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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından 15/08/2016 günü re'sen
düzenlenen 2016/95651 Hazırlık sayılı "tutanak" uyarınca, İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Mustafa
Çelebi Mahallesi Maç Sokak 15/1 sayılı adreste günlük yayın yapan "Özgür Gündem"
gazetesinin, "Devletin iç ve dış güvenliğine aykırı, bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik,
Anayasanın güvence altına aldığı temel hak ve hürriyetleri tehlikeye düşürecek tarzda, PKK
terör örgütünü övücü ve propagandasını yapacak şekilde, devlet güçlerini aşağılayıcı"
yayınlarda bulunduğu, böylelikle, anılan PKK Terör Örgütünün yayım organı gibi hakaret ettiği
şüphesiyle soruşturma başlatılmış;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunun 16/08/2016 tarih ve 2016/95651
soruşturma sayılı talebi üzerine, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesinin 16/08/2016 tarihli,
2016/3825 D.İş sayılı kararıyla, "Özgür Gündem" Gazetesinin belirtilen gerekçeler
doğrultusunda T.C. Anayasasının 28. Maddesinin son fıkrası uyarınca "Geçici Olarak
Kapatılmasına" karar verilmiş;
"Özgür Gündem" Gazetesinin Danışma Kurulu Üyesi Ayhan BİLGEN'in, TBMM 26.
Dönem Kars Milletvekili olduğunun anlaşılması sebebiyle, 22/09/2016 tarihli 2016/4589 Karar
sayılı "Ayırma Kararı" verilerek ilgili evrak Basın Bürosunun 22/09/2016 tarihli, 2016/110117
soruşturma sayılı yazısı ekinde Özel Soruşturma Bürosuna ihbarda bulunulmuştur.
Adı gizli bir kişi tarafından e-posta yoluyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilen 26/07/2016 günlü ve PKK örgütü yanlısı gibi yayın yapan Özgür Gündem
gazetesinin ve internet sitesinin kapatılması için yapılan ihbar Trabzon Cumhuriyet
Başsavcılığının 24/08/2016 tarih ve 2016/9892-1105 sayılı "Yetkisizlik Kararı" ekinde İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş; İstanbul Cumhuryiet Başsavcılığı Basın Bürosunun
2016/111323 soruşturma sayısına kaydolunan evrak 2016/95651 soruşturma evrakı ile bağlantı
sebebiyle 28/09/2016 tarihli 2016/5769 sayılı kararıyla birleştirilmiş;
Aynı şekilde, ismi gizlenen bir kişi tarafından 31/07/2016 tarihli e-posta yoluyla
BİMER'e yapılan, "Özgür Gündem" Gazetesinin PKK terör örgütüne destek verdiğine dair
ihbar yazısı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 11/08/2016 tarih ve 2016/3594 B.M. Sayılı
yazısı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 24/08/2016 tarih ve 2016/74231-4628 sayılı
"Yetkisizlik Kararı" ekinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş; İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunun 23/09/2016 tarih ve 2016/107030-5624 sayılı
"Birleştirme Kararı" ile2016/95651 sayılı soruşturma evrakıyla birleştirilmiş;
Basın Bürosunun 04/10/2016 tarih ve 2016/95651 Soruşturma sayılı yazısı ekinde sözü
edilen ihbar yazıları Milletvekili Ayhan BİLGEN açısından gereğinin takdiri için Özel
Soruşturma Bürosuna tevdi edilmiştir. Adı geçen Milletvekili hakkında 2016/110117
Soruşturma sayısı ile delil toplama işlemi yapılmıştır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne yazılan yazı cevabına göre,
TBMM 26. Dönem HDP Kars Milletvekili Ayhan BİLGEN'in, "Özgür Gündem" Gazetesinin
yayın kurulu üyeliği ile ilgili bir kayıt bulunmadığı, ayrıca adı geçen gazete yetkilileri ve
danışma kurulunun diğer üyeleri hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın
Bürosutarafından yürütülen soruşturma sonunda düzenlenen ve sureti evraka eklenen
09/11/2016 tarihli, 2016/95651-38986 sayılı iddianame ile İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesine açılan 2016/25 Esas sayılı kamu davasının halen derdest olduğu ve 14/03/2017
tarihli yargılamada verilen ara kararı uyarınca Basın İlan Kurumu'ndan gelen cevabi 30/03/2017
tarih ve 2017/58712 sayılı yazıya göre "Özgür Gündem" gazetesinin herhangi bir başvurusunun
bulunmaması sebebiyle bir bilgi olmadığı tespit edilmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülen 2016/95651 sayılı
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soruşturma sonucu tanzim olunan ve iddianame kabul kararıyla yargılanması İstanbul 23. Ağır
Ceza Mahkemesinde devam eden 2016/25 Esas sayılı kamu davasının dayanağını teşkil eden
2016/38986-4148sayılı İddianame kapsamına göre; İstanbul'da günlük olarak yayımlanan
"Özgür Gündem" gazetesinin imtiyaz sahibinin Kemal SANCILI, Yayım Yönetmeninin Bilir
KAYA, Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün İnan KIZILKAYA, Yayım Danışma Kurulu Üyelerinin
Aslı ERDOĞAN, Filiz KOÇALİ, Necmiye ALPAY, Bilge COMTEPE, Ragıp ZARAKOLU ve
(TBMM 26. Dönem Milletvekili) Ayhan BİLGEN olduğu; Aslı ERDOĞAN, Bilir KAYA, Ayşe
Necmiye ALPAY'ın tutuklu; Emire Eren KESKİN'in adli kontrol kararı ile, Filiz KOÇALİ,
Ragıp ZARAKOLU ve Bilge AYKUT'un yakalamalı olarak kamu davasının açıldığı
anlaşılmıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 09/11/2016 tarihli İddianamesine dayanak teşkil
eden delil ve hukuki nitelemelerin, iddianamenin 5. ve devamı sayfalarında yapıldığı; bu
cümleden olarak;
. "Özgür Gündem" Gazetesinin 20/05/2016 günlü nüshasının 3. Sayfasında "Faşizm
Güncesi: Bugün" başlıklı;
. 28/06/2016 günlü nüshasının 14. Sayfasında "Yetmişbeş, Yetmişaltı" başlıklı,
. 01/07/2016 günlü nüshasının 7. Sayfasında "Öteki Gündem" başlıklı,
. 08/07/2016 günlü nüshasının 7. Sayfasında "Ayların En Zalimi" başlıklı yazılarda,
PKK Terör Örgütünün ve nihai hedeflerinin desteklendiği;
. Yargılanan ve anılan gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten Bilir KAYA'nın
C. Savcısı tarafından tespit edilen 22/08/2016 tarihli ifadesine göre, gazetenin Yayın Danışma
Kurulu'nda görevli kişiler arasında (TBMM 26. Dönem Milletvekili) Ayhan BİLGEN'in de yer
aldığının, sürekli şekilde gazetede bulunmamakla birlikte, zaman zaman gazetenin yayın
politikası ve gelirlerin çoğaltılması gibi konularda danışıldığı;
. Özgür Gündem Gazetesi yazarlarında (Sanık) Emire Eren KESKİN tarafından kalem
alınan ve gazetenin internet sitesinde yayımlanan 27/10/2014 tarihli "Kısmet Sevim" başlıklı;
12/01/2016 tarihli "Acı Üstüne Acı" başlıklı,
12/05/2016 tarihli "Kadın Olmak Yeterli Değil" başlıklı,
24/05/2016 tarihli "Asıl Mücadele Ne Olmalı" başlıklı, yazılarda PKK terör örgütünün
desteklendiği;
. Yargılanan Sanıklardan Filiz KOÇALİ'nin Özgür Gündem Gazetesinde ve gazetenin
internet sitesinde yayımlanan;
01/06/2016 tarihli gazetenin 14. sayfasında "Fetihçilere Karşı Yeni Yaşam İnşası"
başlıklı,
14/06/2016 tarihli gazetenin 7. sayfasında "Kobani Düştü Düşecekten Minbiç Düştü
Düşeceğe" başlıklı,
19/07/2016 tarihli gazetenin 8. sayfasında "şimdi 3. Yol Zamanı" başlıklı yazılarda,
PKK Örgütünün kurucusu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü liderini övücü
ifadelerde bulunduğu;
. Adı geçen gazetenin "Yayın Danışma Kurulu" üyesi ve yazarı Ragıp
ZAKAKOLU'nun;
24/03/2014 tarihli gazetenin internet sitesinde "Başbakan Öcalan'a Mektup" başlıklı,
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25/07/2016 günlü gazetenin 14. sayfasında "Ağla SevgiliÜlkem" başlıklı yazısında
PKK örgütünün propagandasının yanında, ülke bütünlüğünü bozucu görüşlerin yer aldığı;
. Aynı şekilde, gazetenin "Yayın DAnışma Kurulu"nda adı geçen Bilge (Aykut)
CONTEPE'nin; PKK terör örgütünün sözcüsü olarak yayın yapan gazetede bilerek görev aldığı
ve PKK örgütünü desteklediği;
. "Özgür Gündem" Gazetesinin İstanbul İli Beyoğlu İlçesindeki adresinde yapılan arama
sonunda, "Kürdistan Halk Kongresi Demokratik Kuruluş Belgeleri, KONGRA/GEL" ve "Bir
Savaşın Anatomisi (M. Karayılan)", "Kürdistan Komünist Partisi Dosyası-Savunma",
"Abdullah Öcalan: Mayıs Ayı Talimat ve Perspertifleri", "1838 yazında Kürdistan", " Kürt-Türk
İlişkileri (A. Öcalan)" adlı kitaplardan birer adet ele geçirildiği ve el konulduğu;
TBMM 26. Dönem Milletvekili Ayhan BİLGEN hakkında, "PKK Silahlı Terör
Örgütü'nün amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket eden ve yayın yapan "Özgür Gündem"
Gazetesi'nin "Yayın Danışma Kurulu"nda görev aldığı; anılan danışma kurulundan ayrıldığına
dair kamuoyunda bir bilgilendirme yazısı veya açıklamasına rastlanmadığı; bu yüzden müsnet
eylemden dolayı TBMM Soruşturma Komisyonu'nca soruşturma açılması ve
dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli maddi delilerin elde edildiği kanısına varıldığı
düşüncesiyle ilgilinin milletvekili olmasından dolayı dokunulmazlığının kaldırılmasıistemiyle
TBMM Başkanlığına Fezleke gönderildiği anlaşılmıştır.
Adı geçenin 31 Mart 2019Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel
SeçimlerindeKars Belediye Başkanı seçildiği, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
İhtiyar Heyeti Seçimi hakkında Kanunun 17. Maddesi gereğinceBelediye Başkanlığını tercih
etmesi nedeni ile 12/04/2019 tarihi itibariyla Milletvekilinin kendiliğinden sona erdiği, yasama
dokunulmazlığının kalktığı, bu nedenle hakkındaki soruşturma dosyasının TBMM Başkanlığı
tarafından Başsavcılığımızaiade edildiği anlaşılmıştır.
Bu aşamadan sonra, Başsavcılığımız tarafından şüpheli ile ilgili olarak yapılan
soruşturma sonunda, şüphelinin Özgür Gündem Gazetesinin yayınkurulunda yer almak
suretiyle üzerine atılı suçları işlediği, zira;
Özgür Gündem Gazetesi, Örgüt tarafından legal olarak yayınlanan ilk gazete haftalık
olarak 1988’de Halk Gerçeği ismiyle yayınlandığı, Halk Gerçeği Gazetesi’nin kapanması ile
Yeni Ülke Gazetesi’nin 1990’da çıkarıldığı, daha sonra 30 Mayıs 1992’de Özgür Gündem
Gazetesinin yayın hayatına başladığı,
Gazetede PKK ve KCK yöneticisi birçok militanın görüşlerine ve yazılarına yer
verildiği, PKK'nın yönetim kadrosunda yer alan ve KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa
Karasu, "Hüseyin Ali" takma adıyla Özgür Gündem Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı, PKK
kurucularından Muzaffer Ayata'nın yazar kadrosunda bulunduğu, KCK Yürütme Konseyi Eş
Başkanı "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran'ın Özgür Gündem gazetesinde beyanlarına yer
verildiği ve bu gazetede köşe yazarlığı yaptığı, ayrıca, PKK'nın kurucu liderlerinden Abdullah
Öcalan'ın 2012-2014 yılları arasında gazetede Ali Fırat kod ismiyle yazılarının yayınlandığı,
dağ kırsalında bulunan örgüt mensubu Dilzar Dilok kod ismi ile Aysun ÇAMDALI'nın köşe
yazılarının yayınlandığı, PKK yöneticilerinden Duran Kalkan-Mustafa Karasu, Cemil Bayık,
Bahoz Erdal kod isimli Fehman Hüseyin, Rıza Altun'un beyanlarına yer verildiği,
PKK/KCK terör örgütünün Basın-Yayın faaliyetleri hakkında belirtilen hususlar göz
önünde bulundurulduğunda, PKK/KCK terör örgütünün basın-yayın faaliyetlerinin KCK
sözleşmesi çerçevesinde KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı bünyesinde İdeolojik Alan altında
Basın Komitesi tarafından hayata geçirilmeye çalışıldığı, Basın Komitesinin doğrudan Kandil
merkezli örgüt yönetimi/yöneticilerince örgütlendirildiği, YRD adı altında genel
örgütlenmesinin olduğu ve başında KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’nun
bulunduğu,Basın Komitesinin 7 sahada örgütlendiği, bunların; Dağ, Türkiye (Kuzey
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Kürdistan), Suriye (Batı Kürdistan), Irak (Güney Kürdistan)-Mahmur Kampı, İran (Doğu
Kürdistan), Avrupa, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu, Rusya vd.) sahalarından oluştuğu,
Basın Komitesinin 2 yılda bir konferans adı altında toplantılar yaparak bu alanda kararlar aldığı,
söz konusu toplantıları KCK Yürütme Konseyi’nin koordine ettiği ve Basın Komitesi üyelerine
talimatlar verildiği, Basın faaliyetlerinin ve örgütlenmesinin etkili şekilde devam edebilmesi ve
örgüt çizgisinde sürdürülebilmesi adına örgütün Irak’ın kuzeyindeki kamplarında Basın-Yayın
okullarının olduğu (Gurbeteli Ersöz Basın Akademisi),
Basın yayın faaliyetlerinin örgütün en önemli gider kalemi olduğu, her dönem basın
faaliyetlerinin maddi olarak desteklendiği, Basın yayın organlarının ideolojik eğitimde önemli
misyonlarının bulunduğu, ayrıca kitlesel ve kırsal eylemlerin propaganda olarak ön plana
çıkarılması ve eylem talimatları, olası operasyonlara ilişkin bilgilerin basın yoluyla ilgililere
aktarıldığı; Ayrıca cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerine eylem talimatlarının örgütün radyo
organlarınca (Mezopotamya Radyosu vb.) aktarıldığı,
Örgütün önemli günlerinde (15 Şubat, 21 Mart, 4 Nisan, 15 Ağustos, 27 Kasım vb.)
basın yayın faaliyetlerinin müzahir kitleleri provoke ettiği, bölge halkını kışkırtmaya çalıştığı
ve göç alan metropol illerde yaşanan provokatif olayları yönlendirdiği, Basın Komitesine bağlı
olarak faaliyet yürüten ve örgütlenen yayın organlarından bazılarının; Türkiye’de: Azadiye
Welat, Özgür Gündem, Özgür Halk, Dicle Haber Ajansı, Gün TV vb.; Avrupa’da; ANF
(Fıratnews.com); ROJ TV; MMC TV; STERK TV; NEWROZ TV; Özgür Politika; Dağ
Alanında; HPG-BİM vb.,
Bu yayın organlarının KCK örgütlenmesi KCK Türkiye Meclisi ve Kent Meclisleri ile
örgütsel bağının olduğunun tespit edildiği,
Özgür Gündem Gazetenin terör örgütünün sözcülüğünü yaptığı, örgütün üst düzey
yöneticilerinin açıklamalarını manşetten verdiği, terör örgütü ve teröristbaşı lehine başlatılan
kampanyaların yandaş kitleye duyurulmasını sağladığı, yandaş kitlenin taleplerini bölge
insanının genel görüşü gibi yansıttığı, örgüt elemanlarının ölüm haberlerini “infaz” olarak
verdiği, şehit olan güvenlik güçlerimize hakaret edildiği, Türkiye aleyhine kamuoyu
oluşturacak her türlü asılsız haberleri yayınladığı, terör örgütü tarafından yapılan kanlı
eylemlerin meşru gösterildiği, alenen kırsalda bulunan örgüt mensupları ile iletişim kurarak
yapılan hain saldırıları haklı bir saldırı olduğunu lanse edip bunu haber yaparak örgüt tabanını
ayakta tutmaya çalıştığı, örgütün kendi kitlesine bildirmek istediği talimatları yayınladığı, Kürt
kökenli vatandaşlarımız üzerinde sözde imha/inkar politikaları ile işkence uygulandığını lanse
ettiği, halkı kin ve isyana teşvik ettiği, Basın yolu aracılığı ile terör örgütünün propagandasını
yaptığı, dolasıyla adı geçen gazete ve bu gazeteye bağlı internet sitesinin sözde KCK
sözleşmesinin Alan Merkezlerini düzenleyen 14. Maddesinin 1-İdeolojik Alan Merkezi başlığı
altında yer alan “BASIN KOMİTESİ” fıkrasında basın-yayın örgütlenmesinde belirtilen;
“Önderlik çizgisine göre basın- yayın politikalarını oluşturur, basın örgütlenmesinin
sağlanmasını ve geliştirilmesini destekler. İdeolojik ve ulusal birliğin pekiştirilmesine yönelik
çalışmalar yürütür. Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması ekseninde
toplumsal aydınlanmayı gerçekleştirmek için çalışmayı temel görev sayar. Demokrasinin
oturtulması için kamusal alanda eleştiri, gözlem gücü ve temel bir denetleme mekanizması
olarak işlev yürütür. Bilgi tekeline dayalı iktidarlaşmayı aşmak ve demokrasinin halka dayalı
oluşumunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü bilimsel bilginin genelleşmesini
hedefler.” şeklinde belirtilen hususlara göre hareket ederek, terör örgütünün amaç/hedef/strateji
ve örgütlenmesi doğrultusunda haber yaptığı,
Bu nedenle, yukarıda açık kimliği yazılı şüphelinin, haklarında İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığının 2016/95651-38986-4148 sayı ve 09/11/2016 tarihli iddianamesi ile kamu
davası açılan diğer şüpheliler ile birlikte terör örgütünün güdümünde yayın yapan ve sözcüsü
olduğu anlaşılan gazeteyi tasarlayıp hazırladıkları, terör örgütünün propagandasını aleni bir
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şekilde yaptıkları, ideolojisi PKK/KCK Terör Örgütünün sözcüsü olan bir gazetede bilerek
yayın kurulu üyesi olarak görev almak suretiyle örgütün nihaiamacınıdesteklediği, bu durumun
örgüt adına hareket ettiğinin de kanıtı olduğuanlaşılmıştır.
Şüphelinin yargılamasının mahkemenizde yapılarak, yukarıda belirtilensevk
maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adınatalep ve iddia olunur.
18/06/2019

EKREM AYDINER 25994
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
e-imzalı
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