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ORMANA BAKINCA ĠÇĠNĠZ ÜRPERĠYOR! 
 

Birkaç gün önce, kardeş kuruluşumuz „bianet‟in 

“İfade Özgürlüğü‟nün 10 Yılı” kitabının tanıtıldığı 

toplantıdaydım.  Sevgili Nadire Mater ve Erol Önderoğlu 

ile birbirimize döne döne aynı şeyi söylüyorduk: „Yahu, 

biz günde 24 saat bu işlerin içindeyiz. Gene de hepsini 

yanyana gördüğümüzde şok geçiriyoruz, nasıl bir 

Türkiye‟de yaşıyoruz?‟ diye.  Evet, ne kadar uğraşsak, ne 

kadar yol alsak, „İfade Özgürlüğü‟ hala yaklaştıkça 

uzaklaşan bir serap gibi…  

 

 Aynı duyguyu, hatta daha da çarpıcı olarak 

„Düşünce Özgürlüğü için İstanbul Buluşmaları‟nda 

yaşıyoruz. Çünkü orada mağdurlar sahneye çıkıp canlı 

olarak tanıklık yapıyor, başlarına geleni kendi ağızlarından 

dinliyoruz. Esmeray‟dan Ahmet Şık‟a, Abdullah 

Demirbaş‟tan Pınar Selek‟e kadar bir dizi hukuk dışı, 

mantık dışı, hatta kanun dışı uygulama.  

 

 Hrant‟ın öldürülüşünü „Örgüt yok‟ diyerek basit bir 

adli davaya dönüştüren mahkeme kararı Yargıtay‟dan 

döndü, ama aynı Yargıtay‟ın „olmayan bomba‟ 

bahanesiyle Pınar Selek‟i cezalandırmakta inat ettiği bir 

ülkede adalete ne kadar güvenebileceğiz? 

 

 İyisi mi biz gene sadece „Hukuk‟a ve kendimize 

güvenelim, devam edelim uzun ince yolumuzda 

yürümeye… 

 

Şanar Yurdatapan, 23.01.2013 
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2012‟yi geride bırakırken…  

 

2011‟in son günlerinde kamuoyu, etkileri hala süren 

büyük bir şok yaşadı. Uludere‟ye bağlı Roboski köyünde 

34 kaçakçı köylü Türk Hava Kuvvetleri‟ne bağlı savaş 

uçakları tarafından bombalanarak hayatını kaybetmişti. 

Basın 2012‟yi, bu katliamı sessizlikle geçiştirerek 

karşıladı. Ama Roboski, Kürt sorununun simgesi, adaleti 

tesis etmek yerine adalet isteyenleri susturan devlet 

siyasetinin turnusol kağıdı oldu. Katliamın tek bir 

sorumlusu bile belirlenemezken adalet isteyenler hışma 

uğradı. Yılın ilk haftasında katliamı konu edinen Ece 

Temelkuran Habertürk gazetesinden, Haziran ayında da 

“Özür açıklanmaz, özür dilenir” diyen Ali Akel Yeni 

Şafak gazetesinden kovuldu. Haziran ayında çocuklarının 

fotoğraflarını taşıyarak öldürüldükleri bölgeye yürümek 

isteyen ailelere ve sivil toplum örgütlerine “Sınıra 

yürüyemezsiniz” denerek tazyikli su sıkıldı.  

Bombardımanda 11 akrabasını kaybeden Roboskili Ferhat 

Encü de, olay sonrasında köye gelen Kaymakam Nafi 

Yavuz‟a saldırdığı gerekçesiyle 6 kez gözaltına alındı. 

Aynı sebeple 6 kez gözaltına alınmasının sebebi “bir 

formalitenin yerine getirilmemesi”ydi. Ayrıca basına, 

Erdoğan‟ın, köyün Kürtçe Roboski adını kullanan bölge 

milletvekillerini uyararak “Roboski değil Uludere” 

şeklinde düzelttiği yansıdı. Halbuki Erdoğan geçtiğimiz 

senelerde Dersim‟i ve Potomya‟yı resmi, yani Türkçe 

olmayan adlarıyla anarak önemli bir adım atmıştı.  
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„Hassasiyetler‟ 

Fatih Cami avlusunda „Roboski için adalet‟ talebiyle 

verilen iftar yemeğinde “Ümmetin yolu Kürdistan'dan 

geçer” diyen Mazlumder üyeleri saldırıya uğradı. 

Saldırganlar “Burası Fatih, burada Kürdistan lafını 

kullanamazsınız" diyerek Mazlumder üyelerine tabanca 

çekti. Benzer „milli hassasiyet‟ler, Kürtlere ve BDP‟ye 

yönelik pek çok saldırıya da zemin hazırladı. İçişleri 

Bakanı İdris Naim Şahin‟in partiye yapılan bir saldırının 

ertesinde sarf ettiği “öfkeye evet” sözleri ise sorunun 

ciddiyetini kat kat artırıyordu.  

11 askerin hayatını kaybettiği PKK saldırısının 

ardından E-5 karayolunu trafiğe kapatarak Kürtlerin yoğun 

olarak yaşadığı Mustafa Kemal Mahallesi‟ne saldırmak 

için yürüyen gruba müdahale etmeyen ve bozkurt işaretleri 

yapan kişileri “Milli duyguları hassas grup” olarak 

tanımlayan polis, kendilerine saldırılacağı endişesiyle 

toplanıp mahalle girişine çöp konteynerlerini yığan 

mahallelileri suçlu buldu. Saldırganlar hakkında herhangi 

bir işlem yapmazken mahalle sakinlerine „terör‟ ve 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na muhalefet 

suçlamalarıyla işlem yapıldı. Bu kişilerin 2,5 yıldan 16 

yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

„Hassasiyet‟ olarak nitelenen toplumsal 

tahammülsüzlüğün tek hedefi Kürtler değildi. Aleviler, 

Ermeniler, eşcinseller ve translar da bu „hassasiyet‟ten 
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paylarına düşeni aldılar. Üstelik yargı ve devlet organları 

da mağdurun yanında durmadı. Bu tür olaylara karşı nefret 

suçu yasası hazırlanması için kampanya başlatıldı.   

Din de „hassas‟ bir konuydu, „dini değerleri 

aşağılamak‟ suçu yine gündemdeydi. Bu sefer ülke içinde 

açılan davalar da yeterli görülmedi. RTÜK, çeşitli 

ülkelerde yayımlanan çizgi dizi Simpsons‟a, İncil 

yakıldığı ve „dini değerler aşağılandığı‟ için ceza kesti.  

 

Tutukluluklar 

BDP‟lilerin kitlesel olarak yargılandığı KCK 

davaları devam ederken, parti kadrolarına yönelik 

operasyonların da sonu gelmedi. Bu kadroların pek çoğu 

hala tutuklu bulunuyor. Çoğu Kürt basınında çalışan 32‟si 

tutuklu 44 kişi ise en büyük gazeteci davasında „KCK 

basın komitesi‟ olmakla itham ediliyor.   

Yılbaşında 93 olan tutuklu gazetecilerin sayısı 

yılsonunda 73‟e düştü. Ancak dünyanın en büyük gazeteci 

cezaevi olmaya devam ediyoruz. Üstelik bu sayıları 

derleyen kaynağımız Tutuklu Gazeteciler Platformu‟nun 

sözcüsü Necati Abay da „terör örgütü üyeliği‟nden 

mahkum edildi ve çalışmalarını sürgünde olduğu 

Almanya‟dan sürdüreceğini duyurdu.  

5 Temmuz‟da yürürlüğe giren 3. yargı paketi 

mahkemelerden, „tutukluğa devam‟ kararı verirken 

„kuvvetli suç şüphesi‟ni, tutuklama tedbirinin ölçülü 

olduğunu gösteren deliller ve somut olgularla 

gerekçelendirmesini istiyordu. Çok az tutuklu bu 

değişiklikten faydalanabildi. Pek çok davada ise „kuvvetli 

suç şüphesi‟ gibi gerekçeler tekrarlanarak tahliye talepleri 

reddedildi.  

Geçtiğimiz sene sembol haline gelen tutuklulardan 

pek çoğu ise; akademisyen Büşra Ersanlı, yayıncı Ragıp 

Zarakolu, gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener tahliye 

edildi. Tutuklu öğrencilerin simge isimleri de tahliye 
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edildi ancak ardından hüküm giydi. „Parasız eğitim‟ 

pankartı açan Ferhat Tüzer ile Berna Yılmaz 8 yıl 5 ay, 

poşusu suç delili kabul edilen Cihan Kırmızıgül de 11 yıl 

hapis cezasına çarptırıldı.  

 

Kampüste 3600 polis 

Başbakan Erdoğan, uzaya gönderilecek Göktürk 2 

uydusunu canlı yayından takip etmek için 18 Aralık‟ta 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟ne (ODTÜ) gitti. Polisin 

Erdoğan‟ı protesto eden öğrencilere müdahalesi sırasında 

başına gaz bombası isabet eden Ankara Üniversitesi 

Hukuk 2. sınıf öğrencisi Barış Barışık beyin kanaması 

geçirdi. Bir basın açıklamasıyla polis müdahalesini 

protesto eden öğrenciler Erdoğan'a üniversitede 3600 

polis, 8 TOMA, 20 zırhlı araç ve 105 koruma aracının 

eşlik ettiğini söyledi. Üniversite Rektörlüğü de kampüste 

yaşanan polis şiddetini kınadığını açıkladı. Ardından 

Erdoğan rektörü suçladı, öğrencilerin molotof kokteyli 

kullandığını iddia etti; oysa hiçbir görüntüde molotof 

kokteyli yoktu. Erdoğan‟ın ardından pek çok rektör de 

ODTÜ Rektörü‟ne ve öğrencilere karşı bir bildiri 

yayımladı.  

 
 Uluslararası Af Örgütü ODTÜ‟de polisin aşırı güç 

kullanımının hızlı ve etkin şekilde soruşturulmasını istedi. 

Örgüt Türkiye‟ye, tarafı olduğu Uluslararası Siyasi ve 

Medeni Haklar Sözleşmesi‟nin ifade ve toplanma 

özgürlüğü haklarını koruyan 19. ve 21. maddelerindeki 

yükümlülüklerini yerine getirerek polisin barışçıl 
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göstericilere yönelik güç kullanmamasını garanti altına 

alma çağrısı yaptı.  

 

Açlık grevleri 

Bu sene gündeme damgasını vuran en önemli 

konulardan biri 60 kadar cezaevinde 700 civarında 

tutuklunun sürdürdüğü açlık grevi oldu. Açlık grevinin üç 

talebi; Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ile anadilde 

savunma ve anadilde eğitim haklarının tanınmasıydı. 

Açlık grevlerini desteklemek için yapılan çok sayıda 

yürüyüş engellendi. Noam Chomsky, Michael Taussig, 

Judith Butler ve Büşra Ersanlı'nın da aralarında bulunduğu 

çok sayıda bilim insanı eylemin son bulması için “yapıcı 

diyalog” çağrısıyla bir imza kampanyası başlattı. 

Hükümet, anadilde savunma hakkına ilişkin düzenlemenin 

zaten gündeminde olduğunu açıkladı. Öcalan‟ın çağrısı 

üzerine grevler, 67. gününde hiçbir ölüm yaşanmadan 

sonlandırıldı. Bu gelişme 2013‟e sorunların konuşularak 

çözülebileceği umudunu bıraktı.  

 

Sonuç 

Birbiriyle çelişen uygulamalar 2012‟de de sürdü. 3. 

yargı paketi, 1949‟dan beri yargı ve idari makamlarca 

yasaklama kararı alınan 453 kitap, 645 gazete, dergi, 

broşür ve pankart üzerindeki yasağı kaldırdı Ama İnternet 

yasakları sürüyor, televizyona ise her geçen gün çeşitli 

şekillerde kısıtlamalar getiriliyor, bilgi akışını engellemek 

için yeni yöntemler bulunuyor. Gizli belgeleri kamuya 

açan hack grubu Redhack, yaratıcı bir şekilde „terör 

örgütü‟ suçlamasıyla yargılanıyor mesela. Eskiden kalma 

kısıtlamalar kaldırılırken yerine yenileri geliyor. Değişim 

umudu da yok değil ama belli ki her koşulda 

özgürlüklerimizin sıkı takipçileri olmamız gerekiyor.  

 

Mert Tokur 
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2012’de 
NELER 
OLDU? 

 
 

 

 

Bu bölümde 2012 yılı içinde tartışılan olgular ve 

gerçekleşen önemli olaylara değineceğiz. 
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ERDOĞAN VE HÜKÜMETĠN 

MÜDAHALELERĠ 
 
Yıl boyunca gündemi en çok Başbakan Erdoğan‟ın 

konuşmaları belirledi. Erdoğan sıklıkla konuşmalarında „yargıyı 

etkilemek‟le ve gazetecilerle doğrudan polemiğe girerek basın 

özgürlüğünü ihlal etmekle eleştirildi. Başbakan muhaliflerine 

„terörist‟ yaftası yapıştırmaya hiç çekinmedi. İstanbul‟da 

yapılan WTA Tenis Kadınlar Kupası‟nda hükümet üyelerini 

protesto eden izleyiciler için „terörist holiganlar‟ ifadesini 

kullandı. Dizilerle doğrudan polemiğe girdi, kürtaj yapan 

kadınları „katil‟ ilan etti, yargıya „gerekenleri söylediğini‟ beyan 

etti, medya patronlarına „bu gazetecileri nasıl yanınızda 

çalıştırıyorsunuz‟ dedi. İşte Erdoğan‟ın ve hükümetin 

özgürlükleri ihlal eden söylem ve müdahalelerinden birkaçı:  

 

YARGI VE YASAMAYA MÜDAHALE 

 
 “28 ġubat soruĢturması ülkeyi boğar” 

28 Şubat soruşturması için önce “Gidebileceği yere 

kadar gitsin” diyen Başbakan Erdoğan, 9 Mayıs‟ta yaptığı 

konuşmasında soruşturmanın ilerleyiş şeklinden rahatsız 

olduğunu ifade etti. 4. dalga operasyon üzerine konuşan 

Erdoğan, çok sayıda muvazzaf ve emekli generalin gözaltına 

alındığı ve tutuklandığı soruşturmayı eleştirdi. Erdoğan, “Böyle 

bir dalga, iki dalga, üç dalga falan, bunlar toplumun huzurunu 

da kaçırıyor; bizler de ciddi manada rahatsızız. Atılması 

gereken adımlar atılır, biter geçer ama bu dalgalar arka arkaya 

geldikçe… ülke boğulur. Bu iş bence uzatılmamalı” dedi. 

 

Avrupalı Yargıçlar Birliği‟nin Türkiye raporu 

Avrupa Konseyi‟nin hukuk alanında danışma organı 

görevini yürüten Demokrasi ve Özgürlük İçin Avrupalı 

Yargıçlar Birliği‟nin (MEDEL) iki üyesinin Türkiye gözlem 

raporunda, sert eleştirilerde bulunuldu. 
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Raporda, “Türkiye‟de yargı siyasi gücün emrine 

verilmiştir ve yargının kontrol ve sınırlandırma işlevlerini 

yapmasına izin verilmemektedir” denildi. 

 

Yargıya müdahale, yasamaya mâni  

Ak Parti genişletilmiş grup toplantısında konuşan 

Başbakan Erdoğan, Barış ve Demokrasi Partisi‟nden (BDP) 

vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili şu 

açıklamayı yaptı: "Yargıya zaten gerekenleri söyledik, zaten 

yargı da gerekenleri yapıyor. Biz de parlamentoda gereği neyse 

onu yapacağız''. Erdoğan bu konuşmasıyla yargı bağımsızlığı 

ilkesinin yanısıra Anayasa‟nın yasama dokunulmazlığının 

TBMM‟deki siyasi gruplarca konuşulmasını yasaklayan 83. 

maddesini de ihlal etti.  

 

Milletvekillerini tahliye formülüne engel 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, tutuklu milletvekillerinin 

durumu konusunda muhalefet partisi grup başkanvekilleriyle 

yaptığı görüşme sonucunda, "Sorunun siyaset malzemesi 

yapılmadan 4 parti grubunun mutabık kalacağı bir şekilde 

yasal zeminde çözümlenmesi hususunda görüş birliğine 

varıldığı"nı bildirmişti. Uzlaşılan formüle göre milletvekilleri 

için 2 yıldan az hapis cezası olan suçlarda tutuklama kararı 

verilemeyeceği yönünde düzenleme yapılacaktı.  Ancak Ak 

Parti öneriyi reddetti. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Hüseyin Çelik teklifi reddetmelerini “düzenlemenin suistimale 

müsait olabileceği” gerekçesiyle temellendirdi.  Erdoğan da 

“Bu iş, bu sorun AK Parti'nin sorunu değil. Onların sorunu… 

Bu seçimlere giderken birilerinin milletvekili olamayacağını 

bile bile veyahut da bunu „şöyle arkadan dolaşmak suretiyle 

çözer miyiz?‟ diye farklı yöntemleri denemek, bunların 

demokrasinin usulleri içerisinde yoktur”.  

Cumhurbaşkanı Gül ise yasama yılı açılış konuşmasında 

şunları söyledi: "Milletvekili sıfatını taşımaya hak kazanmış 

herkesin, haklarında kesin yargı kararları ortaya çıkana kadar 

yasama faaliyetine katılması gerektiğini düşünüyorum".  
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 “DemirtaĢ dağa gitsin, seçmeni oy vermesin”  

Erdoğan, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 

“400 kilometre PKK'nin kontrolü altında” sözlerine, kendisine 

dağ yolunu göstererek cevap verdi: 

“Şu anda bu ülkede bir metre karenin bizim kontrolümüz 

dışında olduğunu hiç kimse söyleyemez. Her yerde bütün 

imkanlarımızla, bütün gücümüzle varız. Siz bölücü terör 

örgütünün uzantısının eş başkanının söylediğine bakmayın. 

Kendisinde yüz olsa parlamentoda değil, Kandil Dağı'na 

çıkması gerekir”.  

Erdoğan BDP‟ye oy veren Kürtleri ise şu sözlerle 

azarladı: 

“Ya nasıl oluyor da kalkıp bu adamlara oy veriyorsunuz? 

Benim bakanlarım hepsi oraya geliyor dolaşıyor. Siz de orada 

yüreğinizi ortaya koyacaksınız. Benim devletim bu kadar gayret 

gösterdiğine göre siz de aranıza bir bariyer koyacaksınız. Aynı 

şekilde Şırnak. Havalimanı yapıyoruz. Yatırımlar yapıldı. Biz 

kalkıp da Hakkari'de bizim milletvekilimiz yok diye hizmet 

götürmeyelim demedik”. 

 

 

BASINA MÜDAHALE 

 

 
“Bu adamları nasıl tutuyorsunuz?” 

Başbakan Erdoğan 11 Ağustos günü partisinin iftar 

yemeğinde yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu'nu eleştiren gazeteciler için medya patronlarına 

seslendi: 
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“Ben buradan o medya patronuna 'yazıklar olsun' 

diyorum. Bu adamları köşe yazarı olarak nasıl tutuyorsunuz. Bu 

tür hedefi olmayan, bu tür aşkı, heyecanı olmayan insanların 

eline kalem vermişsin, köşe teslim etmişsin. Bunlar bu millete 

yabancı, bu milletin tarihine yabancı, bu milletin derdiyle 

dertlenen kalemler değil bunlar”.  

 
Muhalif gazeteler kongreyi izleyemedi 

Ak Parti 4. Olağan Kongresi‟nde Cumhuriyet, Aydınlık, 

Sözcü, Yeni Çağ, Evrensel, Birgün ve Özgür Gündem gazeteleri 

akredite edilmedi. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik izin 

verilmeyen gazetelerle ilgili sorulara “zaten televizyondan 

yayınlanacak” yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan da Ak Parti 

grup toplantısında uygulamayı şu sözlerle savundu:  

"Mecbur muyuz her gazeteyi kongremize davet etmeye. 

Yalan yazacaksın, sonra seni davet edeceğiz. Yok böyle bir şey. 

O medya bize saygısızlık yaptığında, küfür yağdırdığı zaman 

haddini bildirmek görevimizdir." 

Türkiye Gazeteciler Sendikası ise Erdoğan‟a tepki 

gösterdi: 

"İktidarın, halkın gerçekleri öğrenme ve haber alma 

hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan uygulamalarını 

kınıyor; 'hadlerini bildirdik' diyen Başbakanı 'haddini bilmeye' 

çağırıyoruz."  

 

“Gazetecilik yüzünden tutuklanmadılar” 
Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış 

BBC'de yayımlanan Hardtalk programına konuk oldu. Bağış, 

program sunucusu Stephen Sackur'un bir sorusu üzerine, 

Türkiye'de 'mesleği yüzünden tutuklu hiçbir gazeteci' 

olmadığını, hapiste bulunan gazetecilerin 'tecavüzcü ve banka 

soygunu yaparken yakalanan' kişiler olduğunu söyledi. 

Bu sözler üzerine Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma 

Platformu (TGDP) 105 tutuklu gazetecinin neyle suçlandığını 

tek tek açıklayan bir liste yayınlandı. Listedeki gazetecilerden 

hiçbiri taciz veya tecavüzle suçlanmıyor. Büyük çoğunluk „terör 

örgütü üyeliği‟nden yargılanırken, KCK operasyonlarında 

tutuklanan ve haklarında iddianame hazırlanmayan 32 
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gazetecinin tam olarak neyle suçlandığı henüz bilinmiyor. 

Başbakan Erdoğan ise parti grubunun toplantısında konuya 

değinerek listedeki 6 ismin „hayali‟, 4 kişinin de tahliye edilmiş 

olduğunu savundu; gazetecilerin mesleklerinden dolayı 

tutuklanmadıkları iddiasını tekrarladı.  

 

“PaĢalar dava açsın” 

Erdoğan gazeteci-yazar Bekir Coşkun‟un, ismi „Paşa‟ 

olan bir köpekle sahipsiz bir kurt arasında geçen diyaloğu 

anlattığı yazısına ve bu yazıya destek veren CHP lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu‟na tepki gösterdi; paşaları dava açmaya çağırdı. 

 

BaĢbakan yargıyı diziye karĢı göreve çağırdı 

Erdoğan, tarihi ele alan Muhteşem Yüzyıl dizisini kınadı 

ve yargının diziye karşı harekete geçmesini istedi: 

“Biz öyle bir Kanuni, öyle bir Sultan Süleyman 

tanımadık. Onun ömrünün 30 yılı at sırtında geçti. Sarayda o 

gördüğünüz dizilerdeki gibi geçmedi… Ve ben o dizilerin 

yönetmenlerini de o televizyonun sahiplerini de milletimizin 

huzurunda kınıyorum. Ve bu konuda da ilgilileri uyarmamıza 

rağmen yargının da gerekli kararı vermesini bekliyorum… Bu 

milletin değerleriyle oynamaya, milletçe gereken dersin, 

milletçe gereken cevabın hukuk içinde verilmesi gerekir”. 

Ancak hukukçular Erdoğan‟la aynı görüşü paylaşmıyor. 

Yargı‟nın bu diziyi hangi kanunun hangi maddesine göre 

suçlayabileceği sorusuna yanıt verebilen çıkmadı. 

 

 

TĠYATROYA MÜDAHALE 

 
MaaĢ aldığın kurumu eleĢtiremezsin! 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Komisyonu‟nun, 

İstanbul Şehir Tiyatroları yönetimini belediye bürokratlarına 

devretme kararını protesto eden tiyatro sanatçıları, Harbiye‟deki 

Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde toplanarak sokakta sabahladı. 

Başbakan Erdoğan ise partisinin Gençlik Kolları Büyük 

Kongresi‟nde yaptığı konuşmada sanatçılara tepki gösterdi; 

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş‟ı tebrik etti. Erdoğan 
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şu ifadeleri kullandı: “Hem belediyeden maaşını alacaksın 

ondan sonra istediğin gibi yönetime de verip veriştireceksin, 

böyle saçmalık olmaz… Tiyatroları özelleştirmeye 

götürüyorum… buyrun istediğiniz gibi tiyatrolarınızı oynayın‟ .  

 

 

 
 

VE DĠĞERLERĠ… 

 
“Her kürtaj bir Uludere‟dir”  

Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 3. 

Kongresi‟nde yaptığı konuşmada Roboski katliamını 

eleştirenleri hedef alarak şunları söyledi: 

 

“Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Bu ifademe karşı 

çıkan bazı çevrelere, medya mensuplarına da sesleniyorum. 

Yatıyor-kalkıyorsunuz; Uludere diyorsunuz. ‟Her kürtaj bir 

Uludere‟dir‟ diyorum. Anne karnında bir yavruyu öldürmenin, 

doğumdan sonra öldürmekten ne farkı var, soruyorum size. 

Bunun mücadelesini hep birlikte vermeye mecburuz. Bu milleti 

dünya sahnesinden silmek için sinsice bir plan olduğunu bilmek 

durumundayız. Bu milletin çoğalması için de asla bu oyunlara 

prim vermemeliyiz.”  

 

Başbakanın bu açıklamalarından sonra kampanyalar 

başlatıldı, birçok yerde eylemler yapıldı. Eylemlerde öne çıkan 

sloganlar: “Benim bedenim, benim kararım!”,  “Tayyip Elini 

Bedenimden Çek”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka 

Hesap Verecek”, “Kürtaj Haktır Uludere Cinayet” oldu. 
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Öğrenci kafayı mı bulacak, ilmi mi? 

Başbakan Tayyip Erdoğan, One Love Müzik 

Festivali‟nde getirilen alkol yasağından önce İstanbul Bilgi 

Üniversitesi yöneticilerini bizzat aradığını açıkladığı 

konuşmasında şunları söyledi: 

“Ben o zamana kadar bilmiyordum, buradaki restoranlar 

tütün alkol kurulundan alkollü içki satışına yönelik izin 

almışlar. Ya Allah aşkına bir üniversitenin içinde 

restoranlarında alkollü içki satılmasına müsaade edilebilir mi, 

böyle bir şey olabilir mi? Üniversitenin içinde böyle bir şey 

nasıl olur? Öğrenci oraya gelip de alkolü alıp kafayı mı 

bulacak yoksa ilmi alıp kendini mi bulacak? Üniversitenin 

dışında malum yerlerde gider alkolünü alır, bizim meyhane 

filan kapattığımız yok, hepsi ortada. Ben de üniversite 

yönetimini aradım, „Yahu nedir bu hal‟ dedim, „Biz buna 

üzülüyoruz‟ dedim. Bu Anayasa ortada dururken ben 

anlamıyorum, kalkıyor bu köşe yazarları nasıl oluyor da bu işi 

savunuyor. Yani bizim gençliğimizin bunlar tamamen alkolik 

olmasını istiyor.” 
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KÜRT SORUNU ve BDP 
 

Halefleri kapatılmıştı, BDP'ye ise kapatma davası 

açılmadı. Fakat milletvekillerinin dokunulmazlık zırhından 

faydalanamaması, belediye başkanları ve kadrolarının 

tutuklanması, her sözlerinin dava konusu olabilmesi ile sürekli 

tehdit altında varlığını sürdürdü. Van Belediye Başkanı Bekir 

Kaya tutuklanan isimler arasındaydı. 2008 yılında bir PKK'linin 

cenazesinde konuştuğu için hüküm giyen Siirt Belediye Başkanı 

Selim Sadak da önce görevden alındı, cezası 3. yargı paketi 

kapsamında ertelenince görevine döndü. Aralık ayında KCK 

operasyonları kapsamında gözaltına alınan Sadak serbest 

bırakıldı. Bu, Sadak'ın görevin başına gelmesinden itibaren 5. 

gözaltısı oldu.    

 

 
Abdullah DemirbaĢ‟ın belediye faaliyetlerine 

soruĢturma 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişleri, Diyarbakır Sur 

İlçe Belediyesi‟nin 1,5 yıl önce Meclis kararıyla şehir 

girişindeki karayoluna diktiği, üzerinde Türkçe, Kürtçe ve 

Ermenice, “Şehrimize hoş geldiniz” yazan tabelaya soruşturma 

açtı. Belediye‟ye gönderilen yazıda levhanın „yasalara aykırı‟ 

olduğu söylendi. Bakanlık, „çok dilli belediyecilik‟ hizmeti 

kapsamında işyerlerine Türkçe‟nin dışında Kürtçe, Ermenice, 

Arapça, Süryanice veya İngilizce tabela asan esnafa ruhsat ve 

işlemlerde yüzde 50 indirim getiren karara da soruşturma açtı. 

Ayrıca Bakanlık Demirtaş hakkında Ramallah Belediyesi ile 
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kardeşlik protokolü imzaladığı için soruşturma izni verdi. 

Protokolde şunlar söyleniyordu:  

“Taraflar dünyada, Ortadoğu‟da ve özellikle Kürt ve 

Filistin halkları için barış, demokrasi, dostluk, bağımsızlık ve 

insan hakları konularında çalışmalar geliştirmek üzere ortak 

hareket ederler. İşgalleri ve savaşları durdurmak ve barışı 

hâkim kılmak üzere yerel ve uluslararası platformlarda ortak 

çaba gösterirler”  

 

Parti kongresine soruĢturma 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP 2. Olağanüstü 

Kongresi'nin tertip komitesi hakkında atılan sloganlar, salonda 

açılan Abdullah Öcalan poster ve pankartları hakkında „terör 

örgütü propagandası yapmak‟ suçundan soruşturma başlattı.  

 

Ġstanbul KCK davası 

205 sanığın yargılandığı KCK ana davasının iddianamesi 

kabul edilince BDP'yle ilişkilenmenin bir tür yasadışı faaliyet 

olarak değerlendirildiği anlaşıldı. İddianamede BDP‟nin siyaset 

akademilerinin Öcalan‟ın projesi olduğu ve „terör‟ü halk 

tabanına yaymak için kurulduğu savunulurken akademilerin 

BDP‟nin tüzel kişiliği altında açılması iki kurum arasındaki 

„organsal bağ‟ olarak yorumlandı; “İncelemelerde terör örgütü 

PKK/KCK‟nın yasadışı faaliyetleriyle, BDP‟nin faaliyetlerinin 

birçok noktada içiçe girdiği, bu beraberliğin organsal bir 

birlikteliğe dönüştüğü anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.  

 

Savcı; akademisyen Büşra Ersanlı‟nın „örgüt yöneticisi 

olmak‟ iddiasıyla 18 yıldan 38 yıla, yayıncı Ragıp Zarakolu‟nun 

da „hiyerarşisi içerisinde yer almamakla birlikte bilerek ve 

isteyerek terör örgütüne yardım ettiği‟ iddiasıyla 7,5 yıldan 15 

yıla kadar hapsini talep ediyor. İddianamede; Ersanlı'nın siyaset 

akademilerinin organizasyonunu sağlaması, Roj TV‟yle yakın 

ilişkide olması, 12 Haziran genel seçimlerinde BDP‟nin 

çalışmalarında fiilen görev alması ve bağımsız adayların 

propagandasını üstlenmesi birer suç unsuru olarak anlatılıyor.  
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İlk duruşmada sanık avukatları anadilde savunma 

hakkının tanınmasını ve davanın BDP faaliyetlerine 

dayandırıldığını söyleyerek dosyanın Anayasa Mahkemesi‟ne 

taşınmasını istedi.  Bütün talepleri reddedilen avukatlar 

duruşma salonunu terk etti.  

 

Sosyal medya operasyonu 

„Sosyal medya sitelerinde KCK/PKK propagandası‟ 

yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan BDP Bursa il örgütü üyesi 

12 kişiden, aralarında Parti Meclisi üyesi Ayla Yıldırım'ın da 

olduğu 4 kişi tutuklandı. Yıldırım‟ın avukatı Ayşe Batumlu 

soruşturmadaki çelişkilere dikkat çekti. Batumlu, suçlama 

konusu bütün kayıtlar İnternet‟te yer alırken evlerin arandığını, 

partililerin „delil karartmamaları‟ için gözaltına alınarak 

tutuklandığını ve dosyaya gizlilik kararı konulduğunu ifade etti. 

Sosyal medyadaki paylaşımların BDP eylemlerine ilişkin 

olduğunu ve hiçbirinin PKK/KCK ile ilgili olmadığını belirtti. 

Ayrıca, tutuklu kadınlarla dayanışma amacıyla Nuray Mert ve 

Banu Güven‟le ilişkiye geçilmesinin, BDP Balıkesir İl Başkanı 

için avukat temin edilmesi isteğinin ve bir telefon görüşmesinde 

sarf edilen “Diyarbakır‟a turla gidelim” cümlesinin de dosyada 

yer aldığını söyledi.  

 

 
Fiziki saldırılar 

BDP, mahkemelerin yanısıra fiziki saldırıların da 

hedefinde oldu. Partiye yönelik saldırılardan başlıcaları 

şunlardı: 

20 Mart gecesi BDP İskenderun ilçe binasına saldıran bir 

şahıs „sarhoş‟ olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Bu, ilçe 
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binasına yönelik 15. saldırıydı. 

20 Ağustos günü Antep Şehitkamil‟de dokuz kişinin 

hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrasında toplanan 

kalabalık, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Antep il binasına 

saldırdı, yaklaşık 500 kişilik bir grup da Şehitkamil İlçe 

başkanlığı binasını ateşe verdi. 

21 Ağustos akşamı da yaklaşık 100 kişilik bir grup, BDP 

Antep Nizip ilçe binasına saldırdı. Saldırganlar ellerindeki 

sopalar ile önce binanın üzerindeki parti levhasını parçaladı, 

ardından kepenkleri tekmeleyerek camları kırdı. Olay yerine 

gelen polis; atılan Molotof kokteyllerini söndürdü, grubu 

dağıttı.  

21 Ağustos gecesi BDP Kocaeli il binasının kapısı 

yakılmak istendi, bina kapısına benzin döken B.U. isimli 

saldırgan duvarlara hasar verdi. Derince ilçe binasına yönelik 

benzer bir saldırı ise son anda önlendi. 

 

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin TRT Haber kanalına 

yaptığı açıklamada BDP binalarının yakılmasıyla sonuçlanan 

eylemleri “duyarlılığın ifadesi” olarak değerlendirdi. Bakan, 

“Tepkiye evet, öfkeye evet” dedikten sonra “kontrolü koruma” 

çağrısı yaptı.  

 

 Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 100 

metre mesafedeki BDP ve Emek Partisi‟nin (EMEP) bulunduğu 

binanın merdivenlerinde 6 Eylül gecesi saat 00:30‟da şüpheli 

bir paket görüldü. Polisler, paketin içinde ses bombası tespit etti 

ve paketi fünyeyle patlattı. 

 Adıyaman'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki PKK 

saldırısını protesto eden bir grup, ellerinde taşıdıkları Türk 

bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Slogan atarak yürüyen grup, 

yolları üzerinde bulunan BDP binasına girerek Türk Bayrağı 

asmak istedi. Binaya girmelerine izin vermeyen Emniyet 

ekipleri ile grup arasında tartışma yaşandı.  

 

Molotoflu saldırıya tahliye 

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Ankara İl 

Başkanlığı'na 15 Temmuz 2011 tarihinde molotof kokteyli 
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atılması olayıyla ilgili, Ülkü Ocakları eski genel başkan 

yardımcısı Şahap Gürsoy'un da aralarında bulunduğu 2‟si 

tutuklu 19 sanık, "suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, 

yönettikleri ve üyesi oldukları" ve bu kapsamda bir dizi suç 

işledikleri iddiasıyla yargılandıkları Ankara 12. Ağır Ceza 

Mahkemesi‟nde tahliye edildi. Ayrıca savcı 'örgüt suçu 

olmadığı' yönünde mütalaa verdi.   

 

 
 

“Polis:1 BDP: 0” 

Güneş gazetesi Newroz mitingine katılan BDP‟li Hacı 

Zengin‟in öldüğü günün ertesinde, “Polis:1 BDP:0” manşetiyle 

çıktı.  
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KCK BASIN KOMĠTESĠ 

 

 
 

2011'in son günlerinde, 20 Aralık 2011 sabahı polislerin 

çeşitli gazete ve ajanslara yaptığı baskınlar sonucu 36 gazeteci 

tutuklanmıştı. Gazeteciler neyle suçlandıklarını, ancak 5 ay 

sonra hazırlanan iddianamede görebildiler. İddianame, hükümet 

üyelerinin sıklıkla tekrarladığı „Gazeteciler mesleklerinden 

dolayı tutuklanmıyor‟ savını yalanlıyordu. İstanbul 15. Ağır 

Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 44 sanık KCK‟nin 

talimatları doğrultusunda yayın yapmakla ve örgütün „basın 

komitesine‟ üye olmakla suçlanıyor. Kandil‟deki kamplardan 

yönetildiği öne sürülen bu „basın komitesi‟nin, örgütle 

bağlantılı basın kuruluşları aracılığıyla kamuoyunu yanıltmaya 

çalıştığı belirtiliyor. Gazeteciler "Türk Devletini sıkıntıya 

sokacak, kamuoyu önünde küçük düşürecek haberler peşinde 

koşmak”la suçlanıyor. 12 sanığın "KCK/PKK örgütü yöneticisi 

olmaktan", diğer sanıkların örgüt üyeliğinden, 3 sanığın da 

örgüt üyeliğiyle beraber Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanunu‟nu ihlal etmekten cezalandırılması isteniyor. Haber 

yapmak için gittikleri eylemler ve ev aramalarında bulunan 

kitaplar sanıkların aleyhinde delil sayılıyor. Kandıra F Tipi‟nde 

tutuklu Sami Özbil‟in ETHA editörü Arzu Demir‟e 

kitaplaşması için gönderdiği öykü metni „suç unsurları‟ arasında 

bulunuyor.  

BirGün gazetesi ile Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) çalışan 

tutuklu muhabir Zeynep Kuray'ın, Bingöl'de sekiz gerillanın 
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öldürülmesinde kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını 

araştırması „suç unsuru‟ sayılıyor.  

İddianamede gazetecilik suçlarının yanısıra, uzun süredir 

gündeme gelmeyen TCK 301. maddeye de atıf yapılıyor.  

Savcı; Kuray‟ın flaş belleğinde bulunan, annesinin eşi çevirmen 

Ali Berktay‟a ait henüz yayınlanmamış çeviri kitabın taslağında 

yer alan bazı ifadeleri „Türklere ve Türklüğe hakaret‟ suçu 

kapsamında değerlendirerek tutanak altına almış. Fransa‟da 

2009 yılında Jean François Solnon tarafından „Le Turban et la 

Stambouline‟ adıyla yayımlanan kitap, Batı‟yla Osmanlı‟nın 

birbirine bakışını ve karşılıklı küfürleşmelerini içeriyor. 

Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA) çalışan gazeteci Evrim 

Kepenek'in ev aramasında bulunan bir çift küpe, ayakkabı 

bağcıkları ve tokalar da deliller arasında.  

 

Gazeteciler mahkemede 

İlk duruşma 10 Eylül'de görüldü. Mahkeme sanık 

avukatlarının anadilde savunma, iddianamenin iade edilmesi, 

sanıklarla birlikte oturmak, sesli kayıt alınması taleplerinin 

hepsinin reddine karar verdi. Avukat Baran Doğan‟a ikinci kez 

söz hakkı verilmemesi üzerine çıkan tartışmada avukatların 

sözleri tutanağa geçirilmedi. Avukatlar ve seyirciler bu durumu 

alkışla protesto etti. Mahkeme heyeti duruşmaların seyircisiz 

devam etmesine karar verdi. Duruşmada söz alan Avukat Ercan 

Kanar da şunları söyledi: 

 

"Bu tür davalar, bir 'devlet basını' istendiğinin kanıtıdır. 

İddianameye egemen olan mantığa göre, demokratik özerlik, 

hidroelektrik santralleri (HES) ve barışla ilgili haberler suç 

kapsamına alınıyor… Ana akım medya için normal olan her şey 

Kürt basını açısından suç oluyor. Bu iddianamenin şoven, 

ayrımcı, siyasi olduğunu söyleyerek reddini talep ediyorum. 

Oslo süreci devam etse bu davalar açılır mıydı?" 

 

32 sanığın tutukluluk hali devam ediyor.  

 

Nurettin Fırat, Ertuş Bozkurt, Mazlum Özdemir, Turabi 

Kışın, Ramazan Pekgöz, Şeyhmus Fidan, Hüseyin Deniz, 
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Yüksel Genç, Nevin Erdemir, Semiha Alankuş, Davut Uçar ve 

Kenan Kırkaya‟nın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/1 ve 

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 5. maddeleri gereğince, 

"KCK/PKK örgütü yöneticisi olmaktan" cezalandırılmaları 

isteniyor. Sibel Güler, Mehmet Emin Yıldırım, Zuhal Tekiner, 

İrfan Bilgiç, Ömer Çelik, Haydar Tekin, Ömer Çiftçi, Selahattin 

Aslan, Dilek Demiral, Nahide Ermiş, Çağdaş Kaplan, Nilgün 

Yıldız, Çiğdem Aslan, Cihan Albay, Sadık Topaloğlu, Ayşe 

Oyman, İsmail Yıldız, Fatma Koçak, Oktay Candemir, Pervin 

Yerlikaya Babir, Çağdaş Ulus, Zeynep Kuray, Şerafettin 

Sürmeli, Eylem Sürmeli, Sultan Güneş Ünsal, Murat Eroğlu, 

Evrim Kepenek, Hamza Sürmeli ve Arzu Demir'in TCK'nın  

314/2 ile TMK'nın 5.maddeleri gereğince "örgüt üyeliğinden" 

cezalandırılmaları talep ediliyor Ziya Çiçekçi, Saffet Orman ve 

Enis Yalçın'ın da TCK'nın  314/2, TMK 5. maddeleri gereğince 

örgüt üyeliğinden ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/1. maddesi gereğince yargılanıyor. 
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GRUP YORUM 

 
Grup Yorum elemanı Seçkin Aydoğan ve 5 sanık 

hakkında 13 Aralık 2011'de Nurtepe'deki bir yürüyüşe 

katıldıkları gerekçesiyle Özel Yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde dava açıldı. Aydoğan, Ciddioğlu ve Baş‟ın 

tutuklu yargılandığı davada; sanıklar "örgüt üyesi olmamakla 

birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla TCK 220‟den 

yargılanıyor.  

Aydoğan ayrıca, Taksim meydanında yapılan "Yürüyüş 

çalışanları serbest bırakılsın" protestosuyla basın açıklamasına 

katıldığı ve "örgüt sloganı attığı" gerekçesiyle, 2911 Sayılı 

Toplantı ve Yürüyüş Kanunu'na Muhalefet ile Terörle 

Mücadele Kanunu (TMK) 7/2. maddesindeki "örgüt 

propagandası" suçlamalarıyla yargılanıyor.  

 

 
 

Solistin kulağına, kemancının parmağına…  

İstanbul Gazi Polis Merkezi‟ne yönelik saldırıda 

yaşamını yitiren DHKC‟li İbrahim Çuhadar‟ın cenazesini almak 

isteyen 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında 

bulunan Grup Yorum üyelerinden solist Sema Altın‟ın 

kulaklarına vuruldu, bir kulağında duyma kaybı oluştu. 

Kemancı Ezgi Dilan Balcı‟nın da parmakları ezildi; kol ve 

ellerinde ciddi yaralanmalar meydana geldi. Beraberlerinde 

gözaltına alınan kişiler de ağır şekilde dövüldü. 
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17 Eylül‟de görülen duruşmada, „terör örgütü 

propagandası‟yla suçlanan Altın ve Balcı dahil 9 kişiye „konut 

terk etme yasağı‟ kondu. Avukat Oya Aslan, ev hapsinin Grup 

Yorum üyeleri için tutukluluktan farksız olduğunu, konserlere 

gidemeyeceklerini, albüm çalışmalarını yürütemeyeceklerini 

belirtti. Tavır dergisi sahibi Bahar Kurt ile Yürüyüş dergisi 

muhabiri Musa Kurt‟un aralarında bulunduğu 8 kişi de 

tutuklandı. Kurt'un tutuklanma gerekçesi olarak “polisin 

fotoğraflarını çekmesi, örgütün çağrıda bulunduğu eylemlere 

katılması, daha önce tutuklanmış olması” gösterildi. 

 

Konser bileti satmak suç mu? 

Malatya‟da Grup Yorum bileti satmaları „terör örgütü 

üyeliği‟ne delil sayılan 6 üniversite öğrencisi 1 ila 13 yıl 

arasında ceza aldı. Ardından Türkiye‟de bilet satışı yapan en 

büyük internet portalı Biletix yetkililerinin, Bursa‟da yapılacak 

Grup Yorum konseri öncesi organizatörlere “Grup Yorum 

biletleri ile terör örgütüne yardım yapılıyor, satamayız” dediği 

ortaya çıktı. İnternet siteleri ve sosyal medyada yayılan haber 

büyük tepki topladı. Tepkiler karşısında Biletix yönetimi, Grup 

Yorum‟a ambargo koymadıklarını ancak konuya ilişkin “yargı 

kararının içeriğini değerlendirdiklerini” söyledi.  

 

 
Belediye BaĢkanına konser davası 

Geçen yıl 10 Temmuz‟da Tunceli Atatürk Stadyumu‟nda 

düzenlenen Grup Yorum konserine Pertek Belediye Başkanı 

Kenan Çetin de davet edildi. Belediye Başkanı‟na konser 

sırasında atılan sloganlar ve açılan pankartlar sebebiyle 

soruşturma açıldı. Çetin‟in „suçu ve suçluyu övdüğü‟ 
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gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis isteniyor. Çetin; Evrensel‟e 

verdiği demecinde benzer durumlarda soruşturma için İçişleri 

Bakanlığı‟ndan izin alınması gerektiğini belirtti.  

 

Konser yasağı 

İstanbul‟da Bağcılar Olimpik Spor Salonu‟nda yapılması 

planlanan Grup Yorum konseri İstanbul Valiliği tarafından iptal 

edildi. Bunun üzerine Grup Yorum üyelerinin de aralarında 

bulunduğu yaklaşık 500 kişi Bağcılar Yavuz Selim 

Mahallesi'nde protesto gösterisi düzenledi. Grup adına açıklama 

yapan Avukat Taylan Tanay yaşananları şu sözlerle anlattı:  

“Saat 14.00‟de Bağcılar Olimpik Spor Salonu‟nda 

Devrimci İşçi Hareketi tarafından düzenlenen İşçi Dayanışma 

Gecesi, İstanbul Valiliği başta olmak üzere İstanbul Emniyeti ve 

kolluk güçleri tarafından yasadışı, hukukdışı bir şekilde 

engellendi. Aylarca öncesinden başvurusu yapılmasına, gerekli 

izinler alınmasına karşın İstanbul Valiliği Cuma günü sabah 

„kamu güvenliği‟ni gerekçe göstererek bu etkinliği yasakladı. 

Saat 11.00‟den beri kapalı spor salonu önünde toplanan kitleye 

İstanbul polisi azgınca saldırdı. Bu dizginsiz terör sadece 

işçilerin haklı davasının desteklenmesini önleme gayreti taşıyor. 

Bu etkinliğe katılacak olan Grup Yorum‟u, Hüseyin Turan‟ı, 

Niyazi Koyuncu‟yu engelleme gayesi taşıyor. Hiçbir 

mahkemeye başvurmayalım diye bu kararın bize son gün tebliğ 

edilmesi ne kadar keyfi bir şekilde hareket ettiklerini 

gösteriyor”.  
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PINAR SELEK 

 

9 Temmuz 1998'de, 7 kişinin öldüğü 127 kişinin 

yaralandığı Mısır Çarşısı girişindeki patlamadan sonra Pınar 

Selek‟le beraber 15 kişi tutuklanmıştı. Ancak bilirkişi raporları 

patlama sebebinin bomba olmadığı, tüp gazı olabileceği 

yönündeydi. Selek, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‟nde iki 

kez beraat etmiş, Yargıtay 9. Dairesi de kararı iki kez bozmuştu. 

Buna rağmen mahkeme kararında direnerek üçüncü kez 

Selek‟in beraatine karar vermiş; savcı da karara itiraz etmişti.  

Sanıklar, üç kez beraat ettikleri davada bir kez daha 

müebbetle yargılandı. 

Mahkeme Başkanı Mehmet Hamzaçebi daha önce verilen 

beraat kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 

bozulduğunu hatırlattı. Mahkemenin bir önceki duruşmada 

verdiği kararda direnme kararı aldığını da söyleyen Hamzaçebi, 

direnme kararından vazgeçtiklerini açıkladı. 

Avukatların itirazının ardından, mahkeme başkanı 

direnme kararının usulsüz olduğunu belirtti. Karar gerekçesinde 

Yargıtay'ın kararına uyulduğu ifadesi kullanıldı. 

Bunun üzerine mahkeme savcıdan yeniden mütalaa 

istedi. Karar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Savcı Nuri 

Ahmet Saraç, "Yeni bir durum oluştu. Buna ben de şok oldum" 

diyerek eski mütalaasını yineledi ve Selek ile Öztürk için 

ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. 

Avukatların esas hakkında savunma yapmaması ve 

yeniden reddi hâkim talebinde bulunması üzerine, sanık 

avukatlarına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne itiraz 

başvurusu yapmaları için süre verildi; duruşma 2013 yılına 

erteledi. 
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DayanıĢma 

13 Aralık'ta görülecek duruşmaya geniş katılım 

sağlanması için Pınar Selek'le dayanışma gecesi düzenlendi. 

Uluslararası PEN, PEN Almanya, FİDH Uluslararası İnsan 

Hakları Federasyonu ve Türkiye'den birçok sivil toplum 

örgütünün destek mesajları ve basın açıklamalarının paylaşıldığı 

toplantıya basın, akademi ve sivil toplumdan pek çok isim 

katıldı.  

Ayrıca Akademik araştırma ve eğitim özgürlüğü üzerine 

yoğunlaşan Fransa GIT İnisiyatifi de şu sözlerle dünya 

kamuoyunu Selek‟in yanında durmaya çağırdı: 

“Bu dava Pınar Selek‟in şahsını aşan bir davadır, 

Türkiye‟de düşünce özgürlüğünün, araştırma özgürlüğünün, 

örgütlenme özgürlüğünün, kısacası demokratikleşmenin 

davasıdır. Türkiye, Avrupa ve dünya kamuoylarını Selek‟in 

yanında dik durmaya davet ediyor, Türkiye‟deki temel hak ve 

özgürlükleri savunmaya çağırıyoruz.” 
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NEFRET SÖYLEMĠ VE  

NEFRET SUÇLARI  
 
Yılın henüz başındayken, Ocak ayının ortasında çok 

sayıda kurum, aydın, yazar ve milletvekilinin desteğiyle“Nefret 

Suçları Yasası İstiyorum” başlıklı bir imza kampanyası 

başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili 

Veli Ağbaba da TCK 216. Maddede nefret suçlarının 

cezalandırılmasına yönelik değişiklik yapılmasını önerdi. 

Ancak:  

 

Hedef gösterme!   

Habervaktim sitesi, 21 Haziran'da Yeni Şafak yazarı Ali 

Bayramoğlu‟nun gerçek kimliğini gizleyen bir Ermeni olduğu 

ve „Ermenicilik‟ yaptığını savunan bir haber yayınladı. 

Aralarında Cem Boyner, Ertuğrul Kürkçü, Ezgi Başaran, Füsun 

Eczacıbaşı, Halil Ergün, Hasan Cemal, İshak Alaton, Mete 

Çubukçu, Oral Çalışlar, Orhan Pamuk, Osman Baydemir, Rakel 

Dink ve Semih Kaplanoğlu‟nun da bulunduğu bir grup aydın 

imza kampanyası ile suç duyurusunda bulundu.  

Yeni Akit gazetesi de “sözde haber ajansı” olarak 

zikrettiği Dicle Haber Ajansı'nın Rakel Dink'le Roboski 

(Uludere) ziyareti sırasında yaptığı röportajı "Rakel Dink'ten 

bölücülük" başlığıyla haberleştirdi. Ermeni soykırımı ile ilgili 

açıklamaları "Türkiye'ye saldırdı" şeklinde verilen Dink'in 

ailelerle Kürtçe konuşması vurgulandı.   

Habervaktim ve Yeni Akit'in yaptığı nefret suçu 

niteliğindeki haberlere karşı başlatılan "Sessiz Kalmamak 

Gerek" imza kampanyası, bu yayın organlarında "Teröristler de 

imza atıyor" şeklinde haberleştirildi. Habere göre imzacılar 

listesinde "Furkan Şırnak- PKK'lı" ve "Soreş Kandil- Özgürlük 

savaşçısı" isimleri yer alıyordu. MAZLUMDER eski Genel 

Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu; Yeni Akit ve Habervaktim'e 

ait IP adresinden imzacılar arasına PKK'li iki kişinin isminin 

dahil edilerek kampanyanın lekelenmeye çalışıldığını açıkladı. 

Habervaktim'in hedef gösteren haberlerinin ardından 

Gergerlioğlu Milat gazetesindeki işinden kovuldu. İki yayın 

organı Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Ahmet Altan, Yasemin 
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Çongar ve Hilal Kaplan'ı da hedef gösteren haberler yaptı. İnsan 

Hakları Derneği konuya ilişkin açıklama yaparak hedef 

gösterilen gazetecilerin hükümetin Kürt politikasını eleştiren 

isimler olduğunu söyledi ve gazetecilerin can güvenliğinin 

sağlanmasını istedi.  

 

 
 

Nefret dolu kitap 

İstanbul- Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara 

Yunus Zeyrek imzalı, „Ermeni Sorunu‟nu konu edinen "Bu 

Dosyayı Kaldırıyorum" adlı kitabı ücretsiz olarak dağıttı. 

Kitapta "Ermenilerden özür diliyorum" kampanyasına katılan 

isimler tek tek sıralanarak "İçimizdeki şeytan", "Gizli Ermeni", 

"Kansız", "Soysuz", "Zıpçıktı", "Besleme kalem takımı" olarak 

tanımlanıyordu. Eğitim Bakanı Dinçer konunun nefret suçu 

olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini soran önergeyi 

kitapta “Ermeni iddiaları ile ilgili yazılanlar ve yapılan 

faaliyetler konusunda milli refleksle hareket edilerek mizahi bir 

tarzda eleştiri yapıldığını” söyleyerek cevapladı.  

 

SÖYLEMDEN SUÇA…  

Alevi evlerine iĢaretleme 

Adıyaman‟ın Karapınar Mahallesi‟nde 26, Erzincan‟da 2, 

Aydın Didim‟de 2, İstanbul Okmeydanı‟nda 11 ve İstanbul 

Kartal‟da 25 Alevi evinin üzeri işaretlendi. İçişleri Bakanı İdris 

Naim Şahin ise suçu birkaç çocuğa yükledi: "Çocuklar 

işaretlemeleri 'Counter Strike' isimli bilgisayar oyunundan 

etkilenerek yapmışlar"  dedi. 
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Ayrıca Kartal‟daki Pir Sultan Abdal Derneği kundaklama 

teşebbüsünü ciddi bir zarar almadan atlattı.  

 

 
Malatya‟da Alevi aileye saldırı 

Malatya'da Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Beldesi'nde 

yaşayan Alevi Evli ailesinin fertlerinin, sahurda kapılarının 

önünden geçen davulcunun evlerinin önünde davul çalmamasını 

istemesi üzerine 50 -60 kişilik grup, Kürt ve Alevi ailenin 

evinin önünde toplandı. Grup tekbir getirdi, İstiklal Marşı 

söyledi. “Bu aile bugün buradan gidecek” diyen kalabalığın 

taşladığı camlar kırıldı. Gruptakiler evin yanındaki ahırı ateşe 

verince jandarma havaya uyarı ateşi açtı. 2 saat süren olayların 

ardından gelen takviye ekipler kalabalığı dağıttı. 

Servet Evli, organize olmuş grubun "Kürtlere ölüm", 

"Alevilere ölüm", "Bunların hepsini yakın", "Bu dünyayı 

bunlara zindan edeceğiz" şeklinde bağırarak silahlarla eve ateş 

açtıklarını; çitleri, kapıları, camları, kırarak eve girmeye 

çalıştıklarını söyledi. Malatya Valisi Ulvi Saran ise olayı 

Twitter üzerinden şu sözlerle değerlendirdi: “Malatya'daki 

olay, davul çalınmasına gösterilen yersiz tepkinin davulcu 

tarafından abartılarak bir grup insanın kışkırtılmasından 

ibaret”. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent 

Arınç da olayın büyütüldüğünü savundu. 

Olaya ilişkin iddianamede savcı Alevi aileyi “haksız 

tahrik”le suçladı ve saldırganlardan daha ağır 

cezalandırılmalarını talep etti.  Alevi aileden Leyla Evli için 

“var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden 

yararlanarak zincirleme tehditte bulunmak” suçundan 2,5 yıldan 

8,5 yıla kadar; Servet Evli için de bununla beraber “basit 
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yaralama, davulcuya hakaret ve tehditte bulunma”, “alenen 

hakaret ve tehdit” gerekçeleriyle 3,5 yıldan 14 yıla kadar hapis 

cezası isteniyor. Ayrıca, mağdur ailenin bireylerinden Hasan 

Hüseyin Evli‟nin, ifadesinde olay tarihini yanlışlıkla 28 

Temmuz yerine 24 Temmuz olarak vermesi “suç uydurma” 

olarak değerlendirildi ve Evli‟nin 15 yıla kadar hapisle 

cezalandırılması istendi. 

 

 
Kürtlere linç dalgası  

-Kütahya'nın Emet ilçesinde, bir ilçe sakiniyle iki Kürt 

işçi arasında yaşanan gerginlik 16 Kürt işçiye yönelik linç 

girişimine dönüştü. Geceyi Kütahya Emniyet Müdürlüğü‟nde 

geçiren işçiler sabah saatlerinde memleketlerine gönderildi. 

-İstanbul‟un Çatalca ilçesinde bulunan Ormanlı köyünde, 

asfalt işinde çalışan 14 Kürt işçi, Kürtçe şarkı dinledikleri için 

köy sakinlerinin saldırısına maruz kaldı. Olay yerine giden 

diğer işçiler de 200‟ü aşkın kişinin saldırısına maruz kaldı. Olay 

yerine gelen jandarmalar işçileri alarak karakola götürdü.  

-Muğla'nın Dalyan Beldesi'nde Taştan Otel'de çalışan 

Kürt işçiler kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Otelin 

restoran kısmı taş ve sopalarla darmadağın edilirken işçiler 

canlarını kurtarmak için üst kata sığındı.   

-Sakarya'nın Kocaali İlçesi'ne bağlı Ortaköy'e mevsimli 

tarım işçisi olarak giden Kürt ailelere, linç girişiminde 

bulunuldu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi 

yaralandı. 
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Katliam anması nefret mitingine dönüĢtü  

Hocalı katliamının 20. yılını anmak için 26 Şubat Pazar 

günü Taksim‟de düzenlenen mitingde “Ermenistan yok olsun”, 

“Dişe diş, kana kan, intikam intikam”, “Bozkurtlar burada, 

Hrantlar nerede?”, “Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz” 

sloganları kullanıldı. Mitinge katılan İçişleri Bakanı İdris Naim 

Şahin konuşma yaptı. Şahin; Türk milletinin utanacak bir tarihi 

olmadığını söyledi ve Hocalı katliamı için “kan yerde 

kalmayacak” ifadelerini kullandı. İnsan Hakları Derneği (İHD) 

İstanbul Şubesi - Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, 

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De girişimi Hocalı mitingi tertip 

komitesi ile Bakan Şahin aleyhinde suç duyurusunda bulundu.  

 

HOMOFOBĠ- TRANSFOBĠ 
 

 
 

İstanbul Avcılar‟da bir sitede ikamet eden trans bireylere 

karşı düzenlenen eylemler iyice tırmandı. 6 Ekim gecesi 

ellerinde “Fuhuşa hayır”, “Ne erkek ne dişi, kim bu üçüncü 

kişi”, “Benim çocuğum aranızda büyümeyecek” dövizleri 

bulunan 50 kişilik grup konvoy oluşturdu; sitenin kapısında ateş 

yaktı, düdük çaldı ve nöbet tuttu. Olaylar sürerken trans 

bireylere yönelik gözaltılar oldu.  

İpek Gündüz Habervesaire.com sitesinde yayınlanan 

haberinde LMFAO grubunun 6 Ekim‟de Maçka Küçükçiftlik 

Parkı‟nda verdiği konserde eşcinsel bir çiftin „öpüştüler‟ diye 

konserden atıldığını belirtti. Çoğunluğunu gençlerin 

oluşturduğu eğlencede, Gündüz, heteroseksüel sevgililerin 

birbirleriyle “öpüşüp koklaştıkları”nı ancak iki erkeğin 
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öpüşmeye başlaması üzerine önce etraflarında bir halka 

oluştuğunu, çift öpüşmeye devam edince de etraftan gelen “cık 

cık” sesleri üzerine konser alanından atıldıklarını söyledi. 

 

EĢcinsellik: Orduda en ağır suç 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‟nin Türkiye‟ye 

ordudaki disiplin cezaları nedeniyle verdiği mahkumiyet 

kararları üzerine yeniden düzenlenen TSK'nın disiplin 

cezalarında eşcinsellik „en ağır disiplin suçu‟ olarak tarif edildi 

ve cezası „meslekten atılma‟ olarak belirlendi. Eşcinsel ilişkinin 

“gayri tabii mukarenet” şeklinde tanımlandığı disiplin 

kanununda meslekten atılma cezasının uygulandığı diğer suçlar 

ise; adam öldürme, ağır hapis veya bir seneden fazla hapis 

cezası alma, Askeri mahkemeler tarafından üç aydan fazla hapis 

cezası almak, rüşvet ve dolandırıcılık, yolsuzluk yapmak, devlet 

sırlarını açığa çıkarmak. 

 

Nefret cinayetleri 

Yaklaşık 15 yıldır Antalya‟da yaşayan Seçil Anne diye 

bilinen 1966 doğumlu Neşe Dilşeker, mahallede transların 

“sürülmesi”ni talep eden bir gösterinin bir ay ardından kendi 

evinde boğazı kesilerek öldürüldü.   

Diyarbakır'da yaşayan 17 yaşında bir gey, babası ve 

amcası tarafından 14 kurşunla öldürüldü.  
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SUÇLU 
YAZILAR 

ve 

SÖZLER 
 
Bu bölümde, 2012 yılında ifade özgürlüğüne karşı açılan 

davaları ele aldık. Yıl boyunca izleyebildiğimiz davaların bütününü 

bir kitaba sığdırmak olanaksız olduğundan en ilginç ve tipik olanları 

seçmeye, ama davalara dayanak oluşturan suç türlerinden en az bir 

örnek bulundurmaya ayrıca özen gösterdik. Bölümün sonuna da bu 

sene içerisinde beraat eden ve mahkumiyet kararı ile sonuçlanan 

davaları ve gene bu yıl boyunca engellenen sanatsal ve siyasal 

etkinliklerden bazı örnekleri de ekledik. Sadece bu bölümün bile, 

„2012 Türkiyesi‟nde „İfade Özgürlüğü‟nün bir fotoğrafını 

oluşturduğunu düşünüyoruz. 
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MASALLI ELEġTĠRĠ 

 
Yakup Önal‟ın suçu 

(TCK 125) 
 

Tekirdağ Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi, haftalık 

Şarköy'ün Sesi gazetesinde "Başkan Pinokyo ve 9 Cüceler" 

başlıklı yazısı yayımlanan Yakup Önal‟ı mahkum etti. Dönemin 

Ak Partili Belediye Başkanı Can Gürsoy ile belediye meclis 

üyeleri Ercan Yücel ve Olcay Yücel, hakarette bulunduğu 

gerekçesiyle Önal‟dan şikayetçi olmuşlardı. Mahkeme 

gazetecinin 'kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret 

ettiği' hükmüne vardı. Cezayı erteleyen mahkeme, gazetecinin 

bir yıl süreyle adli kontrol altında tutulmasına hükmetti. Üç yıl 

içinde „aynı suçu işlerse‟ cezası infaz edilecek. 

 

 
Ne demiĢti?  

 “Bir varmış bir yokmuş... Ülkenin birinde, deniz 

kenarında bulunan Şarki kasabasında Pinokyo adlı bir başkan 

varmış. Pinokyo'nun her kararına "emme basma tulumba" gibi 

onay veren 9 cücesi varmış… Bizim başkan Pinokyo, büyük 

umutlarla geldiği kasabasında 'sizi çamurdan kurtaracağım' 

diye sözler vermiş... Aylar geçmiş, ne yol yapıldığı varmış, ne 

de ses çıkaran. Şarki halkı yalnızca, başkanın biraz daha 

burnuna bakıp, 'umarız sözünde durur da burnunun üzerine 

çakılıp düşmez' dermiş. Öte yandan, 'emme basma' cücelerden 

bayraki olan üyesi olduğu yönetimin halka kiraladığı yerlerden 

bir tane kiralamış, burada terlik merlik satarmış. Eski işini 

kapadığı için halka verilmesi gereken yeri başkan Pinokyo'dan 

cüzi bir rakama kiralamış. Başka bir cüce eğlence yeri 

işletirmiş. Herkes onu 'fırıldak cüce' olarak bilirmiş” 
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HAPĠSTEN ÇIKAR ÇIKMAZ DAVA 
 

Ahmet ġık‟ın suçu 

(TCK 125) 

 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Oda TV 

davasının son duruşmasında tahliye olan gazeteci Ahmet Şık‟a 

cezaevi çıkışındaki konuşmasında “hâkim ve savcıları terör 

örgütlerine hedef göstermek ve tehdit etmek” suçlamasıyla dava 

açıldı. Dava, Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülmeye 

devam ediyor.  

 

 
Ne demiĢti?  

“Eksik kalmış adalet, hukuk ve demokrasi getirmeyecek… 

Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar ve hâkimler bu 

cezaevine girecek. Onlar buraya girdiğinde adalet gelecek. O 

cemaat bağlantılı, o çete bağlantılı adamlar buraya girecek."  
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“HALĠÇ'TE YAġAYAN SĠMONLAR” 
 

Hanefi Avcı'nın suçu 

(TCK 125, 267; TCK 285,  288) 

 
Tutuklu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya, “Haliç'te 

Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat”  kitabı 

sebebiyle birden fazla dava açıldı.  

 

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi Avcı'nın, kitapta ismi 

geçen Osman Hilmi Özdil'e „iftirada bulunduğu‟ için 1 yıl, 

„hakaret ettiği‟ gerekçesiyle de 3 ay 15 gün hapis cezası 

almasına hükmetti. 3 ay 15 günlük ceza 2 bin 100 lira adli para 

cezasına çevrildi. Ancak, bu cezalara ilişkin hükmün 

açıklanması geri bırakıldı.  

 

Avcı'ya, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'e "hakaret"; 

"ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla yargılanan Muharrem 

Polat'a karşı da “hakaret”, “soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve 

"adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla Ankara 

2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki ayrı dava açıldı. İki dava da 

3. yargı paketi kapsamında ertelendi.  
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ÖLDÜRÜLMEDĠ, REHĠN ALINDI 
 

Ramazan Yüce‟nin suçu 

(TCK 215, TMK 7) 

 
PKK; 2007‟de Hakkari Dağlıca'daki askeri birliğe saldırı 

düzenlemiş, 8 askeri de rehin almıştı. Bu askerlerden er 

Ramazan Yüce ile uzman çavuş Halis Çağan hakkında “suçu ve 

suçluyu övmek” ve “basın yoluyla terör örgütü propagandası 

yapmak” suçlarından dava açıldı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi 

er Ramazan Yüce‟yi „terör örgütünün yayın organında yaptığı 

açıklamalar‟ sebebiyle „basın ve yayın yoluyla silahlı terör 

örgütünün propagandasını yapmak‟ suçundan 1 yıl 3 ay hapis 

cezasına çarptırıldı.  
 

 

Ne demiĢti?  

“Şu an iyiyiz, durumumuz iyi. Buradaki arkadaşların 

hepsi bize ağabey-kardeş gibi davranıyorlar. Bize anlatıldığı 

gibi değil buralar. Bunları gidip halka da söyleyeceğiz. 

Özellikle devlet büyüklerine sesleniyorum. Bu, artık silah 

yoluyla çözülecek bir sorun değil. Masaya otursunlar, güzellikle 

çözsünler. Ne asker aileleri, ne de gerilla aileleri artık 

ağlamasın” 



 

53 

 

  

BM'YE MEKTUP 
 

Mahmut Alınak'ın suçu 

(TCK 216/1, TCK 301/4) 

 
Mahmut Alınak‟a Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreterliği‟ne hitaben yazdığı dilekçede “halkı kin ve 

düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle dava açıldı. Kars 2. Asliye 

Ceza Mahkemesi Alınak‟ın TCK 216‟dan beraat etmesini 

kararlaştırdı. Mahkeme, atılı suçun TCK 301. Madde 

kapsamında (Türklüğü tahkir ve tezyif) değerlendirilmesi 

gerektiğini ancak Adalet Bakanlığı‟nın 301/4. Madde gereği 

istenen izni vermediğini belirterek davayı sonuçlandırdı.  

 

 

Ne yazmıĢtı?  

“Sömürge bile olsalar tarihte hiçbir halkın dili ve kimliği 

yasaklanmamıştır. Bugün de yeryüzünde adı yasaklı olan tek bir 

millet, tek bir ülke yoktur. Ama Kürt milleti ve onun ülkesi 

Kürdistan‟ın adı yasaklıdır… Türk devlet makamlarına tek bir 

harfle bile olsa Kürtçe bir yazı gönderilemez, suçtur… Devlet 

PKK‟ye karşı sınır içerisinde ve sınır dışında savaş uçakları ile 

apaçık bir savaş yürütmektedir. Ama bu kuralsız bir savaştır ve 

bu kuralsız savaş ne iç hukuka, ne de uluslararası hukuka 

uymaktadır… Birleşmiş Milletlerden bu kıyıma müdahale 

ederek,  

1- Soykırım suçunu birlikte işleyen Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı‟nın Birleşmiş Milletlerce 

oluşturulacak olan uluslararası bir mahkemede yargılanıp 

cezalandırılmalarını,  

2- Kürtlerin gasp edilen ulusal ve insani haklarının iade 

edilmesi için aracılık yapmanızı  

talep ederiz”  
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DAVALIK TWIT‟LER 
 

Fazıl Say‟ın suçu 

(TCK 216/3) 
 

Fazıl Say hakkında Twitter hesabında paylaştığı iletilerde 

"halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen 

aşağıladığı” suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul 19. Sulh Ceza 

Mahkemesi'nde yargılanan Say'ın 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi 

isteniyor.  

 

 

Ne demiĢti? 

- Irmaklarından şaraplar akacak diyorsun, cenneti ala 

meyhane midir? Her müminine 2 huri vereceğim diyorsun, 

cenneti ala kerhane midir? Bilmem fark ettiniz mi ama nerede 

yavşak, adi magazinci, hırsız şaklaban varsa hepsi Allahçı, bu 

bir paradoks mu? 

- Müezzin 22 saniyede okudu akşam ezanını yahu. 

Prestissimmo con fuco! Ne acelen var? Sevgili? Rakı masası?" 

- Tanrı, uğruna yaşayacağın bir şey mi, öleceğin bir şey 

mi, yoksa hayvanlaşıp öldüreceğin bir şey mi? Bunu da düşün. 

 

 

“ALLAHU EKBER” 
 

Yakup Köse'nin suçu 

(TCK 220) 

 
28 Şubat sürecinde İBDA-C üyeliğiyle suçlanarak 14 

yaşında cezaevine giren ve 10 yıl hapis yatan Yakup Köse, 

cezaevi avlusunda yüksek sesle “Allah Bismillah, Allah-u 

Ekber” diyerek tekbir getirdiği için „terör örgütüne yardım 

yataklık‟ gerekçesiyle 1 yıl daha hapse mahkum edildi. 

Yargıtay‟ın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi‟nin verdiği 

cezayı onamasıyla hüküm kesinleşti.  
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BĠR MAHKEME SUÇ DEDĠ, 

DĠĞERĠ ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
 

(TCK 220, TMK 7; TCK 215) 

 
Müzisyen Pınar Aydınlar‟a Dersim‟deki konserinde 

1973‟te hayatını kaybeden TKP/ML TİKKO örgütü kurucusu 

İbrahim Kaypakkaya‟yı andığı için dava açılması üzerine 

şehirde “İbrahim Kaypakkaya'yı anmak suç değil” eylemi 

düzenlendi. Eyleme katılan Demokratik Haklar Federasyonu 

üyesi beş kişi hakkında açılan iki ayrı dava farklı sonuçlandı.  

 

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, bu ve başka 

eylemlerde attıkları sloganlar sebebiyle sanıkları „terör örgütü 

üyeliği‟ ve „örgüt propagandası‟ suçlarından mahkum etti. 

Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel, Hozat Belediye 

Başkanı Cevdet Konak, Evrim Konak 14 yıl, Murat Kur 12 yıl, 

Deniz Kırbağ 11 yıl 2 ay, Hıdır Yıldız 10 yıl 4 ay ve Tuğçe 

Özgül 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

 

Aynı olay sebebiyle ise Tunceli Sulh Ceza 

Mahkemesi‟nde „suçu ve suçluyu övme‟ iddiasıyla da dava 

açıldı. Mahkeme, AİHM‟nin 2010 yılında verdiği bir kararı esas 

alarak “Düşünce ve ifade özgürlüğünün sadece beğenilen ve 

zararsız fikirler için değil, şoke edici olanlar için de geçerli 

olduğu, sözlerin sertliğine rağmen şiddetin övülmediği” 

sonucuna varıp sanıkların beraatine hükmetti. AİHM bu 

kararında “İbo yaşıyor, TİKKO savaşıyor”, “Liderimiz İbrahim 

Kaypakkaya” şeklindeki sloganların „kalıplaşmış solcu 

sloganlar‟ olduğunu, izinli gösteride atıldıkları için şiddete çağrı 

diye değerlendirilemeyeceğini belirtiyordu.  
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PORNO TEZ 
 

Deniz Özgün ve Elif ġafak Urucu‟nun suçu 

(TCK 226) 
 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel 

İletişim Tasarım Bölümü öğrencisi Deniz Özgün, Elif Şafak 

Urucu ile birlikte, “akademik özgürlüğün sınırının nereye kadar 

olduğunu görmek” için bitirme tezi olarak porno film çekmişti.  

Tez jürisi 'The Porn Project' (Porno Projesi) adlı teze en düşük 

notu vermiş, 2011‟in Ocak ayında konunun basına yansımasıyla 

üniversite yönetimi de olaya müdahil olmuş, Bölüm Başkanı 

İhsan Derman ile öğretim üyeleri Ali Pekşen ve Ali Atıf Akın'ın 

üniversite ile ilişikleri kesilmişti.  

 

İki öğrenci hakkında, kamu hizmeti veren stüdyolarda 

yetki ve izin olmadan 'ahlaka mugayir' porno film çekip 

oynadıkları ve çekilen filmin reklamını yaptıkları 

suçlamalarıyla, 'müstehcenlik' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar 

hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, İstanbul Asliye Ceza 

Mahkemesi‟nde görülüyor.  
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MEZAR BAġINDA KONUġMA 
 

Nilgün Soydan‟ın suçu 

(TCK 267, 125) 
 

DİSK'in öldürülen genel başkanı Kemal Türkler'in kızı 

Nilgün Soydan, babasının mezarı başında yaptığı konuşmada 

babasının öldürülmesi hakkında, yanlış insanların içeride 

tutulduğu, Adan‟ın; Türkler‟in katili Ünal Osman Ağaoğlu‟na 

silah temin ettiği ve azmettirici olduğu iddialarını dile 

getirmişti. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde görülen, MHP İstanbul 

Milletvekili Celal Adan'ın müşteki olduğu dosyada Soydan‟ın 

hakaret ve iftira suçlamalarıyla 6 yıl hapsi isteniyor.  

 

Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul 

Merter'deki evinin önünde vurularak öldürülmüş; ancak cinayet 

davası zaman aşımına uğramıştı. 
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GOGOL OYUNU TÜRKĠYE‟DE MAHKUM 
 

Nazlı Masatçı‟nın suçu 

(TCK 318) 

  
İzmir Yenikapı Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve 

oyuncu Nazlı Masatçı ile 5 tiyatrocuya, Nikolay Gogol‟un 

„Palto‟ adlı oyununu vicdani retçi İnan Süver‟e destek 

eyleminde sahneledikleri için dava açıldı. İzmir 20. Sulh Ceza 

Mahkemesi, oyuncuları „halkı askerlikten soğutma suçu‟ndan 

5‟er ay hapse mahkum etti.  

 

Mahkeme sanıklara verdiği 6‟şar aylık hapis cezasını, 

mahkemedeki tutumları ve sabıkasız olmalarını göz önünde 

bulundurarak 5'er aya indirdi ve hükmün açıklanmasını geri 

bıraktı. 
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10 KASIM TÖRENĠNĠ ELEġTĠRMEK 
 

Ali AkbaĢ ve Behlül Metin‟in suçu 

(Atatürk Aleyhinde ĠĢlenen Suçlar Hakkında Kanun) 

  
Kocaeli Kartepe İnsan Hakları Derneği‟nin 21 Ocak 

2012‟de düzenlediği “Faşist militarist törenler kaldırılsın” 

başlıklı açıklama için Ali Akbaş ve Behlül Metin‟e “Atatürk‟ün 

anısına alenen hakaret” suçlamasıyla açılan dava Kocaeli Asliye 

Mahkemesi‟nde devam ediyor.  

 

 

Ne dediler? 

“10 Kasım törenleriyse ayrı bir faciadır… 75 yıl önce 

gerçekleşen bir ölüm vakası için hala törenler düzenlenmekte… 

vatandaş toplu yas tutma eylemine sevk edilmektedir. Hepimiz, 

kısa süre önce ölen Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong İl için 

ülkede mecburi yas ilan edildiğini, ağlayıp dizlerini 

dövmeyenlerin de mahkemece 6 ay ücretsiz çalışma kampına 

gönderildiğini okuduk ve güldük. Tüm dünyanın güldüğü 

Kore‟ye, dünya üzerinde Türkiye‟den başka benzeyen ülke 

yok”. 
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NEWROZ HABERĠNE CEZA 
 

Reyhan Çapan‟ın suçu 

(TMK 7, TCK 218) 

 
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem Yazı 

İşleri Müdürü Reyhan Çapan‟ı 21 Mart tarihli gazetenin birinci 

ve sekizinci sayfalarında yer alan "Söz Serhıldan'ın", 

"Özgürlüğe kadar kesintisiz eylem", "Kürtlerin Amed ve 

İstanbul Newrozu" başlıkları sebebiyle KCK ve PKK'yi övmek 

suçlamasından mahkum etti. „Suçun‟ basın yayın yoluyla 

işlenmesi nedeniyle yüzde 50 arttırılan ceza, Çapan'ın sabıkasız 

oluşundan ötürü yüzde altı oranında indirilerek 1 yıl üç ay hapis 

cezasına çevrildi. Mahkeme heyeti, sanık pişmanlık 

göstermediği için “bir daha suç işlemeyeceği konusunda tam bir 

vicdani kanaat oluşmadığından” cezanın ertelenmemesine karar 

verdi. Dava temyiz aşamasında.  
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NEFRET SÖYLEMĠNE TEPKĠYE CEZA 
 

Ahmet Mancak‟ın suçu 

(TMK 7) 
 

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık‟ın Güneydoğu‟da 

ensest ilişkinin çok yaşandığını iddia eden 27 Ocak 2011 tarihli 

ve "Güneydoğu'daki çanak anten terörü" başlıklı ayrımcı 

yazısına tepki göstermek için Güneydoğu Dernekler 

Federasyonu'nun çağrısı üzerine Posta gazetesinin Bağcılar'daki 

ofisinin önünde toplanan bin kişi, açıklama yapıp gazete 

binasına siyah çelenk bıraktı. Eylemciler arasında yer alan 

Gergerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Mancak ile derneğin Yönetim Kurulu 

Üyeleri Bayram Sav, Emin Kılınç, İsmail Sucu ve Mevlüt 

Karataş hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" 

suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nce açılan davada dört yöneticinin beş yıla kadar 

hapisle cezalandırılması istendi.  

 

 

Ne dediler? 

 "Bu yazı “Nefret Suçları” bağlamında 

değerlendirebilecek bir yazıdır. Posta Yönetimi‟nin bu işi 

sadece özürle geçiştirmemesini talep ediyoruz. Yargıya gitme 

hakkımızı saklı tutmakla beraber, Candaş Tolga Işık hakkında 

açılan davalara müdahil olacağımızı ilan ediyoruz. Basın yayın 

meslek kuruluşlarından da ses çıkmamasını art niyetli 

buluyoruz, bunun bir an önce kınanmasını bekliyoruz. Buradan,  

Kürtleri pornocu ve tecavüzcü ilan edenleri kınıyoruz, 

uyarıyoruz…  

Ateşle oynuyorsunuz”  
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“REJĠMĠ YIKMAK ĠSTĠYORUM” 
 

Müslüm Gündüz‟ün suçu 

(TMK 7) 
 

Bir TV kanalında “Ben rejimi yıkmak istiyorum” diyen 

Müslüm Gündüz‟ün 5 yıla kadar hapsi isteniyor. Mahkemeye 

gönderilen iddianamede Gündüz “terör örgütü propagandası” 

yapmakla suçlanıyor.  

 

 

Ne dedi? 

"Bugün rejim gidiyor. 28 Şubat'tan önce devletle mindere 

çıktık. Rejim bizi aldı yere vurdu, eyvallah. Rejimin taşları öyle 

oynadı ki 6 ay boyunca her gece laiklik nedir bu tartışıldı. Biz 

imanımızın gereğini yaptık. O sarsıntı bu değişimi getirdi. Biz 

şeriat istiyoruz. Bizim derdimiz harf inkılabıyla, medeni 

hukukla. 28 Şubat'ta devletle minderdeydik. Onlar bizi o zaman 

yendi, fakat şimdi biz yeniyoruz" 
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OLMAYAN ÖRGÜTÜN PROPAGANDASI 
 

(TMK 7) 

 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Halkevleri‟nin çağrısı 

üzerine 120 kişi, 20 Ağustos 1981‟de idam edilen Mustafa 

Özenç‟in geçtiğimiz yılki ölüm yıldönümünde Adana‟daki 

mezarı başında bir araya gelmişti. Özenç‟i anan 34 kişiye, artık 

var olmayan “THKP/C Devrimci Yol adlı terör örgütünün 

propagandasını yapmak”tan dava açıldı. Devrimci Yol‟un 

bayrağı, Özenç‟in ve Che‟nin resmi, “Tek yol devrim” yazılı 

döviz, “Mahirlerden Özenç‟e, selam olsun Dev Genç‟e” diye 

slogan atmak ve Dev-Genç Marşı‟na eşlik etmek suç unsuru 

sayılıyor. 

 

12 Eylül davasında Özenç‟in yakınlarının müşteki 

sıfatıyla yaptıkları başvuru ise kabul edilmişti.  

 

  

 

YASADIġI GÖSTERĠ ?! 
(2911- Toplantı Gösteri YürüyüĢleri Kanunu) 

 

Atanamayan öğretmenler 
 

Atanamayan Öğretmenler Platformu kurucularından 

Şafak Bay, 9 Haziran 2004'te bir basın açıklamasına katıldığı 

için Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi‟nde yargılanıyordu. 10 

Haziran 2011'de tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi'nde (GATA) hayatını kaybeden Bay, ölümünden 5 

ay sonra 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.  
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2012 yılında 

CEZA ALANLAR 
 

 
 

Kemal AktaĢ, Şırnak‟ın Silopi İlçesi‟nde 2006 Newroz 

kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle TMK 7‟den 2 yıl 1 

ay hapis cezası almıştı. Yargıtay‟ın cezayı onamasıyla hüküm 

kesinleşti.  

Gizem Görnaz, „Evrensel Genç Hayat‟ gazetesinde 

yayınlanan “Yakarım KTÜ‟yü de yakarım” başlıklı yazısı 

sebebiyle TCK 125'ten 11 ay hapis cezası aldı.  

Hemê Heci, Kars'ta düzenlenen 2010 Newroz 

etkinlğinde  söylediği şarkılar nedeniyle TMK 7. maddeden 10 

ay hapis cezası aldı.  

 Hacı Orman ve 26 kiĢi, Atılım gazetesi ile Sanat ve 

Hayat Dergisi'nin yayın komisyon başkanlığını yürüten Kutsiye 

Bozoklar'ın cenaze töreninde atılan sloganlar ve bulunan 

flamalar sebebiyle yargılandı. TMK 7'den mahkum edilen 25 

sanıktan 13'ü 1 yıl 15 gün, 12'si de 10 ay hapis cezası aldı.  

Evrim Konak, Murat Kur, Deniz Kırbağ, Hıdır Yıldız 

ve Tuğçe Özgül İbrahim Kaypakkaya ile ilgili slogan attıkları 

gerekçesiyle TMK 7 ve TCK 220'den yargılandı. Konak 14 yıl, 

Kur 12 yıl, Kırbağ 11 yıl 2 ay, Yıldız 10 yıl 4 ay, Özgül de 8 yıl 

8 ay hapse mahkum edildi.  

Hanefi Avcı, “Haliç'te Yaşayan Simonlar: Dün 

Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabında ismi geçen Osman 

Hilmi Özdil'e TCK 267‟den 1 yıl, TCK 125‟ten de 3 ay 15 

gün hapis cezasına çarptırıldı. 
ġerafettin Halis,  7 ayrı konuşması sebebiyle TMK 7'den 

15 yıl 7 ay hapse mahkum edildi.  

Ramazan Yüce, askerdeyken PKK tarafından rehin 

alındığı sırada verdiği beyan sebebiyle TMK 7‟den 1 yıl 3 ay 

hapis cezası aldı. 

5 BarıĢ Grubu üyesi, Mahmur mülteci kampından 

gelmelerinin ardından TCK 220 ve TMK 7'den 9'ar yıl 6'şar ay 

hapis cezası aldı.  
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Gülnaz Yıldırım Yıldız, TMK 7 ve Basın  Kanunu'na 

muhalefetten 3 yıl 9 ay hapis ve 40 bin TL para cezası aldı.  

Yakup Köse, cezaevi avlusunda yüksek sesle “Allah 

Bismillah, Allah-u Ekber” diyerek tekbir getirdiği için TCK 

220'den 1 yıl hapse mahkum edildi. Yargıtay‟ın, İstanbul 14. 

Ağır Ceza Mahkemesi‟nin verdiği cezayı onamasıyla hüküm 

kesinleşti.  

Leyla Zana, 2007-2008 yılları arasında yapmış olduğu 9 

ayrı konuşmadan dolayı TCK 220 ve TMK 7'den 10 yıl hapis 

cezası aldı. Mahkeme, Yargıtay‟ın bozma kararına direndi.  

Çetin Güler ve Metin Güler,  Manisa'da 2011 

Newroz'unda söyledikleri şarkılar sebebiyle TMK 7'den 10'ar 

ay hapis cezası aldı.  

Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz, 'parasız eğitim' pankartı 

açtıkları için TCK 220 ve TMK 7'den 8'er yıl 5'er ay hapse 

mahkum oldu.  

Ġrfan Babaoğlu, "Auschwitz'ten Diyarbakır'a 5 Nolu 

Cezaevi" kitabı sebebiyle TMK 7'den 1 yıl 3 ay hapis cezası 

aldı.  

Aysel Tuğluk, 10 ayrı konuşması sebebiyle TCK 220 ve 

TMK 7'den 14 yıl hapis cezası aldı.  

Sinem Kara, Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörünü 

protesto eyleminde öğrenciler adına okuduğu basın açıklaması 

metni sebebiyle TCK 125'den 10 ay hapis cezası aldı.   

Ferhat Tunç, Tunceli‟deki 1 Mayıs mitingindeki 

konuşması sebebiyle TMK 7'den 2 yıl hapis cezası aldı.  

ġiar RiĢvanoğlu,  1, 2 ve 3 Mayıs 2010 tarihlerinde ROJ 

TV'de yaptığı konuşmaları nedeniyle TMK 7‟den 2 yıl 4 ay 

hapse mahkum edildi.    

Sebahat Tuncel, TCK 220‟den 8 yıl 9 ay hapis cezası 

aldı. 

Reyhan Çapan, Özgür Gündem'deki Newroz haberleri 

sebebiyle TMK 7 ve TCK 218‟den 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.  

Kadri Kaya, Erdoğan Altan ve Mehmet KarabaĢ; 

Dicle Haber Ajansı ve Batman Postası‟nda çalışırken TCK 

220‟den 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası aldı. 

Nazlı Masatçı ve 5 tiyatrocu, Nikolay Gogol‟un „Palto‟ 

adlı oyununu vicdani retçi İnan Süver‟e destek eyleminde 
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sahneledikleri için TCK 318'den 5‟er ay hapse mahkum etti. 

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.  

Ahmet Altan, “Devlet Yardakçılığı ve Ahlak” yazısı 

sebebiyle Başbakan Erdoğan‟a 15 bin lira tazminat ödemeye 

mahkum edildi.  

Ahmet Altan, “Alaturkalık” başlıklı yazısı nedeniyle 

Başbakan Erdoğan'a 15 bin lira manevi tazminat ödemeye 

mahkum edildi. 

Ferhat Tunç, 1 Mayıs 2011'de Dersim'de yaptığı 

konuşmasından dolayı TCK 215 ve TMK 7‟den 2 yıllık hapis 

cezasına çarptırıldı. Mahkeme 3. yargı paketine dayanarak 

cezayı, 3 yıl „aynı suçu işlememesi‟ koşuluyla erteledi.  
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2012 yılında 

AKLANANLAR 
 

Mahmut Alınak, BM Genel Sekreterliği'ne hitaben 

yazdığı mektup nedeniyle TCK 216. maddeden, 

Ġsmail Saymaz ve Hasan Çakkalkurt, Radikal'de 

yayınlanan haberleri sebebiyle TCK 125, 285 ve 288. 

maddelerinden, 

ġebnem Korur Fincancı ve Adnan Demir, 

www.taraf.com sitesinde yayınlanan röportaj sebebiyle TCK 

125 ve 131. maddelerinden,   

Ayhan Kiraz, Çaycuma Sanat'ta yayımlanan karikatürü 

nedeniyle TCK 216/3. maddeden, 

Doğan Özkan,  İnsan Hakları Haftası etkinlikleri 

kapsamında Selimiye Kışlası önünde yaptığı açıklama 

nedeniyle TCK 318. maddeden,  

Taraf gazetesinin 7 muhabiri, Sedat Selim Ay‟la ilgili 

"İşkence ve Tecavüz Emniyet altında" haberi sebebiyle TMK 

6/1. maddeden, 

Halil Savda, internet sitesinde yayımlanan bir yazı 

sebebiyle TCK 318. maddeden, 

Halil Savda, Mehmet Atak, Fahri Fatih Tezcan, 

Ahmet Aydemir ve Davut Erkan, vicdani retçi Enver 

Aydemir'e destek amacıyla attıkları sloganlar nedeniyle 

TCK 318. maddeden AKLANDILAR.  
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2012 yılında 

ERTELENEN DAVALAR* 
 
Ġrfan Sancı ve Süha Sertabiboğlu, Yumuşak Makine 

kitabı sebebiyle TCK 226. maddeden,  

Funda Uncu ve Hasan Basri Çıplak, Ölüm Pornosu 

kitabı sebebiyle TCK 226. maddeden, 

Leyla Zana, Diyarbakır'da 2007 yılındaki Newroz 

kutlamalarındaki konuşması sebebiyle TCK 215. maddeden 

Cüneyt Özdemir, bir tecavüz davasındaki kararı 

eleştirdiği için TCK 125. maddeden  

Pınar Aydınlar, Özlem Gerçek ve Erkan Duman, 

Tunceli'deki konserde söyledikleri türküler sebebiyle TMK 7. 

maddeden 

Hatip Dicle ve Selim Sadak, bir televizyon programında 

sarf ettikleri sözler sebebiyle TCK 215. maddeden 

yargılanıyordu. 

 
* Bu davalar 3. yargı paketi olarak bilinen yasal 

düzenlemelere  dayandırılarak ertelendi.  Bu düzenleme ile birlikte 

31.12.2011 tarihine kadar basın aracılığı ile veya kanaat açıklama 

yolu ile işlenmiş suçlarda kamu davasının açılması ertelenebilecek, 

eğer kovuşturma evresine geçilmiş ise kovuşturma ertelenebilecek, 

mahkumiyet kararı kesinleşmiş dahi olsa infazı ertelenebilecek. Yani 

dava açılmamış ise davanın açılması, dava açılmış ise davanın, 

kesinleşmiş ceza varsa cezanın infazı ertelenebilecek. Hakkında 

erteleme kararı verilen kişi artık 3 yıl içinde tekrardan basın aracılığı 

ile veya kanaat açıklama yolu ile suç işlemez ise kovuşturmaya yer 

olmadığı veya düşme kararı verilecek. Hakkında erteleme kararı 

verilen kişi için bu erteleme kararı hiç bir şekilde hak yoksunluğu 

doğurmayacak. 
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ENGELLENEN  

ETKĠNLĠKLER 
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ġENLĠK 
 

Taraftar kutlaması 
Avrupa şampiyonu olarak Türkiye‟ye gelen Fenerbahçe 

Universal Kadın Voleybol takımı havaalanında taraftarlarca 

karşılandı. Kutlamaya gelen yüzlerce taraftara polis sert 

biçimde müdahale etti. Polis tarafından itilen 12 yaşındaki kızın 

bacağı kırıldı. Takım oyuncusu Naz Aydemir Twitter 

hesabından polisin attığı biber gazlarının dumanı otobüsün içine 

girdiği için takımın güçlükle nefes aldığını belirtti.  

 

 
 

 

KONSER 
 

Pınar Aydınlar‟a dava  
Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar ile Grup Munzur 

üyeleri Özlem Gerçek ve Erkan Duman hakkında, Tunceli‟deki 

Munzur Festivali‟nde söyledikleri türküler ve yaptıkları 

konuşmalar nedeniyle, „terör örgütü propagandası yapmak‟ 

suçundan, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava 

açıldı. Savcı, „İbrahim‟e Ağıt‟, „Ali Haydar‟, „Kırmızı Gül‟ adlı 

şarkılarda adı geçen ve 1973‟te hayatını kaybeden Ali Haydar 

Yıldız ile İbrahim Kaypakkaya‟nın TKP/ML TİKKO mensubu 

olduğunu ifade etti.  

Ayrıca iddianamede, konser esnasında ellerinde İbrahim 

Kaypakkaya ve Mao resimleri olan 30 kişilik grubun, Partizan 

yazılı kepler giydikleri, sürekli “Ovacık şehitleri ölümsüzdür”, 
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“Mahir, Hüseyin, Ulaş, kurtuluşa kadar savaş”, “Güler Zere 

ölümsüzdür”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Önderimiz İbrahim, 

İbrahim Kaypakkaya” şeklinde sloganlar atarak, konseri 

„örgütün gösterisi‟ haline getirdikleri belirtildi. Sanatçının 

izleyicilere teşekkür etmesi ise “slogan atanlara teşekkür 

etmiştir” şeklinde değerlendirildi 

 

 

TĠYATRO 
 

Tiyatro dekoruna sansür 
Hürriyet gazetesinin haberine göre Tiyatrokare‟nin 

“Onca Yoksulluk Varken” adlı oyununun Erzurum‟da 

sahnelenmesi belediye engeline takıldı. Tiyatronun kurucusu 

Nedim Saban oyuna, dekordaki “Kahrolsun Faşizm” yazısı 

sebebiyle salon verilmediğini ifade etti.  

Emile Ajar‟ın aynı adlı romanından uyarlanan oyun, 

Fransa‟nın Arap mahallelerinden birinde, anneleri fahişelik 

yapan çocuklara evini açan bir Musevi kadının öyküsünü 

anlatıyor. 

 

 
 

SOKAK SANATI 
 

Pandomime ceza  
İzmir Karşıyaka Çarşısı‟nda zabıta, zaman zaman 

pandomim gösterisi yapan İlker Kılıçer‟e, müzik setinden 

çaldığı müzikle gürültü yapıp çevreyi rahatsız ettiği 
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gerekçesiyle 82 TL para cezası kesti. Sokak sanatları için 

düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Kılıçer cezaya şu 

sözlerle tepki gösterdi: 

"Herhalde dünyada çevreyi sanatla kirlettiğimden dolayı 

ceza alan ilk pandomimci ben oldum. Zabıta bana yüksek sesle 

çevreyi rahatsız etmekten bu cezayı kesti. Sanat ne zamandan 

beri sokakları kirletmeye başladı?" 

 

AFĠġ/ PANKART 
 

Diyarbakır‟da Newroz afiĢleri toplatıldı 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi BDP‟nin Newroz 

kutlamaları için hazırladığı ve kentteki billboardlara asılan el 

ilanları ve afişler için yasaklama ve toplatma kararı verdi. 

Kararın ardından billboardlara asılan afişler söküldü. Karara 

gerekçe olarak „An Azadi An Azadi‟ (Ya özgürlük ya özgürlük) 

ibaresi gösterildi. Terörle Mücadele Kanunu‟nun 6. maddesine 

dayandırılan kararda afişlerin PKK/KCK örgütünün “direniş 

hamlesini benimsediği” ifade edildi.   

 

Grev pankartına ceza 
21 Aralık'ta Kamu Emekçileri Sendikaları 

Konfederasyonu‟na (KESK) bağlı sendikalar bir günlük iş 

bırakma eylemi gerçekleşmişti. Adana‟da Eğitim-Sen Şube 

Başkanı Güven Boğa Karşıyaka Endüstrisi Meslek Lisesi 

kapısına grev ilanı astı. Mahkeme pankartı asan 3 kişi için 154 

TL, 2 kişi için de aynı fiili ikinci kez işledikleri için 500 TL 

para cezası kesti.  

 
ĠMO binasından pankarta gözaltı 
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TMMOB'a bağlı İnşaat Mühendisler Odası‟nda (İMO) 

işten atılan temizlik işçisi Cansel Malatyalı, 1 Ağustos sabahı 

binanın 6. katına pankart astığı için oda yönetiminin haber 

verdiği polisler tarafından gözaltına alındı. Pankartta "İMO 

yönetimi tarafından keyfi olarak işten çıkarıldım. İşimi geri 

istiyorum - Cansel Malatyalı" yazıyordu.  

 

Üniversitede pankart indirme 
İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde, bir grup 

öğrenci sabah saatlerinde Kürtçe ve Türkçe, "Kapitalizm 

öldürür! İşçi ölümleri kader değil, örgütlü bir cinayettir" yazılı 

pankartlar astı. Kürtçe pankart öğlen saatlerinde sivil polis ve 

özel güvenlikçiler tarafından kaldırıldı. Öğrenciler pankartı 

tekrar asması üzerine okula çevik kuvvet girdi, iki pankart da 

indirildi.  

 

FĠLM/BELGESEL 
 

Film gösterimine son anda yasak 
Enez Kaymakamlığı, kentsel dönüşümü konu alan 

Ekümenopolis belgeselinin gösterilmesine önce izin verdi, 

ardından engelledi.  Filmin gösterileceği gün Belediye Enez'de 

filmin anonsunu yaptı, araçlar tahsis edildi; ancak gösterime beş 

saat kala düzenleyicilere sözlü olarak "trafiği aksatacağı" 

gerekçesiyle gösterime izin verilmeyeceği bildirildi. Enez 

Kaymakamı Fatih Baysal, Enez'in yaz aylarında çok kalabalık 

olduğunu ve bu yüzden yer sorunu nedeniyle izin 

vermediklerini belirtti.  

 

KONFERANS 
 

Suriye‟yi konuĢamazsınız!  
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi‟nde 

(DTCF) Bilim ve Sanat Topluluğu tarafından CHP Denizli 

Milletvekili İlhan Cihaner ve soL yazarı Mesut Odman‟ın 

katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan “Suriye‟de Neler Oluyor” 
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paneli, dekanlık tarafından iptal edildi. Dekanlık iptal kararını 

“etkinliğin içeriği uygunsuz” diyerek aldığını açıkladı.  

 

Tuncel'in üniversitede konuĢmasına engel! 
5-6 Ekim‟de düzenlenecek Cinsiyet Eşitliğinin İnşası 

Konferansı için salon vermeyi kabul eden Galatasaray 

Üniversitesi, konuşmacılar arasında bulunan BDP Milletvekili 

Sabahat Tuncel‟in listeden çıkarılmasını istedi. Konferansı 

düzenleyenler bunu kabul etmeyince Üniversite salon tahsisini 

geri çekti. Filmmor Kadın Kooperatifi (FİLMMOR) 

Galatasaray Üniversitesi Medya Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (MEDİAR), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-

DER) ve Mor Çatı‟nın ortaklaşa düzenlediği Uluslararası 

Cinsiyet Eşitliğinin İnşası Konferansı‟na İsveç Konsolosluğu da 

destek olmuş, konferansın tüm tarafları isimler üzerinde 

anlaşmış, isimler Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü 

tarafından da onaylanmıştı.  

 

YÜRÜYÜġ/MĠTĠNG 
 

Newroz yasağı  
İçişleri Bakanlığı bir hafta öncesinden Newroz 

kutlamalarının 21 Mart dışında bir tarihte yapılmasını 

yasakladığını duyurdu. BDP ise Newroz‟u çeşitli iller için daha 

önceden belirledikleri tarihlerde kutlayacağını açıkladı. 

İstanbul‟da polis, miting alanı Kazlıçeşme‟ye erişimi 

engellemek için olağanüstü hal önlemleri aldı. Tren seferleri 

iptal edildi; otobüs, tramvay ve metrobüs seferleri 

sınırlandırıldı. Miting alanına ulaşmak isteyenlere polis mani 

oldu. Biber gazının etkisiyle Arnavutköy BDP yöneticisi Hacı 

Zengin yaşamını yitirdi.   

Diyarbakır‟da da miting alanına erişimin engellenmesine 

rağmen eylemciler 5 km‟lik bir tarlayı yürüyerek miting alanına 

ulaştı. Alanda toplananların gittikçe artması üzerine polisler 

alandan çekildi. Şehirde 21 Mart‟ta yapılması planlanan resmi 

„Nevruz‟ kutlamaları ise iptal edildi. 
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Ağrı‟da „gününde,‟ yani 21 Mart‟ta yapılacak etkinliğe 

de izin verilmedi. BDP il binası önüne yürümek isteyen grup 

engellendi. Polis, yaşanan gerginlik sırasında TOMA‟nın 

(Toplumsal Müdahale Aracı) önüne geçen BDP'li Ağrı 

Milletvekili Halil Aksoy'u darp etti. Diğer milletvekillerinden 

Ertuğrul Kürkçü Mersin‟de darp edildi; Ahmet Türk Batman‟da 

polis tarafından yumruklandı.   

 

 
 

Evrensel gazetesi Newroz'da göstericinin üzerine ateş eden polisin, 

Pınar İriz‟in çektiği fotoğrafını yayınladı. Fotoğraf, Kazlıçeşme Meydanı 

yakınlarında, Yedikule sahil yolunda çekilmiş.  

 

KESK yürüyüĢüne engel 
Kamu Emekçiler Sendikaları Konfederasyonu‟na 

(KESK) bağlı Eğitim-Sen, hükümetin 4+4+4 kademeli eğitim 

tasarısını protesto için 28-29 Mart günlerinde grev kararı 

almıştı. Polis, Ankara‟ya gelmek üzere yola çıkan araçların 

şehirlerinden çıkmasına izin vermedi. KESK Yönetim Kurulu 

konuya ilişkin açıklama yaparak “Türkiye ilan edilmemiş 

sıkıyönetimi yaşıyor” değerlendirilmesi yaptı. 85 kişinin 

gözaltına alındığını açıkladı. Ankara ve İzmir‟de yapılan 

eylemlere polis biber gazı, cop ve tazyikli su ile müdahale etti.  
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Hatay'da toplantı ve gösteri yasağı 
Hatay'da 25-26 Ağustos'taki Barışa Çığlık etkinliği ile 1 

Eylül Dünya Barış Günü'ndeki kitlesel mitingde Suriye ile 

savaş gündeme alınmış; bazı basın organları, mitingde Esad‟a 

destek sloganları atıldığını dile getirmişti. Eylemin ardından 

Hatay Valiliği, 4 Eylül‟den itibaren şehirde basın açıklaması, 

toplantı ve gösteri yapılmasını yasakladıklarını açıkladı.     

 

BarıĢ yürüyüĢünde engel 
Vicdani retçi Halil Savda, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 

Roboski'den Ankara'ya doğru yola çıktığı barış yürüyüşü 

sırasında „halkın hassasiyetleri‟ gerekçesiyle Osmaniye‟de 

Bahçe ilçesine alınmadı. Savda ve arkadaşları, 1 Ekim sabahı 

polis arabasına bindirilerek götürüldükleri Adana'dan yola 

çıkarak Tarsus'a doğru yürüyüşlerine devam etti.  

 

 
 

Resmi olmayan Cumhuriyet Bayramı'na yasak! 
Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme 

Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği‟nin de aralarında bulunduğu 

sivil toplum örgütleri cumhuriyetin ilanının 89. yılında resmi 

törenlerin dışında kutlamak,  29 Ekim günü 1. Meclis önünde 

toplanmak istedi. DSP ile İP‟nin desteğini açıkladığı eyleme 

CHP‟li milletvekilleri de katıldı. Ancak 2911 Sayılı Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‟na dayanarak mitinge mani olmak 

isteyen Valilik eylemcilerin önüne barikat kurdu. Eylemcilere 

karşı 5 bin polisin görevlendirildiği, iki polis helikopteri ile beş 

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) çalıştığı ve 
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iki ton su sıkıldığı açıklandı. Ayrıca biber gazı da kullanıldı. 

Olayların ardından barikat kaldırıldı.  

 

Öğrenci eylemleri 
Ege Üniversitesi öğrencileri, YÖK‟ü kuruluş 

yıldönümünde protesto etmek amacıyla üniversite içinde bir 

basın açıklaması yapmak istedi. Yürüyüşe geçen öğrenciler bir 

süre sonra polis engeliyle karşılaştı. Basın açıklamasına izin 

vermeyen polis biber gazı ve tazyikli su ile öğrencileri dağıttı, 

birçok öğrenci yaralanırken, 24 öğrenci gözaltına alındı. 

 YÖK‟ü protesto etmek isteyen bir grup öğrenci, İstanbul 

Beşiktaş‟ta Başbakanlık Çalışma Ofisi‟nin önünde bir araya 

geldi. Basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere engel olan 

polis, 19 öğrenciyi gözaltına aldı.  

 YÖK‟ün kuruluş yıldönümünde basın açıklaması 

yapmak isteyen Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin önü özel 

güvenlikler tarafından kesildi. Öğrencilerden dağılmalarını 

isteyen özel güvenliklerin bu talebi öğrenciler tarafından 

reddedilince, özel güvenlikler öğrencileri coplarla dağıtmaya 

çalıştı. Bu esnada bir öğrenci yaralandı.  

Çevreci eyleme 2 yıl hapis talebi 
Rize‟nin Fındıklı ilçesine bağlı Yeni Mahalle‟nin 

sakinleri geçen sene 25 Ağustos‟ta, özel bir kuruluşa ait çay 

fabrikasının baca dumanı ve gürültüsünün insan sağlığını tehdit 

ettiği gerekçesiyle protesto eylemi düzenlemişti. Gösteriye 

katılan 13 kişiye 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

Fındıklı Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çelik‟in hazırladığı 

iddianamede, aralarında HAS Parti İstanbul İl Başkanı Prof. Dr. 

Mehmet Bekaroğlu, Yeni Mahalle Muhtarı Hasan Sunar ve 

ÖDP Fındıklı İlçe Başkanı Yunus Köse‟nin de yer aldığı 

sanıklar, "Gösteri ve toplantı yürüyüşleri kanununa muhalefet" 

ve "marka aleyhine davranmak"la suçlanıyor.  
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ANMA ETKĠNLĠĞĠ 

 

Ansan suç, çiçek bıraksan kabahat 
Sivas katliamı için yıllardır yapılan anma törenlerine 

geçen yıl valilik izin vermemiş, Madımak Katliamını Anma 

Komitesi üyelerine de „gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet‟ 

suçundan dava açılmıştı. Komite üyelerine 17 Ocak‟taki 

duruşmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi‟ne 

dönüştürülen Madımak Oteli önünde “basın açıklaması yapıp, 

karanfil bıraktıkları” gerekçesiyle Kabahatler Kanunu 

kapsamında 169 lira para cezası kesildi.  

 

 
 

ġerzan Kurt davasına gitmek 'terör eylemi'! 
Muğla'da 12 Mayıs 2010‟da Şerzan Kurt, bir eylem 

sırasında bir polis memuru tarafından grup üzerine açılan ateş 

sonucu hayatını kaybetmişti. Arkadaşları da ardından Şerzan 

Kurt Özgür Gençlik Derneği‟ni kurdu. Dernek KCK 

soruşturmaları kapsamına alındı. İddianamede KCK gençlik 

yapılanması sayılan dernek üyelerinin aleyhinde sayılan deliller 

arasında Şerzan Kurt'u anma etkinliği de bulunuyor.  
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ENGELLENEN 

YAYINLAR 
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KĠTAP 

 

Diyarbakır Cezaevi kitabı mahkum oldu 
Yazar İrfan Babaoğlu, "Auschwitz'ten Diyarbakır'a 5 

Nolu Cezaevi" kitabında cezaevinde yaşananları anlattı. Yazar, 

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki ay önce açılan 

davada, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesi 

uyarınca "PKK propagandası" yapmaktan 1 yıl 3 ay hapis 

cezası aldı. Yayıncı Aram Yayınları'na da 16 bin TL para cezası 

verildi. Karara tepki gösteren Babaoğlu, kitabın ilk baskısının 

12 Haziran 2011 seçiminden önce piyasaya çıktığını ve bir 

soruşturma dahi açılmadığını, ancak ikinci baskının 

çıkmasından sonra dava açıldığını anlattı. Savcının “örgüt 

propagandası”na verdiği örnekler arasında açlık grevine 

başlayan Ali Çiçek isimli örgüt üyesinin “PKK bize teslimiyeti 

değil, direnişi öğretti” sözleri ve Keşe isimli örgüt 

mensubunun, PKK‟yi Kürdistan‟ı kurmaya çalıştığı ve ağalara 

karşı çıktığı için sevdiğini söylemesi bulunuyor. 

 

  
 

 

Ders kitaplarında sansür 
Yunus Emre'nin 10. sınıf „Türk Edebiyatı Ders 

Kitabı‟nda 8 kıtalık şiirinden şu dörtlüğün çıkarıldığı ortaya 

çıktı. :“Cennet cennet dedikleri/Birkaç köşkle birkaç 

huri/İsteyene ver onları/Bana seni gerek seni”  

Yine 10. sınıf kitabında Halk ozanı Kaygusuz Abdal'ın da 

Alevilik kültürüne ait “Matem ayı”, “Zülfikar”, “Ali”, “Hû”, 
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“Pir” gibi kelimelerin yer aldığı dizelerin sansürlendiğini ortaya 

çıktı.  

 

GAZETE VE DERGĠ 

 

Gazete ve dergiye toplatma kararı 
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Gelecek 

gazetesinin 37. sayısı, Partizan dergisinin 78. sayısı ve Munzur 

Festivali için çıkarılan özel sayısı hakkında, Anayasa‟nın 28/3 

ve 5187 sayılı Basın Kanunu‟nun 25/2 maddeleri uyarınca el 

konulmasına karar verdi. Özgür Gelecek gazetesi açıklamasında 

karara hiçbir gerekçe gösterilmediğini söyledi.  

 

M.Ö. 5. yüzyıla sansür 
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi‟nin yayımladığı Mimesis 

Haber/Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi‟nin 19. sayısı 

Elazığ Halk Kütüphanesi tarafından müstehcen içerikli olduğu 

gerekçesiyle iade edildi. Müstehcen bulunan ise MÖ 5. yüzyıla 

ait çizimler ve bunlara dayanılarak yazılan bilimsel bir makale. 

Antik Yunan komedyası hakkındaki “Aristophanes Üzerine” 

dosyası kapsamında yer alan “Kadının Tasviri: Aristophanes‟in 

Lysistrata‟sı ve „Yunan Eşlerinin Hetairalaştırılması‟” adlı 

makale Washington Üniversitesi öğretim üyesi Sarah Culpepper 

Stroup tarafından 2004‟te kaleme alınmış. Yayınevine Elazığ İl 

Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Pirinççi tarafından 

gönderilen resmi yazıda iade gerekçesi olarak üç ailenin 

çocukların ahlakını bozduğu şeklindeki şikayetleri gösterildi.  
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Demokratik Vatan gazetesine 1 ay kapatma 
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayın yapan 

Demokratik Vatan Gazetesi'ni 1 ay kapattı. Mahkeme gazetenin 

14- 20 Mayıs tarihli 7. sayısının 9, 11, 13 ve 14. sayfalarında 

PKK'nin açıklamalarına yer verildiği gerekçesiyle gazeteye 

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6. maddesi uyarınca ceza 

verdi. Ayrıca, gazetenin toplatılmasına karar veren mahkeme, 7. 

sayısının, 1. sayfasındaki "Şehitlerimiz özgürlük savaşımızın 

kanıtıdır", 10. sayfasındaki "Şehitler ayı" ve 31. sayfasındaki 

"HPG'lilerin kimlikleri açıklandı" başlıklı haberlerde „terör 

örgütü propagandası‟ yapıldığını kararlaştırdı.  

 

Kızıl Bayrak gazetesi toplatıldı  
„Sosyalizm İçin Kızıl Bayrak‟ gazetesinin 14 Eylül 2012 

tarihli sayısı hakkında, DHKC‟li İbrahim Çuhadar ile ilgili yazı 

ve haberler gerekçesiyle toplatma kararı verildi. Gazetenin 

yaptığı açıklamada, karar gerekçesinin „yasadışı terör örgütü 

propagandası‟, „terör örgütünün açıklamalarını yayınlamak‟ ile 

„suçu ve suçluyu övmek‟ olduğu belirtildi. 

 

Atılım gazetesi toplatıldı 
Atılım gazetesinin 3 Mart 2012 ve 10 Mart 2012 tarihli 2 

ve 3. sayıları da Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) 

propagandasını yapmak ve "silahlı eylemleri ve yöntemleri 

teşvik etmek" gerekçesiyle, 24 Mart tarihli sayısı da „yasadışı 

örgüt propagandası‟ yaptığı gerekçesiyle toplatıldı. 

 

SERGĠ 
 

“ArtNüyet”e sansür 
Eskişehir'deki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde resim 

öğretmeni Emin Gülören'in “ArtNüyet” adlı sergisinin 15-24 

Aralık 2012 tarihleri arasında açık tutulacağı duyurulmuş; 

serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Yılmaz Büyükerşen ile çok sayıda davetli katılmıştı. Ancak 17 

Aralık‟ta galeriyi gezmek isteyenler sergide yer alan 29 nü 

eserin duvardan indirilip ters çevrilerek yere konulduğunu 
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gördü. Sanatçı Emin Gülören, Galeri yetkililerinin kendisine 

herhangi bir bilgi vermediğini, eserlerinin kimin talimatıyla 

kaldırıldığını bilmediğini söyledi.  

 

 
 

 

ĠNTERNET 
 

Öğretmenlere sendikalarının sitesi yasak! 
Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Milli 

Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda Eğitim-Sen sitesine girişi 

yasakladı. 100 binden fazla sendikalı öğretmen, üyesi oldukları 

sendikanın resmi sitesine giremiyor. Okuldan siteye girmeye 

çalışanlar, "Bu siteye erişim sakıncalı içeriğinden dolayı, MEB 

isteğiyle Türk Telekom AŞ tarafından engellenmiştir" notuyla 

karşılaşıyor. 

 

TV 
 

Anayasa Mahkemesi‟nden sansür yetkisine onay 
CHP, RTÜK yasasında Başbakan‟a verilen radyo ve 

TV‟lere “yayın yasağı koyabilme” yetkisinin iptali istemiyle 

Anayasa Mahkemesi‟ne başvurmuştu. Mahkeme bu isteği 

reddetti. 15 Şubat 2011 tarihli yasada şöyle deniyordu: “Millî 

güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin 

ciddî şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu 

durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici 

yayın yasağı getirebilir‟‟. 
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Gauguin tablosuna TV sansürü 
Star TV, Gauguin'in “Kıskandın mı?” (Are You Jealous? 

-1892) adlı tablosunda resmedilen çıplak kadınları sansürledi.  

 

John Lennon'a sansür 
TRT spikeri olimpiyatların kapanış töreninde çalınan 

John Lennon'ın 'Imagine' şarkısının sözlerini çevirirken "No 

religion too" (Dinler de olmasın) kısmını sansürledi. TRT 

spikeri, şarkıyı, "Hayal edin ki; hayal edin ki hiç sınır olmasın, 

aslında zor değil ki öldürmek veya ölmek olmasın, hayal edin 

bütün insanlar hayatını barış içinde yaşasın" şeklinde çevirdi. 

 

Ġçki ve argo  
RTÜK Behzat Ç. dizisine içki sahnelerinin fazlalığı 

sebebiyle ceza kesti. RTÜK, 1 Nisan 2012'de yayınlanan 

bölümde alkol ve uyuşturucu olan sahnelerin süresinin toplam 

17 dakika olduğunu belirtti. Raporda ayrıca “toplumda 

saygınlığı olan” komiserlik, savcılık ve polislik görevindeki 

karakterlerin  alkol kullandığını, kaba ve küfürlü konuşarak 

gençlere kötü örnek olduğunu savundu. Dizinin bu bölümleri 

“Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine 

zarar verebilecek türde‟‟ bulunarak Star TV ‟ye hem uyarı hem 

de para cezası verdi.  

 

 
 

Çizgi diziye ceza 
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dünyanın pek 

çok ülkesinde yayımlanan The Simpsons adlı çizgi dizi 

sebebiyle CNBC-E‟ye 52 bin 951 TL ceza kesti. Cezanın 
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gerekçesi Tanrı'nın olmadığı yönündeki söylemler, Tanrı'nın 

şeytanın hizmetine girmesi ve Noel'in alkol almak için bir fırsat 

olarak değerlendirilmesiyle alkolün özendirilmesi ve teşvik 

edilmesi.  

 

DĠĞER ENGELLEMELER 
 

CEMEVĠ  
 

Cemevi kapatma gerekçesi: laiklik 
Ankara‟da 2004 yılında kurulan „Çankaya Cemevi 

Yaptırma Derneği‟ tüzüğünde cemevi, Alevilerin inanç ve 

ibadet merkezi olarak tanımlanıyor, derneğin cemevi inşa etme 

yönünde girişimde bulunacağı belirtiliyordu. İçişleri 

Bakanlığı‟nın gönderdiği yazı üzerine, Ankara Valiliği derneğin 

bu ifadeyi tüzükten çıkarmasını istedi. Dernek, Valilik 

uyarılarına rağmen tüzüğünü değiştirmeyince Ankara 16. 

Hukuk Mahkemesi‟nde derneğin feshi yönünde dava açıldı. 

Savcılık mütalaasında “Alevilik bir din değildir. Cemevi de bir 

ibadethane değildir, toplantının adıdır” dedi, ancak mahkeme 

cemevlerinin yüzyıllardır ibadet yeri olarak kabul edildiğini 

belirterek davayı reddetti. Kararın temyiz incelemesini yapan 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ise cami ve mescit dışında bir yerin 

ibadethane olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve 

derneğin kapatılması gerektiğini savundu. Karar, Anayasa‟nın 

laiklik ilkesi ile Tekke ve Zaviye Kanunu‟na dayandırıldı. 

Kararda cami ve mescit dışında bir yerin ibadethane olarak 

kabul edilemeyeceği belirtildi.  

 

Erdoğan cemevine „ucube‟ dedi  
Başbakan Erdoğan konuk olduğu bir TV programında 

Müslümanların tek ibadethanesi olması gerektiğini söyleyerek 

cemevini ibadethane olarak kabul etmediğini açıkladı. Erdoğan, 

Karacaahmet Cemevi için de “Hala kaçaktır. Ruhsatı yoktur. 

Karacaahmet Türbesi‟nin yanında ucube olarak durur” 

ifadelerini kullandı. 
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CEZAEVĠ YASAKLARI 
 

IMC TV yasağı 
Tutuklu gazeteci Zeynep Kuray cezaevindeki IMC TV 

yasağını haberleştirdi. Kuray‟ın haberine göre Bakırköy L Tipi 

cezaevindeki 150 siyasi kadın tutsağın İMC TV‟yi izleyebilmek 

için yaptığı başvuru, cezaevi idaresi tarafından “Alt yazılardan 

talimat alıyorsunuz” gerekçesiyle reddedildi.   

 

Göz göze gelmek yasak 
Tekirdağ Cezaevi'nde, 28 mahkûmun "birbiriyle göz 

teması kurmaması için" kapı mazgalları kağıtlarla kapatıldı. 

Uygulama ile ilgili savcılığa şikayet dilekçesi yazan 

mahkumlara savcılıktan ret cevabı geldi. Savcı Fatih 

Karakuş'un suç duyurusuyla ilgili "kovuşturmaya yer yok" 

kararında mazgal camından yapılan göz teması ve 

işaretleşmelerin kurumun asayiş ve güvenliğini bozabileceği 

belirtildi.  

 

Sincan Cezaevi‟nde kitap yasağı 
27 Mayıs 2011 tarihinde „örgüt üyesi‟ olduğu iddiasıyla 

tutuklanan Gülsüm Yıldız Cumhuriyet Gazetesi‟ne gönderdiği 

mektubunda dışarıda serbestçe satılan kitapların Ankara Sincan 

Kadın Kapalı Cezaevi‟ne alınmadığını söyledi. Cezaevinin 

yasaklı kitapları arasında Fyodor Gladkov‟un “Çimento”, İlya 

Ehrenburg‟un “Paris Düşerken” adlı romanları, Server 

Tanilli‟nin “Uygarlık Tarihi”, Karl Marx‟ın “Komünist 
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Manifesto”, Mao Zedung‟un “Seçme Eserler”, Georgi 

Dimitrov‟un “Savaşa ve Barışa Karşı Birleşik Mücadele” adlı 

eserleri bulunuyor. 

 

Cezaevinde yayın yasaklama kriteri 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Malatya Milletvekili 

Veli Ağbaba‟nın cezaevlerine kitapların girişi, internet 

kullanımı, hükümlülerin tez ve kitap yazımı için gerekli 

kitapların teminiyle ilgili verdiği yazılı soru önergesini 

cevapladı. Hürriyet Gazetesi'nden Umut Erdem'in haberine göre 

Ergin, mahpuslara gelen yayınların nasıl bir denetime tabi 

olduğunu şu sözlerle açıkladı: 

“İçeriğinde yasadışı örgütleri ve bu örgütlerin yasadışı 

davranış ya da eylemleriyle bu tür eylemlere katılanları övücü 

veya hükümlüyü suça teşvik edici ve kurum görevlilerini hedef 

gösterir tarzda ibareler içeren, örgütsel haberleşme niteliği 

taşıyan, topluma yeniden kazandırma çalışmalarını olumsuz 

etkileyen, örgütsel dayanışmayı artırıcı ve ceza infaz kurumu ile 

görevlileri hakkında yalan yanlış bilgi içeren, tehdit ve hakaret 

ihtiva eden, dolayısıyla kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye 

düşüren süreli ve süresiz yayınlar hakkında ceza infaz kurumu 

eğitim kurulu kararıyla kısıtlama getirilebilmektedir. Bu 

kararlara karşı ilgilisinin infaz hâkimliği nezdinde şikâyet, infaz 

hâkimliği kararına karşı da ağır ceza mahkemesi nezdinde 

itiraz hakkı bulunmaktadır. Ceza infaz kurumuna girişi 

yasaklanmış kitaplar ve yayınlara ilişkin olarak Bakanlığımızda 

kayıtlı istatistiki veri bulunmamaktadır.”  
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RAPORLAR 
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Tutuklu Gazetecilerle DayanıĢma Platformu Verileri 

 
Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu'nun 27 

Aralık 2012 itibariyle saptadığı Türkiye cezaevlerinde tutuklu 

ve hükümlü bulunan 10‟u imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 

73 gazetecinin isimleri ve bulundukları cezaevleri:  

 

1-    Abdullah Çetin, Dicle Haber Ajansı (DİHA) 

Kurtalan Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Cezaevi 

2-    Ahmet Birsin, Gün TV Genel Yayın Koordinatörü, 

Diyarbakır D Tipi Cezaevi 

3-    Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Elazığ 

Temsilcisi, Malatya E Tipi Cezaevi 

4-    Ayşe Oyman, Özgür Gündem Gazetesi Editörü, 

Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

5-    Aziz Tekin, Azadiya Welat Gazetesi Mardin 

Temsilcisi, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi 

6-    Bahar Kurt, Tavır Yayınları sahibi, Bakırköy L Tipi 

Kadın Kapalı Cezaevi 

7-    Bayram Namaz, Atılım Gazetesi Yazarı, Edirne 1 

Nolu F Tipi Cezaevi 

8-    Bayram Parlak, Gündem Gazetesi Mersin Temsilcisi, 

Karaman-Ermenek M Tipi Cezaevi 

9-    Cengiz Doğan, Azadiya Welat Gazetesi Nusaybin 

Muhabiri, Mardin E Tipi Cezaevi 

10- Cengiz Kapmaz, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, 

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi 

11- Cihan Deniz Zarakolu, Belge Yayınları Editörü ve 

Çevirmeni, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevi 

12- Çağdaş Kaplan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) İstanbul 

Muhabiri, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi 

13- Davut Uçar, Etik Ajans Müdürü, Kandıra 1 Nolu F 

Tipi Cezaevi 

14-   Deniz Kılıç, Azadiya Welat Gazetesi Batman 

Temsilcisi, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi 

15- Deniz Kısmetli, Halkın Günlüğü Gazetesi İzmir 

Temsilcisi, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi 
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16- Dilşah Ercan, Azadiya Welat Gazetesi Mersin 

Muhabiri, Karataş Kadın Kapalı Cezaevi, Adana 

17- Dilek Demiral, Gazeteci, Özgür Gündem Gazetesi 

Eski Editörü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

18- Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi 

Cezaevi 

19- Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri 

Müdürü, Şair, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA 

20- Ertuş Bozkurt, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Editörü, 

Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

21- Fatih Özgür Aydın, Artı İvme Dergisi, Tekirdağ 1 

Nolu F Tipi Cezaevi 

22- Fatma Koçak, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Yazı İşleri 

Müdürü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

23- Faysal Tunç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Şırnak 

Muhabiri, Kalkandere L Tipi Cezaevi 

24- Ferhat Arslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Mersin 

Muhabiri, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi 

25- Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep 

Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi 

26- Füsun Erdoğan, Özgür Radyo Eski Genel Yayın 

Koordinatörü, Gebze M Tipi Cezaevi, Gebze/KOCAELİ 

27- Hamit Duman (Dilbahar), Azadiya Welat Gazetesi 

Yazarı, Erzurum E Tipi Cezaevi 

28- Hasan Özgüneş, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, 

Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

29- Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri 

Müdürü, Gebze M Tipi Cezaevi, Gebze/KOCAELİ 

30- Hüseyin Deniz, Evrensel Gazetesi Muhabiri, Kandıra 

1 Nolu F Tipi Cezaevi 

31- İsmail Yıldız, Dersim Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, 

Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

32- Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) 

Çukurova Eski Muhabiri, Antep H Tipi Cezaevi 

33- Kenan Karavil, Radyo Dünya Yayın Yönetmeni, 

Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi 

34- Kenan Kırkaya, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ankara 

Temsilcisi, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 
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35- Mazlum Özdemir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) 

Diyarbakır Editörü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

36- Mazlum Sezer, Dicle Haber Ajansı (DİHA) 

Muhabiri, Kürkçüler F Tipi Cezaevi, Adana 

37- Mehmet Emin Yıldırım, Azadiya Welat Gazetesi 

Genel Yayın Yönetmeni, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

38- Mehmet Yeşiltepe, Devrimci Hareket Dergisi Yazarı, 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

39- Murat İlhan, Azadiya Welat Gazetesi Diyarbakır 

Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Cezaevi 

40- Musa Kurt, Yürüyüş Dergisi Muhabiri, Tekirdağ 2 

Nolu F Tipi Cezaevi 

41- Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara 

Temsilcisi, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA 

42- Nahide Ermiş, Demokratik Modernite Dergisi Yayın 

Kurulu Üyesi, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

43- Nevin Erdemir, Özgür Gündem Gazetesi Editörü, 

Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

44- Nilgün Yıldız, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Mardin 

Muhabiri, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

45- Nurettin Fırat, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, 

Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

46- Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim 

Temsilcisi, Elbistan E Tipi Cezaevi 

47- Ömer Çelik, Dicle Haber Ajansı (DİHA) İstanbul 

Muhabiri, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi 

48- Ömer Çiftçi, Demokratik Modernite Dergisi İmtiyaz 

Sahibi, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi 

49- Ömer Faruk Çalışkan, Özgür Halk Dergisi Yazı İşleri 

Müdürü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

50- Özlem Ağuş, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Adana 

Muhabiri, Karataş Kadın Kapalı Cezaevi 

51- Pervin Yerlikaya, Dicle Haber Ajansı (DİHA) 

İstanbul Muhabiri, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

52- Ramazan Pekgöz, Dicle Haber Ajansı (DİHA) 

Diyarbakır Editörü, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi 

53- Sadık Topaloğlu, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Urfa 

Muhabiri, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi 
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54- Sadiye Eser, Evrensel Gazetesi Muhabiri, Bakırköy 

Kadın Kapalı Cezaevi 

55- Sebahattin Sumeli, Özgür Halk Dergisi Editörü, 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

56- Selahattin Aslan, Demokratik Modernite Dergisi, 

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi 

57- Semiha Alankuş, Dicle Haber Ajansı (DİHA) 

Diyarbakır Editörü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

58- Sevcan Atak, Özgür Halk Dergisi Editörü, Karataş 

Kadın Cezaevi, Adana 

59- Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana 

Temsilcisi, İskenderun M Tipi Cezaevi 

60- Sibel Güler, Gazeteci, Özgür Gündem Gazetesi Eski 

Editörü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

61- Sinan Aygül, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Bitlis 

Muhabiri, Muş E Tipi Cezaevi 

62- Sultan Şaman, Hevîya Jinê Dergisi editörü, Batman 

M Tipi Kapalı Cezaevi 

63- Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Van 

Muhabiri, Bitlis E Tipi Cezaevi 

64- Şükrü Sak, Akıncı Yol ve Baran Dergisi Genel Yayın 

Yönetmeni, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi 

65- Tayyip Temel, Azadiya Welat Gazetesi Eski Genel 

Yayın Yönetmeni ve Yazarı, Diyarbakır D Tipi Cezaevi 

66- Turabi Kişin, Özgür Gündem Gazetesi Editörü, 

Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

67- Turhan Özlü, Ulusal Kanal TV Genel Yayın 

Yönetmeni, Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi 

68- Yalçın Küçük, Gazeteci-Yazar, Silivri 2 Nolu L Tipi 

Cezaevi 

69- Yüksel Genç, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, 

Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

70- Zeynep Kuray, Birgün Gazetesi İstanbul Muhabiri, 

Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 

71- Zeynep Kuriş, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Mersin 

Muhabiri, Adana Karataş Kadın Cezaevi 
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72- Ziya Çiçekçi, Özgür Gündem Gazetesi İmtiyaz 

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Kandıra 2 Nolu F Tipi 

Cezaevi 

73- Zuhal Tekiner, Dicle Haber Ajansı (DİHA) İmtiyaz 

Sahibi, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi 
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TESEV Medya Raporu 

 
TESEV “İktidarın Çarkında Medya” raporunda basını 

devletten bağımsız ele almanın mümkün olmadığını, basının da 

böyle bir talebi ya da amacı da olmadığını ifade etti. Dilek 

Kurban ve Ceren Sözeri tarafından hazırlanan raporda, 

Türkiye'de bağımsız ve özgür bir medyanın oluşmasının 

önündeki yasal, siyasal ve ekonomik engellerin var olduğu 

belirtildi. Ayrıca milliyetçi- muhafazakar değerlerin yasal 

düzenlemelerdeki etkisi olduğu, hükümetin alanda çalışan sivil 

toplum kuruluşlarını yasa yapım sürecine dahil etmediği, 

nadiren dahil ettiğinde de kuruluşların katkısını dikkate 

almadığı vurgulandı.  

 
Raporda mevcut pazar yapısı da basın özgürlüğünün 

önünde bir engel olarak belirlendi. Hemen her medya grubunun 

enerji, telekomünikasyon, finans, inşaat gibi sektörlerde 

yatırımlarının bulunmasının bu alandaki gelişmeleri 

haberleştirmelerine mani olduğuna dikkat çekilirken bu 

grupların kamu ihalelerine girişlerini engelleyen herhangi bir 

yasal düzenleme yapılmaması eleştirildi.  

 

 

Ġnternet Türkiye‟de “kısmen özgür” 

 
Freedom House „Freedom of the Net 2012‟ (İnternet 

özgürlüğü) raporunda yer verdiği 47 ülkeyi, kendi belirlediği bir 

sisteme göre puanlandırdı. Puanlama yapılırken erişim 

engellemeleri, içeriğe getirilen sınırlar ve kullanıcı haklarının 

ihlali konuları değerlendirildi. 100 üzerinden yapılan 

puanlamada 46 puan alan Türkiye 26. sırada; 31 ile 60 puan 

arasındaki ülkelerle beraber “kısmen özgür” olarak nitelendi.  
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Avrupa Komisyonu Raporu 
 

Avrupa Komisyonu'nun 2012 Türkiye İlerleme 

Raporu‟nda ifade özgürlüğü ihlalleri “endişe verici” olarak 

değerlendirildi. Kürt meselesini konu edinen yazar, 

akademisyen, gazeteci ve araştırmacılara çok sayıda dava 

açıldığı, „terör örgütü propagandası yapmak‟la suçlanan birçok 

Kürt ve solcu gazetecinin yanısıra 2 bin 800 öğrencinin de 

cezaevinde tutulduğu hatırlatıldı. Terörle Mücadele Kanunu'nun 

(TMK) 6. ve 7. maddeleri ile Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 

220. ve 314. maddelerinin ifade özgürlüğü konusunda 

suistimallere açık olduğu tesbitine yer verildi. Medyadaki 

holdingleşmenin düşüncelerin dolaşımı önünde engel 

oluşturduğu belirtildi, sansürün yaygınlığına dikkat çekildi. 

İnternet sitelerinin yasaklanması ve Radyo Televizyon Üst 

Kurulu‟nun (RTÜK) televizyon kanallarına verdiği cezalar da 

raporda yer aldı. Yüksek düzeydeki hükümet üyeleri ile askeri 

yetkililerin medyaya karşı konumlanması ve hükümetin 

yazarları doğrudan hedef alması da eleştirildi. 
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Temmuz- Ağustos- Eylül 2012 BĠA Raporu 

 
BİA‟nın üç ayı kapsayan Medya Gözlem ve İfade 

Özgürlüğü Raporu‟na göre 72 gazeteci ve 35 dağıtımcının Ekim 

ayında hapishaneye girdi. Bu kişilerin "haber takibi", "kitap 

yazımı", "iktidara eleştirel habercilik" ve "Kürt medyasında 

çalışmak" gibi olağan gazetecilik faaliyetleri suçmuş gibi 

tanımlanarak "yasadışı örgütün medya ortamı"nı oluşturmakla 

suçlandıkları belirtiliyor. Rapora göre sadece Aram Yayınları 

imtiyaz sahibi ve Hawar gazetesi sorumlusu Bedri Adanır 

doğrudan yaptığı haberler ve yazdığı yorumlardan dolayı açılan 

ceza davasında yargılanıyor. 

 

 

CPJ: Basına karĢı en büyük saldırı 

 
Gazetecileri Koruma Komitesi (The Committee to 

Protect Journalists – CPJ), Türkiye hakkında hazırladığı 

raporunda 1 Ağustos 2012 itibariyle 76 gazetecinin tutuklu 

olduğunu, bunlardan 61‟inin doğrudan meslekleri sebebiyle 

cezaevinde bulunduğunu tespit ettiklerini, diğerlerini ise 

kesinleştiremediklerini açıkladı. Komite, Erdoğan hükümetinin 

basına karşı yakın tarihin dünya çapında en büyük saldırısını 

yürüttüğünü ifade etti. Raporda tutukluların büyük bölümünün 

Kürt gazeteciler olduğu, iddianamelerde Orwellvari 

suçlamaların yer aldığı belirtildi. Basın özgürlüğü ile ilgili 

temel göstergelerde Türkiye Ortadoğu‟nun en kötüleri arasında 

sayıldı. Gazeteciler onar onar hapsediliyorken, Hrant Dink‟i 

katledenlerin serbest olduğu vurgulandı. 

 
CPJ 2011 raporunda mesleğinden dolayı tutuklanan 

gazeteci sayısını 8 olarak belirlemiş, eleştiriler üzerine konuyu 

daha derin inceleyeceğini taahhüt etmişti.  
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Türkiye‟de Ġfade Özgürlüğü Raporu 

 
Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD) 

ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesinin bileşeni olduğu 

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) adına Avukat Hüsnü 

Öndül'ün hazırladığı "Türkiye'de İfade Özgürlüğü: Mevzuat ve 

Yargı Gözlem Raporu Tespitler ve Öneriler" başlıklı raporda, 

ifade özgürlüğü açısından sorunlu yasalara geniş yer ayrıldı, 

yasa değişikliği önerilerinin yanısıra uygulamadaki aksaklıklara 

dikkat çekildi. 

 
Raporda Terörle Mücadele Kanunu‟nun (TMK) 

kaldırılması ya da köklü bir değişikliğe gidilmesi önerildi. 5651 

sayılı İnternet suçlarını düzenleyen kanunda belli bir içeriğin 

değil tüm sistemin erişime kapatıldığına dikkat çekildi. Sorunlu 

bulunan diğer maddeler şunlar: Türk Ceza Kanunu 301 

(Türklüğe hakaret), 215 (suçu ve suçluyu övme), 216 (halkı kin 

ve düşmanlığa tahrik), 285 (soruşturma gizliliğini ihlal), 288 

(yargıyı etkilemeye teşebbüs), 226 (müstehcenlik); Siyasi 

Partiler Kanunu, 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 

Koruma Kanunu, 6112 sayılı Radyo Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK) Kanunu ve 5187 Sayılı Basın Kanunu. 

 
Ayrıca yasaların uygulanmasına ilişkin de şu eleştiriler 

yöneltildi: 

-          İddianame ve mahkeme kararlarında genellikle 

gerekçe bulunmuyor. Yasa maddesi belirtilerek ya da yasa 

maddesinin sözleri tekrarlanarak suç işlendiği sonucuna 

varılıyor. 

-          İddianamelerde ve mahkeme kararlarında Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi (AİHM) kararlarına nadiren değiniliyor. AİHM 

tarafından sistematik sorun olduğu saptanan konularda savcı ve 

yargıçlar aynı hatalı uygulamayı sürdürüyor. 

 Şiddet unsuru içermeyen ifadeler Türk Ceza 

Kanunu'nun (TCK) genel propagandayı yasaklayan maddeleri 

nedeniyle suç kabul ediliyor. 
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771 Öğrenci Tutuklu! 
  

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi (TODİ), 

Haziran sonunda açıkladıkları raporda avukatları ya da TODİ'ye 

gönderilen mektuplar aracılığıyla 771 öğrenciye ulaşabildiğini 

belirtti. Rapor, iddianameden örnekler, hüküm verilen davalar, 

cezaevi ihlalleri, eğitim hakkı ihlalleri, sonuç ve çözüm 

önerilerinden oluşuyor.  
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AĠHM MAHKUMĠYETLERĠ 
 
Bir yandan ifade özgürlüğünü ihlal eden davalar sürerken 

diğer yandan AİHM'de açılan pek çok davada Türkiye mahkum 

oluyor. İşte bu sene Türkiye'nin mahkum olduğu birkaç örnek:   

 

Basın davaları 

 Gazeteci Erbil Tuşalp, Başbakan Erdoğan aleyhine 

yazdığı, Birgün gazetesinde yayımlanan "İstikrar" ve 

"Geçmiş Olsun" başlıklı iki makalesinden dolayı 10 bin 

TL maddi tazminata mahkum edilmişti. AİHM, 

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade 

özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine 

hükmederek Tuşalp'e 5 bin Euro para cezası 

ödenmesini kararlaştırdı. 

 Mahkeme Özgür Gündem‟de 25 Mart 2004‟te 

yayınlanan PKK ile ilgili iki haber nedeniyle verilen 

cezaları AİHS'nin „düşünce özgürlüğü‟ başlıklı 10. 

maddesine aykırı buldu, ayrıca “adil yargılama” başlıklı 

6. maddenin de ihlal edildiğini tespit etti. Gazete sahibi 

Hasan Bayar ile Genel Yayın Yönetmeni Ali Gürbüz‟e 

7800‟er Euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı. 

 Gazeteci Ruhat Mengi, 2003‟te Türk Ceza Kanunu 

tasarısını görüşen komisyon üyelerini, töre cinayeti 

maddelerinden ötürü eleştirdiği yazısı nedeniyle 

tazminata mahkum edilmişti. AİHM, Mengi‟ye 7 bin 

Lira tazminat ödenmesine ve mahkeme masraflarının 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmasına karar 

verdi. 

 

Ġnternet sansürü  
Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Google Sites içinde yer 

alan bir blog hakkında “Kemalizmin Karın Ağrısı” başlıklı 

makale sebebiyle kapatma kararı vermiş, mahkemenin kapatma 

kararı aslında tek bir bloga yönelik olsa da Telekomünikasyon 

İletişim Başkanlığı‟nın teknik tavsiyesi üzerine tüm Google 

Sites‟a erişim yasaklanmıştı.  Kendi bloguna erişimi engellenen 
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Ahmet Yıldırım konuyu AİHM‟e taşıdı. Yıldırım, AİHM‟de 

yaptığı savunmada yasağı „dolaylı sansür‟ olarak nitelendirdi. 

Davaya müdahil olan Açık Toplum Adalet İnisiyatifi yasal 

mevzuatın internete erişimde keyfi yasaklamalara karşı yeterli 

güvenceye sahip olmadığı tezini işledi.  

  

AİHM erişim yasağına dayanak oluşturan 5651 Sayılı 

İnternet Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Kanun‟un 8. 

Maddesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 

„öngörülebilirlik‟ ilkesine uygun olmadığını açıkladı. Ahmet 

Yıldırım adlı İnternet kullanıcısına 8 bin 500 Euro tazminat 

ödenmesini kararlaştırdı. 

 

Polis Ģiddeti 
AİHM, İstanbul'da 2004 yılında düzenlenen NATO 

Zirvesi karşıtı gösteriye katılan öğretmen Ali Güneş'e polis 

tarafından çok yakın mesafeden göz yaşartıcı gaz sıkılmasını 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‟nin kötü muamele ve 

işkenceyi yasaklayan 3‟üncü maddesinin ihlali olarak 

değerlendirdi. Kararda “Polisin, barışçıl bir gösteride göz 

yaşartıcı gaz kullanmaması gerektiği” belirtildi. Türkiye; Ali 

Güneş‟e manevi tazminat olarak 10 bin Euro, mahkeme 

masrafları olarak da 1500 Euro ödemeye mahkum oldu. 

 

 
 

Hayata DönüĢ Operasyonu 

 19 Aralık 2000‟de cezaevlerine düzenlenen Hayata 

Dönüş Operasyonu‟nda asker kurşunuyla yaralanan Cuma Şat, 

hastaneye sevk edilerek ameliyat edilmiş, kolu için “%70 

kullanamaz” raporu verilmişti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı da 
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Şat'ın operasyon esnasında ve sonrasında işkence gördüğüne 

dair rapor düzenlemişti. Yaşam hakkı ihlali ve işkence 

iddialarıyla ilgili yaptığı suç duyuruları hakkında işlem 

yapılmayan Şat; AİHM'e başvurdu. Türkiye; Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesi uyarınca yaşam hakkını ihlal 

etmekten 15 bin Euro tazminata mahkum edildi. 

 Operasyon sırasında yaralanan Erol Arıkan, Hacer 

Arıkan, Turhan Tarakçı ve Dinçer Otluçimen'in açtığı davada 

AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. 

maddesini (Yaşam Hakkı) ihlal ettiğine hükmetti. Türkiye'nin, 

Hacer Arıkan'a 20 bin, diğerlerine de 15'er bin Euro ve dört 

başvuru sahibine mahkeme masrafı olarak 4 bin Euro ödenmesi 

kararlaştırıldı. 

 

Tutukluluk  
4 Ocak 2010‟da gizli tanık ifadesine dayanılarak Siirt‟te 

polis kulübesine molotof kokteyli attıkları iddiasıyla dava açılan 

16 yaşındaki Rıdvan Demir ve 17 yaşındaki Agit Taşçı davaları 

sürerken tutukluluk hallerinin uzamasını AİHM'e taşıdı.  

AİHM Türkiye‟yi AİHS‟nin 5. maddesinde yer alan 

„Özgürlük ve Güvenlik Hakkı‟nın ihlal edildiği gerekçesiyle 

2500 Euro tazminat ödemeye mahkum etti. Kararda, çocuk 

haklarına ilişkin mevzuata atıfla çocukların tutuklu 

yargılanmasının son çare olarak düşünülmesi gerektiği 

belirtildi.   

2011 yılında ömür boyu hapis cezası verilen Mehmet 

Hasdemir'in yaptığı şikayeti değerlendiren AİHM, bu kişinin 

gözaltı ve tutukluluğunun makul süreden fazla olduğu 

gerekçesiyle Türkiye'yi 11 bin 900 Euro para cezası ödemeye 

mahkum etti.  

Gebze Cezaevi'nde yatan Hatice Duman'ın uzun gözaltı 

süresi ve tutukluluk süresiyle ilgili yaptığı şikayet sebebiyle de 

Türkiye 10 bin 800 Euro para cezasına mahkum edildi.  

 

EĢcinsel mahkuma ayrımcılık 
Mahkeme, ismi açıklanmayan eşcinsel mahkumu, diğer 

mahpuslarca taciz edilmesinin ardından 8 aydan fazla süreyle 

tecrit hücresinde tutan Türkiye‟nin Avrupa İnsan Hakları 
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Sözleşmesi'nin kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3. ve 

ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14. maddelerini ihlal 

ettiğine hükmetti. Mağdura mahkeme masrafları dahil 22 bin 

Euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.  

 

 

 
 

Vicdani ret 
 AİHM, vicdani retçi Halil Savda‟nın tutukluyken 

gördüğü kötü muameleye ilişkin açtığı davada Türkiye‟nin 

“işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya 

muamelelere tabi tutulmama” (Madde 3), “adil yargılanma” 

(Madde 6) ve “ifade, vicdan ve din özgürlüğü” (Madde 9) 

haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Karar gereği Savda‟ya 12 bin 

Euro manevi tazminat ve 1.975 Euro mahkeme masrafı 

ödenecek.  

 Türkiye, vicdani retçi Mehmet Tarhan'ın askeri 

hapishanede tutularak saçlarının yedi asker tarafından zorla 

kesilmesi sebebiyle mahkum oldu. Türkiye'nin insanlık dışı ve 

küçük düşürücü muameleyi yasaklayan AİHS'nin 3. maddesini 

ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin 9. maddeyi ihlal 

ettiğine hükmedildi ve 10 bin Euro manevi tazminatın yanısıra 

1.975 Euro mahkeme masrafı ödemesi kararlaştırıldı. 

 

Sendika kapatma davası  
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'na (Eğitim-Sen) 

tüzüğündeki "anadilde eğitim hakkı" ifadesinden dolayı 
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kapatma davası açan Türkiye, AİHM'de Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'nin "ifade özgürlüğü" ve "sendika kurma 

özgürlüğünü" düzenleyen 10. ve 11. maddelerden mahkum 

oldu. Türkiye, 7 bin 500 Euro manevi tazminat ile 411 Euro 

tazminat ödeyecek.  

 

Toplantı ve Gösteri hakkı 
DİSK ve KESK‟in 2008‟de Taksim‟de yapmak istedikleri 

1 Mayıs kutlaması polis zoruyla engellenmişti. İki sendikanın 

başvurusu üzerine AİHS‟nin 11. maddesinin ihlal edildiğini 

tespit eden Mahkeme, Türkiye‟yi 1.000 Euro tazminata 

mahkum etti.  
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EKLER 
 

Bu kitapta yer alan suçlarla ilgili yasa maddeleri 
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TÜRK CEZA KANUNU 
 

Madde 125 – Hakaret 

      Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide 

edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da 

yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin 

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

hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun 

gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç 

kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.  

      Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya 

görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada 

belirtilen cezaya hükmolunur.  

Hakaret suçunun;  

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, 

Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve 

kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya 

çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun 

davranmasından dolayı,  

Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan 

değerlerden bahisle, 

İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.  

Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; 

basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında 

artırılır. 

Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden 

dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere 

karşı işlenmiş sayılır.  

 

Madde 132 – HaberleĢmenin gizliliğini ihlâl 

Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden 

kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 

cezalandırılır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme içeriklerinin kaydı 

suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur.  
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Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı 

olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer 

tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla 

kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.  

Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın 

yolu ile yayınlanması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır. 

 

Madde 215 – Suçu ve suçluyu övme 

İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan 

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

ile cezalandırılır. 

 
Madde 216 – Halkı kin ve düĢmanlığa tahrik veya aĢağılama 

Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 

bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir 

kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu 

nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin 

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

cezalandırılır. 

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

cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan 

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

Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen 

aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması 

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

 

Madde 217 - Kanunlara uymamaya tahrik 

Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, 

tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı 

aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 
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Madde 218 – Ortak hüküm 

Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve 

yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında 

arttırılır. 

 

Madde 220 – Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma 

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt 

kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye 

sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye 

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

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

kişi olması gerekir.  

Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara 

göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.  

Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, 

ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.  

Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde 

işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.  

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen 

kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır.  

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla 

birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt 

üyesi olarak cezalandırılır.  

Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun 

basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılır.  
 

Madde 226 – Müstehcenlik 

a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri 

içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, 

okutan veya dinleten,  

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya 

görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek 

şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,  
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c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde 

satışa veya kiraya arz eden,  

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri 

dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,  

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında 

veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, 

f) Bu ürünlerin reklamını yapan,  

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın 

yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı 

aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 

ile cezalandırılır. 

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin 

üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar 

hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu 

ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, 

nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının 

kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.   

Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni 

üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara 

ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye 

sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının 

kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla 

kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve 

yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya 

da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan 

kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 

para cezası ile cezalandırılır.  

Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 

güvenlik tedbirlerine hükmolunur.  

Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra 

hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, 

sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.  
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Madde 263 – Kanuna aykırı eğitim kurumu 

Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları 

çalıştıranlara ve bu kurumlarda kanuna aykırı olarak açıldığını 

bildiği halde öğretmenlik yapanlara, altı aydan üç yıla kadar 

hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da 

karar verilir. 

 

Madde 267 – Ġftira 

Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da 

basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkında 

soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idarî bir 

yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka 

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

cezası ile cezalandırılır. 

Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada 

bulunulması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.  

Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat 

kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş 

mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve 

tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, 

yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat 

kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş 

olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya 

tutuklanması hâlinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden 

yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak 

sorumlu tutulur.  

Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet 

hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, yirmi yıldan otuz yıla 

kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına mahkûmiyeti 

hâlinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına 

hükmolunur.  

Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına 

başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar 

artırılır.  
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İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında 

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

yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili 

işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.   

Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı 

verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın 

organıyla ilân olunur. İlân masrafı, hükümlüden tahsil edilir.  
 

 
Madde 285 – Gizliliğin ihlâli 

Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlâl eden kişi, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, 

soruşturma aşamasında alınan ve kanun hükmü gereğince gizli 

tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan 

işlemlerin gizliliğinin ihlâli açısından aleniyetin gerçekleşmesi 

aranmaz.  

Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı 

yapılmasına karar verilen duruşmadaki açıklama veya 

görüntülerin gizliliğini alenen ihlâl eden kişi, birinci fıkra 

hükmüne göre cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluşması için 

tanığın korunmasına ilişkin olarak alınan gizlilik kararına 

aykırılık açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz. 

Bu suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, 

ceza yarı oranında artırılır.  

Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu 

olarak damgalanmalarını sağlayacak şekilde görüntülerinin 

yayınlanması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur.  

 

Madde 288 – Adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs 
Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya 

kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, 

mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen 

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

hapis cezası ile cezalandırılır.  

  Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde 

verilecek ceza yarı oranında artırılır.  
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Madde 299 – CumhurbaĢkanına hakaret 

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi hâlinde, altıda 

biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında 

artırılır.  

Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet 

Bakanının iznine bağlıdır.  

 

Madde 301 –  Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti 

Devletini, Devletin kurum ve organlarını aĢağılama 

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve 

Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen 

aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç 

oluşturmaz. 

Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet 

Bakanının iznine bağlıdır. 

 

Madde 314 - Silâhlı örgüt 

Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan 

suçları işlemek amacıyla, silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişi, 

on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş 

yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer 

hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.  
 

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

veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara altı aydan 

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

işlenirse ceza yarısı oranında artırılır. 
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Madde 334 – Yasaklanan bilgileri temin 

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre 

açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması 

gereken bilgileri temin eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası verilir.  

Fiil, Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini 

veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise 

faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.  

 

 
Madde 336. – Yasaklanan bilgileri açıklama 

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre 

açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması 

gereken bilgileri açıklayan kimseye üç yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası verilir. 

Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş 

hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini 

tehlikeye sokmuş ise faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis 

cezası verilir. 

Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci 

fıkrada yazılı olan hâlde faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada 

yazılı hâlde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

 

ATATÜRK ALEYHĠNE ĠġLENEN SUÇLAR 

HAKKINDA KANUN 
  

Madde 1 –   Atatürk`ün hatırasına alenen hakaret eden veya 

söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

Atatürk`ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut 

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

kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını 

teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır. 

 

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

kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık 
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mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza 

yarı nispetinde artırılır. 

 Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor 

kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs 

olunursa verilecek ceza bir misli arttırılır. 

 

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 
 

Madde 4 – Terör amacı ile iĢlenen suçlar 

(Değişik madde : 29/06/2006 - 5532 S.K 3.Mad) 

Aşağıdaki suçlar 1‟inci maddede belirtilen amaçlar 

doğrultusunda suç işlemek üzere kurulmuş bir terör örgütünün 

faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde, terör suçu sayılır: 

a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 

106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 

149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 

210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 

318 ve 319‟uncu maddeleri ile 310‟uncu maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan suçlar.  

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar. 

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 

110‟uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında 

tanımlanan kasten orman yakma suçları. 

ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren 

suçlar. 

d) Anayasanın 120‟nci maddesi gereğince olağanüstü 

hal ilan edilen bölgelerde, olağanüstü halin ilanına neden olan 

olaylara ilişkin suçlar.  

e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 68‟inci maddesinde 

tanımlanan suç. 

 

Madde 5 - Cezaların arttırılması 

(Değişik madde : 29/06/2006 - 5532 S.K 4.Mad) 

3 ve 4‟üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler 

hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek hapis cezaları veya 
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adlî para cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu 

suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi 

ceza için muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir. Ancak, 

müebbet hapis cezası yerine, ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezasına hükmolunur. 

Suçun, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması 

dolayısıyla ilgili maddesinde cezasının artırılması 

öngörülmüşse; sadece bu madde hükmüne göre cezada artırım 

yapılır. Ancak, yapılacak artırım, cezanın üçte ikisinden az 

olamaz. 

  (Ek fıkra: 22/07/2010-6008 S.K/4.md.) Bu madde 

hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz. 

 

Madde 6 – Açıklama ve yayınlama 

 İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime 

yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere 

karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle 

mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini 

açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef 

gösterenler beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para 

cezası ile cezalandırılır. 

 Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını 

basanlara veya yayınlayanlara beş milyon liradan on milyon 

liraya kadar ağır para cezası verilir. 

 Bu Kanunun 14‟üncü maddesine aykırı olarak 

muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar beş 

milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ile 

cezalandırılır. 

     Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı 

Basın Kanununun 3‟üncü maddesindeki mevkuteler vasıtasıyla 

işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az 

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

bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının, 

mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına 

giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük 

mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı 

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

verilecek cezanın yarısı uygulanır.  

 

Madde 7 – Terör örgütleri 

 3 ve 4‟üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 

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

kalmak kaydıyla bu Kanunun 1‟inci maddesinin kapsamına 

giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya 

bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş yıldan 

on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüz milyon liradan beşyüz milyon 

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

yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya 

kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

     Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt 

mensuplarına yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda 

yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan 

beş yıla kadar hapis ve elli milyon liradan yüz milyon liraya 

kadar ağır para cezası hükmolunur. 

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

kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, 

büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya 

öğretim yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa ikinci 

fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur. 

 Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların 

teröre destek oldukları tespit edildiğinde faaliyetleri durdurulur 

ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların mal 

varlıklarının müsaderesine karar verilir. 

 Yukarıdaki 2. fıkrada belirtilen örgütle ilgili 

propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3‟üncü 

maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, 

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

ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan 

basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise,en 

yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış 

tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu 

para cezaları yüz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin 

sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının yarısı 

uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 
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-------------- 
(1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı 

eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük 

mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.Mah.`nin 

31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, 

iptal hükmü,söz konusu Kararın yayımı tarihi olan 27/Ocak/1993 tarihinden 

başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir. 

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

Ana. Mah.`nin (1) no‟lu dipnotta yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. 

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

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

günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana. 

Mah.`nin (1) no‟lu dipnotta yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. 

 

 

TÜRK MEDENĠ KANUNU 
 

Madde 24 - Saldırıya karĢı 

Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, 

hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. 

Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün 

nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği 

yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, 

kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır. 

 

 
TOPLANTI VE GÖSTERĠ YÜRÜYÜġLERĠ KANUNU 

 
Madde 28- Yasaklara aykırı hareket 

(Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./422.mad) 

Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri 

düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanlar, 

fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 

takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

10‟uncu madde gereğince verilecek bildirimde 

düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 9‟uncu 

maddede belli edilen nitelikleri taşımayanlar, toplantı veya 
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yürüyüşün yapılması hâlinde, bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

11 ve 12‟nci maddelerde yazılı görevleri yerine 

getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri, altı aydan iki yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. 

Güvenlik kuvvetlerine veya hükümet komiserine veya 

yardımcılarına veya hükümet komiseri tarafından toplantı veya 

yürüyüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespit için 

görevlendirilenlere bu görevlerini yaptıkları sırada cebir ve 

şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarfetmek 

suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı 

gerektirmediği takdirde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

hükmolunur. 

        

Madde 33 - Toplantı ve yürüyüĢe silahlı katılanlar 
(Değişik madde: 22.07.2010–6008 S.K/2.md.) 

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 23‟üncü maddenin (b) 

bendinde sayılan silah veya araçları taşıyarak katılanlar, altı 

aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Silah veya 

aracın ateşli silah ya da patlayıcı veya yakıcı madde olması 

durumunda, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Silah veya 

aracın bulundurulmasının suç oluşturması halinde, ayrıca bu 

suçtan dolayı da ilgili hakkında kanun hükümlerine göre cezaya 

hükmolunur. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün kanuna aykırı olması 

halinde ve dağılmamak için direnildiği takdirde, ayrıca 32‟nci 

madde hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

 

BORÇLAR KANUNU 
 

Madde 49 – ġahsi Menfaatlerin Haleldar Olması 

Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze 

uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat 

namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. 

Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, 

tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve 

ekonomik durumlarını da dikkate alır. 
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Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin 

sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir 

karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da 

hükmedebilir. 

 

SĠYASĠ PARTĠLER KANUNU 
 

Madde 117- Kanuna Aykırı Sair DavranıĢlar 

Bu Kanunun dördüncü kısmında yazılı yasak fiilleri 

işleyenler, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı 

aydan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

 

 

BASIN KANUNU 
 

Madde 11  - Cezai sorumluluk 

Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında 

oluşur. Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen 

suçlardan eser sahibi sorumludur.  

Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya 

yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt 

dışında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya 

verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin 

hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, 

sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, 

editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu 

yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına 

rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk 

yayımlatana aittir. 

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya 

yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt 

dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya 

verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin 

hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde 

yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza 

ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması 
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nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması hallerinde ise basımcı 

sorumlu olur.  

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz 

yayınlar için bu kanunda aranan şartlara uyulmaksızın yapılan 

yayınlar hakkında da uygulanır.  

 

 

Madde 19 - Yargıyı Etkileme 

 Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı 

verilmesine veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre 

içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme 

işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini 

yayımlayan kimse, ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır 

para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda 

onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan 

az olamaz. 

 Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya 

kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya mahkeme işlemleri 

hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci 

fıkrada yer alan cezalar uygulanır. 
 

Madde 25 - El koyma, dağıtım ve satıĢ yasağı 

 Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış 

eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir. 

 Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması 

şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine 

İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174‟üncü 

maddesinde yer alan inkılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 146‟ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 153‟üncü 

maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155‟inci 

maddesinde, 311‟inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 

312‟nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 312/a 

maddesinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun 7‟nci maddesinin ikinci ve beşinci 

fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin 

tamamına hâkim kararıyla el konulabilir. 
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 Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli 

veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci fıkrada belirtilen suçları 

içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların 

Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet 

Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin kararı ile 

yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Cumhuriyet Başsavcılığının kararı yeterlidir. Bu karar en geç 

yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat 

içinde hâkim tarafından onaylanmaması halinde Cumhuriyet 

Başsavcılığının kararı hükümsüz kalır. 

 Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış yayın veya 

gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar 

yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar. 

 

Madde 26 - Dava süreleri 

Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda 

öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının günlük süreli 

yayınlar yönünden iki ay, diğer basılmış eserler yönünden dört 

ay içinde açılması zorunludur. 

 Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına 

teslim edildiği tarihten başlar. Basılmış eserlerin Cumhuriyet 

Başsavcılığına teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin 

başlama tarihi, suçu oluşturan fiilin Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından öğrenildiği tarihtir. Ancak bu süreler, TCK‟nun dava 

zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen süreleri aşamaz. 

 Sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu 

yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı iddia edilen 

eserden dolayı yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden 

süre, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili 

hakkında verilecek beraat kararının kesinleşmesinden itibaren 

başlar. 
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DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 

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

girişilen „Sivil İtaatsizlik‟ eylemi bu kitapla başladı. 1080 

kişinin yayıncı olduğu 80 sayfalık kitapta, bütün düşünce 

suçlarını ve suçlularını temsilen 10 suçlu(!?) yazı yeralıyordu. 

Kitap hakkında dava açıldı, 185 kişi yargılandı. Dava “erteleme 

ile bitti. Şiş ve kebap yanmadı.  

 

“DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK”CÜK 

Türkiye‟deki bu hareketi duyan 20 ülkeden 144 yazar 1996‟da 

bu kitabın bir özeti niteliğinde olan  “Düşünceye Özgürlük”cük 

kitapçığına adlarını yayıncı olarak yazdırdılar. Ama savcı onlar 

hakkında dava açmadı. Bunun üzerine, bu yazarların bir kısmı 

1997 Martında İstanbula geldiler. Gerçi savcı onlardan gene 

kaçtı ama hazır gelmişken yapılan çalışmalar, Düşünce 

Özgürlüğü için İstanbul Buluşmaları‟na yol açtı. 

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK BROġÜRLERĠ 

1997‟de başlayıp  üç yıl boyunca yayımlanan 46 broşürün her 

birinde en az bir “düşünce suçuna” iştirak edildi. Başbakan 

Erdoğan‟ın “şiirli suçu”na katıldığımız 11 ve 42 no‟lu 

broşürlerde suç sayılan şiir de aynen yayınlandı.  Çoğunluğu 4 

sayfaydı. 

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK: HERKES ĠÇĠN 

Erbakan, Bozlak, H. C. Güzel, Birdal ve Yağmurdereli‟nin 

suçlarını içeren 96 sayfalık bu kitap bir Dünya rekoru. 1080 

yayıncılı ilk kitabın rekorunun 77. 663 yayıncı ile kırıldığı 96 

sayfalık “Düşünceye özgürlük- Herkes için”, Ekim 2000‟de 

yayınladı. 
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DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2000 

3 Eylül 1999‟da çıkarılan tek maddelik bir “Erteleme Yasası” 

ile tüm düşünce suçu davaları 3 yıllığına ertelendi. Bu, 5 yıllık 

çabanın çöpe gitmesi demekti. Sil baştan yapıldı, o güne kadar 

yayınlanan herşey bir kitapta toplandı ve bu kitabın 15 ünlü 

yayıncısı, 4 ayrı davada yargılandı. 256 sayfa. 

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2001 

80 sayfalık “Düşünceye Özgürlük 2001”de Noam 

Chomsky‟den Abdurrahman Dilipak‟a, Eren Keskin‟den 

Emine Şenlikoğlu‟na kadar  pek çok yazarın suçuna, yazıları 

aynen yayımlanarak iştirak edildi. Bu kitabın farkı yayıncılarla 

suçlular aynı kişiler.    

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2002 

2001 yılında 21 “düşünce suçlusu”nun yazı ve konuşmalarını 

seçip suçlarına katıldık.  Kitaba açılan dava hayli kısa sürdü ve 

“Avrupa Birliği Uyum Paketi” nedeniyle yapılan yasa 

değişiklikleri gereği düştü.  Kitap, 92 sayfa.  

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2003 

17 yayıncılı kitap için bu kez bir değişiklik yapıldı: Dava 

açılmadı. 178 sayfalık kitapta, aralarında Marquis de Sade‟ın 

da bulunduğu çok sayıda yazar, aydın ve sivil toplum örgütü 

yöneticilerinin suçlarına aynen katılındı, 2002 yılının 

bilançosu çıkarıldı.   
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DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2004 

2004 önemli yasal değişiklikler yılıydı. Uzun yıllardan beri 

kaderimizi belirleyen temel yasalar baştan yazıldı, ama 

“Düşünce suçu” aynen kaldı. 110 sayfalık bu kitapta 10 yayıncı 

“suçlu yazılar, çiziler ve sözler”i aynen ve yeniden yayımlarak 

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

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2005 

TCK, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu, TMK, Medeni 

Kanun, Borçlar Kanunu, Radyo ve TV Kanunu ve Basın 

Kanunu‟na göre suç sayılan 37 ayrı “kalemi” aynen ve bir 

arada yayımladığımız kitap 2005 yılının özetini de sunuyor, 

108 sayfa.  

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2006 

Yeni Ceza Kanunu ve değişen Terörle Mücadele Kanunu‟nun 

dişlerini gösterdiği 2006, yazar, gazeteci ve yayıncıların 

düşüncelerinden dolayı yargılanmaları yılı oldu. Kitapta bu 

yargılamaların birçoğuna değinildi. Kitap, 95 sayfa.  

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2007 

2007‟ye Gazeteci Hrant Dink‟in öldürülmesiyle girdik. 

İfadeleri nedeniyle hedef gösterilen ve karanlık bir cinayetin 

kurbanı olan Hrant Dink‟e adanmış kitap, o yıl içerisinde 

gerçekleşmiş başka birçok ifade özgürlüğü davasını da işledi. 

128 sayfadan oluşan kitap, 2007‟de ifade özgürlüğü açısında 

önemli sayılabilecek gelişmelere de yer verdi.  
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DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2008 

Temel Demirer‟den Abdurrahman Dilipak‟a, Tursun ailesinden 

Bülent Ersoy‟a kadar yıl içinde ifade özgürlüğüne karşı açılan 

davaları içeren bu kitap 2000 yılından beri yayımlanan 

kitaplarımızdan 9‟uncusu. İçinde ayrıca yıl içinde 

hazırladığımız dosya çalışmalarını da barındırıyor. 

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2009 

Nedim Şener‟den Mahmut Alınak‟a, Osman Baydemir‟den 

TMK Mağduru Çocuklara karşı açılan davaları içeren bu kitap 

2000 yılından beri yayımlanan kitaplarımızdan 10‟uncusu. 

İçinde ayrıca yıl içinde hazırladığımız  önemli olay ve olgularla 

ilgili dosya çalışmaları da yer alıyor. Kitap, 143 sayfa. 

 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2010  
Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim”in 15. yılında ne yazık ki 

büyük bir geri dönüş yaşandı. 124 sayfalık bu kitapta 23 

düşünce suçlusu yazı, bu yılda yargılananların, ceza alanların, 

aklananların, engellenen etkinliklerin, yayınların, derneklerin 

listeleri ve ilgili kuruluşların yayınladıkları raporlar yer alıyor. 

DÜġÜNCEYE ÖZGÜRLÜK! 2011 
ABD‟li romancı William Burroughs kitabının çevirisine açılan 

davadan  gazetecilerin mahkemelik olmasına ve İnternet 

sansürüne kadar bu sene yaşanan ifade özgürlüğü ihlallerinden 

örnekler içeren bu kitap, 2000 yılından bu yana yayımlanan 

kitaplarımızın 12‟ncisi. İçinde ayrıca yıl içinde hazırladığımız 

'KCK davası' ve Hrant Dink gibi dosyalarla beraber engellenen 

etkinlik ve yayınlar da yer alıyor.   
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ÇIKTIK AÇIK ALINLA… 

Devletin bireylere “omlet yapmak için kırılması gereken 

yumurtalar” olarak baktığı ancak yumurtaların 

kırılmamak için elinden geleni yaptığı sivil itaatsizlik 

girişimlerinin 10 yılını (1995-2005) özetleyen 38 sayfalık 

kitapçık 2005 yılında yayınlandı.   

 

KIRMIZI ĠLE YEġĠL  

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

çalışması olan bu kitap ikilinin çeşitli konularda 

fikirlerini içeriyor. Her iki yazar da görüşlerini 

açıklarkenkarşı görülerin hangi sayfada olduğunu 

belirten linkler de var.  Aykırı Yayınları 2002 basımı, 

264 sayfa. 

 

 

OPPOSĠTES: SIDE BY SIDE 

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

Side” adı ile “George Braziller” yayınevi tarafından 2003‟te 

basıldı ve başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve 

Avustralya olmak üzere İngilizce konuşulan tüm ülkelerde 

satışa çıktı dağıtıldı. 224 sayfa.  

 

YEġĠL-KIRMIZI  ANILAR 

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

Kırmızı‟nın (Yurdatapan) anılarını yazmaya başladığı kitapta 

ikilinin hikayeleri kesişiyor. 2003Eylül‟ünde, Aykırı 

Yayınları‟ndan çıkan 264 sayfalık kitapta kırmızı ve yeşil 

bölümler eşit ağırlıkta.  
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ORTAK PAYDA 

(YeĢil-Kırmızı Denemeler)   

Yurdatapan ve Dilipak, bu üçüncü kitaplarında  “Ortak Payda” 

projesini önce kendi üsterinde deniyor, 24 tanınmış kişi de 

onların ortak paydasını yorumluyor. 2004, İnkılap Yayınları, 

248 sayfa. 

 

 

TÜRKĠYE‟DE BĠLGĠ EDĠNME DÜġÜNCE-ĠFADE VE 

ĠLETĠġĠM MEVZUATI 

Prof.  Semih Gemalmaz ve H. Burak Gemalmaz‟ın hazırladığı 

bu hacimli kitap, AB üyelik süreci dikkate alınarak kaleme 

alınmış bir “mevzuat derlemesi”. 2004 baskısı, 2148 sayfa ve 

2,5 Kg. Ağırlığında.   

 

ORTAK PAYDA 2004 

Türkiye‟nin altı bölgesindeki STK temsilcileri biraraya geldi, 

yapılan “arama toplantıları”nda “Türkiye‟nin gündemi” 

hakkında ortak ve farklı görüşler belirlendi, bu kitapta bir araya 

getirildi. Kitabın 550 nüshası  milletvekillerine sunuldu.    

 

ORTAK PAYDA 2005  

2005 yılı çalışması öncekinden birkaç açıdan farklıydı. Il sayısı 

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

Kasım 2005‟te İstanbul‟da yapılan genel toplantı sonunda tüm 

veriler bu kitapta toplandı  ve  550 nüshası  TBMM‟ne 

yollandı. 
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ORTAK PAYDA 2006 

23 Ocak 2007‟de kutladığımız 12‟inci yaş günümüzde 

„görücüye çıkan‟  Toplumsal Bir Ortak Payda‟ya Doğru Sivil 

Önermeler 2006, her kesminden kurum ve kişilerin 

kesişme/ayrışma noktalarını derledi.  550 nüsha, her yıl olduğu 

gibi Ankara yolcusu. 

 

ORTAK PAYDA 2008 

2007 ve 2008‟in en güncel konularından olan „Sivil Anayasa‟ 

hazırlıkları üzerine hazırlanmış bu çalışma, Ortak Payda İl 

Temsilcilerinin katılımıyla hazırlandı. Kurumlarca hazırlanan 

taslakların karşılaştırılması ve hangi alanda ortak paydanın 

olduğu üzerine yürütülen toplantı, bu kitapta yazıya döküldü. 

Kitap, 290 sayfa. 

 


