyle de Kars’ta dava aç›ld›. Ayn›
dilekçe, Yarg›tay Baflsavc›l›¤›’n›n DTP’nin kapat›lmas› istemiyle açt›-
¤› davan›n 141 gerekçesi aras›nda da yer ald›. Baflsavc›l›k gerekçesin-
de ‘dilekçe tahrik edici ve bölücü, toplumu geriyor, vatandafllar› k›flk›r-
t›yor, terör örgütünün amaçlar›yla örtüflüyor’ dedi.

* Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan› Osman Baydemir’e
y›lbafl› kart›nda Kürtçe ‘Yeni Y›l›n›z Kutlu Olsun’ yaz›lmas›, Kürtçe
broflür haz›rlanmas›, bir festivalde Kürtçe ‘Gökkufla¤› renginde bulufla-
l›m’ yaz›lmas›, 7. Diyarbak›r Kültür ve Sanat Festivali’nde Kürtçe da-
vetiye bast›r›lmas› gerekçe gösterilerek davalar aç›ld›. Suçlamalar yine
Türk Harfleri Kanunu’na dayan›yordu.

* Tevn Yay›nlar› sahibi Mehdi Tanr›kulu’na 2007’de “Sözde
Kürt Halk›” diyen Diyarbak›r Savc›s› Muammer Özcan hakk›nda Kürt-
çe suç duyurusunda bulundu¤u için dava aç›ld›. Yarg›lama sonunda 5
ay hapis cezas› alan Tanr›kulu, karar› temyiz etti. 

* fiubat 2008’de Erzurum’un Karaçoban ilçesinde yap›lan mi-
tingde anadili olan Kürtçe ile, Avrupa’daki babas›na atfen “Babam
nerede, ben babam› istiyorum” diyen 8 yafl›ndaki M.D. soruflturmal›k
oldu.
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AKP KAPATMA DAVASI

Siyasi Partilerin mahkeme karar›yla kapat›lmas› (daha do¤ru bir
deyimle kapatt›r›lmas›) Türkiye’de ne yaz›k ki yerleflmifl bir gelenek.
Yukar›dan gelen tavsiye ambalajl› tehditlerle kendini fesheden ilk mu-
halif partileri saymazsak, tam 24 siyasi parti, mahkeme karar›yla kapa-
t›lm›fl. Önce sosyalist partiler, daha sonra ‹slam veya Kürt kimlikleri
nedeniyle kapat›lan partiler görülmüfltü ama, iktidardayken kapat›lma-
ya çal›fl›lan parti örne¤i Türkiye için bir yenilik oldu. Hem de daha se-
kiz ay önce büyük bir seçim zaferi kazanarak hayli farkl› bir sandalye
say›s›yla parlamentoda güçlü bir ço¤unluk oluflturan bir partinin -
AKP’nin- mahkeme karar›yla kapat›lmaya çal›fl›lmas›n› anlamak dün-
ya için de güç oldu. 

Olaylar nas›l bafllad›?

Yarg›tay Baflsavc›s› Abdurrahman Yalç›nkaya, 14 Mart 2008’de
umulmad›k bir aç›klama yaparak, iktidardaki AKPART‹’nin kapat›l-
mas› istemiyle Anayasa Mahkemesinde bir dava açmak için iddianame
haz›rlad›¤›n› duyurdu. ‹ddianamede AKPART‹, daha önce kapat›lan
‹slami kimlikli Milli Nizam ve Refah partileri gibi “fieriatç› eylemlerin
oda¤›” haline gelmekle suçlan›yor ve Anayasa’n›n 68/4 ve 69/4,5,6’nc›
ve Siyasi Partiler Kanunu’nun 101 ve 103’üncü maddelerine göre ka-
pat›lmas› ve yöneticilerine uzun süreli siyaset yasa¤› getirilmesi isteni-
yordu.

‹ddianame ne diyordu?

‹flte iddianamedeki suçlamaya temel olarak gösterilen eylemlerden
baz›lar›: 
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AKP’nin

* Türban›n yüksekö¤retim kurumlar›nda serbestçe tak›lmas›na
olanak sa¤lamak üzere Anayasan›n 10’ uncu ve 42 nci maddelerinde
de¤ifliklik yapmas›.

* Diyanet ‹flleri ile Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n denetim ve gözeti-
minde yaz Kuran kurslar›n›n aç›lmas›, halen Diyanet’in k›fl aylar›nda
düzenledi¤i Kuran kurslar›na gitmek için gereken ilk ve ortaö¤retimi
bitirmifl olma, yani 15 yafl ve yaz aylar›nda aranan 12 yafl s›n›r› flart›n›n
kald›r›lmas›n›n öngörüldü¤ü yasa teklifinin TBMM Baflkanl›¤›’na sun-
mas›.

* Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca haz›rlanan Sa¤l›k Kurulufllar› Ruhsatlan-
d›rma Yönetmeli¤i Tasar›s›’n›n 113. maddesinde birinci basamak sa¤-
l›k kurulufllar›nda, hastalar›n dini gereklerini yerine getirebilecekleri
mekânlar ayr›lmas›n›n öngörmesi.

R.T. Erdo¤an’›n 

* Avustralya’n›n Sydney Kentini gezerken, “Herkes kendi kimli-
¤iyle övünebilir. Bu onun en do¤al hakk›d›r. Kürt Kürtlü¤üyle, Türk
Türklü¤üyle, Çerkez Çerkezli¤iyle, Laz Lazl›¤›yla övünebilir. Etnik
kimlik anlam›nda söylüyorum. Ama bizi üstte birbirimize ba¤layan üst
kimlik TC vatandafll›¤›d›r. Bu ortak paydad›r.” demesi.

* Haziran 2005’te Amerika’ya giderken uçakta ”Bizim laiklikle
derdimiz yok. 1982 Anayasas›’n›n laikli¤i düzenleyen maddesinin ge-
rekçesinde bir tan›m mevcut. Gerekçe, ‘bütün dinlere eflit mesafede ol-
mak’ diyor. ‹nançlar, devlet güvencesinde. Tekrar ediyorum: Ben insan
olarak laik de¤ilim; devlet laiktir. Buna mukabil laik düzeni korumak-
la yükümlüyüm. Ama siz laikli¤i bir din gibi takdim ederseniz, bu ülke-
nin halk›n› üzersiniz. Türkiye iyiye gidiyor, hükümet baflar›l›, laikli¤i
gündeme getirip, bundan nemalanmak isteyenler var. Türkiye’de ‘niyet
okuyucular›’ haks›z isnadlar ortaya at›yor.” fleklinde beyanda bulun-
mas›.

* Ocak 2004’te New York’taki D›fl ‹liflkiler Konseyi’nde “Baflör-
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tüsü, yüzde 98’i Müslüman olan Türkiye’de gerek millet ve gerekse ku-
rumlar›n ortak sorunu. Biz bunu toplumsal mutabakatla çözmek istiyo-
ruz. Ama sonuçta flunu da söylemek zorunday›m ki, bu sorun Türki-
ye’de vard›r.” demesi.

Abdullah Gül’ün 

* 2003 Kas›m’da Roma’daki AB Troykas› toplant›s›na giderken
uçakta yapt›¤› söyleflide Avrupa Birli¤i ‹lerleme Raporu’nun demokra-
si ve insan haklar› alanlar›ndaki sorunlar listesinde türban yasa¤›n›n
dâhil edilmemesini elefltirmesi.

* BM ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 55. y›ldö-
nümü nedeniyle özel gündemle toplanan TBMM ‹nsan Haklar› ‹ncele-
me Komisyonu toplant›s›nda, “‹fade ve inanç özgürlü¤ünde kararl›y›z;
herkes inand›¤›n› yaflayabilmeli..Herkes güven içinde, korkudan, endi-
fleden uzak olmal›d›r. Düflündü¤ünü inand›¤›n› rahatl›kla ifade etmeli,
inand›¤›n› rahatl›kla yaflayabilmelidir. ‹fade ve inanç özgürlü¤ü, ifl-
kenceden ve terörden tamamen ar›nmak, bizim hedefimizdir. Bununla
ilgili yasal düzenlemelerin hepsi, kararl› flekilde gerçeklefltirilmeye de-
vam edilecektir” fleklinde beyanda bulunmas›.

Hüseyin Çelik’in

* Haziran 2004’te Isparta Yalvaç ‹lçesinde bir anaokulunun aç›l›fl
töreninde konuflan Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik’in, 2 türbanl› k›-
z›n ellerinde bulunan pankartlara at›fta bulunarak; “Meslek liselerini
unutmufl falan de¤iliz, her fleyin zaman› vard›r, siz bir fley yapmak is-
tersiniz, onun zaman› gelmediyse, onu bir süre ertelemifl olabilirsiniz,
ama biz bu haks›zl›¤›n bu yanl›fll›¤›n, bu zulmün giderilmesi için bun-
dan sonraki süreçte de gere¤ini yapaca¤›z, bundan emin olabilirsiniz”
demesi.

Vs. vs…
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Olaylar nas›l geliflti?

Anayasa Mahkemesi raportörünün “Bu iddianame mahkemece ka-
bul de edilebilir, red de edilebilir” fleklindeki raporundan sonra konuyu
gündemine alan Anayasa Mahkemesi, davan›n kabulüne “oybirli¤i”
ile, Cumhurbaflkan› Gül’ün de yarg›lanabilece¤ine oy çoklu¤u ile karar
verdi. (Heyetin 11 üyesinin 8’i, AKP’ye karfl› oldu¤unu saklamay› bi-
le pek gerek görmeyen bir önceki Cumhurbaflkan› Sezer taraf›ndan
atanm›fl üyeler) Di¤er taraftan, AKP bu engeli bir Anayasa de¤iflikli¤i
yoluyla, Anayasa Mahkemesinin yetkilerini k›s›tlayarak aflmay› da dü-
flünerek haz›rl›klara ve di¤er partilerden destek aray›fllar›na girdi. Des-
tek bulamayan AKP Anayasa de¤iflikli¤i paketini rafa kald›rd›. 

Sonuç: AKP kapat›lmad›, hazine yard›m› kesildi

Anayasa Mahkemesi, 31 Temmuz’da, merakla beklenen AK Parti
davas›n› sonuçland›rd›; 1 oy farkla kapat›lmamas›na karar verdi. Ana-
yasa uyar›nca, kapatma için 7 üyenin oyu gerekiyor. Ancak 11 üyenin
6’s› “kapatma” istedi, Baflkan Haflim K›l›ç “ret” oyu verdi; di¤er 4 üye
ise Hazine yard›m›n›n kesilmesini istedi. ‹lk oylamada “kapatma” ka-
rar› ç›kmay›nca, Hazine yard›m›na iliflkin bir oylama daha yap›ld› ve
1’e karfl› 10 oyla Hazine yard›m›n›n yar›s›n›n kesilmesi karar› ç›kt›. K›-
l›ç, karar› aç›klarken, bu oy da¤›l›m›yla kapatma için gereken ço¤unlu-
¤a ulafl›lmad›¤›n› belirtti, AK Parti’ye ciddi bir uyar› yapt›klar›n› ifade
etti. “‹lgili partinin gereken analizi yapaca¤›na, gereken dersi ç›kara-
ca¤›na inan›yorum” diyen Haflim K›l›ç, siyasi partilere dava aç›lma-
dan, uzalaflma olmal› ça¤r›s› yapt›. 

Demokrasinin rafa kald›r›ld›¤› dönemler:

1960: Ordu darbe ile DP’yi iktidardan indirdi. ‹leri gelenler yarg›-
land›, Menderes, Zorlu ve Polatkan as›ld›. Ama kadrolar Adalet Parti-
sini oluflturdu. Demirel baflkanl›¤›ndaki AP 1965’te tek bafl›na iktidara
geldi.

1971: Ordu’nun 12 Martta verdi¤i muht›ra ile Demirel hükümeti
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çekilmek zorunda kald›. Sola ve sendikal harekete büyük zararlar ve-
ren bu dönem, 1974’te sosyal demokrat vaatlerle büyük sevgi kazanan
Ecevit’in koalisyon iktidar›yla son buldu.

1980: Büyük ço¤unlu¤uyla devletin gizli servislerince provoke
edildi¤i daha sonralar› net olarak anlafl›lan “sa¤- sol” kavgas› ve bir
k›sm› hala ayd›nlat›lamayan cinayetlerle haz›rlanan ortam sonunda
Gen. Evren liderli¤inde 5 generalden oluflan cunta idareyle el koydu ve
baflta solcular ve Kürtler olmak üzere tüm muhalif güçleri kanla bast›r-
d›. Baflta Anayasa olmak üzere bütün demokratik yasalar› de¤ifltirdi,
kurumlar› da¤›tt›. Türkiye hala onun siparifli olan 1982 Anayasas›n›n
deli gömle¤inde ç›rp›n›yor.

Ama 1983’te yap›lan ilk seçimde halk, cuntan›n imal etti¤i yapay
sa¤ ve sol iki partiye de¤il, önüne gelebilen üçüncü seçene¤e yöneldi,
Turgut Özal’›n Anavatan Partisi iktidar oldu.

1997: ‹slam kimli¤iyle oy toplayan Erbakan’›n k›sa süreli Baflba-
kanl›¤›, önce tanklar›n yürütülerek generallerin kendi deyimiyle “De-
mokrasiye balans ayar› yap›lmas›” daha sonra da 28 fiubat’ta yap›lan
“post modern darbe” ile “1. Numaral› tehdit”in art›k “Terör” de¤il “‹r-
tica” oldu¤u ilan edildi ve Erbakan çekilmek zorunda kald›. Yeni kav-
gan›n ad› “Laik – fieriatç›” karfl›tl›¤›yd› ve en yo¤un çat›flma alan› ola-
rak “kad›nlar›n bafl›” seçilmiflti. Savafl hala bitmifl de¤il. Ama s›ra seçi-
me gelince “devlet”i gene bir düfl k›r›kl›¤› bekliyordu. Daha modern
görünümlü bir ‹slam› temsil etmek üzere kurulan AKPART‹ büyük bir
zafer kazand›. Erdo¤an yasakl› idi ama flimdiki Cumhurbaflkan› Gül,
ona vekaleten bayra¤› ald› ve sahibine iade edene kadar da tafl›d›.

2007: Cumhurbaflkanl›¤› seçimi toplumu gene gerdi. Eflinin bafl›
örtülü Gül’ün mevcut yasalara göre rahat rahat seçilece¤i belli oldu-
¤undan daha modern bir darbe denenerek, önce 367 krizi ç›kar›ld›.
Anayasa Mahkemesinin göz göre göre ak’a kara dememsi ihtimaline
karfl› Genelkurmay’›n web sitesine 27 Nisan gece yar›s› koyulan bir
bildiri ile, Anayasa mahkemesi 367 do¤rultusunda karar almazsa darbe
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tehdidinde bulunuldu. Mahkeme hukukla ba¤daflt›r›lmas› imkans›z bir
kararla seçimi iptal edince AKP de erken genel seçime gitti. Büyük fle-
hirlerde çok büyük kalabal›klar›n topland›¤› “Cumhuriyete Sayg›” mi-
tinglerinin sarhofllu¤u, seçim gecesi al›nan so¤uk duflla sona erdi. AKP
daha büyük bir ço¤unlukla iktidar olmufltu. Ordu ilk günler biraz boca-
lad›ysa da çabuk toparland›. AKP’ye laf etmez oldu, yeter ki öteki bü-
yük tehlikeye karfl› onunla ayn› safta olmay› kabul etsin.

Öteki büyük tehlike: DTP

Bu arada, kapat›lmaya çal›fl›lan bir baflka parti daha oldu¤unu az
daha unutuyorduk: DTP… Güneydo¤u illerinin tart›flmas›z temsilcisi
DTP, meclisin aç›ld›¤› ilk gün yaflanan bir flaflk›nl›k hariç, solcu ÖDP
d›fl›nda tüm partiler taraf›ndan lanetlenip d›fllan›yor. Kendi kapat›lma-
s›na karfl› demokrasiye dört elle sar›lan AKP de konu DTP oldu¤unda
“Ama bölücüler hariç” tezini kullanmakta sak›nca bulmuyor. Bir za-
manlar Erbakan da ayn› fleyi yapm›fl, Leyla Zana ve arkadafllar›n› har-
cayarak kendi iktidar›n› koruyabilece¤ini ummufltu. fiu tarih mutlaka
tekerrür etmek zorunda m› sanki?

122



ANAYASA MAHKEMES‹’N‹N 
TÜRBAN KARARI

Üniversitelerde Türban Krizinin Tarihçesi

1964 - ‹lk türbanl› ö¤renci 

‹stanbul T›p Fakültesi ö¤rencisi Gülseren Atasever, Cerrahpafla
T›p Fakültesi’ni birinci olarak bitirmesine ra¤men türbanl› oldu¤u için
kürsüye ç›kar›lmad›. Cumhuriyet tarihine üniversitede ilk türbanl› ö¤-
renci olarak geçti. 

1967 - Üniversitede ilk türban 

Üniversitede ilk baflörtüsü eylemcisi olarak, Hatice Babacan orta-
ya ç›kt›. Hatice Babacan, (D›fliflleri Bakan› ve Bafl Müzakereci olan Ali
Babacan’›n halas›) türban›yla derse girmek isteyince dersten at›ld›. Di-
¤er ö¤renciler Hatice Babacan’›n cezaland›r›lmas›n› protesto etmek
için boykota bafllad›. Fakülte tatil edildi. Ö¤retim üyelerinin ço¤unlu-
¤u bu olay›n arkas›nda tarikatlar›n oldu¤unu belirttiler. 

1969 - ‹lk türban eylemcisi 

Türkiye’de ilk türban eylemcisi fiule Yüksel fienler oldu. ‹stan-
bul’da eyleme bafllayan fiule Yüksel fienler; Mehmet fievki Eygi ile il
il dolafl›p kad›nlara tesettür ça¤r›s›nda bulundu. Kasetler yay›mlad›.
“Baflörtüsü saç› ve gerdan› gizlemeli, vücut hatlar›n› belli etmeyen
manto veya pardösü giyilmeli” diyerek tesettürün modelini belirledi.
Türban yüzünden hapis yatan ilk eylemci fiule Yüksel fienler oldu.
Cumhurbaflkan› Cevdet Sunay, “Sokaklardaki bafl› kapal› han›mlar›n
öncüleri cezalar›n› görecekler” uyar›s›nda bulununca fienler Cumhur-
baflkan›n› özür dilemeye ça¤›rd›. Cumhurbaflkan› özür dilemedi. fienler
Cumhurbaflkan›na hakaretten hapse girdi. Cumhurbaflkan› fienler’i af-
fetti, ancak fienler aff› kabul etmedi. fienler’i örnek alan ö¤renciler bafl-
lar›n› onun gibi örtmeye bafllay›nca türban konusundaki direnifl kök
sald› ve bu durum ciddi bir kimlik gerilimi yaratt›.
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1980 - Türban ve Kenan Evren 

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan Yüksek Ö¤retim
Kurumu (YÖK), 1982’deki k›yafet genelgesine göre üniversitelerde
türban› yasaklad›. Ancak; bu yasa¤› gevfletmek için giriflimde bulunan
yine YÖK oldu. 

1984 - Türban ve YÖK 

YÖK, boynu aç›kta b›rakacak ve kulaklar›n arkas›na dolanarak
ba¤lanan örtülere izin verdi. 1982 y›l›nda YÖK taraf›ndan ç›kart›lan
K›yafet Genelgesi’ ile türban üniversitede yasakland›. Dönemin Cum-
hurbaflkan› Kenan Evren “Türkiye’de irtica tehlikesi var” deyince
1987’de türban disiplin suçu kapsam›na al›nd›. 

1987 - Türban ve Özal 

Genel seçimlerin ard›ndan Özal hükümeti YÖK Kanunu’nda bir
de¤ifliklik yaparak türban›n yeniden serbest b›rak›lmas›n› sa¤lad›.
Cumhurbaflkan› Kenan Evren, “Türbanl›lar tamam ama çarflafl› ve
mayolular da gelirse ne olacak?” diyerek yasay› veto etti. Vetonun ar-
d›ndan Özal Evren’e gitti. “Yüksek Ö¤renim Kurumlar›’nda, dershane,
laboratuar, klinik, poliklinik ve koridorlarda ça¤dafl k›yafet ve görü-
nüm zorunludur. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçlar›n örtü veya tür-
banla kapat›lmas› serbesttir” hükmünü getiren yasa Aral›k 1988’de
Meclis’ten geçti. Cumhurbaflkan› Evren bu defa yasay› imzalad›, ancak
Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.

1989 - Türban ve Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi 26 Mart 1989’da yerel seçimlerden önce ya-
say› iptal etti. ANAP Hükümeti iptal karar›n› dikkate alarak 25 Ekim
1990’da Yüksek Ö¤renim Kurumlar›’nda baflörtüye serbesti getiren
üçüncü kanununu ç›kard›. Bu defa SHP iptal istemiyle Anayasa Mah-
kemesi’ne baflvurdu, ancak talep reddedildi. 2547 say›l› YÖK Kanu-
nu’nun ek 17. maddesi uyar›nca üniversitede her türlü k›l›k k›yafet ser-
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best oldu. 1995’de Kemal Gürüz YÖK Baflkan› seçilene kadar serbest-
lik devam etti. 

1995 – Türban ve Kemal Gürbüz 

Mehmet Sa¤lam 1992’de YÖK baflkan› olmufltu. Sa¤lam, üç y›ll›k
görevi boyunca yasaya dayanarak üniversitelerde baflörtü yasa¤›n› uy-
gulamam›flt›. Sa¤lam’dan sonra göreve Kemal Gürüz getirildi. Herhan-
gi bir yasal de¤ifliklik olmamas›nda ra¤men 1989’daki verilmifl Anaya-
sa Mahkemesi yorumuna dayanarak kat› bir yasak uygulad›. 

1997 - 28 fiubat öncesi türban (Elele) eylemleri 

Y›ll›k kay›t yapt›rmak için baflvuran türbanl› k›z ö¤renciler kabul
edilmeyince yine kitlesel eylemler bafllad›. Üniversite rektörlükleri,
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 15 Eylül 1997 tarihli genelgesine dayanarak
bu ö¤rencileri okullara almad›. Baflta Beyaz›t Meydan› olmak üzere ay-
larca türban eylemleri yap›ld›. 

1999 - Türban›n gündemden ç›kt›¤› dönem 

Türban sorunu, 1999 y›l›nda göreve gelen 57’nci DSP-MHP-
ANAP koalisyon hükümeti döneminde yaflanan ekonomik sorunlar›n
gölgesinde kald›. Bu dönemde ülke derin ekonomik sorunlarla bo¤ufl-
tu. 2002 y›l›nda al›nan erken seçim karar›yla AKP tek bafl›na hükümet
kurdu.

2002 – Türban ve AKP

AKP, iktidara geldi¤i 2002 seçimlerinde üniversitelerde türban›n
serbest b›rak›lmas›, YÖK reformu gibi vaatleri seçim bildirgesine al-
m›flt›. 2007 seçimlerinde ise bu vaatler tekrarlanmad›. Vaatlerin bildir-
geden ç›kar›lmas›na ra¤men AKP, %34’lük oyunu %47’lere ç›kararak
yine tek bafl›na iktidar oldu. Bildirgeye türban düzenlemesinin girme-
mesi, AKP’nin bu de¤ifliklikten vazgeçti¤i izlenimini veriyordu ta ki
14 Ocak 2008’de Baflbakan Erdo¤an’›n türban için söyledi¤i ‘Velev ki
siyasi simge olsun...’ sözlerine kadar.
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Son Türban Krizinde Yasama ve Yarg› Süreci

14 Ocak 2008 - Baflbakan Erdo¤an, ‹spanya’da yapt›¤› bas›n top-
lant›s›nda Türkiye’de bafl›n› örtenlere “baflörtüsünü siyasi simge olarak
kullan›yorsun” fleklinde bask›lar yap›ld›¤›n› söyleyerek ‘Velev ki bir si-
yasi simge olarak takt›¤›n› düflünün. Bir siyasi simge olarak takmay›
suç kabul edebilir misiniz? Simgelere bir yasak getirebilir misiniz? Öz-
gürlükler noktas›nda dünyan›n neresinde böyle bir yasak var? Burada-
ki dert baflka asl›nda. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bunu maalesef takdir-
de zorlan›yoruz’ dedi. 

15 Ocak 2008 - MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdo¤an’›n ‹span-
ya’da aç›klama yapmas›n› elefltirdi ve ‘Baflörtüsü sorunu toplumsal uz-
laflmayla çözüme kavuflmas› gereken ve çözülmesi gerekti¤ine inand›-
¤›m›z bir konuydu’ dedi. 

16 Ocak 2008 - ‹spanya’dan dönen Baflbakan Erdo¤an havalima-
n›nda yapt›¤› aç›klamada, ‘Baflörtüsü sorunun çözümü için yeni anaya-
say› beklemeye gerek yok. Otururuz, beraberce mutab›k kald›¤›m›z bir
cümleyle çözülür’ dedi. 

17 Ocak 2008 - MHP Lideri Bahçeli, yaz›l› aç›klama yaparak, ba-
flörtüsü sorununun çözümü için, Anayasa’n›n 10’uncu maddesinin 4.
f›kras›n›n de¤ifltirilmesini önerdi.

17 Ocak 2008 - Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› Abdurrahman
Yalç›nkaya, bir bildiri yay›nlad› ve türban özgürlü¤ü ile ilgili aç›kla-
malar›n Cumhuriyet’in laiklik ilkesi ile ba¤daflmayaca¤›n› belirtti. Ay-
n› flekilde Dan›fltay Baflkanlar Kurulu da sert bir aç›klama yaparak bu
konudaki yarg› kararlar›n›n görmezden gelinemeyece¤ini söyledi.

18 Ocak 2008 - Baflbakan Erdo¤an bu aç›klamalara yan›t vermek-
te gecikmedi. “Milletin baflörtüsüyle niye bu kadar u¤rafl›yorsunuz?
‘Bu, din ve vicdan özgürlü¤üne girmez mi’, ne özgürlü¤üne girer? Bu
ülkede e¤er kuvvetler ayr›l›¤› ilkesi varsa herkes yerini bilmeli. Yarg›
ihsas-› rey makam› de¤il. Partilere bask›ya kimse gayret etmesin” dedi.

22 Ocak 2008 - Devlet Bahçeli, partisinin grup toplant›s›nda
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MHP’nin baflörtüsü sorunun çözümüne tam destek verece¤ini aç›klad›
ve teklif bekledi¤ini bildirdi. Bahçeli, ‘Bu u¤urda gerekiyorsa her be-
deli seve seve ödemeye haz›r ve kararl›d›r’ dedi. MHP önerisini imza-
ya açt›. Akflam saatlerinde AKP MYK Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an baflkanl›¤›nda topland› ve baflörtüsü sorununun çözümü için
MHP’ye teklif netlefltirildi.

29 Ocak 2008 - AKP ve MHP, yüksekö¤renimde türban yasa¤›n›
kald›rmak için bafllatt›¤› görüflme trafi¤ini uzlaflma ile noktaland›rd›.
5.5 saat süren görüflmelerde Anayasa’n›n eflitli¤i düzenleyen 10’uncu
e¤itim ve ö¤retim hakk›n› düzenleyen 42’nci maddelerinde uzlaflma
sa¤land›. Ayr›ca YÖK Kanunu’nun Ek 17. maddesinin de¤ifltirilmesin-
de de anlafl›ld›. Türban için “Bafl›n örtülmesi, yüzün aç›k ve kimli¤in
tan›nmas›na imkan verecek ve çene alt›ndan ba¤lanacak flekilde olma-
l›” tan›m› yap›ld›. Ek 17’inci maddedeki de¤ifliklikten daha sonra vaz-
geçildi. 

30 Ocak 2008 - Türban konusunda kendilerinden bir aç›klama
beklendi¤ini belirten dönemin Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Yaflar
Büyükan›t, ‘Türk toplumunun tüm katmanlar›nda askerin tavr›n› bil-
meyen yok. Bir fley söylememiz malumun ilam› olur’ dedi.

01 fiubat 2008 - Üniversiteleraras› Kurul (ÜAK) gündemdeki tür-
ban konusunu tart›flmak üzere ola¤anüstü topland›. ÜAK Toplant› son-
ras›nda sert bir bildiri yay›nlayarak, türban serbestisini getirecek olan
yasal düzenlemelerin Cumhuriyetin laiklik ilkesini ortadan kald›rmaya
yönelik oldu¤unu savundu.

02 fiubat 2008 - Bir dizi kentte düzenlenen türban karfl›t› eylem-
lerde, üniversitelerde getirilmek istenen türban serbestli¤i protesto edil-
di. Eyleme 50’nin üzerinde sivil toplum örgütü de destek verdi. Eyle-
me kat›lan onbinlerce kifli ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ sloganlar› att›. 

06 fiubat 2008 - TBMM Genel Kurulunda, türban serbestisi içe-
ren Anayasa de¤iflikli¤i teklifinin ilk turu yap›ld›. Gizli oylamada 397
kabul, 113 ret, 4 geçersiz oy kullan›ld›. 
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09 fiubat 2008 - Türban serbestisi getiren Anayasa de¤iflikli¤i
ikinci turu yap›ld›. De¤ifliklik, 411 oyla Meclis’ten geçti. 1967’de An-
kara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’ndeki bir eylemle gündeme giren
ve 1997’de Anayasa Mahkemesi karar›yla yasaklanan türban, 11 y›l
aradan sonra serbest b›rak›lm›fl oldu. 

10 fiubat 2008 - Üniversitelere türban serbestisi getirmek amac›y-
la TBMM’de yap›lan Anayasa de¤iflikli¤i, henüz Cumhurbaflkan› tara-
f›ndan onaylanmadan baz› üniversitelerde uygulanmaya bafllad›. 

22 fiubat 2008 - Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, türbana üniversi-
te vizesi için Anayasa’da yap›lan de¤iflikli¤i onaylad›. Türkiye’nin Ku-
zey Irak’a kara operasyonuna kilitlendi¤i gün onay vermeyi tercih eden
Gül, onay› savunurken Baflbakan Erdo¤an’›n ‘411 oyla kabul edilmifl-
tir. Bu genel seçimlerdeki oylar›n yüzde 80’ine tekabül eder’ ifadeleri-
ni aynen kulland›. 

24 fiubat 2008 - Yeni YÖK Baflkan› Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan,
rektörlere bir yaz› göndererek türbanl› ö¤rencilerin derslere al›nmas›n›
istedi. 

27 fiubat 2008 - CHP, üniversitede türban serbestisi sa¤lamak için
Anayasa’n›n 10 ve 42. maddelerinde yap›lan de¤iflikliklerin iptali iste-
miyle Anayasa Mahkemesi’ne baflvurdu. 

28 fiubat 2008 - ÜAK türban konusunu görüflmek üzere ola¤anüs-
tü topland›. ÜAK, YÖK Baflkan› Prof. Dr. Özcan’› Türk üniversiteleri-
ni temsil edemez durumda oldu¤u için istifaya davet etti. ÜAK, YÖK
Baflkan› ça¤r›ya uymazsa Cumhurbaflkan›’n›n görevden almas›n› istedi. 

14 Mart 2008 - Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› Abdurrahman
Yalç›nkaya, “Laikli¤e ayk›r› fiillerin oda¤› haline geldi¤i” iddias›yla
AKP’nin kapat›lmas› istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açt›. ‹d-
dianamede türban ve üniversitelere türban serbestisi süreci a¤›rl›kl›
olarak yer ald›.

24 May›s 2008 - Anayasa Mahkemesi Baflkan› Haflim K›l›ç, tür-
banla ilgili Anayasa’n›n 10 ve 42’nci maddelerinin iptali istemiyle aç›-
lan davay› Haziran ay› bafl›nda gündeme alacaklar›n› aç›klad›. 
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05 Haziran 2008 - Anayasa Mahkemesi, üniversitelere türban ser-
bestisi getiren Anayasa de¤iflikli¤inin iptaline ve gerekçeli karar yay›nla-
nana kadar yürürlü¤ünün durdurulmas›na 2’ye karfl› 9 oyla karar verdi.

22 Ekim 2008 - Anayasa Mahkemesi’nin iptal ve yürürlü¤ü dur-
durmaya iliflkin gerekçeli karar› yay›mland›.

‹ptal Edilen De¤ifliklik Neydi?

Anayasa’n›n, “Kanun önünde eflitlik” bafll›kl› 10. maddesinin son
f›kras›na, “... ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlan›lmas›nda” iba-
resi; “E¤itim ve ö¤renim hakk› ve ödevi” bafll›kl› 42. maddesine ise
“Kanunda aç›kça yaz›l› olmayan herhangi bir sebeple kimse yüksek ö¤-
renim hakk›n› kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakk›n kullan›m›-
n›n s›n›rlar› kanunla belirlenir” fleklinde yeni bir f›kra eklenmiflti.

Anayasa Mahkemesi neye yetkilidir, neye de¤ildir?

Anayasa’n›n 6’›nc› maddesinde hiçbir kimse veya organ›n, kayna-
¤›n› Anayasa’dan almayan bir yetki kullanamayaca¤› ifade edilir;
11’inci maddesinde ise Anayasa kurallar›n›n yasama, yürütme ve yar-
g› organlar› ile tüm idare makamlar›n› ba¤lay›c› temel kurallar oldu¤u
belirtilir. Bu anayasal kurallarla do¤al olarak Anayasa Mahkemesi de
ba¤l›d›r, ba¤l› olmal›d›r. Birbirini denetleyen yasama yürütme ve yar-
g› erklerinin herhangi birinin meflruiyeti, hukuksal meflruiyet s›n›rlar›
içinde hareket etmesiyle do¤rudan ba¤l›d›r.

Anayasan›n 148’inci maddesi Yüksek Mahkeme’nin görev ve yet-
kilerinin s›n›rlar›n› çizer. Bu anayasa normuna göre Anayasa Mahke-
mesi, kanunlar›n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi ‹çtüzü¤ünün Anayasaya flekil ve esas bak›mlar›ndan uy-
gunlu¤unu denetler. Anayasa de¤iflikliklerini ise sadece flekil bak›m›n-
dan inceler ve denetler. Anayasa de¤ifliklikleri konusunda Yüksek
Mahkeme’ye sadece flekil bak›m›ndan bir inceleme ve denetleme yet-
kisi verilmesinin göz ard› edilmemesi gereken sebepleri vard›r:
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Tarihi gerçek

Yüksek Mahkeme’ye sadece flekil bak›m›ndan denetleme yetkisi
verildi, çünkü 70’li y›llardaki ç›kmazlar, bu meflru de¤iflikli¤i gerektir-
di. 1982 Anayasa’s›n›n mimar› Prof. Orhan Ald›kaçt›, Anayasa yap›l›r-
ken Anayasa Mahkemesi’nin 1970’li y›llardaki kararlar›n› hat›rlatarak
mahkemenin yetkisinin s›n›rland›r›lmas›n› istemiflti ve “Çünkü yeniden
ayn› yola gidebilir ve gittikleri zaman, karar verdikleri zaman yapacak
bir fley yok. Keyfi bir düzen bizi nerelere götürür onu göstermesi bak›-
m›ndan önemli. Ben daha aç›kl›k getirilmesi kanaatindeyim” diyerek
durumu aç›klam›flt›. Ancak, bugün mahkeme, türban de¤iflikli¤i konu-
sunda karar verirken 1970’li y›larda verilen kararlar› emsal ald›. Gerek-
çeli kararda Anayasa Mahkemesi’nin, 1961 Anayasas› döneminde ver-
di¤i kararlara at›f yap›ld›.

Erkler ayr›l›¤›

Yüksek Mahkeme’ye sadece flekil bak›m›ndan denetleme yetkisi
verilmesinin bir baflka nedeni de ‘kurucu iktidar yetkisini daraltacak
olan›n ancak ve ancak yine bir kurucu iktidar olmas›’ kural›d›r. Yani,
yasama yetkisini halk iradesini temsil eden seçilmifllerden baflkas› kul-
lanamaz.  Tam da bu nedenle, Anayasa’da de¤ifliklik yapma yetkisi ya-
sama organ›n›n vücut buldu¤u TBMM’ye verilmifltir erkler ayr›l›¤› il-
kesi gere¤i TBMM’nin bu yetkisi di¤er organlarca kullan›lamaz, sade-
ce denetlenir. Ama mahkeme, anayasan›n de¤iflmez maddeleri olan ilk
üç maddede de¤ifliklik yap›ld›¤›n› (özellikle laiklik konusunda) iddia
ederek davay› inceleyebilece¤ini belirtmifltir. Anayasa Mahkemesi,
anayasay› ihlal etmek pahas›na yasaman›n çizdi¤i s›n›rlar d›fl›na ç›km›fl
ve TBMM yerine geçerek Anayasa de¤iflikli¤ini iptal etmifltir. Bu ka-
rar ile TBMM’nin tali kurucu iktidar yetkisi yani Anayasa’y› de¤ifltir-
me veya Anayasa yapma yetkisi bundan sonra Anayasa Mahkeme-
si’nin onay›na tâbi k›l›nm›flt›r. Anayasa Mahkemesi onay vermedi¤i
sürece Meclis’in yapt›¤› hiçbir Anayasa de¤iflikli¤inin do¤rudan yürür-
lü¤e girme imkan› ortadan kalkm›flt›r. 
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Yürütmeyi durdurma

Ayr›ca mahkemenin bu konuda yürütmeyi durdurma karar› da ver-
mifltir. Bu karar›n da aç›klanabilir bir yan› yoktur. Ne Anayasa’da ne
de Anayasa Mahkemesinin Kuruluflu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda-
ki Kanun’da bu kurula yürütmeyi durdurma karar› verme yetkisi veril-
memifltir. Buna ra¤men, Anayasa Mahkemesi 1993 y›l›ndan itibaren
gelifltirdi¤i bir baflka içtihatla yürütmeyi durdurma karar› verme yetki-
si oldu¤unu kabul ederek kendi yetkisini kendi geniflletmifltir. 

Sonuç olarak, Türkiye’de belki de “antidemokratik yasalar”dan
daha da tehlikeli olan ve mutlaka bir çare bulunmas› gereken bir ger-
çek de yarg› mekanizmas›n›n art›k gizlenemeyecek kadar çürümüfl olan
halidir. Anayasa Mahkemesi’nin son dönemde, Cumhurbaflkanl›¤› se-
çimi için meclisin toplant› yeter say›s›n› aka kara diyerek 367 olarak
belirlemesi, seçimi iptal etmesi ve iktidar partisine (AKP) aç›lm›fl ka-
patma davas›nda tahminler veya kehanetler üzerine para cezas› verme-
si dinsel farkl›l›klar›n kamusal alana tafl›nmas›n› yasaklayarak siyasal
alan› s›n›rlamas›nda baflka bir fley de¤ildir. fiu an görülmekte olan
DTP’nin kapat›lmas› davas› ise etnik farkl›l›klar›n da mahkeme müda-
halesinden nasibini ald›¤›n› gösterir. Cumhuriyet’in bir türlü çözüme
kavuflturamad›¤› ‘Kürt meselesi’ ve ‘din sorunu’na karfl›s›nda yarg›, en
tarafs›z olmas› gereken zamanda taraf olmay› tercih etmektedir. Yük-
sek Mahkeme, anayasaya, uluslararas› mevzuata ve evrensel hukuk ku-
rallar›na ra¤men tektiplefltirilen vatandafl modeli üzerinden toplumu
analiz etmektedir. Bu mahkemenin objektiflik konusundaki en büyük
çeliflkisidir. 

Gerekçeli karardan…
“...Anayasan›n 4 ncü maddesine göre; Anayasan›n

1 nci maddesindeki Devletin fleklinin Cumhuriyet ol-
du¤u hakk›ndaki hüküm ile 2 nci maddesindeki Cumhu-
riyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümlerinde de-
¤iflmeyi öngören veya Anayasan›n sair maddelerinde ya-
p›lan de¤iflikliklerle do¤rudan do¤ruya veya dolayl›
olarak bu ilkeleri de¤ifltirme amac› güden herhangi

131



bir kanun teklif ve kabul olunamayacakt›r. Bu esas-
lara ayk›r› olarak ç›kar›lm›fl bulunan bir kanunun
Anayasan›n mevcut hükümlerinde en küçük bir etki ve
de¤iflme yapmas› veya yeni bir Anayasa kural› koyma-
s› mümkün de¤ildir.”

“...Anayasa koyucu ülkenin koflullar›n› dikkate
alarak dinin veya din duygular›n›n yahut dince kut-
sal say›lan fleylerin siyasi ç›kar yahut nüfuz sa¤la-
mak amac›yla kullan›lmas›n› laiklik ilkesinin korun-
mas› bak›m›ndan zorunlu görerek yasaklama yolunu seç-
mifl ve temel hak ve özgürlüklerin kapsam› d›fl›nda b›-
rakm›flt›r.” 

“...Bireysel bir tercih ve özgürlük kullan›m› ol-
sa da kullan›lan dinsel simgenin tüm ö¤rencilerin bu-
lunmak zorunda oldu¤u dersliklerde veya laboratuvar
ortamlar›nda, farkl› yaflam tercihlerine, siyasal gö-
rüfllere veya inançlara sahip insanlar üzerinde bir
bask› arac›na dönüflmesi olas›l›¤› bulunmaktad›r.”

“...Toplumsal sorunlar›n Anayasa’n›n aç›k hüküm-
leri çerçevesinde ve demokratik bar›fl› ve uzlafl›y›
esas alan yöntemlerle çözümü yerine, dinin, din duy-
gular›n›n veya dince kutsal say›lan fleylerin istis-
mar edilmek suretiyle kullan›lmas›na Anayasa izin
vermemektedir.”

Haflim K›l›ç’›n karfl› oy gerekçesinden…
“...Üniversiteler propagandan›n, farkl› görüflle-

rin, yo¤un siyasal, sosyal ve bilimsel tart›flmalar›n
egemen oldu¤u, olmas› gerekti¤i ayr›cal›kl› mekan-
lard›r. Toplumsal yaflamda ço¤u zaman bulunamayacak
ayd›nlanma, sorgulama, karfl›laflt›rma, kabul ya da ret
olanaklar›n› üniversiteler sunabilmektedir. Toplum-
sal yaflamda geçerli olmayan k›l›k k›yafet düzenleme
gereklili¤ini üniversitelere dayatmak, hem üniversi-
telerin bu ola¤an ifllevine, hem de Anayasa’da öngö-
rülen akademik, bilimsel, düflüncel, kolektif ve di-
¤er entelektüel özgürlükler manzumesine ters düflmek-
tedir. Üniversiteler k›flla de¤ildir. Ders disiplini,
reflit ö¤rencilerin uniform bir davran›fl, düflünüfl ve
inanç modeline sokulmas›n›n gerekçesi olamaz.”
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ANAYASANIN ‹LK DÖRT MADDES‹

‘De¤iflmez maddeler de¤ifltirilebilir mi?’ tart›flmas›

Anayasa Mahkemesi Baflkan› Haflim K›l›ç’›n anayasan›n de¤ifl-
mez ilkelerini Anayasa Mahkemesi’nin kurulufl y›ldönümünde yap›la-
cak panelde tart›flmaya açmay› düflündü¤ünü belirtmesiyle (10Kas›m
2008), anayasan›n ilk üç maddesinin de¤iflmezli¤i meselesi yine gün-
deme geldi. K›l›ç’› bu düflüncesinden dolay› a¤›r elefltirilere maruz kal-
d›. Yarg›tay Onursal Cumhuriyet Baflsavc›s› Vural Savafl, “Bunu Ana-
yasa Mahkemesi Baflkan›’n›n yapmas› Türkiye Cumhuriyeti için büyük
tehlike do¤uruyor” dedi. Bir di¤er onursal baflkan Sabih Kanado¤lu,
Anayasa’n›n ilk 4 maddesi ile oynaman›n ‘sivil darbe’ anlam›na gele-
ce¤ini söyledi. Prof. Dr. Necmi Yüzbafl›o¤lu da “Anayasa ile böyle bir
s›n›rlama getirilmiflse art›k bunlar›n üzerinde neyi tart›flaca¤›z ki?” di-
yerek kestirip att›. Eski YÖK Baflkan› Prof. Dr. Erdo¤an Teziç de
AKP’nin parlamentodaki ço¤unlu¤u üzerinden kendi yönetim hukuku-
nu oluflturmaya çal›flt›¤›n› ifade etti. Bu elefltirilerden sonra K›l›ç, “Ben
de¤ifltirilmez maddelerin de¤iflmesine destek vermiyorum. Bunlar›n de-
¤iflmesini istemedim. Ayr›ca de¤iflmesine ben karfl›y›m. Benim sorunum
de¤iflmez maddelerle de¤il; geri kalan 174 maddeyle... Her de¤iflimde
getirilip o üç maddeye tak›l›yor. Yoksa ben ‘‹lk üç madde de¤iflsin’ de-
miyorum; sadece bizde de¤il Avrupa’da da de¤iflmez maddeler var. Al-
man Anayasas›’n›n ilk 20 maddesi de de¤iflmez maddelerden oluflu-
yor” diyerek sözlerine aç›kl›k getirdi ancak bu maddelerin de¤ifltiril-
mesinin mümkün olup olmad›¤›na de¤inmedi. Bu maddelerin de¤iflti-
rilebilir olup olmad›¤› sorunsal›na geçmeden önce Türkiye ve AB’de-
ki hukuksal çerçeveye de¤inmek gerekir.
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Türkiye’deki durum 

12 Eylül askeri darbesi sonucu iktidara gelen cuntan›n haz›rlad›¤›
1982 Anayasas› bir önceki anayasaya göre daha kat› haz›rland›. Yine
bir cunta anayasas› olan ancak, hak ve özgürlükler konusunda ça¤dafl-
lar›na yol gösterici niteli¤iyle dikkat çeken 1961 Anayasas›’nda yaln›z
Cumhuriyet de¤ifltirilemez ilke iken, 82 Anayasas› ile hem Cumhuriyet
(md. 1) hem Cumhuriyetin nitelikleri (md. 2) hem de devletin bütünlü-
¤ü, resmi dili, milli marfl› ve baflkenti ile ilgili hükümler (md. 3) de¤ifl-
mez ve de¤ifltirilmesi teklif edilmez kurallar olarak belirlendi. Anaya-
san›n 4’üncü maddesiyle bu ilk üç madde ‘de¤ifltirilemez ve de¤ifltiril-
mesi teklif edilemez’ denilerek korunuyordu ancak 4’üncü maddeye
herhangi bir koruma verilmedi.

AB ülkelerindeki durum

AB üyesi ülkelerin bir k›sm›n›n anayasalar›nda de¤ifltirilmesi ya-
saklanan baz› hükümler yer al›r. Bu de¤ifltirilemez hükümlerin devle-
tin temel niteliklerinin çekirde¤ini oluflturduklar› söylenebilir. Anaya-
salar›nda bu türden hükümlere yer veren ülkeler Fransa, ‹talya, Alman-
ya ve Portekiz’dir. ‘De¤ifltirilemez hükümler’ bak›m›ndan söz konusu
anayasalar›n üçünde (Fransa, ‹talya ve Portekiz) ortak olan nokta, hü-
kümet fleklinin “cumhuriyet” oldu¤u esas›n›n de¤iflmezli¤idir. Federal
Almanya Anayasas›, anayasal düzenin daha fazla özelli¤inin de¤ifltiril-
mesini yasaklamaktad›r: “Temel haklara dayanma, demokratiklik, sos-
yal devlet, federalizm, anayasan›n ba¤lay›c›l›¤› ve yurttafllar›n direnme
hakk›” (Anayasa’n›n 20’nci maddesine göre, “iflbu anayasal düzeni or-
tadan kald›rmaya çal›flan herkese karfl›, baflka çare olmamas› halinde,
yurttafllar›n direnme hakk›” vard›r ve bu devlet düzeninin temel ilkele-
ri aras›ndad›r) Bu ülkeler aras›nda en uzun de¤ifltirilemez hükümler li-
sesine yer veren Portekiz anayasas›d›r. Ancak anayasada de¤iflmezli¤i
belirtmek üzere kullan›lan terim biraz farkl›d›r: “‹flbu anayasay› de¤ifl-
tiren kanunlar afla¤›daki esaslara riayet eder” Bu ifadenin, maddede sa-
y›lan unsurlar›n (laiklik, cumhuriyet, ulusal ba¤›ms›zl›k gibi) anayasa
de¤iflikli¤ine konu olamayaca¤› anlam›na geldi¤i aç›kt›r.
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Anayasan›n 4’üncü maddesi

Anayasan›n de¤iflmez maddelerinin de¤ifltirilip de¤ifltirilemeyece-
¤i sorusunun cevab› için yüksek yarg› mensuplar›na, anayasa mahke-
mesi üyelerine veya anayasa profesörlerine gitmeye gerek yoktur. Her-
hangi bir hukuk fakültesi 1’inci s›n›f ö¤rencisine bunu sormam›z halin-
de cevab› çok aç›k ve k›sa alman›z mümkündür. Hatta de¤iflmez mad-
delerin niteli¤i, hukuk fakültelerinin 1’inci s›n›f›nda Anayasa Hukuku
dersi kapsam›nda s›kça sorulan s›nav sorular›ndan biridir. Sorunun ce-
vab› oldukça basittir: Bizim anayasam›z teknik anlamada ‘kat›’ bir ana-
yasad›r. ‹lk 3 maddenin de¤iflmezli¤i hali kat›l›¤›n en aç›k örneklerin-
den biridir. Ancak 4’üncü maddeye koruma sa¤lanmam›flt›r. Yani
4’üncü madde de¤ifltirilirse ilk 3 madde de de¤ifltirilebilir. ‹lk 3 mad-
denin 4’üncü madde taraf›ndan korunmas›, sadece de¤ifltirilmelerinin
zorlaflt›r›lmas› anlam›n› tafl›r. Zira anayasalar kutsal kitaplar de¤ildir,
her maddesinin veya tamam›n›n belirli flartlar konulsa da de¤ifltirilebi-
lir olmas› hukuk diyalekti¤inin gere¤idir. 

Sonuç

Anayasalar›n özel olarak korunmas› gere¤i, onlar›n üstünlük ve
ba¤lay›c›l›k niteli¤ine dayan›r. Bunun da güvencelerinden biri kat›l›k
ilkesi, yani bu metinlerin ancak özel usul ve yeter say›lar›yla de¤ifltiri-
lebilmesidir. Doktrinin “kat› anayasa” üstündeki vurgusu hem mant›-
ken tutarl›d›r, hem de pratik sonuçlar› bak›m›ndan ciddiye al›nmay›
hak eden bir vurgudur. Mant›ki bak›mdan tutarl›d›r, çünkü yaz›l› ana-
yasa siyasi iktidar› (devleti) nispeten sabit bir üstün hukukla ba¤lamak
amac›yla yap›l›r. Uygulamalar aç›s›ndan bakt›¤›m›zda da, demokratik
ço¤unluklar›n dizginsiz hükmetme h›rs›na kap›lmalar›na, bunun yarat-
mas› muhtemel felaket niteli¤inde sonuçlara set çekmek gerekir. Bu
nedenlerle, hükümet etmek için yeterli olan ço¤unluk anayasay› de¤ifl-
tirmek için yeterli olmamal›d›r.

Tüm bunlara karfl›l›k kat›l›k, anayasan›n bar›flç›/demokratik yol-
lardan de¤ifltirilmesinin önünde ciddi sak›ncalar yaratabilir. Böyle bir
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durumun bar›flç› olmayan yollar› denemek isteyenler için bir nevi tefl-
vik olaca¤› gerçe¤ini bir yana b›raksak bile, bafll›ca iki sak›ncadan söz
edilebilir. Birincisi, anayasan›n toplumsal de¤iflme ve geliflmenin geri-
sinde kalmas› durumudur. ‹kincisi, hiç bir kufla¤›n daha sonraki kuflak-
lar›n kaderini sonsuza dek belirleme hakk›na sahip olamamas› gere¤i-
dir. Gelecek kuflaklar›n de¤erlerinin bizimkilerle ayn› olaca¤›n› ne ön-
görebiliriz, ne de böyle olmas›n› istemeye ahlâken hakk›m›z vard›r. 

Yani anayasalar hem korumas›z ve ifllevini yitirebilecek kadar ko-
lay de¤ifltirilebilen bir yap›dan hem de teolojik anlamda kutsall›k yük-
lenen, de¤iflmez maddeleri olan bir yap›dan kurtar›lmal›d›r. Toplumsal
mutabakat› simgeleyen anayasalar ne üzerinde kolayca oynanabilecek
kanunlar ne de kutsal kitaplard›r.
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WEB S‹TELER‹ 
ve 

KAPATMA KARARLARI

Kas›m 2007’de yürürlü¤e giren 5651 say›l› ‹nternet Ortam›nda
Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk›ndaki Kanun, internet ortam›nda ifl-
lenen suçlarla mücadeleyi amaçlamakta ve bu suçlara iliflkin süreçleri
içerik, yer ve eriflim sa¤lay›c›lar arac›l›¤›yla düzenlemek amac›yla ge-
tirildi. Ancak gerek yasan›n yetersizli¤i, gerek yasaya ba¤l› kal›nma-
mas› site kapatma kararlar›n› bu sene yo¤unlaflt›rd›. 2008’de bin 200’e
yak›n internet sitesi kapat›larak, kifli ve kurumlar›n dünyaya aç›lan pen-
ceresi giderek daralt›ld›. 

Yasaklama nas›l oluyor?

Eriflim yasa¤›, ‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlen-
mesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hak-
k›nda Kanun 8’inci maddesine göre, ‹nternet yay›nlar› ancak intihara
yönlendirme, çocuk istismar›, uyuflturucu madde kullan›m›n› kolaylafl-
t›rma, sa¤l›k için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhufl, kumar ve
5816 Say›l› Atatürk aleyhinde Suçlara iliflkin Kanuna ayk›r›l›k duru-
munda, eriflime kapat›labilir. Bunlar ‘katalog suçlar’ olarak nitelendiri-
liyor. Ancak yap›lan uygulamalar gösteriyor ki bu katalog suçlar tan›-
m› kanunla de¤il mahkemece geniflletilmektedir. Hatta mahkemeler
belli kifli ya da kurumlar›n söylemleriyle gerekli araflt›rmay› yapmadan
kapatma karar› bile verebilmektedir. Gerek Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤›, gerekse mahkemeler adeta yasaklama organ› olarak çal›fl-
maktad›r. Böylece ifade özgürlü¤ünün önüne çekilen perde büyüdükçe
büyümektedir.
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Kürt medyas›na "katalog suçlar" geçerli de¤il 

Kürt sorununa yo¤unlaflan gazete ve siteler "katalog suçlar" d›fl›n-
daki gerekçelerle eriflime kapat›lmakta. Örne¤in, Avrupa'dan yay›n ya-
pan Yeni Özgür Politika gazetesine ait yeniozgurpolitika.org sitesi,
Avrupa merkezli F›rat Haber Ajans› (ANF) sitesi firatnews.com, Tür-
kiye'de üst üste kapat›lan Özgür Gündem gazetesine ait ozgurgun-
dem.org sitesi ve rojaciwan uzun süredir kapal›. Bu siteler, 5651 Say›-
l› Yasada eriflime kapatman›n gerekçeleri aras›nda yer almayan "PKK
örgütünün propagandas›n› yapmak" ile suçlanmakta.

Adnan Oktar da yasaklama organ› gibi çal›fl›yor

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar’›n avukatlar›n›n girifli-
miyle üzerine eriflimi engellenen site say›s› az›msanmayacak kadar
çok. Adnan Hoca’n›n eriflime engelletti¤i siteler aras›nda google.gro-
ups.com, geocities.com, wordpress.com, ekflisözlük, ateizm.org, anto-
loji.com var. Ünlü evrim teorisyeni Prof. Richard Dawkins’in internet
sitesi de Oktar’›n ‘Yarat›l›fl Atlas›’yla ilgili yaz› ç›k›nca, yine flikâyet
üzerine kapat›ld›. 

Bilanço

Bir y›lda 861’i res’en (flikâyet olmadan Telekomünikasyon Kuru-
mu karar›yla) 251’i yarg› karar›yla sansürlenen sitelerin gerekçeleri çe-
flitlilik gösteriyor. Bunlardan 415’i ‘Çocuklar›n cinsel istismar›’, 390’›
‘Müstehcenlik’, 79’u ‘Kumar oynanmas› için yer ve imkân sa¤lama’,
51’i ‘Atatürk aleyhine ifllenen suçlar’, 25’i ‘Bahis ve kumar’, 12’si ise
‘Fuhufl’ gerekçesiyle eriflime engellendi. 

Devlet sorumlusu ne dedi?

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Türkiye’de bilgi iletiflim alan›n-
da ihtisaslaflm›fl mahkemelerin bulunmad›¤›n› belirterek, "Zamanla bu
konuda da ihtisaslaflma olacak, internet sitelerinin tamamen kapat›l-
mas› uygulamalar› sona erecek" dedi. Yani bakan bir anlamda biz ifli
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bilmiyoruz ondan söyle oluyor, ö¤renince her fley yoluna girecek itira-
f›n› yapt›.

Kapat›lan internet sitelerinden seçmeler

Eksisozluk

Eyüp 3’üncü Asliye Mahkemesi taraf›ndan 16 Nisan’da, kamu-
oyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar'›n kiflilik haklar›na
sald›r›ld›¤› gerekçesiyle eriflim yasa¤› kondu. Yap›lan duruflmada ted-
bir karar› kalkt› ve sadece Adnan Oktar'›n kiflilik haklar›n› ihlal eden
bafll›klar›n durdurulmas› kararlaflt›r›ld›.

Richarddawkins

fiiflli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, yaz›lar yoluyla Adnan Oktar’›n
kiflilik haklar›n› ihlal etti¤i gerekçesiyle evrimci yazar Prof. Richard
Dawkins’in richarddawkins.net adresinden ulafl›lan ‹nternet sitesini
tedbiren kapatt›. Mahkeme, 3 Eylül’de ald›¤› bir kararla, Harun Yahya
olarak bilinen Oktar ve onun ‘yarad›l›fl teorisini’ savunan “Atlas of
Creation” adl› kitab›na yönelik hakaret içeren yay›n yap›ld›¤› iddias›y-
la siteyi eriflime kapatt›. 

E¤itim-Sen

E¤itim ve Bilim Emekçileri Sendikas›'n›n (E¤itim-Sen) egitim-
sen.org.tr adresinden eriflilen internet sitesi, Harun Yahya mahlasl› Ad-
nan Oktar'›n (Adnan Hoca) flikayeti üzerine, Gebze 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin ald›¤› bir karar üzerine 24 Eylül’de kapat›ld›. E¤itim-
Sen’in sitesi, sendika genel merkezinin 28 fiubat'ta okullara ücretsiz
gönderilen Harun Yahya imzal› Yarat›l›fl Atlas› kitab› ile ilgili yay›m-
lad›¤› bas›n aç›klamas› nedeniyle eriflime kapat›ld›.

Youtube

Youtube sitesi, Türkiye’deki çeflitli mahkemelerin birbirleriyle ya-
r›fl›rcas›na verdi¤i kararlar do¤rultusunda bir aç›l›p bir kapand›. Kapat-
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ma nedeni ise “Atatürk'ün an›s›na hakaret” niteli¤inde görülen video
parçalar›yd›. Son olarak Ankara 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin 5
May›s’ta koydu¤u yasak karar›n›n Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkan-
l›¤›’nca iflleme konmas›yla eriflilmez hale geldi. Yasaklama Ankara
11’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nin 6 Haziran’da ald›¤› bir di¤er karar-
la uzat›ld›. Youtube konusunda ortaya ç›kan trajikomik durumlardan
biri Türkiye’nin ilgili videolar›n yaln›zca Türkiye de de¤il tüm dünya-
da yasaklanmas›n› istemesi. Bir di¤er trajikomik olay ise Baflbakan Re-
cep Tayyip Erdo¤an’›n gazetecilerle yapt›¤› bir röportaj s›ras›nda yo-
utube’da izledi¤i videolardan örnekler vermesi, gazetecilerin youtu-
be’un eriflilmez oldu¤unu hat›rlatmas› üzerine ise “Ben giriyorum siz
de girin” fleklinde bir aç›klama yapmas›yd›. Gerçekten de www.beat-
filtering.com, www.ktunnel.com gibi yasak k›ran sitelerden youtube
gibi bir çok siteye ulafl›m sa¤lanabiliyor.

Geocities

geocities.com sitesinin Ankara 9’uncu Sulh Ceza Mahkemesi’nin
4 fiubat’ta verdi¤i bir kararla yasakland›¤› ö¤renildi. Gerekçe yok.

Gundemonline

Kürt Sorunu'nu merkez alan gundemonline.com sitesi, Ankara
11’inci A¤›r Ceza Mahkemesi’nin 7 A¤ustos’ta ald›¤› bir kararla ya-
sakland›. Ancak yasaklamaya hangi yay›n›n gerekçe olarak gösterildi-
¤i bilinmiyor. 

Turandursun

18 Eylül’de de Gebze 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Eylül
1990’da u¤rad›¤› bir silahl› sald›r› sonucu yaflam›n› yitiren Turhan
Dursun ad›na aç›lan http://www.turandursun.com sitesine de yasak
koydu. 

Wordpress

Fatih 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/195 No’lu karar› gere-
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¤i wordpress.com sitesine eriflimi engellendi. Karar›n gerekçesinin
wordpress.com’da aç›lm›fl baz› bloglar›n davac›n›n kiflilik haklar›n› ze-
deleyen yay›n yapmas› oldu¤u belirtildi.
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EEKKLLEERR

Bu kitapta yer alan suçlarla ilgili yasa maddeleri
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TÜRK CEZA KANUNU

Madde 106 - Tehdit

Bir baflkas›n›, kendisinin veya yak›n›n›n hayat›na, vücut veya cin-
sel dokunulmazl›¤›na yönelik bir sald›r› gerçeklefltirece¤inden bahisle
tehdit eden kifli, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Malvarl›¤› itibar›yla büyük bir zarara u¤rataca¤›ndan veya sair bir kö-
tülük edece¤inden bahisle tehditte ise, ma¤durun flikâyeti üzerine, alt›
aya kadar hapis veya adlî para cezas›na hükmolunur. 

Tehdidin; 

Silâhla, 

Kiflinin kendisini tan›nmayacak bir hâle koymas› suretiyle, imza-
s›z mektupla veya özel iflaretlerle,

Birden fazla kifli taraf›ndan birlikte,

Var olan veya var say›lan suç örgütlerinin oluflturduklar› korkutu-
cu güçten yararlan›larak,

‹fllenmesi hâlinde, fail hakk›nda iki y›ldan befl y›la kadar hapis ce-
zas›na hükmolunur. 

Tehdit amac›yla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarl›¤›-
na zarar verme suçunun ifllenmesi hâlinde, ayr›ca bu suçlardan dolay›
ceza verilir.

Madde 125 – Hakaret

Bir kimseye onur, fleref ve sayg›nl›¤›n› rencide edebilecek nitelik-
te somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yak›flt›rmalarda bulunmak
veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, fleref ve sayg›nl›¤›na sald›ran
kifli, üç aydan iki y›la kadar hapis veya adlî para cezas› ile cezaland›r›-
l›r. Ma¤durun g›yab›nda hakaretin cezaland›r›labilmesi için fiilin en az
üç kifliyle ihtilât ederek ifllenmesi gerekir. 

Fiilin, ma¤duru muhatap alan sesli, yaz›l› veya görüntülü bir iletiy-
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le ifllenmesi hâlinde, yukar›daki f›krada belirtilen cezaya hükmolunur. 

Hakaret suçunun; 

Kamu görevlisine karfl› görevinden dolay›,

Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düflünce ve kanaatlerini aç›kla-
mas›ndan, de¤ifltirmesinden, yaymaya çal›flmas›ndan, mensup oldu¤u
dinin emir ve yasaklar›na uygun davranmas›ndan dolay›, 

Kiflinin mensup bulundu¤u dine göre kutsal say›lan de¤erlerden
bahisle,

‹fllenmesi hâlinde, cezan›n alt s›n›r› bir y›ldan az olamaz. 

Ceza, hakaretin alenen ifllenmesi hâlinde, alt›da biri; bas›n ve ya-
y›n yoluyla ifllenmesi hâlinde, üçte biri oran›nda art›r›l›r.

Kurul hâlinde çal›flan kamu görevlilerine görevlerinden dolay› ha-
karet edilmesi hâlinde suç, kurulu oluflturan üyelere karfl› ifllenmifl sa-
y›l›r. 

Madde 215 – Suçu ve suçluyu övme

‹fllenmifl olan bir suçu veya ifllemifl oldu¤u suçtan dolay› bir kifli-
yi alenen öven kimse, iki y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Madde 216 – Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik veya afla¤›lama

Halk›n sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge bak›m›ndan fark-
l› özelliklere sahip bir kesimini, di¤er bir kesimi aleyhine kin ve düfl-
manl›¤a alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenli¤i aç›s›n-
dan aç›k ve yak›n bir tehlikenin ortaya ç›kmas› halinde, bir y›ldan üç
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Halk›n bir kesimini, sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep, cinsiyet veya
bölge farkl›l›¤›na dayanarak alenen afla¤›layan kifli, alt› aydan bir y›la
kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

Halk›n bir kesiminin benimsedi¤i dini de¤erleri alenen afla¤›layan
kifli, fiilin kamu bar›fl›n› bozmaya elveriflli olmas› halinde, alt› aydan
bir y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
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Madde 217 - Kanunlara uymamaya tahrik 

Halk› kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kifli, tahrikin kamu
bar›fl›n› bozmaya elveriflli olmas› hâlinde, alt› aydan iki y›la kadar ha-
pis veya adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r.

Madde 218 – Ortak hüküm

Yukar›daki maddelerde tan›mlanan suçlar›n bas›n ve yay›n yoluy-
la ifllenmesi halinde, verilecek ceza yar› oran›nda artt›r›l›r.

Madde 220 – Suç ifllemek amac›yla örgüt kurma

Kanunun suç sayd›¤› fiilleri ifllemek amac›yla örgüt kuranlar veya
yönetenler, örgütün yap›s›, sahip bulundu¤u üye say›s› ile araç ve ge-
reç bak›m›ndan amaç suçlar› ifllemeye elveriflli olmas› halinde, iki y›l-
dan alt› y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Ancak, örgütün varl›-
¤› için üye say›s›n›n en az üç kifli olmas› gerekir. 

Suç ifllemek amac›yla kurulmufl olan örgüte üye olanlar, bir y›ldan
üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

Örgütün silahl› olmas› halinde, yukar›daki f›kralara göre verilecek
ceza dörtte birinden yar›s›na kadar art›r›l›r. 

Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç ifllenmesi halinde, ayr›ca bu
suçlardan dolay› da cezaya hükmolunur. 

Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde ifllenen bütün
suçlardan dolay› ayr›ca fail olarak cezaland›r›l›r. 

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt ad›na suç iflleyen kifli, ayr›ca
örgüte üye olmak suçundan dolay› cezaland›r›l›r. 

Örgüt içindeki hiyerarflik yap›ya dahil olmamakla birlikte, örgüte
bilerek ve isteyerek yard›m eden kifli, örgüt üyesi olarak cezaland›r›l›r. 

Örgütün veya amac›n›n propagandas›n› yapan kifli, bir y›ldan üç
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Bu suçun bas›n ve yay›n yolu
ile ifllenmesi halinde, verilecek ceza yar› oran›nda art›r›l›r. 
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Madde 222 - fiapka ve Türk harfleri 

25.11.1925 tarihli ve 671 say›l› fiapka ‹ktisas› Hakk›nda Kanunla,
1.11.1928 tarihli ve 1353 say›l› Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hak-
k›nda Kanunun koydu¤u yasaklara veya yükümlülüklere ayk›r› hareket
edenlere iki aydan alt› aya kadar hapis cezas› verilir. 

Madde 257 - Görevi kötüye kullanma 

Kanunda ayr›ca suç olarak tan›mlanan hâller d›fl›nda, görevinin ge-
reklerine ayk›r› hareket etmek suretiyle, kiflilerin ma¤duriyetine veya
kamunun zarar›na neden olan ya da kiflilere haks›z bir kazanç sa¤layan
kamu görevlisi, bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

Kanunda ayr›ca suç olarak tan›mlanan hâller d›fl›nda, görevinin
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kiflilerin ma¤du-
riyetine veya kamunun zarar›na neden olan ya da kiflilere haks›z bir ka-
zanç sa¤layan kamu görevlisi, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile
cezaland›r›l›r. 

‹rtikâp suçunu oluflturmad›¤› takdirde, görevinin gereklerine uy-
gun davranmas› için veya bu nedenle kiflilerden kendisine veya bir bafl-
kas›na ç›kar sa¤layan kamu görevlisi, birinci f›kra hükmüne göre ceza-
land›r›l›r. 

Madde 267 - ‹ftira 

Yetkili makamlara ihbar veya flikâyette bulunarak ya da bas›n ve
yay›n yoluyla, ifllemedi¤ini bildi¤i hâlde, hakk›nda soruflturma ve ko-
vuflturma bafllat›lmas›n› ya da idarî bir yapt›r›m uygulanmas›n› sa¤la-
mak için bir kimseye hukuka ayk›r› bir fiil isnat eden kifli, bir y›ldan
dört y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulmas› hâ-
linde, ceza yar› oran›nda art›r›l›r. 

Yüklenen fiili ifllemedi¤inden dolay› hakk›nda beraat karar› veya
kovuflturmaya yer olmad›¤›na dair karar verilmifl ma¤durun aleyhine
olarak bu fiil nedeniyle gözalt›na alma ve tutuklama d›fl›nda baflka bir
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koruma tedbiri uygulanm›flsa, yukar›daki f›kralara göre verilecek ceza
yar› oran›nda art›r›l›r.

Yüklenen fiili ifllemedi¤inden dolay› hakk›nda beraat karar› veya
kovuflturmaya yer olmad›¤›na dair karar verilmifl olan ma¤durun bu fi-
il nedeniyle gözalt›na al›nmas› veya tutuklanmas› hâlinde; iftira eden,
ayr›ca kifliyi hürriyetinden yoksun k›lma suçuna iliflkin hükümlere gö-
re dolayl› fail olarak sorumlu tutulur. 

Ma¤durun a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis veya müebbet hapis ceza-
s›na mahkûmiyeti hâlinde, yirmi y›ldan otuz y›la kadar hapis cezas›na;
süreli hapis cezas›na mahkûmiyeti hâlinde, mahkûm olunan cezan›n
üçte ikisi kadar hapis cezas›na hükmolunur. 

Ma¤durun mahkûm oldu¤u hapis cezas›n›n infaz›na bafllanm›fl ise,
beflinci f›kraya göre verilecek ceza yar›s› kadar art›r›l›r. 

‹ftira sonucunda ma¤dur hakk›nda hapis cezas› d›fl›nda adlî veya
idarî bir yapt›r›m uygulanm›flsa; iftira eden kifli, üç y›ldan yedi y›la ka-
dar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

‹ftira suçundan dolay› dava zamanafl›m›, ma¤durun fiili ifllemedi-
¤inin sabit oldu¤u tarihten bafllar. 

Bas›n ve yay›n yoluyla ifllenen iftira suçundan dolay› verilen mah-
kûmiyet karar›, ayn› veya eflde¤erde bas›n ve yay›n organ›yla ilân olu-
nur. ‹lân masraf›, hükümlüden tahsil edilir. 

Madde 272 - Yalan tan›kl›k 

Hukuka ayk›r› bir fiil nedeniyle bafllat›lan bir soruflturma kapsa-
m›nda tan›k dinlemeye yetkili kifli veya kurul önünde gerçe¤e ayk›r›
olarak tan›kl›k yapan kimseye, dört aydan bir y›la kadar hapis cezas›
verilir. 

Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tan›k dinlemeye kanu-
nen yetkili kifli veya kurul önünde gerçe¤e ayk›r› olarak tan›kl›k yapan
kimseye bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› verilir. 

Üç y›ldan fazla hapis cezas›n› gerektiren bir suçun soruflturma ve-
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ya kovuflturmas› kapsam›nda yalan tan›kl›k yapan kifli hakk›nda iki y›l-
dan dört y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur. 

Aleyhine tan›kl›kta bulunulan kifli ile ilgili olarak gözalt›na alma
ve tutuklama d›fl›nda baflka bir koruma tedbiri uygulanm›flsa, yüklenen
fiili ifllemedi¤inden dolay› hakk›nda beraat karar› veya kovuflturmaya
yer olmad›¤›na dair karar verilmifl olmas› kofluluyla, yukar›daki f›kra-
lara göre verilecek ceza yar› oran›nda art›r›l›r. 

Aleyhine tan›kl›kta bulunulan kiflinin gözalt›na al›nmas› veya tu-
tuklanmas› hâlinde; yüklenen fiili ifllemedi¤inden dolay› hakk›nda be-
raat karar› veya kovuflturmaya yer olmad›¤›na dair karar verilmifl olma-
s› kofluluyla; yalan tan›kl›k yapan kifli, ayr›ca kifliyi hürriyetinden yok-
sun k›lma suçuna iliflkin hükümlere göre dolayl› fail olarak sorumlu tu-
tulur. 

Aleyhine tan›kl›kta bulunulan kimsenin a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet ha-
pis veya müebbet hapis cezas›na mahkûmiyeti hâlinde, yirmi y›ldan
otuz y›la kadar hapis cezas›na; süreli hapis cezas›na mahkûmiyeti hâlin-
de, mahkûm olunan cezan›n üçte ikisi kadar hapis cezas›na hükmolunur. 

Aleyhine tan›kl›kta bulunulan kimsenin mahkûm oldu¤u hapis ce-
zas›n›n infaz›na bafllanm›fl ise, alt›nc› f›kraya göre verilecek ceza yar›-
s› kadar art›r›l›r. 

Aleyhine tan›kl›kta bulunulan kifli hakk›nda hapis cezas› d›fl›nda
adlî veya idarî bir yapt›r›m uygulanm›flsa; yalan tan›kl›kta bulunan ki-
fli, üç y›ldan yedi y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

Madde 278 - Suçu bildirmeme 

‹fllenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kifli, bir
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

‹fllenmifl olmakla birlikte, sebebiyet verdi¤i neticelerin s›n›rland›-
r›lmas› hâlen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen
kifli, yukar›daki f›kra hükmüne göre cezaland›r›l›r.

Ma¤durun onbefl yafl›n› bitirmemifl bir çocuk, bedensel veya ruh-
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sal bak›mdan özürlü olan ya da hamileli¤i nedeniyle kendisini savuna-
mayacak durumda bulunan kimse olmas› hâlinde, yukar›daki f›kralara
göre verilecek ceza, yar› oran›nda art›r›l›r. 

Madde 288 – Adil yarg›lamay› etkilemeye teflebbüs

Bir olayla ilgili olarak bafllat›lan soruflturma veya kovuflturma ke-
sin hükümle sonuçlan›ncaya kadar savc›, hakim, mahkeme, bilirkifli ve-
ya tan›klar› etkilemek amac›yla alenen sözlü veya yaz›l› beyanda bulu-
nan kifli, alt› aydan üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. 

Bu suçun bas›n ve yay›n yolu ile ifllenmesi halinde verilecek ceza
yar› oran›nda art›r›l›r. 

Madde 301 – Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
Devletin kurum ve organlar›n› afla¤›lama

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük
Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yarg›
organlar›n› alenen afla¤›layan kifli, alt› aydan iki y›la kadar hapis ceza-
s› ile cezaland›r›l›r.

Devletin askerî veya emniyet teflkilat›n› alenen afla¤›layan kifli, bi-
rinci f›kra hükmüne göre cezaland›r›l›r.

Elefltiri amac›yla yap›lan düflünce aç›klamalar› suç oluflturmaz.

Bu suçtan dolay› soruflturma yap›lmas›, Adalet Bakan›n›n iznine
ba¤l›d›r.

Madde 314 - Silâhl› örgüt 

Bu k›sm›n dördüncü ve beflinci bölümlerinde yer alan suçlar› iflle-
mek amac›yla, silâhl› örgüt kuran veya yöneten kifli, on y›ldan onbefl
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Birinci f›krada tan›mlanan örgüte üye olanlara, befl y›ldan on y›la
kadar hapis cezas› verilir.

Suç ifllemek amac›yla örgüt kurma suçuna iliflkin di¤er hükümler,
bu suç aç›s›ndan aynen uygulan›r. 
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Madde 318 - Halk› askerlikten so¤utma 

Halk›, askerlik hizmetinden so¤utacak etkinlikte teflvik veya tel-
kinde bulunanlara veya propaganda yapanlara alt› aydan iki y›la kadar
hapis cezas› verilir. Fiil, bas›n ve yay›n yolu ile ifllenirse ceza yar›s›
oran›nda art›r›l›r.

ATATÜRK ALEYH‹NE ‹fiLENEN SUÇLAR 

HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Atatürk`ün hat›ras›na alenen hakaret eden veya söven

kimse bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Atatürk`ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Ata-
türk`ün kabrini tahrip eden, k›ran, bozan veya kirleten kimseye bir y›l-
dan befl y›la kadar a¤›r hapis cezas› verilir.

Yukar›daki f›kralarda yaz›l› suçlar› ifllemeye baflkalar›n› teflvik
eden kimse as›l fail gibi cezaland›r›l›r.

Madde 2 - Birinci maddede yaz›l› suçlar; iki veya daha fazla kim-
seler taraf›ndan toplu olarak veya umumi veya umuma aç›k mahaller-
de yahut bas›n vas›tas›yla ifllenirse hükmolunacak ceza yar› nispetinde
art›r›l›r.

Birinci maddenin ikinci f›kras›nda yaz›l› suçlar zor kullan›larak ifl-
lenir veya bu suretle ifllenmesine teflebbüs olunursa verilecek ceza bir
misli artt›r›l›r.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

Madde 6 – Aç›klama ve yay›nlama

‹sim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik oldu¤u-
nun anlafl›lmas›n› sa¤layacak surette kiflilere karfl› terör örgütleri tara-
f›ndan suç ifllenece¤ini veya terörle mücadelede görev alm›fl kamu gö-
revlilerinin hüviyetlerini aç›klayanlar veya yay›nlayanlar veya bu yol-
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la kiflileri hedef gösterenler befl milyon liradan on milyon liraya kadar
a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.

Terör örgütlerinin bildiri veya aç›klamalar›n› basanlara veya ya-
y›nlayanlara befl milyon liradan on milyon liraya kadar a¤›r para ceza-
s› verilir.

Bu Kanunun 14’üncü maddesine ayk›r› olarak muhbirlerin hüvi-
yetlerini aç›klayanlar veya yay›nlayanlar befl milyon liradan on milyon
liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.

Yukar›daki f›kralarda belirtilen fiillerin 5680 say›l› Bas›n Kanunu-
nun 3’üncü maddesindeki mevkuteler vas›tas›yla ifllenmesi halinde, ay-
r›ca sahiplerine de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay orta-
lama fiili sat›fl miktar›n›n, ayl›k veya bir aydan fazla süreli ise bir ön-
ceki fiili sat›fl miktar›n›n, mevkute niteli¤inde bulunmayan bas›l› eser-
ler ile yeni yay›na giren mevkuteler hakk›nda ise, en yüksek tirajl› gün-
lük mevkutenin bir önceki ay ortalama sat›fl tutar›n›n yüzde doksan› ka-
dar a¤›r para cezas› verilir. Ancak, bu ceza elli milyon liradan az ola-
maz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek ce-
zan›n yar›s› uygulan›r. 

Madde 7 – Terör örgütleri

3 ve 4’üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313,
314 ve 315’inci maddeleri hükümleri sakl› kalmak kayd›yla bu Kanu-
nun 1’inci maddesinin kapsam›na giren örgütleri her ne nam alt›nda
olursa olsun kuranlar veya bunlar›n faaliyetlerini düzenleyenler veya
yönetenler befl y›ldan on y›la kadar a¤›r hapis ve ikiyüz milyon liradan
beflyüz milyon liraya kadar a¤›r para cezas›, bu örgütlere girenler üç
y›ldan befl y›la kadar a¤›r hapis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon li-
raya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Yukar›daki f›kra uyar›nca meydana getirilen örgüt mensuplar›na
yard›m edenlere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri baflka bir
suç olufltursa bile ayr›ca bir y›ldan befl y›la kadar hapis ve elli milyon
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liradan yüz milyon liraya kadar a¤›r para cezas› hükmolunur.

Bu yard›m; dernek, vak›f, siyasi parti, iflçi ve meslek kurulufllar›na
veya bunlar›n yan kurulufllar›na ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde
veya ö¤retim kurumlar›nda veya ö¤retim yurtlar›nda veya bunlar›n ek-
lentilerinde yap›l›rsa ikinci f›kradaki cezalar›n iki kat› hükmolunur.

Ayr›ca; dernek, vak›f, sendika ve benzeri kurumlar›n teröre destek
olduklar› tespit edildi¤inde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapat›-
l›r. Kapat›lan bu kurulufllar›n mal varl›klar›n›n müsaderesine karar verilir.

Yukar›daki 2. f›krada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun
5680 say›l› Bas›n Kanununun 3’üncü maddesinde belirtilen mevkuteler
vas›tas› ile ifllenmesi halinde,ayr›ca sahiplerine de mevkute bir aydan
az süreli ise,bir önceki ay ortalama sat›fl miktar›n›n; mevkute niteli¤in-
de bulunmayan bas›l› eserler ile yeni yay›na giren mevkuteler hakk›n-
da ise,en yüksek tirajl› günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama sat›fl
tutar›n›n yüzde doksan› kadar a¤›r para cezas› verilir. Ancak, bu para
cezalar› yüz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu mü-
dürlerine, sahiplerine verilecek para cezas›n›n yar›s› uygulan›r ve alt›
aydan iki y›la kadar hapis cezas› hükmolunur.

__________________________

(1) Bu maddenin son f›kras›ndaki "...mevkute niteli¤inde bulunmayan bas›l›
eserler ile yeni yay›na giren mevkuteler hakk›nda ise, en yüksek tirajl› günlük mev-
kutenin bir önceki ay ortalama sat›fl tutar›n›n..." ibaresi Ana.Mah.`nin 31/3/1992 ta-
rih ve E.:1991/18, K.:1992/20 say›l› Karar› ile iptal edilmifl olup, iptal hükmü,söz
konusu Karar›n yay›m› tarihi olan 27/Ocak/1993 tarihinden bafllayarak alt› ay son-
ra yürürlü¤e girecektir.

(2) Bu maddenin dördüncü f›kras›,"...benzeri kurumlar..."ibaresi yönün-
den,Ana. Mah.`nin (1) no’lu dipnotta yaz›l› Karar› do¤rultusunda iptal edilmifltir.

(3) Bu maddenin beflinci f›kras›ndaki "...mevkute niteli¤inde bulunmayan ba-
s›l› eserler ile yeni yay›na giren mevkuteler hakk›nda ise, en yüksek tirajl› günlük
mevkutenin bir önceki ay ortalama sat›fl tutar›n›n..." ibaresi Ana. Mah.`nin (1)
no’lu dipnotta yaz›l› Karar› do¤rultusunda iptal edilmifltir.
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TÜRK MEDEN‹ KANUNU

Madde 24 - Sald›r›ya karfl›

Hukuka ayk›r› olarak kiflilik hakk›na sald›r›lan kimse, hâkimden,
sald›r›da bulunanlara karfl› korunmas›n› isteyebilir.

Kiflilik hakk› zedelenen kimsenin r›zas›, daha üstün nitelikte özel
veya kamusal yarar ya da kanunun verdi¤i yetkinin kullan›lmas› sebep-
lerinden biriyle hakl› k›l›nmad›kça, kiflilik haklar›na yap›lan her sald›-
r› hukuka ayk›r›d›r.

Madde 60 - Tüzel kiflili¤in kazan›lmas›

Kurulufl bildirimi ve belgelerin do¤rulu¤u ile dernek tüzü¤ü, en bü-
yük mülkî amir taraf›ndan altm›fl gün içinde dosya üzerinden incelenir.

Kurulufl bildiriminde, tüzükte ve kurucular›n hukukî durumlar›nda
kanuna ayk›r›l›k veya noksanl›k tespit edildi¤i takdirde bunlar›n gideril-
mesi veya tamamlanmas› derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebli-
¤inden bafllayarak otuz gün içinde belirtilen noksanl›k tamamlanmaz ve
kanuna ayk›r›l›k giderilmezse; en büyük mülkî amir, yetkili asliye hu-
kuk mahkemesinde derne¤in feshi konusunda dava açmas› için durumu
Cumhuriyet savc›l›¤›na bildirir. Cumhuriyet savc›s› mahkemeden der-
ne¤in faaliyetinin durdurulmas›na karar verilmesini de isteyebilir. 

Kurulufl bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna ayk›r›l›k veya
noksanl›k bulunmaz ya da bu ayk›r›l›k veya noksanl›k belirli sürede gi-
derilmifl bulunursa; keyfiyet derhâl derne¤e yaz›yla bildirilir ve dernek,
dernekler kütü¤üne kaydedilir. 
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BORÇLAR KANUNU
Madde 49 – fiahsi Menfaatlerin Haleldar Olmas› 

fiahsiyet hakk› hukuka ayk›r› bir flekilde tecavüze u¤rayan kifli,
u¤rad›¤› manevi zarara karfl›l›k manevi tazminat nam›yla bir miktar pa-
ra ödenmesini dava edebilir.

Hakim, manevi tazminat›n miktar›n› tayin ederken, taraflar›n s›fa-
t›n›, iflgal ettikleri makam› ve di¤er sosyal ve ekonomik durumlar›n› da
dikkate al›r.

Hakim, bu tazminat›n ödenmesi yerine, di¤er bir tazmin sureti ika-
me veya ilave edebilece¤i gibi tecavüzü k›nayan bir karar vermekle ye-
tinebilir ve bu karar›n bas›n yolu ile ilan›na da hükmedebilir.

SEÇ‹MLER‹N TEMEL HÜKÜMLER‹ ve 

SEÇMEN KÜTÜKLER‹ HAKKINDA KANUN

Madde 58 – Propaganda Yay›nlar›na ‹liflkin Yasaklar 

(De¤iflik: 2234 - 17.5.1979) Propaganda için kullan›lan el ilanlar› ve
di¤er her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayra¤›, dini ibareler, bulun-
durulmas› yasakt›r. Radyo ve televizyonda yap›lacak propaganda ya-
y›nlar›yla, di¤er seçim propagandalar›nda, Türçeden baflka dil ve yaz›
kullan›lmas› yasakt›r.

TÜRK HARFLER‹N‹N KABUL ve 

TATB‹K‹ HAKKINDA KANUN
Madde 2 - Bu Kanunun neflri tarihinden itibaren Devletin bütün

daire ve müesseselerinde ve bilcümle flirket, cemiyet ve hususi mües-
seselerde Türk harfleriyle yaz›lm›fl olan yaz›lar›n kabulü ve muamele-
ye konulmas› mecburidir.
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S‹YAS‹ PART‹LER KANUNU
Madde 81 – Az›nl›k Yarat›lmas›n›n Önlenmesi

Siyasi partiler:

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya
mezhep veya ›rk veya dil farkl›l›¤›na dayanan az›nl›klar bulundu¤unu
ileri süremezler.

Türk dilinden veya kültüründen baflka dil ve kültürleri korumak,
gelifltirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde
az›nl›klar yaratarak millet bütünlü¤ünün bozulmas› amac›n› güdemez-
ler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar

Tüzük ve programlar›n›n yaz›m› ve yay›nlanmas›nda, kongrelerin-
de, aç›k veya kapal› salon toplant›lar›nda, mitinglerinde, propagandala-
r›nda Türkçe'den baflka dil kullanamazlar; Türkçe'den baflka dillerde
yaz›lm›fl pankartlar, levhalar, plâklar, ses ve görüntü bantlar›, broflür ve
beyannameler kullanamaz ve da¤›tamazlar; bu eylem ve ifllemlerin
baflkalar› taraf›ndan da yap›lmas›na kay›ts›z kalamazlar. Ancak, tüzük
ve programlar›n›n kanunla yasaklanm›fl diller d›fl›ndaki yabanc› bir di-
le çevrilmesi mümkündür.

BASIN KANUNU

Madde 11 - Cezai sorumluluk

Bas›lm›fl eserler yoluyla ifllenen suç yay›m an›nda oluflur.

Süreli yay›nlar ve süresiz yay›nlar yoluyla ifllenen suçlardan eser
sahibi sorumludur. 

Süreli yay›nlarda eser sahibinin belli olmamas› veya yay›m s›ra-
s›nda ceza ehliyetine sahip bulunmamas› ya da yurt d›fl›nda bulunmas›
nedeniyle Türkiye'de yarg›lanamamas› veya verilecek cezan›n eser sa-
hibinin di¤er bir suçtan dolay› kesin hükümle mahkûm oldu¤u cezaya
etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yay›n yönetmeni, genel

157



yay›n yönetmeni, editör, bas›n dan›flman› gibi sorumlu müdürün ba¤l›
oldu¤u yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve so-
rumlu müdürün ba¤l› oldu¤u yetkilinin karfl› ç›kmas›na ra¤men yay›m-
lanmas› halinde, bundan do¤an sorumluluk yay›mlatana aittir.

Süresiz yay›nlarda eser sahibinin belli olmamas› veya yay›m s›ra-
s›nda ceza ehliyetine sahip bulunmamas› ya da yurt d›fl›nda olmas› ne-
deniyle Türkiye'de yarg›lanamamas› veya verilecek cezan›n eser sahi-
binin di¤er bir suçtan dolay› kesin hükümle mahkûm oldu¤u cezaya
etki etmemesi hallerinde yay›mc›; yay›mc›n›n belli olmamas› veya ba-
s›m s›ras›nda ceza ehliyetine sahip bulunmamas› ya da yurt d›fl›nda ol-
mas› nedeniyle Türkiye'de yarg›lanamamas› hallerinde ise bas›mc› so-
rumlu olur. 

Yukar›daki hükümler, süreli yay›nlar ve süresiz yay›nlar için bu
kanunda aranan flartlara uyulmaks›z›n yap›lan yay›nlar hakk›nda da uy-
gulan›r. 

Madde 19 - Yarg›y› etkileme

Haz›rl›k soruflturmas›n›n bafllamas›ndan takipsizlik karar› veril-
mesine veya kamu davas›n›n aç›lmas›na kadar geçen süre içerisinde,
Cumhuriyet savc›s›, hâkim veya mahkeme ifllemlerinin ve soruflturma
ile ilgili di¤er belgelerin içeri¤ini yay›mlayan kimse, ikimilyar liradan
ellimilyar liraya kadar a¤›r para cezas›yla cezaland›r›l›r. Bu ceza, böl-
gesel süreli yay›nlarda onmilyar liradan, yayg›n süreli yay›nlarda yir-
mimilyar liradan az olamaz.

Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlan›ncaya kadar, bu
dava ile ilgili hâkim veya mahkeme ifllemleri hakk›nda mütalaa yay›m-
layan kifliler hakk›nda da birinci f›krada yer alan cezalar uygulan›r.

Madde 25 - El koyma, da¤›t›m ve sat›fl yasa¤›

Soruflturma için sübut vas›tas› olarak her türlü bas›lm›fl eserin en
fazla üç adedine Cumhuriyet savc›s›, gecikmesinde sak›nca bulunan
hallerde de kolluk el koyabilir.
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Soruflturma veya kovuflturman›n bafllat›lm›fl olmas› flart›yla
25.7.1951 tarihli ve 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hak-
k›nda Kanunda, Anayasan›n 174 üncü maddesinde yer alan ink›lap ka-
nunlar›nda, 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 146 nc› maddesinin ikin-
ci f›kras›nda, 153 üncü maddesinin birinci ve dördüncü f›kralar›nda,
155 inci maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›n-
da, 312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü f›kralar›nda, 312/a madde-
sinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun
7 nci maddesinin ikinci ve beflinci f›kralar›nda öngörülen suçlarla ilgi-
li olarak bas›lm›fl eserlerin tamam›na hâkim karar›yla el konulabilir.

Hangi dilde olursa olsun Türkiye d›fl›nda bas›lan süreli veya süre-
siz yay›n ve gazetelerin ikinci f›krada belirtilen suçlar› içerdiklerine da-
ir kuvvetli delil bulunmas› halinde, bunlar›n Türkiye'de da¤›t›lmas› ve-
ya sat›fla sunulmas›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n talebi üzerine sulh ce-
za hâkiminin karar› ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sak›nca bulunan
hallerde Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n karar› yeterlidir. Bu karar en geç
yirmidört saat içinde hâkimin onay›na sunulur. K›rksekiz saat içinde
hâkim taraf›ndan onaylanmamas› halinde Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n
karar› hükümsüz kal›r.

Yukar›daki f›kra uyar›nca yasaklanm›fl yay›n veya gazeteleri bile-
rek da¤›tanlar veya sat›fla sunanlar bu yay›nlar yoluyla ifllenen suçlar-
dan eser sahibi gibi sorumludurlar.

Madde 26 - Dava süreleri

Bas›lm›fl eserler yoluyla ifllenen veya bu Kanunda öngörülen di¤er
suçlarla ilgili ceza davalar›n›n günlük süreli yay›nlar yönünden iki ay,
di¤er bas›lm›fl eserler yönünden dört ay içinde aç›lmas› zorunludur.

Bu süreler bas›lm›fl eserlerin Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na teslim
edildi¤i tarihten bafllar. Bas›lm›fl eserlerin Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na
teslim edilmemesi halinde yukar›daki sürelerin bafllama tarihi, suçu
oluflturan fiilin Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan ö¤renildi¤i tarihtir.
Ancak bu süreler, Türk Ceza Kanununun dava zamanafl›m›na iliflkin
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maddesinde öngörülen süreleri aflamaz.

Sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün ba¤l› oldu¤u yetkilinin
karfl› ç›kmas›na ra¤men yay›mlat›ld›¤› iddia edilen eserden dolay› ya-
y›mlatan aleyhine aç›lacak dava yönünden süre, sorumlu müdür ve so-
rumlu müdürün ba¤l› oldu¤u yetkili hakk›nda verilecek beraat karar›-
n›n kesinleflmesinden itibaren bafllar.
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DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK: HERKES ‹Ç‹N 

Erbakan, Bozlak, H. C. Güzel, Birdal ve Ya¤murdereli’nin
suçlar›n› içeren 96 sayfal›k bu kitap bir Dünya rekoru. 1080
yay›nc›l› ilk kitab›n rekorunun 77. 663 yay›nc› ile k›r›ld›¤› 96
sayfal›k “Düflünceye özgürlük- Herkes için”, Ekim 2000’de
yay›nlad›.

DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK!

1995’te Yaflar Kemal’in DGM’de yarg›lanmas› üzerine giri-
flilen ‘Sivil ‹taatsizlik’ eylemi bu kitapla bafllad›. 1080 kifli-
nin yay›nc› oldu¤u 80 sayfal›k kitapta, bütün düflünce suç-
lar›n› ve suçlular›n› temsilen 10 suçlu(!?) yaz› yeral›yordu.
Kitap hakk›nda dava aç›ld›, 185 kifli yarg›land›. Dava “erte-
leme ile bitti. fiifl ve kebap yanmad›.

DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 
BROfiÜRLER‹

1997’de bafllay›p  üç y›l boyunca yay›mla-
nan 46 broflürün her birinde en az bir “dü-
flünce suçuna” ifltirak edildi. Baflbakan Er-
do¤an’›n “fliirli suçu”na kat›ld›¤›m›z  11 ve
42 no’lu broflürlerde suç say›lan fliir de ay-
nen yay›nland›.  Ço¤unlu¤u 4 sayfayd›.

“DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK”CÜK

Türkiye’deki bu hareketi duyan 20 ülkeden 144 yazar
1996’da bu kitab›n bir özeti niteli¤inde olan  “Düflünc-
eye Özgürlük”cük kitapç›¤›na adlar›n› yay›nc› olarak
yazd›rd›lar. Ama savc› onlar hakk›nda dava açmad›.
Bunun üzerine, bu yazarlar›n bir k›sm› 1997 Mart›nda
‹stanbula geldiler. Gerçi savc› onlardan gene kaçt› ama
haz›r gelmiflken yap›lan çal›flmalar, Düflünce Özgür-
lü¤ü için ‹stanbul Buluflmalar›’na yol açt›.

YY AA YY II NN LL AA RR II MM II ZZ



DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2000

3 Eylül 1999’da ç›kar›lan tek maddelik bir “Erteleme
Yasas›” ile tüm düflünce suçu davalar› 3 y›ll›¤›na ertelendi.
Bu, 5 y›ll›k çaban›n çöpe gitmesi demekti. Sil bafltan
yap›ld›, o güne kadar yay›nlanan herfley bir kitapta top-
land› ve bu kitab›n 15 ünlü yay›nc›s›, 4 ayr› davada
yarg›land›. 256 sayfa.

DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2001

80 sayfal›k “Düflünceye Özgürlük 2001”de Noam
Chomsky’den Abdurrahman Dilipak’a, Eren Keskin’den
Emine fienliko¤lu’na kadar  pek çok yazar›n suçuna, yaz›-
lar› aynen yay›mlanarak ifltirak edildi. Bu kitab›n fark› yay›n-
c›larla suçlular ayn› kifliler.   

DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2003

17 yay›nc›l› kitap için bu kez bir de¤ifliklik yap›ld›: Dava
aç›lmad›. 178 sayfal›k kitapta, aralar›nda Marquis de Sa-
de’›n da bulundu¤u çok say›da yazar, ayd›n ve sivil toplum
örgütü yöneticilerinin suçlar›na aynen kat›l›nd›, 2002 y›l›n›n
bilançosu ç›kar›ld›.  

DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2002

2001 y›l›nda 21 “düflünce suçlusu”nun yaz› ve
konuflmalar›n› seçip suçlar›na kat›ld›k.   Kitaba aç›lan
dava hayli k›sa sürdü ve “Avrupa Birli¤i Uyum Paketi”
nedeniyle yap›lan yasa de¤ifliklikleri gere¤i düfltü.
Kitap, 92 sayfa. 



DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2007
2007’ye Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesiyle girdik. ‹fa-
deleri nedeniyle hedef gösterilen ve karanl›k bir cinayetin
kurban› olan Hrant Dink’e adanm›fl kitap, o y›l içerisinde
gerçekleflmifl baflka birçok ifade özgürlü¤ü davas›n› da ifl-
ledi. 128 sayfadan oluflan kitap, 2007’de ifade özgürlü¤ü
aç›s›nda önemli say›labilecek geliflmelere de yer verdi. 

DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2004

2004 önemli yasal de¤ifliklikler y›l›yd›. Uzun y›llardan beri
kaderimizi belirleyen temel yasalar bafltan yaz›ld›, ama
“Düflünce suçu” aynen kald›. 110 sayfal›k bu kitapta 10
yay›nc› “suçlu yaz›lar, çiziler ve sözler”i aynen ve yeniden
yay›mlarak ayn› suçu “seve seve” iflledi.  Kitap 2004’ü de
özetliyor. 

DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2006

Yeni Ceza Kanunu ve de¤iflen Terörle Mücadele Kanu-
nu’nun difllerini gösterdi¤i 2006, yazar, gazeteci ve yay›nc›-
lar›n düflüncelerinden dolay› yarg›lanmalar› y›l› oldu. Kitap-
ta bu yarg›lamalar›n birço¤una de¤inildi. Kitap, 95 sayfa. 

DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2005

TCK, Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Kanunu, TMK,
Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Radyo ve TV Kanunu
ve Bas›n Kanunu’na göre suç say›lan 37 ayr› “kalemi”
aynen ve  bir arada yay›mlad›¤›m›z kitap 2005 y›l›n›n
özetini de sunuyor, 108 sayfa.



ÇIKTIK AÇIK ALINLA…

Devletin bireylere “omlet yapmak için k›r›lmas› gereken yu-
murtalar” olarak bakt›¤› ancak yumurtalar›n k›r›lmamak
için elinden geleni yapt›¤› sivil itaatsizlik giriflimlerinin 10
y›l›n› (1995-2005) özetleyen 38 sayfal›k kitapç›k 2005 y›l›n-
da yay›nland›. 

KIRMIZI ‹LE YEfi‹L 

K›rm›z› (Yurdatapan) ve Yeflil’in (Dilipak) ilk ortak çal›flmas›
olan bu kitap ikilinin çeflitli konularda fikirlerini içeriyor. Her
iki yazar da görüfllerini aç›klarkenkarfl› görülerin hangi say-
fada oldu¤unu belirten linkler de var.  Ayk›r› Yay›nlar› 2002
bas›m›, 264 sayfa.

YEfi‹L-KIRMIZI  ANILAR

Bir taraf›ndan Yeflil’in (Dilipak), di¤er taraf›ndan ise K›rm›-
z›’n›n (Yurdatapan) an›lar›n› yazmaya bafllad›¤› kitapta ikili-
nin hikayeleri kesifliyor. 2003Eylül’ünde, Ayk›r› Yay›nla-
r›’ndan ç›kan 264 sayfal›k kitapta k›rm›z› ve yeflil bölümler
eflit a¤›rl›kta. 

OPPOS‹TES: SIDE BY SIDE

“K›rm›z› ile Yeflil”in ‹ngilizce bask›s›,  “Opposites: Side
by Side” ad› ile “George Braziller” yay›nevi taraf›ndan
2003’te bas›ld› ve baflta Amerika Birleflik Devletleri,
‹ngiltere ve Avustralya olmak üzere ‹ngilizce konuflulan
tüm ülkelerde sat›fla ç›kt› da¤›t›ld›. 224 sayfa. 



ORTAK PAYDA 2005 

2005 y›l› çal›flmas› öncekinden birkaç aç›dan farkl›yd›. Il
say›s› 6’dan 14’e ç›kt›, canl› tart›flmalar bir web sitesine
yasns›t›ld›.  Kas›m 2005’te ‹stanbul’da yap›lan genel top-
lant› sonunda tüm veriler bu kitapta topland›  ve  550 nüs-
has›  TBMM’ne yolland›.

ORTAK PAYDA

(Yeflil-K›rm›z› Denemeler)  

Yurdatapan ve Dilipak, bu üçüncü kitaplar›nda  “Ortak
Payda” projesini önce kendi üsterinde deniyor, 24 tan›nm›fl
kifli de onlar›n ortak paydas›n› yorumluyor. 2004, ‹nk›lap
Yay›nlar›, 248 sayfa.

ORTAK PAYDA 2004 

Türkiye’nin alt› bölgesindeki STK temsilcileri biraraya geldi,
yap›lan “arama toplant›lar›”nda “Türkiye’nin gündemi”
hakk›nda ortak ve farkl› görüfller belirlendi, bu kitapta bir
araya getirildi. Kitab›n 550 nüshas›  milletvekillerine sunul-
du.

TÜRK‹YE’DE B‹LG‹ ED‹NME DÜfiÜNCE-‹FADE
VE ‹LET‹fi‹M MEVZUATI

Prof.  Semih Gemalmaz ve H. Burak Gemalmaz’›n
haz›rlad›¤› bu hacimli kitap, AB üyelik süreci dikkate
al›narak kaleme al›nm›fl bir “mevzuat derlemesi”. 2004
bask›s›, 2148 sayfa ve 2,5 Kg. A¤›rl›¤›nda.  



ORTAK PAYDA 2006

23 Ocak 2007’de kutlad›¤›m›z 12’inci yafl günümüzde ‘gö-
rücüye ç›kan’  Toplumsal Bir Ortak Payda’ya Do¤ru Sivil
Önermeler 2006, her kesminden kurum ve kiflilerin kesifl-
me/ayr›flma noktalar›n› derledi.  550 nüsha, her y›l oldu¤u
gibi Ankara yolcusu.

ORTAK PAYDA 2008

2007 ve 2008’in en güncel konular›ndan olan ‘Sivil Anaya-
sa’ haz›rl›klar› üzerine haz›rlanm›fl bu çal›flma, Ortak Payda
‹l Temsilcilerinin kat›l›m›yla haz›rland›. Kurumlarca haz›rla-
nan taslaklar›n karfl›laflt›r›lmas› ve hangi alanda ortak pay-
dan›n oldu¤u üzerine yürütülen toplant›, bu kitapta yaz›ya
döküldü. Kitap, 290 sayfa.



Bu kitap Heinrich Böll Stiftung Derne¤i katk›lar›yla haz›rlanm›flt›r.


