T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No : 2015/112767
Esas No
: 2016/4262
İddianame No : 2016/380
İDDİANAME
İSTANBULAĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

SUÇ
SUÇ TARİHİ VE YERİ
SEVK MADDESİ

ŞÜPHELİ

MÜDAFİİ

SUÇ
SUÇ TARİHİ VE YERİ
SEVK MADDESİ

ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- ALİ HAYDAR SAYGILI, KANBEROğlu
HÜSNİYE'den olma, 24/01/1973 doğumlu, SİVAS ili,
İMRANLI ilçesi, KAPIKAYA köy/mahallesi, 54 cilt, 23
aile sıra no, 26 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gündüzlü Mah.
Gündüzlü Sk. No:48Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ ikamet
eder.
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 58,
Türk Ceza Kanunu 53/1
: 2- ALP ALTINÖRS, RUHİOğlu ESER BELGİN'den
olma, 17/05/1977 doğumlu, ANKARA ili, ÇANKAYA
ilçesi, YUKARI BAHÇELİEVLER köy/mahallesi, 76
cilt, 720 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı
HalıcıoğluMah. Çıksalın Sk. No:2 İç Kapı
No:16Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder.
: Av. PINAR AKDEMİR KÖKLÜ, ANKARA
Hanımeli Sokak Hakimbey Apartmanı 45/3 Merkez /
ANKARA
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 58,
Türk Ceza Kanunu 53/1
: 3- ARZU DEMİR, RIZAKızı AYSEL'den olma,
17/09/1974 doğumlu, BALIKESİR ili, MARMARA
ilçesi, SARAYLAR köy/mahallesi, 8 cilt, 76 aile sıra
no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı Selimiye Mah. Selimiye
İskele Cad. No:19 İç Kapı No:5Üsküdar/ İSTANBUL
ikamet eder.
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SUÇ
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SEVK MADDESİ
ŞÜPHELİ

MÜDAFİİ

: Av. GÜLHAN KAYA, İSTANBUL
Gürsel Mah. Şevketpaşa Cad. Beylik Sok. No: 4 K.2 D.7
Kağıthane / İSTANBUL
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1
: 4- AYDIN AKYÜZ, YUSUFOğlu GÜLCEMAL'den
olma, 01/09/1975 doğumlu, İSTANBUL ili, EYÜP
ilçesi, ÇIRÇIR köy/mahallesi, 34 cilt, 205 aile sıra no, 4
sıra no'da nüfusa kayıtlı Akbük Mah. 2056 Sk. No:3 İç
Kapı No:1Didim/ AYDIN ikamet eder.
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 58,
Türk Ceza Kanunu 53/1
: 5- EMİN ORHAN, HASANOğlu YETER'den olma,
01/01/1956 doğumlu, MALATYA ili, ARGUVAN ilçesi,
BAYRAKTAR köy/mahallesi, 1 cilt, 31 aile sıra no, 64
sıra no'da nüfusa kayıtlı Erikli Mah. Ersoy Sk. No:27 İç
Kapı No:1Yıldırım/ BURSA ikamet eder.
: Av. GÜLHAN KAYA, İSTANBUL
Gürsel Mah. Şevketpaşa Cad. Beylik Sok. No: 4 K.2 D.7
Kağıthane / İSTANBUL
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1
: 6- ERKAN SALDUZ, LATİFOğlu YEMOŞ'den olma,
02/06/1984 doğumlu, TUNCELİ ili, MERKEZ ilçesi,
SİNAN köy/mahallesi, 25 cilt, 7 aile sıra no, 41 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Gazi Mah. 1420. Sk. No:9 İç Kapı
No:7Sultangazi/ İSTANBUL ikamet eder.
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1
: 7- FADİME ÇELEBİ, MEMETKızı HÜNER'den
olma, 10/06/1974 doğumlu, TUNCELİ ili, MAZGİRT
ilçesi, KARSAN köy/mahallesi, 55 cilt, 20 aile sıra no,
95 sıra no'da nüfusa kayıtlı Umut Mah. Seyran Cad.
No:120 İç Kapı No:5Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
: Av. GÜLHAN KAYA, İSTANBUL
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SEVK MADDESİ
ŞÜPHELİ

Gürsel Mah. Şevketpaşa Cad. Beylik Sok. No: 4 K.2 D.7
Kağıthane / İSTANBUL
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 43/1,
Türk Ceza Kanunu 53/1
: 8- FATİH GÜR, NURİOğlu FERİDE'den olma,
26/04/1994 doğumlu, SİNOP ili, BOYABAT ilçesi,
KOZKULE köy/mahallesi, 103 cilt, 25 aile sıra no, 67
sıra no'da nüfusa kayıtlı 2 Nolu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Merkez/
TEKİRDAĞ ikamet eder.
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1,
58
: 9- HATİCE DUMAN, DEVRİŞKızı TELLİ'den olma,
05/04/1973 doğumlu, MALATYA ili, AKÇADAĞ
ilçesi, HARUNUŞAĞI köy/mahallesi, 58 cilt, 33 aile
sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı Arapçeşme Mah.
Şehit Oktay Kaya Cad. No:2Gebze/ KOCAELİ ikamet
eder.
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 43/1,
Türk Ceza Kanunu 58, Türk Ceza Kanunu 53/1
: 10- HÜSNÜ FUAT UYGUR, AZMİOğlu FATMA'den
olma, 26/08/1969 doğumlu, RİZE ili, PAZAR ilçesi,
AKTAŞ köy/mahallesi, 15 cilt, 21 aile sıra no, 94 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Kazım Karabekir Mah. 1041 Sokak
No:20/6 Esenler/ İSTANBUL ikamet eder.
: Av. GÜLHAN KAYA, İSTANBUL
Gürsel Mah. Şevketpaşa Cad. Beylik Sok. No: 4 K.2 D.7
Kağıthane / İSTANBUL
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1
: 11- İSMİNAZ ERGÜN, TACİMKızı HATİCE'den
olma, 01/11/1981 doğumlu, KAHRAMANMARAŞ ili,
ELBİSTAN ilçesi, SÜNNET köy/mahallesi, 93 cilt, 25
aile sıra no, 61 sıra no'da nüfusa kayıtlı Mustafa Kemal
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ŞÜPHELİ

Mah. 3085. Sk. No:11 İç Kapı No:2Ataşehir/
İSTANBUL ikamet eder.
: Av. GÜLHAN KAYA, İSTANBUL
Gürsel Mah. Şevketpaşa Cad. Beylik Sok. No: 4 K.2 D.7
Kağıthane / İSTANBUL
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1
: 12- MEHMET ALİ GENÇ, ALİOğlu EŞE'den olma,
01/01/1990 doğumlu, KAHRAMANMARAŞ ili,
NURHAK ilçesi, SEYİTALİLER köy/mahallesi, 4 cilt,
19 aile sıra no, 32 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ortabayır
Mah. Santral Cad. No:42 İç Kapı No:22Kağıthane/
İSTANBUL ikamet eder.
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 43/1,
Türk Ceza Kanunu 53/1
: 13- SAMİ ÖZBİL, FARİSOğlu SANİYE'den olma,
03/05/1977 doğumlu, BİTLİS ili, MUTKİ ilçesi,
ALATOPRAK köy/mahallesi, 7 cilt, 42 aile sıra no, 57
sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 43/1,
Türk Ceza Kanunu 58, Türk Ceza Kanunu 53/1
: 14- SEMİHA ŞAHİN, HAYDARKızı SALİME'den
olma, 12/01/1972 doğumlu, SİVAS ili, İMRANLI ilçesi,
TUZÖZÜ köy/mahallesi, 93 cilt, 6 aile sıra no, 105 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Ahmet Vefikpaşa Cad. Deniz Abdal
Mah. No:26 İç Kapı No:4Fatih/ İSTANBUL ikamet
eder.
: Av. GÜLHAN KAYA, İSTANBUL
Gürsel Mah. Şevketpaşa Cad. Beylik Sok. No: 4 K.2 D.7
Kağıthane / İSTANBUL
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1
: 15- UĞUR OK, İBRAHİMOğlu HATUN'den olma,
15/11/1983 doğumlu, TUNCELİ ili, PERTEK ilçesi,
AŞAĞIGÜLBAHÇE köy/mahallesi, 16 cilt, 22 aile sıra
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DELİLLER

no, 37 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fikirtepe Mah. Gür Sk.
No:18 İç Kapı No:10Kadıköy/ İSTANBUL ikamet eder.
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 58,
Türk Ceza Kanunu 53/1
: 16- VAHAP BİÇİCİ, ALİ RİZAOğlu İPEK'den olma,
26/08/1985 doğumlu, İZMİR ili, GAZİEMİR ilçesi,
AKTEPE köy/mahallesi, 140 cilt, 8 aile sıra no, 3 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Aktepe Mah. 135 Sk. No:32 İç Kapı
No:1Gaziemir/ İZMİR ikamet eder.
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 2015 İSTANBUL/null
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 43/1,
Türk Ceza Kanunu 58, Türk Ceza Kanunu 53/1
: İddia, şüphelilerin ifadeleri, emanette kayıtlı gazeteler,
tüm soruşturma evrakı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015/3307 sayılı Muhabere evrakı
üzerinden gönderilen,yönetim merkezi Aksaray/İstanbul olan ATILIM isimli haftalık
yayınlanan gazetinin 03.07.2015, 10.07.2015, 16.07.2015, 14.08.2015, 21.08.2015,
28.08.2015 sayılı nüshalarının incelenmesinde;
03.07.2015 sayılı nüshanın 2.sayfasında ' ÇILGINLIK BU YA!' başlığı altında '
Türkiye Suriye'ye girecek mi? Malum tartışmayı başlatan da Erdoğan.Hareket noktası da
apaçık ortada ;YPG/YPJ güçlerinin Gire Spi'yi DAİŞ'ten temizleyerek büyük bir zafer elde
etmesiyle , Kobane ve Cizire kantonlarını da fiziken birleştirmesi........Ama ,Türkiye
zamanında Zap!a da girmeye kalktı da başına neler geldi, hatırlayalım!Mehter marşıyla
geldiği Zap'tan İzmir marşıyla dönmek zorunda kaldı Ordu; gerillalar kovaladı,onlar da
arkalarına bakmadan kaçtılar!...Bu savaşta sefer olur da zafer olmaz Sultan'a .Faşizmin
çizmesi her yanından patlak.Ne dayanır savaş çılgınlığına ne kurtulur Erdoğan'ın
'başkomutan'lığıyla.Ve Kürdistan dağları Zap gibi dirençli ,Anadolu'nun ezilenleri
,yokulları,Gezi gibi cüretli,Rojava yolları devrim gibi tecrübeli.Bu yol beterin
beteri.BİZ'lerden söylemesi' içerikli yazı ile,
03.07.2015 tarihli nüshasının 7.sayfasında 'Kobane'yi inşaya,dayanışmayı
büyütmeye ' başlıklı' ' Şüphesiz Rojava devrimi belli bakımlardan bu enternasyolist çizgiyi
barındırıyordu.Fakat Kobane direnişi ve ardından Türkiye-Kürdistan sahasında patlak veren
6-8 Ekim serhildanı , başkaca sonuçlarının yanı sıra enternasyolizm duygusuna ve Che'nin o
ünlü 'dayanışma ezilenlerin inceliğidir' sözüne yeni koşullar içinde kan ve can verdi.....Keza
şehit ailelerimizi ziyaret edip onları Kobane'nin yeniden inşasına davet etmek de yapacağımız
önemli manevi işlerden biridir.' şeklindeki içerikli 'ÖZGÜR GENÇ UĞUR OK' ibareli yazı ile
,
03.07.2015 tarihli nüshasının 8.sayfasında ' Büyük sarsıntı -7 Haziran'a dair durum
tespitleri' başlıklı ' Olağan siyasal dönemlerde bir seçimle asla gerçekleşemeyecek ölçüde
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büyük bir politik değişim, 7 Haziran'da gerçekleştiyse ,bunun sebebi seçimlerin rolünün
değişmesi değil, 7 Haziran'ın içinde gerçekleştiği olağandışı ve özel politik
koşullardır.Devrimci durum koşullarında yaşanan bu seçim,egemen sınıfların yenilgisi ve iki
yıldır siyaset sahnesinde yer tutan (Dezi-Kobane) başkaldıran kitlelerin birleşik
zaferidir.....Ortaya çıkan bu tarihsel blok ,sömürücü egemen sınıfların her iki kanadından
bağımsız, ezilenlere ait bir siyasal gücü meydana getirmiştir.Bu bloklaşma Küdistan'dasüren
30 yıllık devrimci savaşımın Batı'da Haziran isyanı ile politikleşen kitlelerle birleşerek faşist
rejimi sürüklediği krizin vardığı yeni bir aşamayı işaret etmektedir.' içerikli şüpheli Alp
ALTINÖRS tarafından yazı ile
03.07.2015 tarihli nüshasının 11.sayfasında 'Kadınlar tarihini değiştiriyor ya
erkekler?' başlıklı ' Yakın tarihimizde ,ysnıbaşımızda yükselen Rojava devrimi ve paralelinde
gelişen kadın devrimi aynı zamanda topluksal yaşama ve kadın özgürlük mücadelesinin
kaznımı ve başarısı olarak görmek gerekiyor' içerikli şüpheli Fadime ÇELEBİ tarafından
yazılan yazı ile,
03.07.2015 tarihli nüshasının 12.sayfasında 'Harbiye halkı evladını uğurladı' başlıklı
' Rojava'da şehit düşen MLKP'li Arap Alevi savaşçı Halil Aksakal , memleketi Antakya
Harbiye'de binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.Harbiye halkı
Aksakal'a mücadelesini devam ettirme sözü verdi.' içerikli yazı ile ,
03.07.2015 tarihli nüshasının 13.sayfasında 'Savaştığımız değerlerin sembolü
oldular' başlıklı ' Rojava'da şehit düşen MLKP ve YPG/YPJ savaşçıları için Cizire kantonunda
tören düzenlendi.' içerikli yazı ile ,
03.07.2015 tarihli nüshasının 14.sayfasında 'MLSPB/DC savaşçısı Alper Çakas
şehit düştü' başlıklı ' MLSPB/DC savaşçısı Alper Çakas Rojava devrimini savunurken şehit
düştü.Rojava devrimini savunurken ölümsüzleşen savaşçıları anan komutanlık 'Emperyalizm
ve işbirlikçi faşist TC oligarşisinin desteklediği İŞİD çeteleri yenilecek, silahlanan ve savaşan
Ortadoğu halkları kazanacak.' içerikli yazı ile,
03.07.2015 tarihli nüshasının 15.sayfasında ' AKP-DAİŞ işbirliğiyle Kobane'de
katliam ' başlıklı ' AKP 7 haziran ve Gre Spi zaferlerinin ardından faşist DAİş barbarlarını
Kobane'nin üzerine saldı.Çetelere verdiği destek ispatlanan AKP inkar etti, ancak artık tüm
dünya sorumluyu biliyor.233 sivil ve 23 savaşçının katledildiği Kobane saldırısına ilişkin
açıklama yapan YPG' Bu vahşi katliamın hesabını çetelere çok ağır ödeteceğiz' dedi.' içerikli
yazı ile,
03.07.2015 tarihli nüshasının 16.sayfasında ' Avusturalyalı savaşçı Rojavada şehit
düştü' başlıklı yazı ve içeriği ile,
03.07.2015 tarihli nüshasının 22.sayfasında ' Cüretle ,düşünsel ve pratik yaratıcılıkla
düşmanı püskürtelim! MLKP'nin merkezi yayın organı Partinin Sesi'nin 84.sayısında yer alan
'Cüretle ,düşünsel ve pratik yaratıcılıkla düşmanı püskürtelim! yazısında burjuva devletin
halkın fiili meşru mücadelesine karşı kullandığı saldırı araçlarının devre dışı bırakılmasının
bazı yöntemlerini ele alıyor.Yazı 'Düşman,teknik olarak üstün ,daha donanımlı olabilir.Bu onu
yalnızca görece avantajlı kılar.Bizim sınırsızlığımız ,özgür düşünüşümüz düşmanın esaretine
dönüşebilir' değerlendirmesi yapılıyor' içerikli yazı ile ,
10.07.2015 tarihli nüshasının 14.sayfasında ' Kobane'nin inşası geleceğin inşasıdır'
başlıklı, şüpheli İsminaz ERGÜN tarafından yazılan yazı içeriği ile,
10.07.2015 tarihli nüshasının 15.sayfasında 'Taburumuz karakterini Rojava
devriminden alıyor' başlıklı yazı ve içeriği ile,
10.07.2015 tarihli nüshasının 16.sayfasında 'Rojava şehidi Çakas son yolculuğuna
uğurlandı' başlıklı yazı ve içeriği ile
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10.07.2015 tarihli nüshasının 16.sayfasında 'YPG'li savaşçıları binler uğurladı'
başlıklı yazı ve içeriği ile,
10.07.2015 tarihli nüshasının 17.sayfasında 'Paris'le Versay Kobane'yle Rakka'
başlıklı, ' Rojava devrimi, çok kuvvetli bir Paris Komünü'dür.Çok daha geniş bir yatağı ve
hinterlandı var.Milyonlara dayanıyor ve aradan geçen zaman deneyimine sahip.Ortadoğu
cangılında böyle bir devrimin gerçekleşmesi ve kendisini sürdürmesi ,yayılması çok
önemlidir.Rojava bunu başardı.Kobane ise büyüttü.Bütün devrimlerin birikimi Rojava'da
açığa çıkıyor.O sebeple devrim yenilmez, bir tarafı beynelmileldir.Diğer tarafı ülke-yurt-vatan
savunmasıdır.' içerikli şüpheli Sami ÖZBİL tarafından yazılan yazı ile,
10.07.2015 tarihli nüshasının 17.sayfasında 'Türk devleti demografik yapıyı
değiştirmekle pek mahir' başlıklı, 'YPG/YPJ güçlerinin Gire Spi'yi katiller sürüsü DAİŞ
çetelerinden temizleyerek özgürleştirmesi , anlaşılan o ki ,Türk burjuva devletinin kimyasını
bozmuş durumda.....Zira PYD'nin Rojava'da yaşam buldurduğu felsefe , tam da bu anlayışın
karşıtlığını,halkların eşitliğine dayalı kardeşliğini inşa etmektedir.' içerikli şüpheli Sami
ÖZBİLtafafından yazılan yazı ile,
10.07.2015 tarihli nüshasının 20.sayfasında ' Türk devleti demografik yapıyı
değiştirmekle pek mahir' başlıklı , şüpheli Vahap BİÇİCİ tarafından yazılan yazı içeriği ile,
16.07.2015 tarihli nüshasının 1.sayfasında 'çok yaşa ROJAVA!başlıklı,
'Kadın,komün,enternasyonalizm.Üçüncü yılında bizim devrim' içerikli yazı ile,
16.07.2015 tarihli nüshasının 2.sayfasında 'Havayı barışa döndürmek' başlıklı, ' 7
Haziran seçiminden yenilgiyle çıkan AKP iktidarı , kaybettiği kanı yeni sömürgeci savaş
politikasını devreye sokarak kazanma amacını hepten deşifre etmiş durumda.Kuzey
Kürdistan'da askeri operasyonların yaılması ile birlikte Kürt halk önderi AbdullahÖcalan'a
uygulanan tecridin süresinin uzaması ,bu amacın ilk emareleri olarak zaten ortaya
çıkmıştı.AKP'nin savaş politikasını tırmandırarak Rojava'yı hedef alacak bir askeri
hareketlilik içine girmesi ise sürecin merkezine oturan bir gündem haline gelmiştir.Savaş
arabasına bağlanmış bir basın-medya ordusuyla manipülasyonun dahi canını okutacak bir
habercilikle PYD'nin hedef alınması ,tırmanan savaş politikalarına iç kamuoyunu
hazırlamanın uğraşları olarak okunabilir.AKP iktidarı DAİŞ'le karşılıklı çıkar temelinde bin
bir ilişki geliştirerek Rojava devrimini boğma saldırılarının doğrudan destekçisi
oldu......Ancak DAİŞ gericiliğine karşı savaşmış ve 'imkansız' denilen Kobane zaferini
kazanmış ve bundan dolayı tüm dünya ezilenlerinin dikkat merkezine oturmuş YPG/YPJ
güçlerini doğrudan hedefe almak gibi bir maceraya düşülmesi ve varoluşsal zeminin hepten
kaymasına neden olur' içerikli yazı ile,
16.07.2015 tarihli nüshasının 5.sayfasında 'KCK:Her tutuklama misilleme
gerekçesidir.', HPG'den Ardahan açıklaması' başlıklı yazılar ile,
16.07.2015 tarihli nüshasının 8.sayfasında 'Hangi yolu seçeceğini iktidar düşünsün '
başlıklı ,' Yaygın tutuklamalara karşı etkin demokratik muhalefet yürütülmedi ve tam da bu
dönemde Kürt Özgürlük Hareketi'nin , doğrudan açıklamalarla halkı sahiplenen,operasyonları
açık biçimde reddeden ve misilleme haklarından bahseden yaklaşımı önemlidir.....Kürdistan
halkı seçimden evvel katliam denemelerine varana dek her saldırıyı vakarla karşıladı.Devleti
yendi,ezdi.Ancak yeni bir etap başladı.Boks maçının teni bir raundu da denebilir.....Seçim
zaferi ve kitle dinanizmi hatırlanacak olursa ,bu yönetimin Batı'da kısmen de olsa sonuç
alması ,paradoksal olarak,rejimin Kürdistan, çıplak askeri işgal gücüne dönüşmesi
demektir...Kürdistan halkı elini uzatana el uzattı,silah doğrultana isyan etti ve bu günlere
geldi.....Zaferin tadını çıkarmak ,ev ev örgütlenmek,kesinlikle pozitif bir dil kullanmak ve
fakat bir saldırı dönemi işaretlerinin ortada olduğunu hatırda tutarak en kötü ihtimale en
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iyimser iradecilikle hazırlanmak gerek.Hangi yolu seçeceğini iktidar düşünsün' şeklinde
şüpheli Sami ÖZBİL tarafından yazılan yazı ile,
16.07.2015 tarihli nüshasının 9.sayfasında ' Sare kapatınca gözlerini dünya ne güzel'
başlıklı, ' Kürt özgürlük hareketine karşı DAİŞ çetelerini devreye soktuğu gibi' içerikli,
şüpheli Semiha ŞAHİN tarafından yazılan yazı ile ,
16.07.2015 tarihli nüshasının 14.sayfasında ' Kobane şehidi Sibel Bulut'un mezarı
yapıldı' şeklindeki yazı ve içeriği ile,
16.07.2015 tarihli nüshasının 15.sayfasında ' Çok yaşa Rojava' başlıklı , şüpheli
Emin ORHAN tarafından yazılan yazı ile,
16.07.2015 tarihli nüshasının 17.sayfasında 'Tanımak ve kendisi için anlamdırmak
isteyenlere: Devrimin Rojava Hali' başlıklı, ' Bir YPJ militanının ,' Devrimden önce bu
sokaklardan geçemezdim bile.Şimdi silahımla geziyorum ve erkekler başlarını öne eğmek
zorunda kalıyor' sözleri , aslına Rojava'da kadın devrimi açısından gerçekleştirilen dönüşümü
fazlasıyla anlatıyor.Ancak bununla da sınırlı değil Rojava kadın devrimi.Kadınlar,gerilla,asker
,milis olarak savaşın ön cephelerinde yer alarak varlık mücadelesinin en ön sırasında
kayıtlarını yaptırdılar.Bu alanda erkeklerle eşitlendiler.Bir çok mevzide militanca savaşarak
,şehitler vererek düşmanı püskürttüler, gönülleri fethettiler....Türkiye cephesinde iae faşist
AKP rejiminin ,devrimimize karşı geliştirdiği düşmanlığın hesabını sormak, 6-7 Ekim
örneğindeki gibi , cepheden bir sahiplenme pratiği göstermek ,Rojava devriminin
ihtiyaçlarından biridir.Çünkü bu devrimin sahibi de ,koruyucuları da ezilen halklar ve onların
öncüleridir.' şeklinde şüpheli Fuat UYGUR tarafından yazılan yazı ile,
14.08.2015 tarihli nüshasının 1.sayfasında' Halkın gücünü göreceksiniz' şeklindeki
yazı ve içeriği ile,
14.08.2015 tarihli nüshasının 2.sayfasında ' Savaşa karşı hakların özsavunmasına'
şeklindeki yazı ve içeriği ile,
14.08.2015 tarihli nüshasının 4.sayfasında 'Silopi'de devlet terörüne direniş', '
KCK:Özyönetimden başka seçenek kalmadı'şeklindeki yazılarile,
14.08.2015 tarihli nüshasının 5.sayfasında 'Silopi halkı şehitlerini uğurladı' içerikli
yazı ve içeriğiile ,
14.08.2015 tarihli nüshasının 10.sayfasında 'Savaş konsepti ve Aleviler' başlıklı, '
Bağcılar'da polis tarafından infaz edilen devrimci Günay Özaslan'ın cenazesinin
kaldırılmasını engelleyen polis, üç gün boyunca Gazi Cemevi'ni ablukaya almış , binaya
kurşun ve gaz bombası yağdırmıştı..... Suruç saldırısı karşısında gösterilen dik duruş ,Rojava
devrimini savunma,Kobane direnişiyle dayanışma çizgisi, faşist diktatörlüğün saldırılarına
karşı direniş ve birleşik karşı koyuş mevzisine dönüşmüştür.' şeklinde , şüpheli Ali Haydar
SAYGILI tarafından yazılan yazı ile,
14.08.2015 tarihli nüshasının 14.sayfasında ' Sarayın savaşına karşı barış kazanacak'
başlıklı , ' Ordu ise son Yüksek Askeri Şura kararları ile birlikte savaşa göre bir komuta
düzeyine getirildi.DAİŞ'in vahşetini 90'larda deneyimleyen bu subayların pratiği
,Kürdistan'da silahla tecavüz edecek kadar alçaklaştı.Bu vahşet ordusunun başına da
Erdoğan'a yakınlığı tartışmasız biçimde tescillenen Hulusi Akar getirildi....Saray'ın ordusunun
Kürdistan'da başlattığı savaşın vahşeti şimdiden ortaya çıktı.JİTEM'in hızla devreye girmesi
yargısız infazların başlaması, fiili OHAL uygulamaları ,HDP yönetici ve üyelerinin
tutuklanması,YPG/YPJ'li savaşçıların cenazelerinin sınır kapılarında işkenceye maruz kalması
Kürdistan'da yürütülen kirli savaşın göstergeleridir.Kandil'e yönelik bombardımanın Zap
komedisinden öte sonuçlarının olmadığının farkında olan Saray ,kirli savaşın odağına kentleri
yerleştirmektedir.7 Haziran seçimleriyle birlikte Kürt devriminin şehirlerde yarattığı etki
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düzeyi ve özsavunma pratiğinin toplumsallaşması gerçeğiyle karşı karşıya olan AKP
saldırılarını da buraya yoğunlaştırmaktadır.' şeklinde , şüpheli Hatice DUMAN tarafından
yazılan yazı ve içeriği ile,
14.08.2015 tarihli nüshasının 16.sayfasında ' KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi
Spzdar Avesta: Yaratılmak istenen siyasi kaostur' , ' MLKP gerillalarından DAİŞ'e misilleme
eylem' başlıklı yazılarve içerikleri ile,
14.08.2015 tarihli nüshasının 21.sayfasında ' Sinop'tan Kobane'ye iki nefes'
başlıklı ,' Varlığı yok sayılan,dili yasaklanan ,isimleri değiştirilen,mağaralarda
zehirlenen,sürgünleri köklerinden koparılan,dışkı yedirilen,köyleri yakılan/yıkılan bir halkın
evlatları ,dağların yolunu tuttular 30 sene önce.İsyan ateşini yaktılar,sağır ve kör olan Fırat'ın
batısı duysun ve görsün diye zulmü.Büyük bedeller ödenerek yakılan bu ateş ,yavaş yavaş da
olsa yayıldı Batı'ya.....Kobane yangın yeri ,İstanbul'a yağmur yağarken Kobane'ye havan
topları yağıyordu.Çeteler üç yanı ,'Saraylı'da ' kalan kısmını sarmıştı.Ama tüm çabaları
nafileydi.Çünkü bizimkiler yine aynı kararlılıkla dövüşüyorlardı.'Elde silah dövüşene selam
olsun'sloganıyla sınır eylemleri yapılıyordu.Rıfat amca da bu eylemlere niçin katıldığını
anlatmıştı soran bir gazeteciye.Kobane düşmesin diye bir enternasyonalist devrimci olarak
görevini yapmaya gelmişti.Fakat Sinop'lu ve 60 yaşında olmasıyla aykırıydı Rıfat Amca.Onun
cüreti benim gururum olmuştu.Tutsak yoldaşlara Kobane'de Sinop'lu bir devrimci olduğunu
göğsüm kabararak anlatıyordum' içerikli , şüpheli Fatih GÜR tarafından yazılan yazı ve
içeriği ile,
21.08.2015 tarihli nüshasının 2.sayafasında ' Diktatörün hiç şansı yok ' başlıklı yazı
ve içeriğiile ,
21.08.2015 tarihli nüshasının 6.sayafasında 'Aşı oyunu ' başlıklı, şüpheli Sami
ÖZBİL tarafından yazılan yazı içeriği ile,
21.08.2015 tarihli nüshasının 7.sayafasında ' Halkın iradesi kazanacak' başlıklı,'
Kürdistanda'ki demokratik özerklik ilanları bunun göstergesidir.7 Haziran'da AKP'yi
sandıktan atan Kürt halkı demokratik özerkliği de onaylamıştır.sarayın darbesi bu doğrultuda
boşa çıkarılırken ,demokratik özerkliğin yaşam bulmaya başlaması sistem krizinin de en temel
noktasıdır.7 Haziran iradesiyle ortaya çıkan tek meşru sistem bu anlamıyla demokratik
özerkliktir.' içerikli,şüpheli Hatice DUMAN tarafından yazılan yazı ile,
21.08.2015 tarihli nüshasının 8.sayafasında ' Çözüm sürecinde siyasal iktidar ve
devlet kaybetti' başlıklı, ' Bu koşullarda çözüm sürecini rafa kaldırarak ,savaş politikalarını
hayata geçirmeye başladı.Bunun umutsuz bir hamle olduğunubir kaç haftalık süreç
gösterdi.Kır gerilla, mücadelesinde ustalaşmış şavaşçılar ,son bir kaç haftalık pratikleriyle
kent partizan savaşında da iddialı olduklarını üst üste gerçekleştirdikleri eylemlerle,savaşımın
inisiyatifini ellerinde tutarak gösterdiler.' içerikli, şüpheli Aydın AKYÜZ tarafından yazılan
yazı ile,
21.08.2015 tarihli nüshasının 11.sayafasında ' Kadınların onuru özgürlüktür'
başlıklı, şüpheli Fadime ÇELEBİ tarafından yazılan yazı içeriği ile,
21.08.2015 tarihli nüshasının 12.sayafasında 'Diktatörlüğe karşı halk savaşı',
'Saldırılar sürerse gerilla müdahale edecek' başlıklı yazılar ve içerikleri ile,
21.08.2015 tarihli nüshasının 14.sayafasında ' Özyönetimle değişim amaçlıyoruz'
başlıklı , şüpheli Arzu DEMİR tarafından yapılan haberve içeriği ile,
21.08.2015 tarihli nüshasının 15.sayafasında 'MLKP Merkez Komitesi: Demokratik
özerklik adımlarını büyütelim' , ' Karayılan : Savaşı biz değil AKP istedi' başlıklı yazılar ve
içeriği ile,
21.08.2015 tarihli nüshasının 18.sayafasında ' 15 Ağustos atılımı bir çok ilde
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kutlandı','PKK: 15 Ağustos ruhuyla direnişi büyütelim' , ' MLKP: Şan olsun 15 Ağustos silahlı
direniş atılımına' başlıklı yazılar ve içerikleri ile,
21.08.2015 tarihli nüshasının 19.sayafasında ' 'Size savaş yaptırmayacağız ' yeter
mi?' başlıklı ' Türk devletinin (Kuzey Kürdistan'daki ) inkar ve imha siyasetinin tarih boyunca
aldığı yenilginin sayısı dahi bilinmemektedir.Nitekim halklaşan PKK hareketinin ,2015
aynasından bakıldığında fiili öz yönetim ve özsavunma pratiği su götürmeyecek bir realitedir.'
içerikli, şüpheli Erkan SALDUZ tarafından yazılan yazı ile,
28.08.2015 tarihli nüshasının 3.sayfasında ' Kürt halkı onurlu barış istiyor' başlıklı, '
' Türk halkının bu vahşeti görmesini istiyoruz.Savaşı biz değil ,devlet başlattı ' diyorlar.
Lice'de bir süredir gerilla ve asker arasında çatışma yaşanmasın diye halkın canlı kalkan
eylemini sürdürdüğü Fis ovasına doğru yola çıkıyoruz....Devlet güçlerinin ağır silahlar ve
insanlık dışı yöntemleriyle sürdürdüğü savaşa karşı özsavunma ile güvenliklerini yönetmek
istediklerini söylüyorlar.' içerikli, şüpheli İsminaz ERGÜN tarafından yazılan yazı ile,
28.08.2015 tarihli nüshasının 3.sayfasında 'Batı cephesinde sözün değil pratiğin
zamanı' başlıklı ' Saray öncülüğünde yürütülen stratejik karakter taşıyan savaşın ezilenler
cephesindeki karşılığı hiç kuşku yok ki geri çekilme değil,topyekün direniştir.Devrimcidemokrat,ilerici-antifaşist,sosyalist kesimlerin topyekün mücadele-direniş çağrıları saldırının
niteliğinin kavrandığını gösteriyor.....Saray darbesi bir kez daha kanıtladı ki kazanmanın ve
kazanımları korumanın yolu sokaklardan ve dağlardan geçiyor.' içerikli, Ender ÇELİKEL
tarafından yazılan yazı ile,
28.08.2015 tarihli nüshasının 6.sayfasında 'KCK: Şimdi Gezi ruhunun ayağa kalkma
zamanı' başlıklı yazı ve içeriği ile,
28.08.2015 tarihli nüshasının 17.sayfasında 'Özyönetimler sömürgeciliğe karşı
zaruri istikamettir' başlıklı, şüpheli Semiha ŞAHİN tarafından yazılan yazı ve içeriği ile,
28.08.2015 tarihli nüshasının 21.sayfasında ' 'Bu toprakta kalır adın ' Rojava
devriminde savaşan TKP-ML/TİKKO kadın savaşçısı ,18 Haziran 2015 tarihinde Gire Spi
kuşatmasında şehit düşen MLKP savaşçısı Halil Aksakal'ı anlattı', 'YPG'li Kevin Jochim
sonsuzluğa uğurladı' içerikli yazılariletek taraflı,pkk silahlı terör örgütünün amacı ve
talimatları doğrultusunda görüş açıklanması yapıldığı, örgütün üst düzey yöneticilerinin
açıklamalarına özyönetim, direniş vs. konularda halkı yönlendirmek için sık sık yer verildiği,
bu yönde talimatların aktarıldığı, güvenlik güçlerimizin pkk silahlı terör örgütünün
saldırılarına karşı yapmış olduğu operasyonların haksız ve hukuksuz olarak gösterilmeye
çalışıldığı,pkk silahlı terör örgütünün ; cebir,şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru
gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde
propagandasının yapıldığı değerlendirilmiştir.
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerden Mehmet Ali GENÇ söz konusu
gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olup tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.Ender
ÇELİKEL isimli şahsın yapılan aramalara rağmen kimlik bilgileri tespit edilememiş, eser
sahibi belli olmadığından bu yazı nedeni ile de şüpheli Mehmet Ali GENÇ şüpheli olarak
değerlendirilmiştir.Diğer şüphelilerin ise söz konusu gazetede yazdıkları tespit edilmiştir.
Gerek yazılı ve gerekse görsel basın işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek
olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini
gözetmeli, haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır. Yine basın, objektif
sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır.Bilgiyi yayma, eleştirme ve yorumlama
haklarının kabulü için, açıklama, eleştiri veya değer yargısı biçimindeki bilginin gerçek ve
güncel olması, açıklanmasında kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekli ile
konusu arasında düşünsel bir bağ bulunması gereklidir. Eleştirinin verilişinde gereksiz, yararlı
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olmayan beyan niteleme ve değerlendirmelere gidilerek içerik ile uygun düşmeyen tahrik
edici, yalın bir okuyucuda husumet ve kuşku yaratıcı dil ve ifade kullanılır, seçilen sözcükler
aşağılayıcı, küçük düşürücü, incitici nitelikte olursa konu ile ifade arasındaki denge bozulur ,
haber veya eleştiri hukuka aykırı hale gelir.
Tüm bu açıklamlar karşısında şüphelilerin üzerilerine atılı suçları işledikleri yukarıda
izah edilen deliller ve tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla
Şüphelilerin yargılamlarının Mahkemenizce yapılarak atılı suçlardan eylemlerine uyan
yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları ile adli emanete kayıtlı suça konu
gazetelerin de dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia
olunur.26/01/2016
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