T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1509
Esas No
: 2012/573
İddianame No : 2012/416
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 26/06/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi, TCK.'nın 53.
maddesi
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli
sicil kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 26 Haziran-3 Temmuz 2012 tarihli "Demokratik Yaşam"
isimli gazetedeki yazılarda; KCK/PKK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı
anlaşılmakla hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
2. ve 3. sayfasında, "Anlamlı bir yaşamın ve büyük bir eylemin sahibi olmak istiyorum" başlıklı
yazı,
5. sayfasında, "Zilan sevgi kanunudur, en ciddi anlayan ve yaşayan değerdir" başlıklı yazı,
10. sayfasında, "Ramazan Yılmaz Mektubu" başlıklı yazı,
29. sayfasında, "Toplumsallık neden ahlaki ve politiktir ve öyle olmak zorundadır?" başlıklı
yazı,
Gazetenin arka kapağında "Şubatta hayatını kaybeden 15 gerillaya ilişkin açıklama" başlıklı
yazı,
İçeriği itibariyle silahlı terör örgütü KCK/PKK'nın değişik alanlarda yapmış olduğu eylemler ve
bu eylemlerde görev alan örgüt mensuplarının hayat hikayeleri, diğer örgüt militanlarına
örnek olacak şekilde ifadeler kullanlındığı, bu şekilde KCK/PKK silahlı terör örgütünün
propagandasının yapıldığı görülmüştür.
Anılan gazetenin 23. sayfasında yer alan "HPG Anakarargah Hakkari açıklaması" başlıklı yazı
itibariyle silahlı terör örgütü KCK/PKK'nın açıklamalarına yer verildiği kanaatine varılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan
şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemesi ve

aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması
nedeniyle kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamaları
doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu düşünülse
de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir dille
anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları Mahkemesi’nin
yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik içeren görüşlerin
açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi
ile TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının
delil olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 28/09/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1554
Esas No
: 2012/576
İddianame No : 2012/419
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/07/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi, TCK.'nın 53.
maddesi
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli
sicil kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 3-10 Temmuz 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1., 10., 13. ve 14. sayfalarında, "Askeri çözüm sürecindeyiz" başlıklı yazıda, KCK/PKK'nın
sözde Yürütme Konseyi Üyesi olan Duran Kalkan'ın örgüt adına yapmış olduğu açıklamalara
ayrıntılı bir şekilde yer verildiği görülmüştür.
Aynı gazetenin;
21. sayfasında, "Ve yüreklerimiz diyor ki, şehit Mahir Yoldaş'ın anısına" başlıklı yazı,
23. sayfasında, "Direniş mücadelesi AKP'nin iflasını getirdi" başlıklı yazı,
28. sayfasında, "ANMA" başlıklarıyla yayınlanan resimler ve yazılar,
32. sayfasında, "Hakkaride hayatını kaybeden 14 gerillanın kimlikleri açıklandı" başlıklı yazı,
İçerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının silahlı fotoğraflarına da yer
verilerek terör örgütünün yapmış olduğu mücadele ve sonrasında meydana gelen olayları,
mücadele eden terör örgütü mensuplarının hikayelerini, diğer örgüt mensuplarına örnek
olacak şekilde kaleme alınarak terör örgütünün propagandasının yapıldığı kanaatine
varılmıştır.

Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan
şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemesi ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması
nedeniyle kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamaları
doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu düşünülse
de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir dille
anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları Mahkemesi’nin
yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik içeren görüşlerin
açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi
ile TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının
delil olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 01/10/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1597
Esas No
: 2012/578
İddianame No : 2012/421
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütü Mensuplarının Açıklamalarına Yer
Vermek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10/07/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi, TCK.'nın 53.
maddesi
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli
sicil kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 10-17 Temmuz 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1., 7. ve 12. sayfalarında, "Seçeneksiz değiliz" başlıklı yazı,
18. sayfasında, "200'den fazla asker cenazesi gizleniyor" başlıklı yazı,
24. sayfasında, "Kürt halkı demokrasi mücadelesinde alevilerin müttefikidir" başlıklı yazı,
İçerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Başkanı Murat
Karayılan, Yürütme Konseyi Üyeleri Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'nun açıklamalarına
ayrıntılı olarak yer verilerek 3713 sayılı yasanın 6/2. maddesi kapsamında kalan suçun
oluştuğu görülmüştür.
Aynı gazetenin;
1-23. sayfalarda, "Özgürlük yürüyüşüne çağrı" başlıklı yazı,
32. sayfada, "HPG gerillası Teyyar Petekkaya yaşamını yitirdi" başlıklı yazı,
İçerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının silahlı fotoğrafları ve eyleme
katılanların bayraklı, flamalı fotoğraflarına da yer verilerek terör örgütünün yapmış olduğu
mücadele ve sonrasında meydana gelen olayları, mücadele eden terör örgütü mensuplarının
hikayelerini, diğer örgüt mensuplarına örnek olacak şekilde kaleme alınarak terör örgütünün
propagandasının yapıldığı kanaatine varılmıştır.

Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan
şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemesi ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması
nedeniyle kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamaları
doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu düşünülse
de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir dille
anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları Mahkemesi’nin
yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik içeren görüşlerin
açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi
ile TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının
delil olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 01/10/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1720
Esas No
: 2012/671
İddianame No : 2012/496
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 07/08/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2. maddesi, TCK.'nın 53. maddesi
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli
sicil kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 7-14 Ağustos 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün açıklamalarına yer verildiği anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. sayfasında; "Sınır artık hikaye!" başlıklı yazı ve altındaki fotoğraflar itibariyle, KCK/PKK'nın
sözde yürütme konseyi başkanı olan Murat Karayılan'ın HPG'nin yeni stratejisi üzerine
yapmış olduğu değerlendirmeye yer verilerek, terör örgütü mensuplarının bilgilendirilmesi ve
yönlendirilmesinin sağlandığı, bu şekilde terör örgütünün açıklamalarına yer verildiği
kanaatine varılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan
şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemesi ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması
nedeniyle kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamaları
doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu düşünülse
de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir dille
anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları Mahkemesi’nin
yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik içeren görüşlerin
açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır.

Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2. maddesi ile
TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının delil
olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 20/11/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1759
Esas No
: 2012/672
İddianame No : 2012/497
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/08/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi, TCK.'nın 53.
maddesi
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli
sicil kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 14-21 Ağustos 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. sayfasında yer alan "Kürtün Özgürlük Savaşı", "Yenilmez ruh 15 Ağustos, Yenilmez
Komutan Agit",
2. sayfada, "Kürt halkı 14 Temmuz'dan 15 Ağustos'a özgürlük direnişi ile yürüyor",
8. sayfada, "15 Ağustos atılımının öncüsü, temsilcisi, Mahsum Korkmaz yoldaştır",
10. sayfada, "Devrimci hamle başladı, özerk yönetimler oluşturulmalı",
13. sayfada, "Bir diriliş mucizesi 15 Ağustos atılımı",
16. sayfada, "15 Ağustos ruhu ile devrimci halk savaşına sarılmak",
18. sayfada, "15 Ağustos ruhuyla serhildanları yükseltmenin zamanıdır",
30. sayfada, "Çukurca'da hayatını kaybeden 10 gerillanın kimlikleri açıklandı",
Başlıklı yazılar içerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının silahlı fotoğrafları
ve eyleme katılanların bayraklı, flamalı fotoğraflarına da yer verilerek terör örgütünün
yapmış olduğu mücadele ve sonrasında meydana gelen olaylar, mücadele eden terör örgütü
mensuplarının hikayeleri, diğer örgüt mensuplarına örnek olacak şekilde kaleme alınarak
terör örgütünün propagandasının yapıldığı kanaatine varılmıştır.
Bahse konu gazetenin 5. sayfasında, "Şemdinli daha başlangıç",
19. sayfada, "Yeni bir savaş süreci yaşanıyor"

Başlıklı yazılarda KCK/PKK sözde yürütme konseyi başkan ve üyesi olan Murat Karayılan ve
Duran Kalkan'ın örgüt mensuplarına yönelik yapmış olduğu ayrıntılı açıklamaya gazete
sayfasında yer verildiği anlaşılmıştır.
İstanbul 1 Nolu Hakimliği (TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)'nin 18/08/2012 tarih ve
2012/85 Değişik iş sayılı kararıyla, 14-21 Ağustos 2012 tarihli Demokratik Ulus isimli
gazetenin 10. sayısının, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 25/2. maddesi uyarınca
TOPLATILMASINA ve EL KONULMASINA karar verilmiştir.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan
şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemesi ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması
nedeniyle kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamaları
doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu düşünülse
de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir dille
anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları Mahkemesi’nin
yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik içeren görüşlerin
açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi
ile TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının
delil olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 20/11/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1774
Esas No
: 2012/673
İddianame No : 2012/498
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 21/08/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi, TCK.'nın 53. maddesi
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli
sicil kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 21-28 Ağustos 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. sayfasında; "Devrimci Kürt Rüzgarı!", "Demokratik Ulus bütün farklılıkların güvencesidir"
32. sayfada, "Rüzgarın kanatları arasında gelişini izledim"
Başlıklı yazılar, altındaki fotoğraflar ve içerikleri itibariyle, KCK/PKK silahlı terör örgütü
militanlarının silahlı fotoğrafları ve eyleme katılanların bayraklı, flamalı fotoğraflarına da yer
verilerek terör örgütünün yapmış olduğu mücadele ve sonrasında meydana gelen olaylar,
mücadele eden terör örgütü mensuplarının hikayeleri, diğer örgüt mensuplarına örnek
olacak şekilde kaleme alınarak terör örgütünün propagandasının yapıldığı kanaatine
varılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan
şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemesi ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması
nedeniyle kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamaları
doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu düşünülse
de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir dille
anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları Mahkemesi’nin

yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik içeren görüşlerin
açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi ile
TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının delil
olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 20/11/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1797
Esas No
: 2012/674
İddianame No : 2012/499
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 28/08/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi, TCK.'nın 53. maddesi
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli
sicil kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 28 Ağustos-4 Eylül 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 32. sayfalarında, "Gerilla eylemleri
serhildanlarla desteklenmeli", "Türkiye devleti için oyalama süreci bitmiştir", "Özel ordunun
halleri", "Devrimci halk savaşı; özerkliği inşa etme gücüdür", "DR. Nuri Dersimi", "4. hamle
döneminin kadrosu nasıl olmalıdır?", "Özgürlüğün simgesi o güzel gülüşlerin yansıyor bu
dağlara" başlıkları ile altındaki yazıların içerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü
militanlarının silahlı fotoğrafları ve eyleme katılanların bayraklı, flamalı fotoğraflarına da yer
verilerek terör örgütünün yapmış olduğu mücadele ve sonrasında meydana gelen olaylar,
mücadele eden terör örgütü mensuplarının hikayeleri, diğer örgüt mensuplarına örnek
olacak şekilde kaleme alınarak terör örgütünün propagandasının yapıldığı kanaatine
varılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan
şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemesi ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması
nedeniyle kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamaları
doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu düşünülse
de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir dille

anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları Mahkemesi’nin
yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik içeren görüşlerin
açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi ile
TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının delil
olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 20/11/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN BÜROSU
Soruşturma No

: 2014/132135

TERÖR SUÇU
Esas No
: 2015/11380
İddianame No : 2015/962
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : PKK / KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 07/10/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, 07-14 / 10/2014 günlü Demokratik Ulus isimli derginin nüsha aslı ve
tüm dosya kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
Haftalık olarak yayımlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin 07-14 Ekim 2014 günlü
nüshasının yapılan incelemesinde;
2. sayfada Derya Şilan isimli şahıs tarafından kaleme alınan "Ülkem Bir Özgürlük Gülüydü"
başlıklı yazıda Ülkem İdil kod adlı Vesile Nas isimli terör örgütü mensubu kadın militanının
örgüt içindeki faaliyetlerinin anlatıldığı militanın örgüt üyesi olması sebebiyle övüldüğü ve
çıkan çatışmada şehit düştüğünden bahsedildiği,
3-5 sayfaları arasında Rojda Fırat adlı şahıs tarafından "Yaşamın Canlı Yeşiline Çalan Gözlerini
Unutmadık..." başlıklı yazıda ise Arjin Garzan kod adlı Sadegül Ökmen isimli örgüt
mensubunun hayatı, örgüte katılışı, örgüt içindeki faaliyeti ve çatışma sonucunda ölümünün
ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı,
18. Sayfada örgüt lideri olup müebbet hapis cezasını çekmekte olan Abdullah Öcalan'ın "PKK
Büyük Bir İlimdir, Moraldir, Ahlaktır, Büyük Bir Savaştır!" başlıklı yazısının yayımlandığı,
yazıda genel anlamda PKK terör örgütünün övülmekte olduğu,
31. Sayfada "Çocuk Gülüşlerinde Bahar Vardı" başlıklı yazıda Dilxwaz Bingöl kod adlı Mehmet
Ali Algünerhan isimli terör örgüt mensubunun örgütsel faaliyetlerinin özendirici ve övücü bir
biçimde anlatıldığı,
Anlaşılmıştır.
Söz konusu yazıların bir bütün olarak yasa dışı PKK / KCK terör örgütünün propagandası
mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.

Eser sahipleri belli olan yazılar sebebiyle şahısların müracaat etmedikleri Abdullah Öcalan'ın
yazısı sebebiyle 5187 sy. nın 11/3 maddesi gereği sorumlu yazı işleri müdürünün cezai
sorumluluğunun bulunduğu anlaşılmış olmasına karşın sorumlu yazı işleri müdürü şüpheli
Arafat Dayan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemiştir.
Bu itibarla dergide yer alan tüm yazılardan ötürü Arafat Dayan'ın sorumlu olduğu, söz konusu
yazılarla terör örgütünün propagandasını yapmış olduğu sabit olmakla,
Müsnet suçtan ötürü şüphelinin yargılanmasının yapılarak eylemine uyan 3713 sayılı yasanın
7/2-2c ve TCK'nun 53. Maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur.16/03/2015

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır.

