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T.C.
İSTANBUL
14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
KARAR
BERAAT/MAHKÛMİYET
TEFRİK/H.V.Y.O/DÜŞME
DOSYA NO
KARAR NO
C.SAVCILIĞI ESAS NO

: 2016/41 Esas
: 2019/152
: 2016/5364
TÜ R KMİ LLETİAD I NA
GEREKÇELİ KARAR

BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
C. SAVCISI
KATİP

: MURAT ÖZER 107606
: ÜNAL ALTINÖZ
171037
: MÜCTEBA AKKAYA 211088
: ERCAN GÜMÜŞ38738
: ABDULLAH KARABOĞA 187193

DAVACI
1-SANIK

: K.H.
: AYŞE BERKTAY,

MÜDAFİLERİ

: Av. SERCAN KORKMAZ,
Av. ÖZCAN KILIÇ,

2-SANIK
MÜDAFİİ

: AYŞE BATUMLU KAYA,
: Av. ÖZCAN KILIÇ, Ergenekon Caddesi 29-9 Pangaltı 34375
Şişli/ İSTANBUL

3-SANIK

: REYHAN ÇAPAN, (

MÜDAFİİ

: Av. ÖZCAN KILIÇ,

4-SANIK

: E. K. ,

MÜDAFİİ

: Av. SERHAT ÇAKMAK,

5-SANIK

: NURAY ÖZDOĞAN,

MÜDAFİİ
6-SANIK

: Av. SENEM DOĞANOĞLU,
: B. A.,

7-SANIK

: C. C.,
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8-SANIK

: C. B. ,

9-SANIK

: Ç. U. ,

10-SANIK

: EMİRE EREN KESKİN,

11-SANIK

: E. A. ,

12-SANIK

: HÜSEYİN AYKOL,

13-SANIK

: H. G. (

14-SANIK

: Ö. S. ,

15-SANIK

: REYHAN HACIOĞLU,

16-SANIK

: R. K. ,

17-SANIK

: T. T. ,

SUÇLAR

: Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek,
Terör Örgütü Propagandası Yapmak

SUÇ TARİHLERİ

: 1)SANIK AYŞE BERKTAY
: 16/11/2015
2)SANIK AYŞE BATUMLU KAYA
:02/03/2016
3)SANIK REYHAN ÇAPAN : 19/01/2015,16/11/2015
09/01/2016,
10/01/2016,
13/01/2016,
14/01/2016
15/01/2016,
17/01/2016,
20/01/2016,
26/01/2016
27/01/2016,
02/02/2016,
04/02/2016,
07/02/2016
09/02/2016, 10/02/2016, 12/02/2016, 13/02/2016 15/02/2016
18/02/2016, 22/02/2016 24/02/2016, 25/02/2016 26/02/2016,
29/02/2016,
01/03/2016,
07/03/2016
08/03/2016,
14/03/2016,18/03/2016,21/03/2016
4)SANIK EMRULLAH KURCAN
: 02/03/2016
2/50

T.C. İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2016/41 Esas - 2019/152
5)SANIK NURAY ÖZDOĞAN
:16/11/2015
6)SANIK BÜLENT ALP
: 02/02/2016
7)SANIK CELALETTİN CAN
: 07/02/2016
8)SANIK CEMAL BOZKURT
: 13/01/2016
9)SANIK ÇETİN ULU
: 20/01/2016
10)SANIK EMİRE EREN KESKİN
:
19/01/2015 16/11/2015, 09/01/2016, 10/01/2016, 11/01/2016
12/01/2016,
13/01/2016,
15/01/2016,
17/01/2016
20/01/2016,
26/01/2016,
27/01/2016,
02/02/2016
04/02/2016,
07/02/2016,
09/02/2016,
10/02/2016
12/02/2016,
13/02/2016,
14/01/2016,
15/02/2016,
18/02/2016 22/02/2016, 24/02/2016, 25/02/2016, 26/02/2016
29/02/2016,
01/03/2016,
02/03/2016,
07/03/2016
08/03/2016,14/03/2016, 18/03/2016,21/03/2016
11)SANIK ERGİN ATABEY
:
13/01/2016
12)SANIK HÜSEYİN AYKOL

:

16/11/2015
13/01/2016,07/03/2016
13)SANIK HÜSEYİN GÜÇLÜ
:02/03/2016
14)SANIK ÖZLEM SÖYLER
:21/03/2016
15)SANIK REYHAN HACIOĞLU
:16/11/2015
16)SANIK RUHAT KAYA
: 19/01/2015,02/02/2016
17)SANIK TAHİR TEMEL
: 13/01/2016
SUÇ YERİ
KARAR TARİHİ

: İSTANBUL
: 21/05/2019

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanıklar hakkında mahkememize açılan kamu davasının
yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
I-İDDİA:
A-İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN;
[02/02/2016 tarih, 2016/7043 soruşturma ve 2016/5364 esas, (ana dosya iddianamesi)]
[02/02/2016 tarih, 2016/7026 soruşturma ve 2016/5376 esas]
[02/02/2016 tarih, 2016/6656 soruşturma ve 2016/5382 esas]
[02/02/2016 tarih, 2016/7037 soruşturma ve 2016/4620 esas]
[25/03/2016 tarih, 2016/36756 soruşturma ve 2016/14231 esas]
[25/03/2016 tarih, 2016/36729 soruşturma ve 2016/14240 esas]
[23/03/2016 tarih, 2016/27423 soruşturma ve 2016/13653 esas]
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[23/03/2016 tarih, 2016/27413 soruşturma ve 2016/13658 esas]
[23/03/2016 tarih, 2016/27401 soruşturma ve 2016/13679 esas]
[23/03/2016 tarih, 2016/27408 soruşturma ve 2016/13687 esas]
[24/03/2016 tarih, 2016/27550 soruşturma ve 2016/13882 esas]
[23/03/2016 tarih, 2016/27442 soruşturma ve 2016/13587 esas]
[23/03/2016 tarih, 2016/27375 soruşturma ve 2016/13551 esas]
[23/03/2016 tarih, 2016/27455 soruşturma ve 2016/13537 esas]
[28/03/2016 tarih, 2016/27430 soruşturma ve 2016/14454 esas]
[28/03/2016 tarih, 2016/27371 soruşturma ve 2016/14488 esas]
[29/03/2016 tarih, 2016/27361 soruşturma ve 2016/14568 esas]
[29/03/2016 tarih, 2016/27537 soruşturma ve 2016/12822 esas]
[29/03/2016 tarih, 2016/28354 soruşturma ve 2016/14539 esas]
[29/03/2016 tarih, 2016/27543 soruşturma ve 2016/14620 esas]
[13/04/2016 tarih, 2016/28090 soruşturma ve 2016/17132 esas]
[19/04/2016 tarih, 2016/28285 soruşturma ve 2016/18238 esas]
[20/04/2016 tarih, 2016/28115 soruşturma ve 2016/18353 esas]
[20/04/2016 tarih, 2016/28052 soruşturma ve 2016/18393 esas]
[20/04/2016 tarih, 2016/28247 soruşturma ve 2016/18448 esas]
[25/04/2016 tarih, 2016/30960 soruşturma ve 2016/19153 esas]
[28/06/2016 tarih, 2016/35565 soruşturma ve 2016/28192 esas]
Sayılı iddianameler ile sanıklar EMİRE EREN KESKİN ve REYHAN ÇAPAN'ın, "Terör
Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek"
suçlarından eylemlerine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun
214/1, 215/1, 44, 53. maddesi gereğince cezalandırılmaları talep edilmiştir.

B-İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN;
1)[08/02/2016 tarih, 2016/7252 soruşturma ve 2016/6199 esas] sayılı iddianamesi ile
sanıklar REYHAN ÇAPAN, ERGİN ATABEY, EMİRE EREN KESKİN, HÜSEYİN AYKOL,
CEMAL BOZKURT ve TAHİR TEMEL'in "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından
eylemlerine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1 maddeleri gereğince,
2)[11/03/2016 tarih, 2016/786 soruşturma ve 2016/11864 esas] sayılı iddianamesi ile
sanıklar REYHAN ÇAPAN, HÜSEYİN AYKOL, AYŞE BERKTAY, REYHAN HACIOĞLU,
NURAY ÖZDOĞAN ve EMİRE EREN KESKİN'in "Terör Örgütü Propagandası Yapmak"
suçlarından eylemlerine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1 maddeleri
gereğince,
3)[25/04/2016 tarih, 2016/38025 soruşturma ve 2016/19078 esas] sayılı iddianamesi ile
sanıklar CELALETTİN CAN, REYHAN ÇAPAN ve EMİRE EREN KESKİN'in "Suç İşlemeye
Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından
eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2,
Türk Ceza Kanunu 44, 53/1 maddeleri gereğince,
4)[05/05/2016 tarih, 2016/28351 soruşturma ve 2016/20859 esas] sayılı iddianamesi ile
sanıklar REYHAN ÇAPAN, ÇETİN ULU ve EMİRE EREN KESKİN'in "Suç İşlemeye Alanen
Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından eylemlerine
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uyan Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 44, 53/1 maddeleri gereğince,
5)[27/05/2016 tarih, 2016/28402 soruşturma ve 2016/24039 esas] sayılı iddianamesi ile
sanıklar HÜSEYİN GÜÇLÜ ve EMRULLAH KURCAN'ın"Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör
Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle
Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, 53/1 maddeleri gereğince, sanıklar AYŞE BATUMLU
KAYA, REYHAN ÇAPAN ve EMİRE EREN KESKİN'in "Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu
ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından eylemlerine uyan Türk Ceza
Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, 53/1
maddeleri gereğince,
6)[09/06/2016 tarih, 2016/38028 soruşturma ve 2016/25786 esas] sayılı iddianamesi ile
sanıklar BÜLENT ALP, REYHAN ÇAPAN, RUHAT KAYA ve EMİRE EREN KESKİN'in "Suç
İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak"
suçlarından eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, 53/1 maddeleri gereğince,
7)[13/06/2016 tarih, 2016/27989 soruşturma ve 2016/26098 esas] sayılı iddianamesi ile
sanıklar REYHAN ÇAPAN, RUHAT KAYA ve EMİRE EREN KESKİN'in "Suç İşlemeye Alanen
Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından eylemlerine
uyan Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 44, 53/1 maddeleri gereğince,
8)[23/06/2016 tarih, 2016/38035 soruşturma ve 2016/27553 esas] sayılı iddianamesi ile
sanıklar REYHAN ÇAPAN, ÖZLEM SÖYLER ve EMİRE EREN KESKİN'in "Suç İşlemeye
Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından
eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2,
Türk Ceza Kanunu 44, 53/1 maddeleri gereğince,
9)[27/06/2016 tarih, 2016/30874 soruşturma ve 2016/27899 esas] sayılı iddianamesi ile
sanıklar HÜSEYİN AYKOL, REYHAN ÇAPAN ve EMİRE EREN KESKİN'in "Suç İşlemeye
Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından
eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2,
Türk Ceza Kanunu 44, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılmaları talep edilmiştir.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA:
"Dosya kapsamındaki tüm iddianamelerle açılmış kamu davalarında toplanan delillerin
ışığında sanıklardan Reyhan Çapan'ın Özgür Gündem Gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü, diğer
sanıklardan Emire Eren Keskin ve Hüseyin Aykol'un ise eş genel yayın yönetmeni olarak sorumlu
bulundukları, sanıklar hakkında düzenlenen iddianame içerikleri ve birleşen dava dosyaları
kapsamındaki delillerle iddianamelerde içerikleri açıkca belirtildiği üzere sanıkların PKK/KCK
silahlı terör örgütü elemanlarınca gerçekleştirilen şiddet eylemlerini meşru gösterici, övücü ve
destekleyici şekilde haber içerikleri ve yazılar yayınlamak suretiyle silahlı terör örgütü propagandası
suçunu işlediklerini sabit olduğu eylemlerin kısa zaman aralıklarıyla aynı suç kastı altında işlenmesi
nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği, diğer sanıkların ise aynı gazetede
yazılar yazan eser sahipleri olup bunlara verilecek ceza kesin hükümle mahkûm oldukları cezaya etki
etmeyeceğinden ve dolayısıyla Basın Kanununun 11/3 maddesi uyarınca cezai sorumlulukları
bulunmadığı anlaşılmakla;
1)Sanıklar Reyhan Çapan, Emire Eren Keskin ve Hüseyin Aykol'un, yayın yoluyla ve
zincirleme biçimde silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan eylemlerine uyan 3713 sayılı
yasanın 7/2, 7/2-2.cümle ile TCK'nın 43 ve 53.maddeleri gereğince cezalandırılmasına,
2)Diğer sanıkların ise Basın Kanunun 11/3 uyarınca ceza sorumlulukları bulunmadıklarından
CMK 223/4-b maddesi gereğince haklarında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kamu
adına talep ve mütalaa olunur" demiştir.
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Haklarında yakalama kararı bulunan ve savunmaları alınamayan sanıklar ENVER BAYSAL,
FİLİZ KOÇALİ, HASAN BAŞAK, İHSAN YORULMAZ, MUZAFFER AYATA, SERBEST
ZAN, ZÜLEYHA YILMAZ hakkında kovuşturma evresinde mahkememizce çıkarılan yakalama
emirlerinin infaz edilememiş ve savunmalarının alınamamış olması nedeniyle adı geçen
sanıklarla ilgili açılan kamu davaları TEFRİK KARARI verilerek mahkememizin 2019/116 Esas
sırasına kaydedilmiştir.
II-SAVUNMA:
1-SANIK EMİRE EREN KESKİN savcılık ifadelerinde özetle;
"Özgür Gündem isimli günlük yayın yapan gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü ve eş genel
yayın yönetmeniyim. Emire Eren KESKİN ve Hüseyin AYKOL bağlı bulunduğum eş genel yayın
yönetmenleridir. Gazetede isimlerini belirttiğim kişilere karşı sorumluluğum vardır. Hüseyin
AYKOL, Ankara'da yaşamaktadır, gazetenin Ankara'daki irtibatlarını sağlamaktadır. Gazete
Ankara'da da basılmaktadır. Bu baskı ile Hüseyin AYKOL ilgilenmektedir. İstanbul baskısı ise Emire
Eren KESKİN'in koordinasyonunda yapılır. 14-27 Ocak 2016, 18-25-29 Şubat 2016 tarihli baskılar
yayınlandığı tarihte sorumlu yazı işleri müdürüydüm. Soruşturmaya konu ettiğiniz baskıdaki imzasız
yazıları değişik ajanslardan temin edip, gazeteye almaktayız. Haberlerin içeriğinde propaganda
olmadığını düşündüğümüzden dolayı gazeteye alıp, yayın yapmaktayız. Belirttiğiniz haberler bu
mahiyettedir. Haberleri aldığımız ajanslar haberin altkısmında yazılıdır. 05 Nisan tecridi ve lise
gençliği başlıklı yazıyı kaleme aldığını belirttiğiniz İsa ORAN isimli şahsı tanımıyorum, hiç
görmedim. Cizir artık kobanedir başlıklı köşe yazısını kaleme alan Ayşe BATUMLU zaman zaman
gazetede yazar.Başka dosyalardan da ifadesine başvurulmuştu. Kimliği o dosyalardan tespit edilebilir.
Gazetede köşe yazısı bulunan Meltem OKTAY zaman zaman yazı göndermektedir. Açık kimlik ve
adres bilgilerini bilmiyorum. Bilahare bildireceğiz. Baskıda köşe yazısı kaleme alan Selahattin
SORO'yu, Ahmet PELDA, Dilzar DİLOK isimli şahısları tanımıyorum. Savunmam bunlardan
ibarettir" demiştir.
SANIK EMİRE EREN KESKİN mahkememiz savunmalarında özetle;
Soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadeleri aynen tekrar ettiğini, kendisinin suça konu
gazete baskılarında zaman zaman eş genel başkanlık ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevini
yürüttüğünü, asıl işinin gazetecilik olmadığını, avukatlık olduğunu ancak gazetenin baskı altında
bulunduğunu düşündüğü için destek olma amaçlı olarak sorumluluk üstlendiğini, gazetede
yayınlanan ve suç isnadına konu olan yayınların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi
gereken yazı ve içerikler olduğunu bu nedenle suç işleme kastı ile hareket etmediğini beyan etmiş, bu
nedenle hakkında beraat kararı verilmesini talep etmiştir.
2-SANIK REYHAN ÇAPAN savcılık ifadelerinde özetle;
"Özgür Gündem isimli günlük yayın yapan gazetenin sorumlu yazı işleri müdürüyüm. Emire
Eren KESKİN ve Hüseyin AYKOL bağlı bulunduğum eş genel yayın yönetmenleridir. Gazetede
isimlerini belirttiğim kişilere karşı sorumluluğum vardır. Hüseyin AYKOL, Ankara'da yaşamaktadır,
gazetenin Ankara'daki irtibatlarını sağlamaktadır. Gazete Ankara'da da basılmaktadır. Bu baskı ile
Hüseyin AYKOL ilgilenmektedir. İstanbul baskısı ise Emire Eren KESKİN'in koordinasyonunda
yapılır. 26 Ocak 2016-09-10-12-15-22-24 Şubat 2016 - 1-18 Mart 2016 tarihli baskılar yayınlandığı
tarihte sorumlu yazı işleri müdürüydüm. Soruşturmaya konuettiğiniz baskıdakiimzasız yazıları
değişik ajanslardan temin edip, gazeteye almaktayız. Haberlerin içeriğinde propaganda olmadığını
düşündüğümüzden dolayı gazeteye alıp, yayın yapmaktayız. Belirttiğiniz haberler bu mahiyettedir.
Haberleri aldığımız ajanslar haberin altkısmında yazılıdır.15 Şubat Komplosundan Cizre Katliamı
başlıklı köşe yazısını kaleme alan Selahattin SORO'YU tanımıyorum. Açık kimliğini bilmiyorum
zaman zaman gazeteye elektronik posta yolu ileyazı göndermektedir. ''Türk devletinin savaşını
Türklerde yaşamalı'' başlıklı köşe yazısını kaleme alan Ahmed PELDA gazetenin daimi
yazarlarındandır, benzer davalardan dolayı daha önce ifade vermişti. Kürtlük Yaşayacak başlıklı
yazıyı kaleme alanDilzar DİLOK'u tanımıyorum. Zaman zaman gazeteye elektronik posta yolu ile
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köşe yazısı göndermektedir.''Teslimiyet Koridoru'' başlıklı yazıyı kaleme alan Dilzar DİLOK'u
tanımıyorum. Zaman zaman elektronik postayolu ile köşe yazısı göndermektedir. Hüseyin ALİ
rumuzu ileyazan kişinin açık kimliğini bilmiyorum. Kendisi ile de hiç görüşmedim. Kimliğini tespit
edebilirsem ileride bildiririm. Soruşturmaya konuettiğiniz baskıdaki imzasız yazıları değişik
ajanslardan temin edip, gazeteye almaktayız. Haberlerin içeriğinde propaganda olmadığını
düşündüğümüzden dolayı gazeteye alıp, yayın yapmaktayız. Belirttiğiniz haberler bu mahiyettedir.
Haberleri aldığımız ajanslar haberin altkısmında yazılıdır. Savunmam bunlardan ibarettir" demiştir.
SANIK REYHAN ÇAPAN 05/04/2016 tarihli mahkememiz duruşmasında sunmuş
olduğu yazılı savunmalarında;
Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, dava konusu yapılan yazıların ve içeriklerin
toplumu bilgilendirme ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken yayınlar olduğu, bu
yayınların haber içeriği taşıdığını dolayısıyla terör ortamı yaratacak, toplumu ve bireyleri suç
işlemeye teşvik edecek nitelikte bulunmadıklarını savunmuş, bu nedenlerle hakkında beraat kararı
verilmesini talep etmiştir.
3-SANIK AYŞE BERKTAY 21/01/2016 tarihli savcılık ifadesinde;
"Hakkımdaki isnadı anladım, bana okuduğunuz 16.11.2015 tarihli Özgür Gündem
gazetesinin Bınevş isimli ekinde 4.sayfadaki yazı bana aittir, sözkonusu yazımda hakikatin ortaya
çıkmasını ve hakikatin ortaya çıkmasını barış ve huzur için önemli olduğundan bahsettim, Silvan'da
bir vekil arkadaşımla yaptığım görüşme sonucunda fikirlerimi yazdım, örgüt propagandası olduğuna
katılmıyorum, 16 Kasım aynı zamanda 25 Kasım Dünya Kadına Karşı Şiddet mücadelesi gününün
öncesidir, burada vekillerimizin önüne düşen bombalardan ve bölgede oluşturulan korku
atmosferinden bahsettim, korku atmosferi yaratarak iradeyi kişiliksiz bırakmanın kadınlar
çerçevesinde de ve bu olaylarla da bağlantısını kurmaya çalıştım" demiştir.
SANIK AYŞE BERKTAY mahkememiz birleşen 2016/88 esas sayılı
dosyasında26/05/2016 tarihli 1. celse savunmalarında;
"Yazdığım yazıdan dolayı terör örgütü propagandası yapıldığı suçlamasını kabul etmiyorum,
ekteki 4. Sayfadaki yazı bana aittir yazıda belirttiğim gibi Silvan'da yaşananlar hakkında yansıyanları
değerlendirme yazısıdır bir propaganda değil yazıya eklenmiş olan yazıda da görülen korkutma ırkçı
propaganda ve sindirme kapsamındaki hareketleri ve oradaki kolluk güçleri tarafından yapılan
operasyon hakkındaki düşüncelerimi belirttim ben aynı zamanda hdp parti üyesiyim orada 3
vekilimizvardır oradakilerle yaptığımız görüşmeler sonucu yazımı yazdım, ben düşünce özgürlüğü
kapsamında yazımı yazdım ve hakikatin ortaya çıkmasının ortaya çıkması doğrultusunda çalışıyorum
ve yazımı yazdım bu yazı o kapsamda yazılmış bir yazıdır orada yaşayan ve bulunanların
söylediklerinin kayıtlara geçirilmesi gerektiğinin ülkemizin bugünü ve yarını için önemli olduğunu
düşünüyorum, ben yazımda da belirttiğim gibi sivil mahallere bulunanlara yönelik saldırılar vardır
anlattıklarım propaganda değildi ben huzurun ve barışın ezerek ve şiddet yoluyla değil adaletli bir
diyalog ortamında gerçekleşeceğine inanıyorum tüm bunların düşünce özgürlüğü kapsamına girdiğini
düşünüyorum suçlamaları kabul etmiyorum, hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması
hükümlerinin uygulanmasını kabul etmiyorum" demiştir.
4-SANIK AYŞE BATUMLU KAYA 29/03/2016 tarihli savcılık ifadesinde;
"Yukarı yazılı bulunan kimlik ve adres bilgileri bana aittir. İçeriğini aynen tekrar ederim. Ben
halen Bursa Barosunda kayıtlı avukat olarak görevliyim. Aynı zamanda Özgür Gündem isimli
gazetede son 7 yıldır haftada bir olarak köşe yazısı yazmaktayım. Yine diğer bir kısım dergilerde de
yazılar yazmaktayım. İddia konusu Özgür Gündem isimli gazetenin 02/03/2016 tarihli gazetenin 2.
sayfasında ismim olan Ayşe Batumlu ismiyle "O küllerden yeniden doğacak özgür kadınlar" başlığı
altında ki yazı tarafımdan yazılmış olup hatırladığım kadarıyla yaklaşmakta olan 8 Mart tüm Dünya
Kadınlarının Dayanışma ve Mücadele günü vesilesiyle kaleme aldığım bir yazıydı. Bu yazıda
kadınların özgürlük mücadelesine yönelik destek içeren mesajlar vardı. Ben uzun yıllar boyunca
düşünceyi ifade özgürlüğü ve hakların kullanıma konusunda hem mesleki olarak hem de çeşitli sivil
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demokratik kitle örgütlerinde mücadeleler yürüttüm. Yazılarımda da hak ve özgürlük taleplerini
destekleyen mesajlar vardır. Bu bağlamda demokratik özerklik taleplerinide desteklemekteyim.
Ancak Özgür Gündem gazetesinin 2 Mart tarihli anılan nüshasında benim kaleme aldığım yazı
yukarıda başlığı belirtilen yazıdır. Ancak hiçbir yazımda yasadışı herhangi bir örgütün
propogandasını yapmam söz konusu değildir. Kaldı ki yazımdaki hangi ifade ile hangi örgütün
propogandasını yaptığıma dair bir suçlamada belirtilmediğinden buna ilişkin ayrıntılı savunmada
bulunamıyorum. Anlattığım gerekçelerden dolayı üzerime isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum"
demiştir.
SANIK AYŞE BATUMLU KAYA mahkememiz birleşen 2016/243 esas sayılı dosyası
kapsamında talimatla Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan savunmalarında;
"Ben daha önce savcılıkta ifade verdim, o ifadem doğrudur. Ayrıca bugün hazırladığım yazılı
savunmamı sunuyorum" demiştir.
SANIK AYŞE BATUMLU KAYA talimat mahkemesine sunduğu yazılı savunmalarında;
"Bursa Barosu'na bağlı olarak 1993 yılından bu yana avukatlık mesleğimi icra etmekteyim.
Bu süre zarfında İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Gün
Yüzü Kadın Dayanışma Derneği gibi kurumlarda; mesleğimin de bana yüklediği, hak ihlallerine karşı
hukuk ve demokrasi mücadelesi içinde yer alma görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bu süre zarfında
pek çok gazete ve dergide muhtelif köşe yazısı ya da makalelerim yayınlanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi'nde de bir dönem köşe yazılarım yayınlandı. Dava konusu yazı onlardan biridir. Ancak
iddianamede, yazının yayınlandığı gün gazetede yer alan başka yazı ve haber içerikleri de adeta benim
fiilimmiş gibi yansıtılmıştır. O haber ve yazıları da düşüncenin ifadesi ve haber alma özgürlüğü
kapsamında değerlendirmekle beraber; bu içeriklerin bana ait olmadığını da ifade etmek isterim. Ben
de gazeteyi ancak yayınlandığı gün görebilmekteyim. Bana ait olan "O Küllerden Yeniden Doğacak
Özgür Kadınlar" isimli yazı da; insan hak ve özgürlük mücadelesinin belki de en önemli kısmı olan
cinsiyet eşitliği mücadelesi ile ilgili olup; kadınların barış ve demokratikleşmede üstünlüğü, aktif
rolün her zaman erkek egemen ideoloji, ve bu idolojinin eseri olan sistemlerin tepkisini çekeceği: bu
bağlamda en çok kadınların hedef alınacağı ama kadın mücadelesinin, tüm bu baskılara rağmen asla
sonlanmayacağı vurgusunu yapan bir yazıdır. Cinsiyetçi politikalar karşısında kadınların, hangi sınıf,
inanç ya da etnik kimliğe mensup olursak olalım, bir arada mücadele etmemizi gerektiği, barış ve
kardeşleşlmeyi de kadın mücadelesini büyüterek sağlayabileceğimizi yazmaya çalıştım. Yazının
hiçbir yerinde herhangi bir örgüte atıf, bir örgüt adı, bir yasadışı örgütün cebir ve şiddet içeren
eylemlerini meşru gösterecek, teşvik edecek bir bölüm yoktuır. Tamamen coğrafyamızda yaşanan
şiddet ve çatışma ortamının durması ve bunun için elbette hukuksal çerçevede kalmak kaydı ile, sivil,
demokratik, meşru bir mücade içinde olmak gerektiğini anlatan bir yazıdır. Son olarak ifade etmek
isterim ki; yazımdaki içeriğe katılmayanlar olabilir. Şaşırtıcı, şoke edici bulanlar olabilir. Ancak bu
yazıları yazabilme özgürlüğümü sağlamak, öncelikle siyasi iradenin ve buna yönelik engeller
karşısında haklarımı korumak da yargı kurumlarının görevidir. Görüşlerimi yazılı ya da sözlü ifade
edebilmem, düşünce özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olup, demokratik bir toplumda gerekmedikçe
bu hakka sınırlama getirilmesi gerek Anayasamıza gerekse Anayasa 90. madde gereği iç hukuk
hükmünde olan uluslararası anlaşmalara, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı
olacaktır. Üstelik bana yapılan, sınırlamanın da ötesinde, düşüncelerimi ifade ettiğim, şiddet
içermeyen bir yazıdan ötürü ağır ceza mahkemelerinde dava açma fiili, tam olarak anayasamızda ve
taraf olduğumuz AİHS'de tanınmış olan haklarımın da ihlali anlamını taşımaktadır.Anılan nedenlerle
yazımının herhangi bir suç oluşturmaması ve düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında olması
nedeniyle suçlamaları kabul etmiyorum" demiştir.
5-SANIK E. K. 24/03/2016 tarihli savcılık ifadesinde;
İfadesini Kürtçe vermek istediğini beyan ederek ifade vermemiştir.
SANIK E. K. mahkememiz birleşen 2016/243 esas sayılı dosyasındaki beyanlarında;
"Ben savunmamı ana dilim olan Kürtçe olarak yapmak istiyorum veKürtçe tercüman
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huzurunda yapmak istiyorum, ben gerekli yasal ihtaratı anladım, 7 yıldır Erzincan kapalı cezaevinde
başka suçtan hükümlü olarak bulunmaktayım, aileminde benim de şuanda tercüman giderlerini
karşılayacak maddi gücüm bulunmamaktadır bu nedenle tercüman masraflarını karşılayamayacağım
tarafıma bir tercüman atanmasını istiyorum dedi. Ben kendimi Türkçe olarak ifade edemiyorum bu
nedenle Türkçe savunma yapmak istemiyorum, yasal hakları ve tarafıma yapılan ihtaratı anladım, bu
şekilde savunma yapmayacağım" demiştir.
6-SANIK NURAY ÖZDOĞAN 03/02/2016 tarihli savcılık ifadesinde;
"Hakkımdaki isnadı anladım, yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Ramazan Bayramı bitiminde
Özgürlükçü Hukukçular Derneği olarak Cizre'ye gittik, Cizre'de gördüklerime ilişkin kişisel
tanıklıklarıma ilişkin bir yazı yazdım, bu yazı o zamanın başkanı olduğu derneğin Ankara şubesi için
yazılmıştı, dernek bunu gazete ile paylaşmış, burada bir itirazım yoktur, aslında gazete için yazılmış
değildir, yazdıklarım içinde gerçek dışı hiçbir şey yoktur, atılı isnadı da kabul etmiyorum" demiştir.
SANIK NURAY ÖZDOĞAN mahkememiz birleşen 2016/88 esas sayılı
dosyasında26/05/2016 tarihli 1. celse savunmalarında;
"İddianamede yöneltilen ve 3. sayfada yer alan Cizre yazısı bana aittir, ancak propaganda
yaptığım iddia edilen yazıda nerede propaganda yapılmıştır anlayabilmiş değilim gazetedeki yazının
okunduğunu düşünmemekteyim söz konusu yazı tarafıma aittir o dönemde birkaç defa cizreye gittim
özgürlükçü hukukçular derneğinin eşbaşkanıydım ben gezi sırasındaki izlenimlerimi yazıda aktardım
içerik tamamen doğrudur söz konusu gittiğim dönemde ekim ayının son günleriydi birkaç eve ziyarete
gittim şikayetçilerdi yakınlarının öldürüldüğüne dair şikayetleri vardı biz heyetle birlikte ziyarette
bulunduk ve ailelerle ile görüştük keskin nişançı tarafından öldürülen bir insanın ailesinin beyanlarını
aldık ve tutanak altına aldık ve ben yazıda bunları aktardım ben yazımda gerçeklerden bahsettim
propagandaya dair hiçbir isnad yok yazı tamamen şahsıma aittir derneğin sorumluluğunda değildir,
gerçek dışı olan hiçbir beyan yoktur yazdığım raporların arkasındayım beraatimi talep ederim,
hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını kabul etmiyorum"
demiştir.
7-SANIK B. A.'in ifadesi ve savunmaları alınmamıştır.
(Sanık hakkında zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.)
8-SANIK C. C. mahkememiz birleşen 2016/186 esas sayılı dosyasında19/10/2016 tarihli
2. celse savunmalarında;
"Ben düşüncelerimi ifade ettim, sayın Erdoğan'ın 400 milletvekili verin bu iş bitsin şeklinde
yazısı 07 hazirandan önce bir yazısı vardır, 400 milletvekili çıkmayınca Sayın Burhan Kuzu'nun halk
kaosu seçti şeklinde ifadesi vardır buna ilişkin hükümet taraffından birçok açıklama yapılmıştır, 07
hazirandan sonra cenazeler gelmeye başladı, cenaze sahipleri ve halk cenazelere tepki koyunca yayın
yasaklara getirildi ve bazı ailelere davalar açıldı, Suruç ve Ankara katliamları yaşandı, Cizre'de Sur'da
Silopi'de Derik'de Dargeçit'te katliamlar yaşandı, ben akil insanlar grubunda yer almıştım, bizzati
orada bulundum, çözüm sürecine önayak olan insanlardan biriydim, çoluk çocuk ayrım yapılmaksızın
şiddet yapıldığını gördüm, yaşanmışlıklar ile ilgili rapor hazırladım ve hükümete teslim ettim, beni
sivil halkın ölümü ilgilendirmektedir, dağda pkk ve asker arasındaki çatışma beni aşan şeylerdir beni
ilgilendirmemektedir, orayı inceleme durumum yoktur, ben buna ilişkin durumları yazıma yazdım,
bu olaylar cereyan ederken sayın Cumhurbaşkanı fiilen durumlar değişti rejim değişikliği yapılsın
bunun yasal çerçevede gereği yapılsın gibi beyanları olsun, birçok hükümet yetkilisinin bu tür
açıklamaları oldu, bu arada sayın Cumhurbaşkanı fiili durumu değiştiren birşey olarak muhtarları
topladı, toplantılarda mevzuatı bir kenara bırakın ne gerekiyorsa yapın sorumlusu benim gibi
beyanlarda bulunuyordu, ayrıca toplantılarda muhtarlara görev yükleme şeklinde beyanlarda
bulunmuştur, kaymakamlara muhtarların kendileri hakkında bilgi verdiğini bizzat kendisi
Cumhurbaşkanı beyanatta bulunmuştur bunun anlamı mevzuatın çiğnenmesidir, yasaya aykırı
davranış söz konusu idi, ben bunu yazımda dillendirdim, bu arada iktidar yanlısı medya gelişmeyi
şişiriyordu, yoğun anayasal parlementer sisteme karşı algı operasyonu yapılmaktaydı, bizim
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kültürümüz sadece merkezi kültür değildir, sadece şef hakan kültür değildir, bizim tarihimizde sadece
belirli kahramanlar yoktur, başka kahramanlar vardır halkın da kahramanlarda vardır başlıcakları Pir
Sultan Abdal, Şeyh Bedrettin, Hallacı Mansur'dur, halkın kahramanları da halk ile beraber tarih
boyunca tekci iktidarlara, zalim hakanlara, şeflere direnmişlerdir ben bu şekilde bu durumu yazımda
dillendirdim, ben bölgeye çok gidiyordum bazı karışıklıklar olduğunun farkındaydım bir süre sonra
asker gönderildi, askerin yetkileri 2002-2010 arasında büyük ölçüde daraltılmıştır, daha sonra asker
geniş yetkiler almak için hükümet zorluyordu ve bu yetkileri aldı, biz hükümeti çok uyardık, askerin
bununla yetinmeyeceğini söylüyorduk, biz hükümete sürekli askerin yetkisini daraltmaası konusunda
beyanda bulunuyorduk, şehirler kuşatma altına alındı, top atışına tutuldu, bu konuyla ilgili valiler ve
kaymakamlar ile ilgili yaptığımız görüşmelerde ellerinde herhangi bir güç olmadığını söylediler, aynı
şekilde emniyette de herhangi bir güç yoktu, ayrıca ben o dönemde hükümete yazmış olduğum bir
yazıyı dava konusu olan yazımda sundum, ben bu yazımda '' siyasileşmiş, ayrışmış hatta bu yönde
kamplaşmış kesimlerin olağan koşullarda yanyana gelememe lüksü anlaşılır, ancak ülke toplum ve
halk olarak olağanüstü koşulları yaşıyoruz, bütün bu farklılıklarımız ile beraber tehlike altındayız,
aramızda var olan siyasal, sınıfsal, sosyal, kültürel çelişkileri unutmamız eşyanın doğasına aykırı
elbette ancak hayat politik davranmamızın çelişkilerimizden doğru gelecek gerginlikleri bir süreliğine
aşağıya çekmemizi yumuşatmamızı dayatıyori kimliklerimizi sınıfsal tercihlerimizi insani sosyal ve
siyasal değerlerimizi korumakta daha bir zor olacağımız günleri yaşıyoruz en temel asgari demokratik
değerler arasında bir araya gelmemiz gerektiğini halkın faşizme ve siyasi gericiliğe karşıhalkın
birleşik hareketi yaratma günü gün direnme hakkını kullanma günü olduğunu ben bu yazımda
belirttim, direnmeyi şiddet olarak almamak gerekir demokrasi vehukuk içerisinde direnme hakkı
olduğunu ben bu yazımda belirttim, açlık grevleri, kitle direnişleri bunun bir parçasıdır ben bu
bağlamda yazımı yazdım, terör örgütü propagandası yapmadım, yazının bütünlüğü içerisinde bu
sonuçta çıkmaz ben demokratik çerçevede direnme hakkını hala savunmaktayım, nitekim asker kendi
yetkilerini genişletince durumun ne olduğunu şu an yaşadığımız durumda da görmekteyiz bende bunu
ifade etmiştim, halkla hükümeti karşı karşıya getiren askerlerdarbe yapmışlardır suçsuzum beraatimi
talep ederim ben sadece görüşlerimi ifade ettim dedi. Devamla; ben yukarıda belirtmiş olduğum
yazının bir örneğini dosyaya sunuyorum dedi alındı dosyaya konuldu. Devamla; Biz 2013 yılında akil
insan olarak barışı savunduk, toplum barışı olmamasının sebebi halk ve toplum olmadığını, siyasi
iktidarın barışa hazır olmadığını tespit ettik, bizim halkımız demokrasiyi, barışı özgürlüğü
haketmektedir. Hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını
kabul ediyorum" demiştir.
9-SANIK C. B. mahkememiz birleşen 2016/43 esas sayılı dosyasında 05/04/2016 tarihli
1. celse savunmalarında;
"Benzer tipte daha önceden bir çok yazı yazıldı, ancak herhangi bir soruşturma yapılmadı,
siyasi iktiradın da gazete üzerindeki baskısı nedeniyle son zamanlarda bir çok dava açılmıştır, yazı
içeriğinde herhangi bir suç unsuru yoktur, suçlamayı kabul etmiyorum" demiştir.
10-SANIK Ç. U. savcılık ifadesinde;
İfadesini Kürtçe vermek istediğini beyan ederek ifade vermemiştir.
SANIK Ç. U. mahkememiz birleşen 2016/208 esas sayılı dosyasında15/11/2016 tarihli 2.
celse duruşmada tercüman aracılığı ile savunmalarında;
"Ben sadece fikir ve düşüncelerimi ifade ettim, propaganda yapma gibi bir kastım söz konusu
değildir atılı suçlamaları kabul etmiyorum" demiştir.
11-SANIK E. A. mahkememiz birleşen 2016/43 esas sayılı dosyasında13/10/2016 tarihli
4. celse savunmalarında;
"Öncelikle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, ben bir yazı yazmış bulunuyorum,
yazdığım yazıda ben direniş dili hakkında bir bahiste bulundum, yazdığım yazıda herhangi bir
propaganda içerikli bir durum yazı söz konusu değildir, örgüt ismi de geçmemektedir bu yazıda,
Türkiye'de toplum üzerinde bir baskı vardır özellikle kürt halkı üzerinde bir baskı vardır bu baskıya
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karşı, herkesin hakkı vardır ki direnişe gitsin mücadele etsin bende yazdığım bu yazıda dilin direnişi
hakkında söz ettim, bir yerde zulüm ve baskı varsa orada her zaman direniş haktır, ben savaştan
şiddetten söz etmedim uluslararası kanunlara göre Türkiye kanunlarına göre benim kendimi ifade
etme gibi bir hakkım vardır bende yazdığım yazıda fikirlerimi dile getirdim bunun haricinde herhangi
birşey yazdığım yazıda mevcut değildir" demiştir.
12-SANIK HÜSEYİN AYKOL 03/02/2016 tarihli savcılık ifadesinde;
"Özgür Gündem isimli gazetenin Yayın Yönetmeniyim. 13/01/2016 tarihli Özgür Gündem
isimli gazetemizde yayınlanan suça konu iddia edilen yazılar haber niteliğindedir. Yapılan haberlerin
içeriği başlık olarak kullanılmıştır. Terör Örgütü Propagandası yapma kastımız kesinlikle söz konusu
değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" demiştir.
SANIK HÜSEYİN AYKOL mahkememiz birleşen 2016/88 esas sayılı
dosyasında29/09/2016 tarihli 2. celse savunmalarında;
"Suçlamaları kabul etmiyorum, ben her şeyden önce müdafii ile beraber Cumhuriyet Savcılığı
huzurunda vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ediyorum ayrıca bazı hususları ilave etmek
istiyorum benim ikametgah adresim Ankara'dır ancak söz konusu gazete İstanbul'da basılmaktadır
sorumluluk yazı işleri müdüründedir benim de bu sıfatım olmadığı için söz konusu suçlamayı kabul
etmiyorum, ayrıca duruşmalardan vareste tutulmak isterim hakkımda hükmün açıklanmasının geri
bırakılması hükümlerinin uygulanmasını kabul ediyorum" demiştir.
SANIK HÜSEYİN AYKOL mahkememiz birleşen 2016/43 esas sayılı dosyasında
02/05/2017 tarihli Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından talimatla alınan
savunmalarında;
"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben ifademi yazılı bir şekilde sunuyorum. Ben
Özgür Gündem Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeniyim. Özgür Gündem Gazetesi İstanbul İlinde
yayınlanıyor. Benise Ankara ilinde ikamet ediyorum. Bu sebeple Gazeteyi kontrol edemiyorum.
Gazete ile ilgili yaşanan sorunlar Yazı İşleri Müdürü olan Reyhan Çapan dadır. Gazete de bir yayın
çıkartılırken ilgili basın savcılığına verilecek beyanname de yayının sahibi yazı işleri müdürü ve hatta
matbaa sahibi hakkında bilgi istenmektedir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları
Soruşturma Bürosuna sunulmak üzere verdiğim ekli evrakta da görüleceği üzere herhangi bir bilgi
istenmesi söz konusu değildir. Ayrıca yazılı beyanımda da söylediğim hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına rızam vardır" demiştir.
13-SANIK H. G. 24/03/2016 tarihli savcılık ifadesinde;
"Söz konusu yazı bana aittir. Avukatım ile görüşüp onun görüşünü aldıktan sonra ifade
vereceğim, şu an savunmamı yapmayacağım" demiştir.
SANIK H. G. mahkememiz birleşen 2016/243 esas sayılı dosyasındaki beyanlarında;
"Ben savunmamı anadilim olan Kürtçe olarak yapmak istiyorum vekürtçe tercüman
huzurunda yapmak istiyorum, ben mahkemenin ve yargı makamlarının bu uygulamasını kabul
etmiyorum devlet bana 2. sınıf vatandaş muamelesi yapıyor ben bir Kürt olarak hakkımda düzenlenen
iddianame kapsamında savunmamı ana dilim olan Kürtçe yapmak istiyorum buna ilişkin tercüman
giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyorum, bunun masrafını ödemeyeceğim, bu
kapsamda savunma hakkımında ihlal edildiğini düşünüyorum, yasal hakları ve tarafıma yapılan
ihtaratı anladım, bu şekilde savunma yapmayacağım" demiştir.
SANIK H. G. mahkememiz 2016/41 esas sayılı dosyasında 13. celse duruşmasında
tercüman aracılığı ile alınan savunmasında;
"İsnat kabul etmiyorum. PKK'yı bir terör örgütü olarak görmemekteyim. Ben bir gerçekliği
ifade ettim. Herkesin ve dünyanın gözü önünde Cizre ve Sur'da 250 kişi yakıldı. Benim buradaki
amacımda bunları dile getirmek, bu yapılan zulümü ve gerçekliğidillendirmektir. Devletin baskıcı
uygulamalarıçok eski medeniyetlerden bu yana gelenek olarak devam etmiştir. Cizre'de yaşananlarda
bu geleneğin devamı şeklindedir. Halkını düşman olarak görmektedir. Yazı içeriğinde geçen
Diyarbakır Sur'da Türk Silahlı Kuvvetleri ile çatışmaya giren şahıslar benim için şehit hükmündedir.
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Terör örgütü mensubu olarak hiçbir zaman görmedim. Halkların kültürlerin ortadan kaldırılmasına
yönelik hareketler nedeniyle bu şahadetler yaşanmıştır. Yazı içeriğinde geçen DEHAK, zulmü
uygulayan kişi yani 250 kişiyi yakan iradedir. Demirci Kava dan kast ettiğim ise direnen insanlardır.
Ayrıca çözüm süreci kapsamında iddia konusu yazı yazıldığı tarihte konjektürde dikkate alınmalıdır.
Cizre de hendek olaylarında yapılan hukuk ihlalleri de araştırılmamıştır" demiştir.
14-SANIK Ö. S. 28/03/2016 tarihli savcılık ifadesinde;
İfadesini Kürtçe vermek istediğini beyan ederek ifade vermemiştir.
SANIK Ö. S. mahkememiz birleşen 2016/288 esas sayılı dosyasında09/02/2017 tarihli 2.
celse duruşmasında tercüman aracılğı ile savunmalarında;
"Benim nüfus kaydımda Berfin ismi geçmemektedir, kayden adım Özlem Söyler'dir halen
başka suçtan cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktayım, davaya konu haber içerik ve yazılar özgür
günden gazetesinin eki olan Binevş isimli basılı eser de yayınlanmıştır, 3. Sayfada yazılan ve
yayınlanan "direnişin kadın kaleleri" başlıklı yazıyı ben yazdım, ben PKK ile YPSveya YPJ yi bir
olarak görmüyorum, bunlar farklı yapılanmalardır, bunlar sivil yapılanmalardır, yazmış olduğum yazı
da suç unsuru olduğunu düşünmüyorum, beraatimi talep ediyorum" demiştir.
15-SANIK REYHAN HACIOĞLU 21/01/2016 tarihli savcılık ifadesinde;
"Hakkımdaki isnadı anladım, söz konusu Mirabellerden Arillere Erkek Şiddetine Karşı Öz
Savunma'ya başlıklı yazı ban aittir, ancak bu yazıda ''İnsanlığın Umudu YPC'' başlıklı yazı içeriği ve
fotoğraf editöre aittir, 9'uncu sayfada iki fotoğrafın üzerinde bulunan ''Katledişlerinin üzerinden''
ibaresi ile başlıkta ''büyüyor'' ile biten yazılar bana aittir, herhangi bir propaganda yapmadım,
demokratik çerçevede 25 Kasım Kadına Karşı Şiddete karşı uluslararası mücadele günü ile ilgili bir
yazı yazdım" demiştir.
SANIK REYHAN HACIOĞLU mahkememiz birleşen 2016/88 esas sayılı
dosyasında26/05/2016 tarihli 1. celse savunmalarında;
"İsnad edilen suçlamayı kabul etmem, yazdığım yazı kadına yönelik şiddetle mücadeleye
aittir 8 ve 9. Sayfadaki yazılar bana aittir herhangi bir suç unsuru içermemektedir ifade özgürlüğü
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir beraatimi istiyorum, hakkımda hükmün açıklanmasının
geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını kabul etmiyorum" demiştir.
16-SANIK R. K. ifadesi ve savunmaları alınmamıştır.
(Sanık hakkında zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir.)
17-SANIK TA. T. 20/01/2016 tarihli savcılık ifadesinde;
Kürtçe konuşarak ifade vermemiştir.
SANIK T. T. mahkememiz birleşen 2016/43 esas sayılı dosyası kapsamında talimat
yazılarak tercüman aracılığı ile Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde alınan
savunmalarında;
"Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ben propaganda yapmadım, ben sadece
düşüncelerimi açıklıyorum, yapılan suçlamalar devletin bana yönelttiği suçlamalardır, ben sadece
elimden geldiğince düşüncelerimi açıklıyorum, onun dışında herhangi bir propaganda yapmadım,
iddianamede bahsi geçen Özgür Gündem gazetesinde Tahir Temel tarafından yazılan yazıyı ben
yazdım ancak bu yazıda herhangi bir propaganda unsuru yoktur, ben sadece düşüncelerimi yazdım,
ben Devletin o anki hareketlerinden yola çıkarak günün resmini yorumladım, Türk toplumu çok
renkli, kültürlü, zengin bir toplum olup ben buna atıfta bulundum, Devlet ülkede tek renk, tek kültür,
tek dil olmasını istiyor, bizleri tanımak istemiyor, ancak demokrasi çok sesliliktir, ben buna ilişkin
sadece görüşlerimi açıkladım, üzerime atılı suçlamayı kabul etmem, propaganda da bulunmadım, ben
sadece fikirlerimi kağıda döktüm, ben suç işlemedim, dolayısıyla mahkeme cezalandırılmama karar
verecek ise hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını
istemiyorum ve buna muvafakatim yoktur" demiştir.
III-DELİLLER
A-SÖZLÜ DELİLLER
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MÜŞTEKİ AHMET OKAN KALEM mahkememiz birleşen 2016/88 esas sayılı dosyası
kapsamında talimat ile Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan beyanlarında;
"Ben Samsun Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapmaktayım. İnternette
gazete haberlerini gördüm. Vatandaşlık görevimi yaparak ihbarda bulundum. Bunun dışında olayla
ilgili başkaca bir bilgim yoktur. Şikayetçi değilim, davaya katılma talebim yoktur" demiştir.
B-YAZILI DELİLLER
Suça konu Özgür Gündem Gazetesi asılları, Mevkute Beyannameleri, Suça konu yayınlar
hakkında BİMER ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayetler ve dilekçeler, sanıkların
savunmaları, Adli Sicil Kayıtları, Nüfus Kayıt Örnekleri ve tüm dosya kapsamı.
IV-PKK/KONGRA-GEL SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ:
İncelemeye konu dosyadaki özel ve örgütle ilgili kamu davaları dosyalarından edinilen
genel bilgilerin ulaştırdığı kanaate göre;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 04.03.2008 tarih ve 2007/9-282 E. 2008/44 K. ilamında terör
örgütü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıcayasadışı PKK terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen
ve yeşil rengin verimli topraklar Mezopotamyayı (Kürdistan Devleti) kırmızı rengin kan dökülerek
kazanılan savaşın, sarı rengin ise Mezopotamya üzerine doğan Güneş (Kazanılan Zafer) şeklinde
örgütçe benimsenen şekilde beş köşeli kırmızı yıldız ve üzerinde sarı güneş şeklinde örgütün
bayrağını temsil ettiği, bu hususun kuşku götürmez gerçek olduğu aşikardır.
ÖZETLE;
PKK/KONGRA-GEL silahlı terör örgütü; bu güne kadar verilmiş olan birçok ilk derece
mahkemesi kararları ile Yargıtay'ın yerleşik birçok içtihatından da anlaşılacağı üzere; PKK/KCK terör
örgütü, cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle,
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni
değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak
amacıyla kurulmuş olan ve bu amaçlar doğrultusunda askeri ve/veya sivil hedeflere yönelik birçok
silahlı eylem gerçekleştirmiş ve bu tür eylemleri gerçekleştirmeye de devam eden farklı milletlerin
vatandaşı mensupları bulunan uluslararası nitelikte kanlı bir terör örgüttür.
PROPAGANDA SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE:
Propaganda suçu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinde (Değişik ikinci
fıkra: 11/4/2013-6459/8 md.)Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru
gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan
kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi
hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine
iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına
hükmolunur. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır:
a)(Mülga: 27/3/2015-6638/10 md.)
b)Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya
destekçisi olduğunu belli edecek şekilde;
1.Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması,
2.Slogan atılması,
3.Ses cihazları ile yayın yapılması,
4.Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın
giyilmesi.
(Ek fıkra: 27/3/2015-6638/10 md.) Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı
ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar
üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete
başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler
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bulundurmaları veya kullanmaları hâlinde verilecek cezanın alt sınırı dört yıldan az olamaz.
İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya
bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya
öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı
hükmolunur." şeklinde düzenlenmiştir.
Terör örgütünün propagandasını yasaklayan madde incelendiğinde propagandanın tanımının
yapılmadığı görülmektedir. Keza böyle bir tanım TCK'da da yer almamaktadır. Bu nedenlerle
propagandanın ne olduğu hususu öğreti ve Yargıtay uygulaması tarafından belirlenmeye çalışılmıştır.
Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlüğünde propaganda;''bir öğreti, düşünce veya inancı
başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz,yazı vb. yollarla gerçekleştirilen
çalışma” şeklinde tanımlanmıştır.
Öğreti ve lügat incelendiğinde; 3713 SY'nın 7/2. maddesinde tarifi yapılmayan
propagandanın; "bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak,benimsetmek ve yaymak
amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma” şeklinde, keza Yargıtay CGK'nın
16.03.1999 tarih ve 1999/9-33 Esas,1998/38 Karar sayılı içtihadında da “…belli bir görüşün
toplum içinde yayılmasını, fikir ve kanaatlerin kökleşmesini sağlamak için bu amacın
gerçekleşmesine yönelik olarak her türlü maddi ve manevi araca başvurarak telkin, teşvik ve etkide
bulunmak olarak...” şeklinde tanımlandığı görülmektedir.
Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 06.04.1994 tarih ve 1994/1227 Esas, 1994/3479 Karar sayılı
ilamında propaganda; “Sözlük anlamı yayma, çoğaltma olan propaganda, ceza hukukunda bir
düşünceyi yandaş kazanmak için birden fazla kişinin bilgisine duyurmak, iletmek, ulaştırmak
amacıyla yayma hareketi” olarak tanımlanmıştır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 18.02.1991 tarih ve1990/9-341 Esas, 1991/34 Karar sayılı
ilamında propaganda; “…belirli bir düşüncenin toplum içinde yayılmasını ve yerleşmesini sağlanmak
amacıyla bu görüşün yayılması, birden fazla kişinin bilgisine ulaştırılması ve onlar üzerinde etkili
olunmasıdır…” şeklinde belirtilmiştir.
6459 sayılı Yasa ile yapılan yasal düzenleme ile propaganda suçunun unsurlarının yeniden
sayıldığı, buna göre bir kişinin propaganda suçu sebebi ile cezalandırılabilmesi için propagandanın
terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı meşru gösterecek veya
övecek ya da teşvik edecek nitelikte olması gerekmektedir.
Bu maddeye göre propagandanın kendisinin cebir, şiddet veya tehdit içermesi gerekmez.
Propaganda oluşması için öncelikle bir silahlı terör örgütü olmalı vebu örgütün cebir, şiddet veya
tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterilmesi, övülmesi veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik
edilmesi gerekmektedir. Silahlı terör örgütünün propagandası suçu, suç ve suçluyu övme suçunun
özel halidir. Suç ve suçluyu övme suçunda fail her hangi bir mahkumu övebilirken, 3713 sayılı
Kanunda düzenlenen terör örgütü propagandası suçunun oluşması için öncelikle bir silahlı terör
örgütünün olması gerekmektedir. Ayrıca kullanılan ifadelerin ne maksatla kullanıldığı tespit
edilmelidir.
Ayrıca 3713 sayılı yasanın 7/2-(b) maddesinde;
"Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya
destekçisi olduğunu belli edecek şekilde;
1.Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması,
2.Slogan atılması,
3.Ses cihazları ile yayın yapılması,
4.Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın
giyilmesinin, de şiddet içermese bile terör örgütünün propagandası olarak kabul edilmektedir.
Yine bu husus 9. Ceza Dairesi'nin 03/05/2011 tarih ve 2009/8848 E. 2011/2604 K. Sayılı
ilamında da "Sanığın kendisine ait iki katlı evinin dış cephe duvarını tamamen yeşil renge boyatıp,
silahlı terör örgütünü simgeleyen ve örgütün sembol olarak kullandığı sarı renkli güneş ve içerisine
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kırmızı renkli yıldız çizdirmek suretiyle, anılan örgütün propagandasını yaptığı tüm dosya
kapsamından anlaşılmakla yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçelerle beraatine karar
verilmesi" şeklinde belirtilmiştir.
Bu husus Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 13/10/2014 tarih ve 2014/4882-9993 E.K. sayılı
ilamında da; "Sanıkların terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde örgüte
ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması, bunların üzerinde bulunduğu
üniformaların giyilmesi veya slogan atma şeklinde gerçekleşen suçları için gereken saik de nazara
alındığında, 3713 sayılı Kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasına 6459 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle,
örgüt propagandası ile oluşacak tehlikeyi somutlaştırmak amacıyla getirilen unsurun aynı fıkranın
(b/1-2 ve 4.) bendlerinde düzenlenen suç için öngörülmediği" şeklinde belirtilmiştir.
3713 sayılı Yasa'nın 7/2 maddesi incelendiğinde; propagandanın oluşabilmesi için, terör
örgütünün yukarıda değinilen yöntem ve araçlarla propagandasının yapılması veya terör örgütünün
propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla
yüzün tamamen veya kısmen kapatılması ya daterör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli
edecek şekilde, örgüte ait amblem ve işaretlerin taşınması, slogan atılması veya ses cihazları ile yayın
yapılması ya da terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın
giyilmesi gerekmektedir.
Propaganda kavramı ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi;
Kişisel ve siyasal haklar kategorisinde değerlendirilmekte olan ifade özgürlüğü,genel olarak
hakları tespit eden tüm metinlerde ve özel olarak da AİHS'de yer alan hakların kullanılabilmesi, bir
bakıma ve çeşitli şekillerde ifade türleriyle ortaya çıkacak olduğundan, özgürlüklerin kaynağı,
kullanılabilir hale getiricisi, adeta tüm özgürlüklerin kendi etrafında oluşup hareket ettiği eksenidir.
İfade özgürlüğü ile ilgili AİHS'nin 10 maddesi, “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım
özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları
söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin
radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir.
Kullanılması görev sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler
niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu
düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarınınşöhret ve
haklarınınkorunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen
bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabilir" şeklindedir.
1982 Anayasası'nda aynı konu, 26. maddede düzenlenmiş ve 4709 sayılı Yasa ile yapılan
değişikliklerle madde, Sözleşme düzenlemesine yaklaştırılmıştır.
Sözleşmenin 10. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ifade özgürlüğü, Sözleşmenin 1. maddesi
çerçevesinde; hükümetlerin yetki alanı içindeki herkese tanınmıştır. Bu özgürlüğün kullanılmasında
görüş ve kanaatler; içeriği, kalitesi, doğruluk düzeyi, ifade yeri, tarzı veyöntemiönemli olmaksızın bu
özgürlüğün kullanım alanı içerisindedir. Mahkemece öncelikle ifade özgürlüğünü "herkes" için
garanti altına aldığının altını çizer; ne gerçekleştirilmek istenen amacın doğasına göre ne de gerçek
ya da tüzel kişilerinbu özgürlüğün kullanımında oynadıkları role bir ayrım yapmaktadır.
İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temelini ve herkesin geliştirmesinin başlıca
koşullarını oluşturmaktadır. Bu özgürlük sadece normal karşılanan bilgi ve fikirleri değil, aynı
zamanda insanları şok eden ve hırpalayan bilgi ve fikirleri de kapsamaktadır. İfade özgürlüğü
çoğulculuğu, hoşgörüyü ve açıklığı da gerektirmektedir ve bunlar sağlanmadan “demokratik bir
toplum” olamaz.
Maddenin 1. bendinde yer alan düzenlemenin ruhunu özetleyen, ayrıca sonraki pek çok
kararda kendisine atıf yapılan Handyside v. Birleşik Krallıkdavasında AİHM, "İfade özgürlüğü,
demokratik toplumun vazgeçilmez temel taşlarından birini, bu toplumun ilerlemesinin ve her insanın
gelişmesinin temel şartlarından birini oluşturur. 2. fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla ifade
özgürlüğü, sadece hoşa giden ya da insanları incitmeyenveya önemsenmeyen“bilgi”ve düşünceler
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için değil, aynı zamanda Devleti veya toplumun herhangi bir kesimini inciten, şok eden veya rahatsız
eden bilgi ve düşünceler için de geçerlidir. Demokratik toplumun olmazsa olmaz koşullarını
oluşturan, çoğulculuk, hoşgörü ve açık görüşlülük bunu gerektirir" ifadelerine yer vermiştir.
İfade Özgürlüğünün Sınırlanması:Sözleşme, Akit devletlere sınırlandırma açısından çok
geniş bir takdir yetkisi tanımıştır. Ancak bu yetkinin kullanımı, Komisyon ve Divan tarafından büyük
bir dikkatle izlenmektedir. Mahkeme başvuruları incelerken, aşağıdakiölçüleri gözetmektedir.
a-Toplumsal müdahale, yasalardan kaynaklanmalıdır. Ulusal hukukun öngörmediği
engellemeler, Sözleşmeye de aykırı bulunmaktadır.
b-Yasalarla getirilen kısıtlamalar, genel yararlara yönelik olmalıdır. Böylece keyfiliğin
önlenmesi, Hukuk Devleti ilkelerinden olan hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edilmemesi
amaçlanmıştır. Temelhak ve özgürlükler, bu haklardan yararlananlara da, bazı görevler ve
sorumluluklar da yüklemektedir. Her olayın koşullarına göre değerlendirilmesi gereken kamusal
korunmanın başlıca dayanakları şunlar olmaktadır:
*Ulusal Güvenlik,
*Ülkenin toprak bütünlüğü,
*Kamu güvenliği,
*Kamu düzeninin korunması,
*Suçların önlenmesi,
*Sağlık önlemleri,
*Başkalarını kişiliklerinin ve haklarının korunması,
*Haberleşmenin gizliliğinin sağlanması,
*Yargının üstünlüğünün ve yansızlığının korunması,
*Radyo, sinema, TV yayın işletmelerinin izne bağlanması,
*Etik değerlerin korunması,
Mahkemece önüne gelen her olayda bu marjlar gözetilmekte; örneğin, Sürek v. Türkiye 1 no'lu
kararında da vurgulandığı gibi Ayşe Öztürk v. Türkiye kararında da Mahkemebir dergi hakkında 3
kez üst üste verilen toplatma kararlarıyla ilgili olarak terörizmle mücadelenin hassas karakterini ve
şiddeti artırmaya müsait eylemler karşısında otoritelerin titizliklerini kullanma gereğini göz önünde
bulundurarak ulusal güvenliğin ve birliğin ve ayrıcatoprak bütünlüğünün korunması noktalarından
müdahalenin meşru amaç güttüğünü kabul etmiştir.
Yukarıda sayılan bu sınırlandırma durumları, yani özgürlüğün kötüye kullanılmaması için
getirilen kamusal denetim alanları, genişlikleri ve düzenlemede yer alan genişleticiyoruma elverişli
kavramlar nedeniyle,özgürlüğü etkisiz bırakabilecek ulusal uygulamalara kaynaklık edebilmektedir.
c-Demokratik bir toplum için gerekli olması. Öngörülen kısıtlamaların “demokratik bir
toplumun gerektirdiği” sınırlamaların dışına taşmamasıdır. AİHM “demokratik bir toplum için
gerekli” olma kavramına Olsson/İsveç davasıyla (1998) açıklık getirmiştir. Hakların kötüye
kullanılması amacına da yönelik olsa, demokratik bir toplumun özümseyemeyeceği boyutlardaki
müdahaleler, sözleşmeye aykırı düşmektedir.
YAYIN YÖNETMENLERİNİN VE KÖŞE YAZARLARININ 5187 SAYILI BASIN
KANUNU 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE CEZAİ SORUMLULUKLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ;
5187 sayılı Basın Kanunu'nun Cezai sorumluluk başlıklı 11. maddesinde;
"MADDE 11. - 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
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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 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."
Maddenin ikinci fıkrasına göre süre yayınlar ve süreli olmayan yayınlar yoluyla işlenen
suçlardan dolayı birinci derecede sorumlu olan kişi suçun konusu olan eserin sahibidir. Ancak eser
sahibinin belli olmaması, yayın sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması, yurt dışında bulunması
nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması ve verilecek cezanın eser sahibinin başka bir suçtan dolayı
kesin hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi durumlarında sorumlu müdür ile birlikte varsa
yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör ve basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı
olduğu yetkili sorumlu olacak, ancak suça konu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı
olduğu yetkilinin karşı çıkmasına karşın yayınlanması halinde bunları yayınlatan kişi sorumlu
tutulacaktır.
Bu hususta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin 11/05/2017 tarih, 2017/782
Esas ve 2017/879 karar sayılı ilamında;
"Özgür Gelecek isimli gazetenin 18-24 Şubat 2016 tarihli baskısında, 1. sayfasında 'Cizir'in
kıvılcımı TC'yı yakmaya devam edecek! Direniş yeni başlıyor’ şeklindeki içerik, 3. sayfasında
'Kaybedişin telaşı’ başlıklı, 'Kobaneleşen Botan ve her yeri Botanlaştırma görevi, Krizi derinleştirme,
direnişi yükseltme’ şeklindeki içerik, 6. sayfasında 'Kürdistan’da yeni aşama ve Cizre'de devletin
zafer ilanı, Her yer direniş her yer Cizre Botan' şeklindeki içerik 9. sayfasında 'Umuda oynuyorlar
Bekes, umudu kurtar katledilenlerimizin, direnenlerimizin savaşanlarımızın kanı yerde kalmayacak
Bekes, öyle bir onaracağız ki umudu, öyle bir saracağız ki bu yarayı; yine ne tankları işleyecek ne
topları..Hadi boş kalan direniş mevzilerini doldurmaya!’ şeklindeki içerik , 10. sayfasında
'Katliamlara karşı Cizre ve Sur direnişi sahiplenildi, Katliamlara karşı Cizre ve Sur direnişini
sahiplen’ şeklindeki içerik, 11. sayfasında 'Aradan geçip giden ve Beşler’i unutturmayı başaramayan
yıllara, ölümlerine alışamadığımız ölümsüz beşlere’ şeklindeki içerik, 13. sayfasında 'Nusaybin
direnişin en güçlü kalesi’ şeklindeki içerikte, sayfasında 'Düşman kadınlardaki gücü görünce
korkuyor’ şeklindeki içerik, 15. sayfasında'Cizir katliamına ses verildi’ şeklindeki içerik, 16.
sayfasında 'Sessizliği direnişin zafer çığlıkları yırtacak, hendeklerden sivil savunma birliklerine'
şeklindeki içerik ve görseller ile;
Genel olarak PKK terör örgütüne karşı doğuda güvelik güçleri tarafından yürütülen
mücadelenin halka yönelik bir operasyonmuş gibi gösterildiği, PKK terör örgütünün doğu ve
güneydoğudaki saldırılarını halkın savunmasıymış gibi gösterilerek terör örgütünün şiddet içeren
eylemlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı, öldürülen PKK terör örgütü mensuplarının birer kahraman
ve savaşçı gibi nitelendirilerek terör örgütü üyelerini övecek mahiyette yazılar yazarak terör örgütü
propagandasının yapıldığı, PKK terör örgütünün doğu ve güneydoğudaki saldırı ve eylemlerinin
direniş ve öz savunma olarak nitelendirilerek meşrulaştırılmaya çalışılarak terör örgütünün
propagandasının yapıldığı, terör örgütü mensuplarınca kazılan hendeklerin kapatılması amacıyla
yapılan operasyonların da orada yaşayan halka yapılıyormuş gibi gösterilmeye çalışılarak devletin
terör örgütü ile olan mücadelesinin meşruluğunun eleştirildiği bu şekilde terör örgütünün
propagandasının yapıldığı, halk ile terör örgütü üyelerinin özdeşleştirilmeye çalışıldığı, doğu ve
güneydoğudaki terör örgütünün devlete ve orada yaşayan halka karşı olan terör eylemlerinin direniş
olarak nitelendirilmeye çalışıldığı, bu şekilde de terör örgütünün şiddet içeren eylem ve faaliyetlerinin
meşrulaştırılmaya çalışıldığı, ayrıca terör örgütünün cebir ve şiddet içeren eylemlerinin meşru
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gösterilmeye çalışıldığı, orada yaşayan halkı isyana teşvik edecek mahiyette yazılar yazılarak terör
örgütü propagandası yapıldığı, bu şekilde tüm dosya kapsamındaki yazılar değerlendirildiğinde söz
konusu gazetenin nüshalarında terör örgütü propagandasının yapıldığı aşikardır. Sanık Aslı Ceren
Aslan'ın söz konusu haftalık yayınlanan gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olduğundan hakkında
terör örgütü propagandası suçunun oluştuğu konusunda tam bir vicdani kanaat hasıl olmuştur."
içeriğindeki gerekçe ile; sanığın silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan; 3713 sayılı
Kanunun 7/2, TCK'nın 43/1, 62, 53/1-2-3. maddeleri uyarınca neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezası ile
mahkumiyetine ilişkin hüküm kurulduğu anlaşılmıştır.
Tüm bu açıklamalar ışığında;
Silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçunun düzenlendiği 11.4.2013 tarih ve 6459
sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddesi; "Terör örgütünün; cebir,
şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı
teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır..." şeklindedir.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde propaganda; "Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına
tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca"
şeklinde tanımlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" başlıklı 26/1.
maddesine göre," Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi
olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar..." şeklindedir.
Bunun yanında; Anayasanın çeşitli hükümlerinde de ifade özgürlüğünün kullanılmasına
ilişkin sınırlamaların ne şekilde olabileceği gösterilmiştir.
Anayasa'nın 26/2. maddesine göre, bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni,
kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak
usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile
hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin
gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.
Yine Anayasa'nın 13. maddesine göre; temel hak ve hürriyetler, ancak Anayasa'da belirtilen
sebeplerle ve kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 14. maddesine göre ise, Anayasa'da belirtilen hak ve
hürriyetlerden hiçbiri Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan
haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler
biçiminde kullanılamaz, Anayasa hükümleri Anayasa ile tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok
edilmesini ve Anayasa'da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette
bulunulmasını mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
11.4.2013 tarih ve 6459 sayılı Kanunun 8. maddesi ile değişik 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu'nun 7/2. maddesi kapsamında "terör örgütünün propagandasını yapma" suçunun oluşabilmesi
için, terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya
da yayılması amacıyla terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterilmesi
veya bu yöntemlerin övülmesi ya da bu yöntemlere başvurmanın teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu
durumda, failin eylemini oluşturan yazı, konuşma, video, açıklama veya sözler ile verilen mesajın
şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde veya insanda
saldırgan duygular oluşturacak biçimde bir nefret yaratarak şiddetin doğmasına uygun bir ortamı
kışkırtacak nefret söylemi olup olmadığı değerlendirilmeli, doğrudan veya dolaylı şiddete çağrı var
ise sanığın kimliği, konumu, konuşulan yer ve zamanı gibi açık ve yakın tehlike testi bakımından
analize tabi tutulmalıdır.
Bu bağlamda;
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 22.03.2016 tarih ve 2015/7871 esas, 2016/1811 karar sayılı
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kararında; "... Örgüte müzahir internet sitelerinden yapılan çağrılar doğrultusunda... organize edilen
basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü için toplanan, “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” şeklinde
terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da
teşvik edecek nitelikte slogan atan grup içinde bulunan, grubu yönlendiren ve grupla birlikte slogan
atan sanıkların eylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği", belirtilmiştir.
Yine; Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 17.03.2016 tarih ve 2015/2276 esas, 2016/1947 karar
sayılı kararında da; "... kolluk tutanaklarına göre kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen toplantı ve
gösteri yürüyüşünde cebir ve şiddet içeren sloganlar atan grupla bütünleşip slogan atan sanığın, sarf
ettiği sözler tekdüze ve doğrudan cebir ve şiddet içermeyen nitelikte olsa dahi atılan sloganların
etkisiyle kitle içinde bir grubun "belediye otobüsüne saldırma girişiminde" bulunmaya yönelttiği
dikkate alındığında bu açıdan açık ve yakın bir tehlikeye vücut verdiği ..." kabul edilmiştir.
Tüm bu sebeplerle gazetede iddia konusu yapılan köşe yazıları ile ilgili eser sahibi olan
sanıkların cezai sorumluluğunun kabul edildiği gibi, yayın yönetmeni sıfatıyla gazete künyesinde yer
alan sanıkların da Basın Kanunu'nun 11. maddesi gereğince cezai sorumluluğunun olduğu kabul
edilmiştir. (Benzer doğrultuda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin 25/05/2017
tarih, 2017/780 Esas ve 2017/990 karar sayılı ilamı)
Bu açıklamalar ışığında aşağıda hüküm fıkrasına uygun olarak sanıkların hukuksal durumları
ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
BUNA GÖRE;
V)OLUŞ, MAHKEMEMİZİN KABULÜ VE SANIKLARIN HUKUKSAL DURUMU;
1)SANIKLAR REYHAN ÇAPAN VE EMİRE EREN KESKİN HAKKINDA YAPILAN
DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin 2016/41 Esas ve 2019/152 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[02/02/2016 tarih, 2016/7043 soruşturma ve 2016/5364 esas, (ana dosya iddianamesi)], sayılı
iddianame ile; Gazetenin birinci sayfasındaki '' Biçilen Kefeni Direniş Yırtıyor '' başlığı altında ''...
Van'da 12 gencin başlarından vurularak infaz edilmesi öfke patlamasına yol açtı. ... Sokağa çıkan
binlerce yurttaşa polis kadın- çocuk demeden saldırırken ,birçok kişi yaralandı. Halk onlarca kentte
on iki fidan için yürüdü....'', yine birinci sayfadaki '' 17 polis öldü helikopter vuruldu '' başlıklı yazıda
'' ... Kürdistan'daki öz yönetim bölgelerine yönelik AKP saldırılarında asker ve özel harekat ağır
kayıplar veriyor. Dün Sur da çıkan şiddetli çatışmalarda en az 17 polis öldü, 1 helikopter darbelendi.
Cizir'de ise sızma yapan asker ve polis YPS direnişine çarptı....'', ikinci sayfasındaki '' En Büyük
Cevap YPS-Jin'dir '' başlıklı haberde ''.... Kürdistan'da yürütülen savaşla birlikte devletin özellikle
örgütlü kadınları hedef alması yine kadınların direnişi ve örgütlülüğü ile cevap buluyor.... '',sekiz ve
dokuzuncusayfasındaki '' İnfazlara ve Katliamlara Karşı Kürdistan Dimdik Ayakta '', onuncu
sayfasındaki '' Botan Yürüyüşüne Abluka'',ondördüncü sayfasındaki '' Cemal Şerik: Artık Ok Yaydan
Çıkmıştır ''şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;

Mahkememizin birleşen 2016/43 esas ve 2017/126 Karar (2016/154 esas ve 2016/126
Karar) sayılı dosyasına yönelik olarak;
[02/02/2016 tarih, 2016/7026 soruşturma ve 2016/5376 esas] sayılı iddianame ile; Gazetenin
birinci sayfasındaki '' Çatışma Değil İnfaz'' , başlıklı yazıda ''.... Kürdistan'da her gün katliam yapan
AKP dün Vanda yaşları 17-25 arası olan 12 genci infaz etti. AKP varisi çatışma derken 12 gencin
başlarından vurulması olayın infaz olduğunu gösteriyor Tanıklar özel harekatın gençleri tek tek infaz
ettiğini kaydetti... '' yine topyekün direnişe ve YPS JİN a Botan kuruldu başlıklı yazılarda '' KCK
Kürdistan'daki saldırılara karşı her evi her köyü her ilçeyi her kenti topyekün direnişe çağırdı...
Katliamların hesabını soracağız. Beşinci sayfasında ''Tecridin Yansıması Katliamlardır'' , sekiz ve
dokuzuncu sayfasında '' 12 Kurşun 12 İnfaz '' başlıklı yazılar ile gazetenin eki mahiyetindeki ''
BİNEVŞ '' isimli gazetenin birinci sayfasında '' Onlara Zafer Sözümüz Var '' şeklindeki içerikte ve
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ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/44 esas ve 2016/28 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[02/02/2016 tarih, 2016/6656 soruşturma ve 2016/5382 esas] sayılı iddianame ile;
Gazeteninbirinci sayfasında büyük puntolar ile yazılan '' ÖLÜM ABLUKASINI KIRACAĞIZ '' ,
başlıklı yazıda '' .... Sarayın cenazelere bile zulmettiği savaş sürecinde özyönetim bölgeleri ve bütün
Kürdistan ölümüne direniş içinde . Öleceksek kendi sokaklarımızda ölelim diyen direnişçiler tank
ateşine rağmen yurtlarını savunmaya devam ediyorlar ..'' beşinci sayfasında ''Devlet İmralı'da
Psikolojik Savaş Yürütüyor '' başlıklı yazıda terör örgütü mensubu olduğu belirtilen Nasrullah Kuran
ve Çetin Arkaş isimli şahısların açıklamaları ile bu bağlamda ''.... Bu açıdan önder Apo ile Özgürlük
mücadelesi ile öz yönetim direnişlerini birleştirip mücadeleyi geliştirmek gerekmektedir... '' ,altıncı
sayfasında '' İnsanlık Kar Altında '' , '' Akyüz ve Akyürek Uğurlandı '',yedinci sayfasında '' Ablukaya
Karşı Kesintisiz Direniş'', dokuzuncu sayfasında '' PKK:Söz Veriyoruz '', başlıklı yazıda, onuncu
sayfasında '' Gerillalar : Hiçbir Teknik Direnişi Yenemez''şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve
görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/42 esas ve 2016/107 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[02/02/2016 tarih, 2016/7037 soruşturma ve 2016/4620 esas] sayılı iddianame ile; Gazetenin
altıncı sayfasındaki "Şirnex ateş altında" başlıklı yazıda "....sokağa çıkma yasağı olmamasına
rağmen, abluka altına alınan kentte,4 Ocakta katledilen iki gencin cenazelerinin hala yerde kalması
da bunların kanıtı.....buralara yerleştirilen polisler ise hareketli gördükleri her şeye ateş
ediyor.....binaların percereleri kapı ve çatılarına kum torbalarından yapılan mevzilere
konuçlandırılan timler aralıksız olarak mahalleleri tarıyor...ŞIRNEX" "Özyönetim Direnişi" başlıklı
yazıda "....YPS sert karşılık verdi... Saldırı ve sızma girişimlerine ise YPS den sert karşılık geldi....."
yedince sayfasında "Sur Direnişi 40'ıncı Gününde" başlıklı yazıda ".....Sur, Devletin kural tanımaz
saldırılarına tam 40 gündür direniyor. Öte yandan da sıkıyönetim saldırılarında katledilenlerin
cenazelerine Devlet işkencesi sürerken aileler cenazelerini Devletin insafına bırakmamakta kararlı
olduğunu vurguluyor", ondördüncü sayfasında "Ben Bütün Zamanların Kadınıyım"başlıklı yazıda
"....YJA star komutanlarından Jinda Ronahi...."şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve
görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/110 esas ve 2016/95 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[25/03/2016 tarih, 2016/36756 soruşturma ve 2016/14231 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin dokuzuncu sayfasında yer alan "Gever Görkemli Direnişe Hazır", "Hene'de Üç Özel
Harekatçı Öldürüldü" başlıklı imzasız yazılarda ''AKP medyası öncülüğünde başlatılan
psikolojiksavaşla işgal planlarını değerlendiren Gever halkı, devletin saldırı güçlerinin topraklarına
girmesine izin vermeyeceklerine dikkat çekti. Geverli'ler bundan sonra da direnmeye devam
edeceklerini belirtti.'' , ''..... Açıklamada 'Özel harekatçıların bulunduğu bu tepedeki 6 çadır ferdi
silahlarla etkili bir şekilde vurulmuştur. Ölü ve yaralı sayısının daha fazla olduğu bu eylemde gözle
görülen 3 özel harekatçı öldürülürken 8' i de yaralanmıştır. Eylem sonrası TC ordusu zırhlı araçların
desteğinde ambulanslarla ve bir Skorsky tipihelikopterlerle inerek ölü ve yaralılarını kaldırmıştır.....''
şeklindeki içerikte, onbirinci sayfasında yer alan "Kadın Devrimi İle Halklar Baharına" başlıklı
imzasız yazıda ''İmralı'daki direnişin insanlık direnişi olduğuna dikkat çeken KCK Genel Başkanlık
Konseyi Üyesi Avesta, Kuzey Kürdistan'da bir kadın devrimi yaşandığına vurgu yaparak, 2016
baharının halklar ve özgürlük önderlik baharı olacağına işaret etti.'' şeklindeki içerikte, onüçüncü
sayfasında yer alan"Hewice Özgürleştirilebilir." başlıklı imzasız yazıda ''Kerkük'te ön cephede DAİŞ'e
karşı mevzilerde yer alan HPG ve YJA STAR gerillaları, Hewice ilçesini kurtarmak için diğer güçlerin
de tutumlarını netleştirmesini bekliyor. HPG Komutanlarından Mazlum Kürdistan, 'Gerilla çakılı
kalmaya alışkın değil, arkadaşlarımız sürekli ilerlemek istiyorlar' dedi.'' şeklindeki içerikte ve Bınevş
isimli gazete ekinin sekizinci sayfasında yer alan "Kadınlar Savaşarak Özgürleşir, Meltem OKTAY"
başlıklı yazıda ''Kürt halkına dönük başlatılan topyekün savaşa karşı topyekün direnişe geçen halk
YPS ve YPS-JİN ile özgürlükte ısrarını sürdürüyor. Her savaşçısının bir mücadele gerekçesi olan
YPS-JİN saflarından Seray Akın da hikayesini anlatıyor. Akın, 'Kadınlar olarak toprağımızı,
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kendimizi ve halkımızı özgürleştirmeliyiz' diyor.'' şeklindeki içerikte, dokuzuncu sayfasında yer
alan"Kadınlar Onbeş Şubatı Direniş ve Özgür Kadını Yaratma Günleri Olarak Karşılıyor" başlıklı
yazıda ''Bir kara 15 Şubat'a daha girerken özgülük savaşçıları, tüm halkımız, kadınlar büyük bir
direniş içerisindeler. Bir kez daha zindanlarda, sokaklarda, barikatlarda olunan her yerde direniş
gelişiyor.'' şeklindeki içerik ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/104 esas ve 2017/26 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[25/03/2016 tarih, 2016/36729 soruşturma ve 2016/14240 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin altıncı sayfasında yer alan "Amed'in Göbeğine Tank Yığınağı" başlıklı imzasız yazıda
''Amed'de önce yasaklı mahalleye ardından ise şehrin göbeğine tank yığınağı yapıldı. Öte yandan
Bağlar'da 2 genç taranarak katledildi. '' şeklindeki içerikte, yedinci sayfasında yer alan "Her Eve Bir
Top Güllesi ", "YPS: 27 Asker ve Polis Öldürüldü." başlıklı imzasız yazıda ''Şirnex'i işgal için harekete
geçen AKP rejiminin yeni savaş taktiği,'Her eve mutlaka bir top mermisi değecek' olduğu ortaya
çıktı...'', ''Yekineyen Parastina Sivil (YPS) Genel Koordinasyonu, özyönetim alanlarına yönelik devlet
saldırılarının yoğun bir biçimde top, tank,havan ve obüs atışları ile devam ettiğini belirtti....''
şeklindeki içerikte, dokuzuncu sayfasında yer alan "Nevroz Ateşini İsyana Dönüştüreceğiz." başlıklı
imzasız yazıda ''Newroz'a hazırlanan Türkiye ve Kürdistan halkı AKP'nin yasak politikalarına
rağmen alanlarda olacak.Siyasi partilerin kadın örgütleri de yasağa karşı direniş çağrısında
bulundu. ESP İl Başkanı Çiçek Otlu, ''Sur ve Cizre'den aldığımız ve batıda da Yeliz'den, Şirin'den,
Dilek'ten, Dilan'dan ve Ekin Van'dan aldığımız güçle Newroz'a gideceğiz'' diye konuştu....'' şeklindeki
içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/109 esas ve 2016/94 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[23/03/2016 tarih, 2016/27423 soruşturma ve 2016/13653 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin birinci sayfasında ''Gever Konuştu: İşgalci Gidecek.'', ''Hazex'in İradesi Zafer Kazanacak.
'' YPS'den Yine Büyük Darbe'', şeklindeki imzasız içerikte, '' Geverde AKP soykırım hazırlıkları
yaparken halk da direniş hazırlığı yapıyor...'', '' Binlerce asker ve polisin tanklarla saldırdığı Hezex'te
halkın özyönetim direnişi sürüyor.... YPS Genel Koordinasyonu, Sur, Hezex ve Midyad'da 13 JÖH ve
PÖH üyesinin öldüğünü açıklarken...'' üçüncü sayfasında '' Biz Değil İşgalciler Gitsin '' şeklindeki
imzasız içerikte, '' Şirnexte devletin tüm saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen halk
özyönetim mahallelerinde ortak yaşamın temellerini örüyor....'' sekizinci sayfasında '' Çocukları
Direnişle Yaşatalım!'' şeklindeki imzasız içerikte, ''Tarihi Sur direnişini aşamayan devlet güçleri
Cizir'de yaptığı gibi bodrumda kalan sivil yurttaşların yaşamını tehdit ediyor...'' dokuzuncu
sayfasında '' Derik'te iki kişi katledildi!'', ''YPS: 13 Saray Çetecisi Öldürüldü'' şeklindeki imzasız
içerikte, '' Mardin'in Derik ilçesinde daha önce devlet güçlerinin 8 günlük yasakla birlikte halka
yönelik saldırıların bir benzeri 5 gün önce bir kez daha devreye konuldu.... '' , ''YPS Genel
Koordinasyonu, Şirnex, Hezex ve Sur'da yaşanan çatışmalarda toplam 13 özel harekatçının yaşamını
yitirdiğini belirtti...'' onuncu sayfasında '' Mücadelenin Adı Sur Direnişi '' şeklindeki imzasız içerikte
''Türkiye ve Kürdistan'da alanlara çıkan yurttaşlar, Kürdistan'da süren devlet katliamlarını kınarken,
bir yandan da destansı direnişi selamlıyor...'' ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/111 esas ve 2016/96 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[23/03/2016 tarih, 2016/27413 soruşturma ve 2016/13658 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin birinci sayfasında ''Öfke Büyüyor'', ''Vahşeti Örtemezsin'', ''33 PÖH ve JÖH Öldü.'',''YPS
Komutanı:Durduramazlar'' şeklindeki imzasız içeriklerde, ''Sur'da aralarında 90 günlük bir bebeğin
bulunduğu 200'e yakın yurttaş, günlerdir bombardıman altında... '' , '' ....JÖH ve PÖH, katliam
bölgelerindeki mühimmatları ve soykırım delillerini Dicle Nehri'ne atıyor.... '' , '' YPS Genel
Koordinasyonu, son üç günün bilançosunu açıkladı. YPS, çatışmalarda 33 PÖH ve JÖH üyesinin
öldüğünü, bir YPS'linin yaşamını yitirdiğini açıkladı... '' , '' YPS Gever Komutanlarından Çekdar
Oremar ,''Artık kimse bizi durduramaz....'' '' beşinci sayfasında ''Hastaneye İnfaz Notuyla
Gönderdiler.'' şeklindeki imzasız içerikte, ''8 savaşçının kimliği açıklandı....'' sekizinci sayfasında
''Böyle Devlet mi Olur '' şeklindeki imzasız içerikte, '' Sur'da 200'e yakın sivil hala devletin katliamıyla
karşı karşıya.. Gelin direnişi büyütelim... Hezex'te saldırı sürüyor..'' dokuzuncu sayfasında '' Cizir'de
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Suç Aletleri Yok Ediliyor '' şeklindeki imzasız içerikte, ''... Soykırım saldırılarının sürdüğü Şirnexin
Cizir ilçesinde sabah saatlerinde Cudi mahallesi Narin sokakta bir cenazeye ulaşıldı.... '' , ''
Barikatların arkasında mutluyuz'' başlıklı imzasız içerikte '' Aylardır barikatlar ile direnen ve bu
nedenle her gün devlet güçlerinin saldırılarına maruz kalan Gever'de halkın direnişini sürdürüyor...''
onuncu sayfasında ''Direnişin Onuru Herkesin Ali'si Oldu ''şeklindeki imzasız içerikte, ''Cizir'de
destansı bir direnişin kahramanları olarak tarihe geçen halkına sevdalı çocukların hikayeleri
düşmeye devam ediyor...'' ondördüncü sayfasında '' YPS Komutanı Oremar: Artık Kimse Bizi
Durduramaz!'' şeklindeki imzasız içerikte, ''Gever halkının, ilan ettiği özyönetim modelinin ardından
yoğunlaşan devlet saldırıları karşısında ellerine silah alarak direnen gençler YPS ile örgütleniyor...''
ve ayrıca diğer içerikler ile görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/113 esas ve 2016/98 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[23/03/2016 tarih, 2016/27401 soruşturma ve 2016/13679 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin birinci sayfasında '' Her Ev Bir Direniş Kalesi '' şeklindeki imzasız içerikte, '' Erdoğan
rejimi dün de Sur'da aralarında 90 günlük Elif bebeğin de olduğu 200'e yakın sivili tanklarla
bombaladı....'' , '' Kürdün Baharı Olacaktır. '' başlıklı imzasız içerikte ''PKK Yürütme Konseyi Üyesi
Duran KALKAN'dan gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar .... Sen kürdü yaralıyken kurşuna dizer,
yakarsan kürt gençleri de öfke duyar.Bir değil, bin Ankara olabilir....'' yedinci sayfasında ''Taziye
İnsanlık ve Medeniyettir. '' şeklindeki imzasız içerikte, ''Ankara eylemini gerçekleştiren TAK üyesi
Abdulbaki SÖMER'in taziye evine ziyarete gittiğiiçingünlerdir AKP, MHP, CHP ve havuz medyası
tarafından linç edilen HDP Van milletvekili Tuğba HEZER'e yapılan saldırılara HDP yönetimi sert
karşılık verdi.... '' ,'' TAK yeni fotoğraflar paylaştı.'' sekizinci sayfasında ''Sur'da Soykırıma Geçit
Verme'', '' Katliamla Yüz Yüze'' şeklindeki imzasız içeriklerde, '' Sur'da tarihi direniş sürerken,
günlerdir 200 sivilin hayatı devlet katliamı tehdidi altında... Saldırıların her geçen gün giderek
şiddetlendiği Surda her an ölüm ile yüz yüze olan...... '' dokuzuncu sayfasında '' Hezex İçin Acil Eylem
'' şeklindeki imzasız içerikte, ''Cizir, Hezex, Derik ve Nisebin'de devlet güçlerinin saldırıları
sürerken.... '' onuncu sayfasında '' Sur'da Direnenlere Bin Selam '' şeklindeki imzasız içerikte, ''Sur'da
devlet faşizmine ve ölüm ablukalarına karşı sürdürülen direniş 86'ıncı Gününde sürerken... ''onbirinci
sayfasında '' Özgürlük Yolunda Ölümsüzleşenler...'' şeklindeki imzasız içerikte, ''Halkına sevdalı
çocukların hikayesi onlarınki...'' ondördüncüsayfasında '' 2016 Baharı Kürdün Baharı Olacaktır''
şeklindeki imzasız içerikte '' Kürt gençlerinin öfkesinin giderek büyüdüğünü belirten PKK YK Üyesi
Duran KALKAN......'' ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/112 esas ve 2016/97 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[23/03/2016 tarih, 2016/27408 soruşturma ve 2016/13687 esas] sayılı iddianame ile;
Gazeteninbirinci sayfasında '' Ya Yol Bulacağız Ya Yol Açacağız. '' şeklindeki imzasız içerikte
''...Direnişin 90. Güne girdiği Sur'da siviller bombalandı, bina çöktü. Siviller tüm halkı acil Sur'a
çağırırken , Elih'te toplanan onbinlere seslenen HDP Eşbaşkanı DEMİRTAŞ,''Direnişten Başka Yol
Yok'' dedi.'' ikinci sayfasında ''YPS-JİN'den Direnişe Davet'' şeklindeki imzasız içerikte, ''Gever'de
direnişin öncülüğünü yapan kadınlar barikatlarını yükseltmeye devam ederken, özsavunma temelinde
kurulan YPS-JİN üyeleri de katliamcı ve tecavüzcü devlet aklına karşı kadınlara çağrı yaptı....''
sekizinci sayfasında ''Sur'da Katliam Kaygısı'','' Devlet Hezex'te Belediyeye Saldırdı.'' şeklinde
imzasız içeriklerde, ''...Destanlaşan Sur direnişi 90. Gününe ulaşırken Sur'daki sivillerin bir kısmı ile
iletişim kurulamıyor.... Şirnex'in Hezex ilçesinde 13. gününde devam eden soykırım saldırılarının
hedefi, bu sefer Hezex Belediyesi binası oldu.... '' onuncu sayfasında ''Binlerden Şehitlerine Zafer Sözü
'' şeklinde imzasız içerikte, '' Cizir'de vahşet bodrumlarında ve diğer özyönetim bölgelerinde devlet
tarafından katledilen şehitler, Kürdistan'ın dört bir yanında binlerce yurttaşın omuzunda sonsuzluğa
uğurlanıyor.'' onbeşinci sayfasında '' Haydi Barikata Özgürlük İçin Savaşalım.'' şeklinde imzasız
içerikte ''Halk direnişinin adı Yekineyen Parastina Sivil (YPS) üyeleri , Merdin'in Nisebin (Nusaybin)
ilçesinde Awaze YPS grubunu oluşturdu. Awaze YPS ilk çıkardıkları, YPS Çağrısı şarkısıyla gençleri
barikat arkasına çağırdı...'' ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/106 esas ve 2016/92 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
22/50

T.C. İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2016/41 Esas - 2019/152
[24/03/2016 tarih, 2016/27550 soruşturma ve 2016/13882 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin 26 Ocak 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, birinci sayfasında ''Cızır'de Bir Bodrum
Katında Can Çekişen 25 Yaralı Sivilin Son Mesajı: Binayı Üzerimize Yıktılar. NEFES
ALAMIYORUZ.'', şeklindeki imzasız içerikte ''Erdoğan rejiminin Kürdistan'daki katliamlarına dur
demek ve yaralı sivillerin kurtarılması için BM ve AP önünde eylem yapıldı, AİHM'e acil tedbir
başvurusu yapıldı...'' beşinci sayfasında ''Açlık Grevine Giriyoruz. '' ve ''Kürt Soykırımı; Avrupa ve
ABD, Hüseyin ALİ '', şeklindeki içeriklerde ''PKK'li ve PAJK'lı tutsaklar, kürt halk önderi ÖCALAN'a
yönelik tecrit ve Kürdistan'daki katliamlara ksrşı uyarı amaçlı 3 günlük açlık grevine giriyor....'',
''.....Türk Devleti Kürdistan'daki şehirleri yakıp yıkarak; kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürerek, halkı
göçe zorlayarak kültürel soykırım politikası uyguladığı halde, hala terörizm saldırısından söz
etmektedir...'' sekiz ve dokuzuncu sayfalarında ''SEN SUSTUKÇA HER ÖLÜM BİR
İNFAZDIR'' ,''Botan'dan Kürdistan'a DAHA NE KADARSUSACAKSINIZ?'', şeklindeki imzasız
içeriklerde ''Cizir'de yaralanan 25 kişinin kaldığı ev devlet güçleri tarafından dün de bombalandı.
Her an bir katliam haberinin daha gelebileceğini belirten Cizir Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet
TUNÇ , 'İnsanlık ölüyor. Sen sustukça bundan sonra yaşanacak her ölüm infazdır' diyerek çağrıda
bulundu.'' , ''Aylardır vahşşi saldırılara karşı Kürdistan ve insanlığın onurunu savunan Botan,
Kürdistan'a seslendi: Bu vahşet karşısında daha ne kadar susacaksınız?....'' onuncu sayfasında, ''Halk
Botan Yürüyüşü'ne Akıyor.''şeklindeki imzasız içerikte, ''Cizir'de devam eden sıkıyönetim
kuşatmasının kaldırılması için başlatılan Botan Yürüyüşü'nün ilk durağı olan Nisebin'in Gire Mira
Mahallesindeki direniş nöbetinin 5'inci gününde Türkiye ve Kürdistan kentlerinde yoğun katılımlarla
devam ediyor...''ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/108 esas ve 2016/93 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[23/03/2016 tarih, 2016/27442 soruşturma ve 2016/13587 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin birinci sayfasında '' Sur'da Vahşet Bodrumu '', ''Cizir'de Kimyasal Kullanıldı.'' şeklindeki
imzasız içeriklerde, ''Erdoğan rejimi, Cizir'deki vahşet bodrumunu Sur'a taşıyor..... Kürt halkı ve
demokratik güçler, yeni vahşetleri direnişle durdurmalı.'' , ''Cizir'de yurttaşların bodrumlarda
kuşatılarak vahşice katledilmesine ilişkin yeni detaylar Erdoğan rejiminin kimyasal kullandığını
gösteriyor....'' ikinci sayfasında ''Marina'nın Kürdistanlı Kız Kardeşleri'' şeklindeki imzasız içerikte,
'' Başbakan Ahmet Davutoğlu Sur'u Toledo'ya benzetme planlarıyapadursun, o dönem Franco
faşizmine boyun eğmeyen kadınlar bugün AKP faşizminekarşı Kürdistan'da tarih yazıyor.'', sekizinci
sayfasında '' Sur'da Vahşet Bodrumuna İzin Verme. '' şeklindeki imzasız içerikte , ''79 gündür kuşatma
altında olan Sur, Cizir benzeri bir katliamın kıyısında. Aralarında bebek ve yaralıların olduğu 200
kadar yurttaş bodrumlarda katledilme tehdidi ile karşı karşıya...'' dokuzuncu sayfasında '' Hezek
Saldırılara Karşı Direnişte.'' şeklindeki imzasız içerikte , ''Şirnex'in Hezex ilçesinde önceki gece saat
23:00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı sonrası Turgut Özal Mahallesine yapılan top atışları
sabah saatlerinde sona erdi...'' onbirinci sayfasında ''Halkların Mücadelesi Kazanacak.'' şeklindeki
imzasız içerikte , '' Kürdistan kentlerinde aylardır süren kuşatma ve ölüm ablukalarına karşı halklar
günlerdir eylemde. Her akşam gürültü çıkarma eylemleriyle zulme karşı ses çıkarılırken, direniş
kalesi haline getirilen mahallelerde ise devlet faşizmine karşı ortak mücadele
yürütülüyor.''ondördüncü sayfasında ''İmralı Görüşmelerini Savaşın Bir Parçası Olarak Yürüttüler.''
şeklindeki imzasız içerikte ''Önder APO'ya yaklaşım savaş ve barış gerekçesidir.'', '' AKP, görüşmeleri
savaşın bir parçası olarak yürütüyordu.'' ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/114 esas ve 2016/99 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[23/03/2016 tarih, 2016/27375 soruşturma ve 2016/13551 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin birinci sayfasında '' Yenemeyeceksin '', '' AKP Faşizminin Resmi'' , '' İntikam Alınacak
Direniş Kazanacak'', şeklindeki imzasız içeriklerde, ''Erdoğan ve AKP'nin Kürdistan'da yaptığı
soykırıma karşı tarihi direniş sergileniyor.....Büyük bedellere rağmen Kürt direnişi yenilmezliğini
çoktan ilan etti.'' , ''..... Erdoğan rejimine bağlı asker ve polis ise tıpkı Ekin Wan adlı gerillaya
yaptıkları gibi Cizir'de bir Kürt kadının bedenini alçakça teşhir etti....'', ''KCK Eşbaşkanı Cemil
Bayık, 15 Şubat Komplosu'na ve Kürdistan'daki direnişe dikkat çekerek, 'koşullar ne kadar zor olursa
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olsun, bu halk önderlik çizgisinde direnecek ve kazanacak' dedi. PKK YK Üyesi Murat Karayılan ise,
'Hiçbir Kürt gencinin ahı boşa gitmeyecek, hepsinin hesabı sorulacak ve intikamı alınacaktır' dedi.
'', yedinci sayfasında ''Vahşet Normal Ama Önerge Kaba'' şeklindeki imzasız içerikte, ''Kürdistan'da
aylardır kadın-çocuk demeden yüzlerce insan katlediliyor ve şehirler harabeyeçevriliyorken kılını
kıpırdatmayan TBMM, bütün bu zulmü değil, HDP araştırma önergelerini 'kaba' buldu...'', sekizinci
sayfasında ''Bunun Adı Soykırım'' şeklindeki imzasız içerikte, ''Ortaya çıkan üçüncü vahşet
bodrumunda da tüm oklar katliamı gösterdi. Binadan dumanlar yükselirken, devlet güçleri 'kutlama'
yaptı....'' dokuzuncu sayfasında ''21. Yüzyılın Umudu: Sur Direnişi '', ''Gever de Direniş Büyüyor.''
şeklindeki imzasız içerikte, '' 19. yüzyılda gerçekleşenParis Komünü'nün ruhunu 21. yüzyılda
sürdüren Sur, barikatlarıyla, devrim şarkılarıyla, kadınların zılgıtlarıyla, güvercinlerin kanat
çırpışıyla 73 gündür direniyor ve Paris'i selamlıyor. Kadın devriminin öncülüğünü yaptığı Sur
direnişi, 19. yüzyılda insanlığa verdiği özgür yaşam umudunu 21. yüzyılda sürdürüyor. '', ''
Colemerg'in (Hakkari) Gever (Yüksekova) ilçesinde önceki gün öğlen saatlerinde başlayan
saldırılara YPS ve YPS-JİN'in cevap vermesi üzerine geri çekilen devlet güçleri havan toplarıyla
yeniden saldırıya geçti....'', onuncu sayfasında '' Mücadeleyle Kazanacağız '' şeklindeki imzasız
içerikte , ''Kürdistan'da aylardır süren soykırım ve vahşet güçlerinin katliamlarına karşı tarihi bir
direniş sürerken, AKP ve Saray güçlerinin Cizir'de yaptığı katliama öfke de giderek büyüyor. Alanlara
çıkan yurttaşlar katliamın hesabını sorarken, zulmün mücadeleyle yenileceğine vurgu yaptı.'',
ondördüncü sayfasında '' Hepsinin Hesabı Sorulacaktır'' şeklindeki imzasız içerikte, ''PKK Yürütme
Komitesi Üyesi Murat KARAYILAN: Belki devlettir, vahşet uyguluyor, bodrumda yaralı insanların
üzerine merhametsizce gidiyor ve katlediyorlar ama artık Türk sömürgeciliği yenilmiştir. Hepsinin
hesabı sorulacak ve intikamı alınacaktır.'' ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/107 esas ve 2016/106 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[23/03/2016 tarih, 2016/27455 soruşturma ve 2016/13537 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin 13 Şubat 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, birinci sayfasında ''Halkın Onuru'', ''Devletin
Onursuzluğu '', ''Halk Savunması Halkın İçinde'' başlıklı imzasız yazılarda ''Kürdistan'a karşı
topyekün savaş yürüten AKP devletinin katlettiği Kürt gençleri binler tarafından sonsuzluğa
uğurlanıyor...'', ''Kürdistan'da kadın bedenini hedef alan devlet saldırılarına karşı öfkesini sokağa
taşıran kadınlar, Cizir'de katledilen bir kadının bedeninin teşhir edilmesine karşı Amed ve
Wan'da'Bedenimiz Utanç Değil Onurdur' dedi. '', ''Önceki gün katledilen Osman alıcı'nın cenazesinde
dün YPS ve YPS-Jin güçleri de vardı. Gençler 'Çerxa Şoreşe' marşı eşliğinde saygı duruşunda
bulundu.'' şeklindeki içeriklerde, ikinci sayfasında ''Bedenimiz Utanç Değil Onurdur '' başlıklı imzasız
yazıda ''Kürdistan'da kadın bedenini hedef alan devlet saldırılarına karşı öfkesini sokağa taşıran
kadınlar, en son Cizir'de katledilen bir kadının bedeninin teşhir edilmesine karşı 'Bedenimiz utanç
değil onurdur' dedi.'' şeklindeki içerikte altıncı sayfasında '' Gerçekler Karanlıkta Kalmaz''başlıklı
imzasız yazıda ''Saray, AKP ve Genelkurmay işbirliği ile Kürdistan'da işledikleri insanlık suçlarının
açığa çıkmasını engellemek içinana akım medyayı sustururken, gerçekleri yazan gazetecileri de baskı
altına almaya çalışıyor....'' şeklindekiiçerikte, sekizinci sayfasında ''Vahşetin Bilançosu Ağırlaşıyor''
başlıklı imzasız yazıda ''62 güne ulaşan Cizir direnişine karşı Saray'ın soykırım bilançosu hergün daha
da ağırlaşıyor. Devletin vahşet bilançosunu gizlediği Cizir'de, kriz merkezinden alınan bilgilere göre
ise şu ana kadar vahşet bodrumlarından 110 cenaze çıkarıldı.'' ''şeklindeki içerikte,
dokuzuncusayfasında '' Direnişi Büyütme Sözü Veriyoruz '' başlıklı imzasız yazıda '' Devletin
Kürdistan'da özyönetim bölgelerine başlattığı soykırıma karşı tarihsel direniş devam ediyor.... YPS,
Saray çetelerine karşı eylemlerinde 15 JÖH ve PÖH'lünün öldürüldüğünü açıkladı.''
şeklindekiiçerikte, onuncu sayfasında '' Uluslararası Komploya Karşı Alanlara'' , ''Katliam Protesto
Edildi''başlıklı imzasız yazılarda ''Kürt Halk Önderi Abdullah ÖCALAN'ın uluslararası komplo ile
yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 17'inci yıl dönümünde Kürtler, iradelerine sahip çıkmak için
alanlara çıkmaya hazırlanırken Avrupa'da uzun yürüyüşlerle komplo kınanıyor...'', ''Kürdistan'da
devam eden katliam ve saldırılar, birçok kentte düzenlenen gürültü eylemleriyle protesto
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edildi....''şeklindeki içeriklerde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/118 esas ve 2016/102 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[28/03/2016 tarih, 2016/27430 soruşturma ve 2016/14454 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin birinci sayfasında ''AKP Komplosu da Yenilecek '', '' Cizir'in Başeğmez Yiğitleri '' başlıklı
imzasız yazılar ile''Bugün, Uluslararası Komplo'nun 17. Yıldönümü. Kürt Halk Önderi Abdullah
ÖCALAN ve Kürt halkının tarihi direnişiyle komplo boşa çıkarken, yeni bir komplo kuran AKP de
özyönetim direnişi ve milyonların serhildanıyla yenilecek.'' , ''....Kimlikleri tespit edilen Murat Kazıcı
Weranşar'da, Mesut Arsin ve Abdulselam Turgut ise Wan'da onbinlerin omuzunda toprağa verildi.
Soykırım yapan AKP ve basını ise suçu örtme telaşında.'' şeklindeki içeriklerde, dördüncü sayfasında
''Türk Devletinin Savaşını Türklerde Yaşamalı, Ahmed PELDA'', başlıklı yazıda ''Türkiye'deki faşist,
ırkçı, muhafazakar kesim savaşı yaşamıyor. Kürdistan'daki savaştan etkilenmiyor. Bu yüzden devlet
güçlerinin katliamına, film ya da maç izler gibi bakıyor....'' şeklindeki içerikte, 8-9. sayfalarında ''
Cizir, Şehitlerinin Küllerinden Doğacak.'' başlıklı yazıda ''Kimlikleri tespit edilerek, aileleri
tarafından teslim alınan özyönetim şehitlerinden Kazıcı, Sevilgen, Arsin ve Turgut'un cenazeleri,
memleketlerinde oninler tarafından toprağa verildi. Onbinlerin katıldığı törenlerde Cizir şehitlerinin
direnişine sahip çıkma vurgusu yapıldı.'' şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/119 esas ve 2016/103 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[28/03/2016 tarih, 2016/27371 soruşturma ve 2016/14488 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin 10 Şubat 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, birincisayfasında ''Hesap Günüdür '', ''Halk
Yürürse İktidar Yıkılır'' başlıklı imzasız yazılarda ''Erdoğan rejimi ve AKP'nin Cizie'de sivilleri
dünyanın gözü önünde katledilmesi, büyük öfke dalgasına yol açtı. KCK, paniğe kapılarak vahşeti
örtmeye çalışan AKP ve Saray'a karşı milyonları her yerde hesap sormaya çağırdı.'', '' '.....Tüm
halkımız her yerde ayağa kalkmalı, AKP'den hesap sormalıdır. Şimdi ayağa kalkmazsak AKP yeni
katliamlar yapacak' dedi.'' şeklindeki içerikte, ikinci sayfasında '' Direnmekten Başka Yol Yok ''
başlıklı imzasız yazıda ''Gever'de geçtiğimiz günlerde kuruluşunu ilan eden YPS-JİN üyelerinden
Sara Zagros,'Arin Mirkan nasıl öncü olduysa, biz de aynı şekilde bu halka öncülük
edeceğiz.Direnmekten başkayol yoktur'dedi.'' şeklindeki içerikte, sekizinci sayfasında ''Katliamcı
Rejim Suçunu Gizliyor '', '' YPS'den Devlet Güçlerine Darbe'' başlıklı imzasız yazılarda ''Erdoğan
rejimi ve AKP, Cizir'de aralarında yaralıların da olduğu onlarca sivili tüm dünyanın gözü önünde
savaş suçu işleyerek katletti. Savaş suçu rejimi, toplumu ayağa kaldıran katliamı gizlemek için
psikolojik savaşa başvuruyor...'', ''....YPS, iki aydır devam eden direnişin süreceğini ve devletin
hezimetiyle son bulacağını vurguladı. YPS Genel Koordinasyonu tarafından yapılan yazılı
açıklamada, Saray rejiminin Kürdistan'da başlattığı topyekün savaş konseptinin Sur, Cizir ve
Kürdistan'ın bir çok yerinde devam ettiği belirtildi....'' şeklindeki içerikte, dokuzuncu sayfasında
''Hele Bu Karlar Bir Erisin, İsmail Eskin / Gever '', '' Amed'de Direniş Ateşi Yakıldı.'' başlıklı
yazılarda, ''Eskiden duygusal bir kopuş yaşanıyor uyarısı yapılıyordu. Ama artık sadece duygusal
değil, fiziki bir kopuşta yaşanıyor' diyen Safalı, özyönetim modelinin halk tercihi olduğuna işaret
ediyor.'' , ''Amed'in bierçok noktasında Cizir için serhildan ateşi yakıldı. Bağlar, Yenişehir, Kayapınar
ilçelerinde alanlara çıkan binler barikatlar kurup ateşler yaktı....'' şeklindeki içeriklerde, onuncu
sayfasında ''Katliama Öfke Büyüyor '' başlıklı imzasız yazıda ''Devlet güçlerinin Cizir'de onlarca
yaralıyı katletmesi üzerine Türkiye ve Kürdistan'da sokağa çıkan halkın katliama olan öfkesi
büyüyerek devam ediyor....'' şeklindeki içerikte,onikinci sayfasında ''15 Şubat Komplosundan Cizre
Katliamına... Selahattin SORO '' başlıklı yazıda '' .....15 Şubat'ta komplo yapan güçler ile Cizre'de
soykırım yapan güçler aynıdır ve komplo hala amacına ve hedefine ulaşmak niyetindedir.'' şeklindeki
içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/120 esas ve 2016/104 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[29/03/2016 tarih, 2016/27361 soruşturma ve 2016/14568 esas] sayılı iddianame ile;
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Gazetenin gazetenin birinci sayfasında ''Mahşere Kalmaz'', ''Hemen Şimdi Serhildan'', ''6 Ayda 460
Cinayet''başlıklı imzasız yazılarda ''... Cizie'de ambulans bekleyen onlarca insan katledilirken katliam
Kürt halkı ve bütün demokrasi güçlerinde büyük öfke yarattı.'', ''AKP'nin temmuz ayı ile birlikte
derinleştirdiği savaş sürecinde bugüne kadar 84'ü çocuk 79'u kadın 460 sivil katledildi....'', ikinci
sayfasında ''Kürtlük Yaşayacak, Dilzar Dilok'' başlıklı yazıda ''Kobane özgürlük zaferinin ikinci yılına
girmesinin en büyük anlamı, Rojava Kürdistan'ında geliştirilen direnişi, Bakure Kürdistan'ında da
yükseltmek ve demokratik özyönetimi tüm Kürdistan kentlerinde yaşamsallaştırmakla ortaya
çıkacaktır....'' şeklindeki içerikte, 8-9. sayfalarda ''Daiş'leşen Devlet Diri Diri Yaktı '' başlıklı imzasız
yazıda, ''Cizir'de günlerdir açve susuz beklettiği sivillere gece ani baskın yapan jandarma, polis ve
özel harekat timleri, eşi görülmedik bir vahşete imza attılar. Yaralılar ve yanlarındakiler yakıldı.....''
şeklindeki içerikte, onuncu sayfasında '' Cizir'in Direniş Ruhuyla Serhildana'' başlıklı imzasız yazıda,
''Aylardır süren devlet terörüne karşı Kürt halkı destansı bir direniş sergiliyor. Önceki akşam direnişin
kalesi Cizira Botan'da günlerdir yaralı bir şekilde direnen sivillere ise bir katliam gerçekleştirildi.....''
şeklindeki içerikte,onbirinci sayfasında '' Katil Devlet Hesap Verecek ''başlıklı imzasız yazıda ''
Cizir'de günlerdir iki evin bodrumunda mahsur kalan onlarca sivilin Türk devleti tarafından
katledilme haberinin ardından Avrupa'nın birçok kentinde alanlara çıkan binlerce Kürdistanlı,
katliamı lanetleyerek 'Katil Devlet Hesap Verecek' dedi.'' şeklindeki içerikte ve diğer içerik ve
görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/117 esas ve 2016/101 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[29/03/2016 tarih, 2016/27537 soruşturma ve 2016/12822 esas] sayılı iddianame ile;
Gazeteninbirinci sayfasında ''Her Yer Cizre Her Yer Sur '', '' Kobane Ruhu Hendeklerde'', başlıklı
imzasız yazılarda ''PKK YK üyesi Duran Kalkan, 'Erdoğan'ın kendisi bir Hitler müsveddesidir. Bir
Kenan Evren müsveddesidir. Sur ve Cizre korunmalı, çıkmaza batan AKP yenilgiye uğratılmalı. Her
yer Cizre, her yer Sur, her yer direniş olmalı'dedi.'' , ''....Kobane'de DAİŞ çetelerine karşı savaşırken
şehit düşen MLKP'li Sibel Bulut'unannesi Zekiye Bulut ise, 'Kızım yaşasaydı şimdi Cizre'deydi,
Silopi'deydi, Sur'daydı'dedi.'' şeklindeki içeriklerde, ikinci sayfasında ''Cizir Artık Kobane'dir. Ayşe
BATUMLU'' başlıklı yazıda ''......26 Ocak'ta 1. yılı dolan Kobane Zafer'ine bakın, geleceği
görürsünüz! Cizir, Sur ve diğerleri artık birer Kobane'dir!'' şeklindeki içerikte,8-9. sayfalarında ''
Cizir İçin Her Alan Bir Direniş Mevzisi Olmalı. '' başlıklı imzasız yazıda ''Cizir'de devlet güçlerinin
tanklardan yaptıkları top atışları ile yaralanan ve sığındıkları bodrum katında bombalanan 28
yaralıdan 3'ü yaşamını yitirirken dün bir yaralı daha yaşamını yitirdi. Şirnex Valisi ise yaralıların
ölmesini bekliyor.'' şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/121 esas ve 2016/105 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[29/03/2016 tarih, 2016/28354 soruşturma ve 2016/14539 esas]sayılı iddianame ile;
Gazetenin birinci sayfasında '' HER YERDEN SUR'A '' başlıklı imzasız yazıda''Sur'a yönelik kuşatma
ve ağır saldırılar 91'inci gününe girdi. Eşi benzeri görülmemiş bir direnişle tarihe geçen Sur'da 3 ay
içerisinde 32 kişi devlet güçlerince katledildi. Yoğun saldırıların halen sürdüğü ilçede aralarında
bebek ve çocukların da bulunduğu 200'e yakın sivil ise halen mahsur.'' şeklindeki içrikte, ikinci
sayfasında '' Bu 8 Martta Serhildan Ateşini Yükseltelim.'' , ''Teslimiyet Koridoru, Dilzar DİLOK ''
başlıklı yazılarda ''...YPS-JİN Gever üyeleri, 8 Mart'la birlikte 'serhildan' ateşinin yükseltilmesi
çağrısında bulundu.'' , ''.....AKP şunu bilmelidir: Kürt halkı bunca bedeli panzerlerden açılan
teslimiyet çağrılarına koşmak için yürütmedi. Halklar arasındaki demokratik özgür ilişkileryerine
devlet-toplum ilişkisindeki teslim alan-teslim olan ilişkisini ikna etmek, Türk devletinin tarihsel
çıkmazıdır.....'' şeklindeki içerikte, beşinci sayfasında '' Güler Ailesine Cenaze Zulmü '' başlıklı
imzasız yazıda ''Cizir'deSaray'a bağlı devlet güçleri tarafından birinci vahşet bodrumunda katledilen
Güler Eroğlu'nun ailesine aylarca cenaze işkencesi yapıldı.....'' şeklindeki içerikte, sekizinci
sayfasında ''Halk Dört Koldan Sur'a Akacak '', ''Sur'un Çocukları 3 Aydır Direniyor.'' başlıklı imzasız
yazılarda, ''DTK, HDK, HDP ve DBP eşbaşkanları, kuşatma ve saldırılara karşı direnişin 91 gündür
26/50

T.C. İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2016/41 Esas - 2019/152
sürdüğü Sur'dan çağrı yaptı. Sur'da devam eden nöbet eylemlerine katılan HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş ve DTK Eşbaşkanı Irmak, 'Sur'da abluka, yasaklar kalkana kadar herkes çarşamba günü
bulunduğu yerden Sur'a yürümeli' çağrısı yaptı.'' , ''Halkların özgürlük ve onur mücadelesinde bir
gedik açan Sur direnişi 90 günü geride bıraktı....''şeklindeki içeriklerde, dokuzuncu sayfasında
''Fedaice Direnip Onur Abidesi Oldular. '', ''YPS: 11 Saray Çetesi Öldürüldü.'' başlıklı imzasız
yazılarda ''Cizir'de devletin barbarca saldırısına direnerek, dünyaya direnişi ve devletin vahşetini
duyuran Cizir Halk Meclisi Eşbaşkanı Tunç, bugün ölümsüzler kervanına uğurlanıyor.'' , ''Yekineyen
Parastina Sivil (YPS) Genel Koordinasyonu, baskıcı AKP devletinin Kürdistan'daki özyönetim
alanlarına yönelik başlatmış olduğu topyekün savaş konseptinin dün de devam ettiğini belirtti.....''
şeklindeki içeriklerde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/116 esas ve 2016/100 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[29/03/2016 tarih, 2016/27543 soruşturma ve 2016/14620 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin birinci sayfasında ''Bilimin ve Vicdanın Sesi '', ''Artık Söz Değil Eylem Zamanı'' başlıklı
imzasız yazılarda, ''Saray Gladyosu'nun Kürdistan'daki kıyımına karşı çıkan akademisyenler,
Erdoğan'ın sinyaliyle tehdit ediliyor. 12 Eylül'deki 'Aydınlar Dilekçesi'ni hatırlatan akademinin
onurlu çıkışı, tarihsel vicdan hareketine dönüşüyor.'' , ''.......Karayılan, metropoldeki Kürtleri
eleştirerek, 'Söz değil, eylem zamanı' dedi. '' şeklindeki içeriklerde, ikinci sayfasında ''Devletin Tankı
Varsa Bizim de İrademiz Var. '' başlıklı imzasız yazıda, ''Devletin tüm saldırıları ve göç politikalarına
rağmen topraklarını terk etmeyerek devlet zulmüne karşı çıkan Botanlı kadınlar, 'Devletin tankı topu
varsa bizim de irademiz var. Bizler bu zulmün karşısında artık susmayacağız' diyor ve Türkiye
halklarına sesleniyor: 'Bugün sıra bizdeyse yarın size de gelir.' '' şeklindeki içerikte, altıncı sayfasında
'Devlet Güçleri 4 Şehirde Onlarca Evi Bastı'' başlıklı imzasız yazıda, ''Siyasi soykırım
operasyonlarında 4 şehirde onlarca ev basılarak, birçok kişi gözaltına alındı....'' şeklindeki içerikte,
sekiz ve dokuzuncu sayfalarında '' Katlederek Bitiremezsiniz. '' başlıklı imzasız yazıda ''Yurttaşlar
Wan'da katledilen canlarını adeta ırmak olup uğurladı. Tekin'in cenaze törenine polis saldırdı. Sur
ise hem bombardımana hem de evlatlarına yapılan cenaze işkencesine karşı direniyor.'' şeklindeki
içerikte, ondördüncü sayfasında '' İsa Oran:5 Nisan Tecridi ve Lise Gençliği'' başlıklı yazıda,
''.......Önder Apo'nun sabırla AKP faşist devletine 2 yıl boyunca tanıdığı şansa AKP'nin verdiği cevap
daha fazla oyalama ve kandırmadır. Bu fırsatı Önder Apo karşısında bulamayınca baskı ve tecride
yöneldi. 5 Nisanla başlayan baskı ve tecrit ayrıca önderliğin direnişini ifade ediyor.'' şeklindeki
içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/161 esas ve 2016/142 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[13/04/2016 tarih, 2016/28090 soruşturma ve 2016/17132 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin birinci sayfasında 'Saray'ın savaşı ülkeyi yakıyor' şeklindeki içerikte,2.sayfasında '
Rojava'dan öğrenilecek çok şey var' şeklindeki içerikte,5.sayfasında 'Saray Kürt avında şeklindeki
içerikte' 8.ve 9.sayfalarında 'Bu ateşin sorumlusu Tayyip Erdoğan , Gever'de saldırı direnişe
çarptı,Komplo,ihanet,infaz' şeklindeki içerik ve görsellerdeve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/178 esas ve 2016/145 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[19/04/2016 tarih, 2016/28285 soruşturma ve 2016/18238 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin 2.sayfasında ' Cizir'den Artvin'e barikatlara' başlıklı yazı ve içeriğinde,5.sayfasında ' Kürt
halkı saray'a diz çökmeyecek' başlıklı yazı ve içeriğinde,aynı sayfada ' Şehirlerimize dokunma'
başlıklı yazı ve içeriğinde,aynı sayfada ' Üç HPG'linin kimliği açıklandı' başlıklı yazı ve
içeriğinde,7.sayfasında ' Bu işten kurtulamazlar' başlıklı yazı ve içeriğinde,8.sayfasında ' Gever'de
direniş sürüyor,Hezex YPS geçit vermiyor' başlıklı yazılar ve içeriklerinde,9.sayfasında ' YPS:6 Saray
çetesi öldürüldü' başlıklı yazı içeriği ve PKK silahlı terör örgütü üyelerinin silahlı fotoğraflarının
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bulunduğu görselde,aynı sayfada ' Direniş kenti Cizir'e dönüş' başlıklı yazı ve
içeriğinde,11.sayfasında 'Özyönetim onur şehitleri,direnmek kaldı Kürt çocuklarına' başlıklı yazı ve
içeriğindeayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/176 esas ve 2016/146 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[20/04/2016 tarih, 2016/28115 soruşturma ve 2016/18353 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin incelenmesinde, 2.sayfasında ''Artık özgür bir yaşam kapımızdadır'' başlıklı Meltem Oktay
tarafından yazılan yazı içeriği ve görselinde , 5.sayfasında ''Kobane 4 şehidi uğurladı'' başlıklı yazı
içeriği vegörselindeile 8. ve 9.sayfasında ''Devlet Kürdistan'da zırhlı araçlara hapsoldu,Zırhlı
araçlardan inemiyorlar,Abluka direnişe çarptı,HPG:Çınar'da en az 30 polis öldürüldü,Hedefimiz
siviller değil'' başlıklı yazı içeriklerinde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/179 esas ve 2016/148 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[20/04/2016 tarih, 2016/28052 soruşturma ve 2016/18393 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin incelenmesinde,1.sayfasında ' Ahlaksız savaşa karşı tek cephe' şeklindeki yazı ve
içeriğinde2.sayfasında ''Sara AKTAŞ tarafından yazılan ''Üç özgürlük çiçeğinin adından'' başlıklı yazı
ve içeriğinde , yine 2.sayfada ''YPS-Jin ile kadınlar barikatlarda'' başlıklı yazı içeriği ve görselinde ,
8. Ve 9.sayfasında ''Bizim irademiz sizin tanklarınızı yenecek'' başlıklı, ''YPS çığ gibi büyüyor''
başlıklı yazı ve görseli ile, 12.sayfasında ''Erdoğanbu savaşın altında kalacak'' şeklindeki yazı ve
görselinde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/180 esas ve 2016/147 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[20/04/2016 tarih, 2016/28247 soruşturma ve 2016/18448 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin 1.sayfasında ''KİM BU KATİLLER'' şeklindeki yazı ve içeriğinde , 2.sayfasında ''Binlerce
Viyan var''şeklindeki yazı ve içeriğinde, 5.sayfasında ''Kürdistan şehidini uğurladı'' başlıklı yazı ve
içeriğinde , 7.sayfasında ''Hayal kırıklığınauğrayacaklar'' başlıklı yazı ve içeriğinde , 8.sayfasında
''Cizredeki infaz timleri kim?, şeklindeki yazı ve içeriğinde , 9.sayfasında ''SUR İÇİN YAŞAM İÇİN
DİRENİŞ'' şeklindekiyazı ve içeriğinde , 10.sayfasında ''Direniş selamlandı'' şeklindekiyazı ve
içeriğinde , 14.sayfasında ''Botan'daki hava bir başkadır başka...'' şeklindekiyazı ve içeriğinde ,
14.sayfasında ''Direnişin adı genç kadın''şeklindeki yazı ve içeriğinde ve ayrıca diğer içerik ve
görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/190 esas ve 2017/90 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[25/04/2016 tarih, 2016/30960 soruşturma ve 2016/19153 esas] sayılı iddianame
ile;Gazetenin 6. Sayfasında "Oremar'da 26 asker öldürüldü" başlıklı yazı ile 7. Sayfasında "Kürdistan
özgürlük meşaleleri Özyönetim onur Şehitleri" başlıklı yazı ile 8. Sayfasında " Barikatların ardında
8 mart" başlıklı yazı ile 9. Sayfasında "PAJK'tan 8 Mart mesajı:Serhildana", "Mücadelemiz erkek
sistemle" başlıklı yazılar ile 10. Sayfasında FİLİZ KOÇALİ tarafından yazılan "korkun bizden bahar
geliyor" başlıklı yazı ile 11. Sayfasında "KCK'den 2016 baharı mesajları" başlıklı BAKİ GÜL
tarafından yazılan yazı ile ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/298 esas ve 2017/38 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[28/06/2016 tarih, 2016/35565 soruşturma ve 2016/28192 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin 1. Sayfasında "Newrozun ayak sesleri", "Direnerek Kazanacağız" ve "Özgür Önderlik",
'Özgür kürdistan, Demokratik Türkiye' şiarıyla yapılacak tarihi Newroz'un ateşi yükseliyor.Öcalan'ın
özgürlüğü, özyönetim direnişi ve AKP'nin toplu katliamları nedeniyle gözlerin çevrildiği Newroz
bayramı kutlamaları, kürdistan ve Türkiye'nin il, ilçe, mahalle, sokak ve köylerinde yakılan ateşlerle
başladı. Görkemli mitingleri yapılacağı ve milyonların katılacağı Newroz, ülkede yeni bir Milyoların
katıldığı tarihi Amed Nevrozu için hazırlıklar tüm hazıyla süryor. Yurttaşlar, tüm Amed ve Kürdistan
halkını, sur Cizir ve özyenitim şehitler ile önderleri Öcalan için Kawalaşarak Newroz alanlarına akım
etmeye çağırdı.", "baharı erteleyemezsin; AKP, Cizir vahşetini Gever ve Şirnex'te tekrarlamak için
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salıdırlara başladı. Ancak AKP'nin planları YPS ve Bahar direnişine çarpıyor. Tüm halka Botan'ın
Zeyer direnişi ve Newrozlaşarak katıl çağrışı yaptı" şekildeki içerikler ile,2. Sayfasında Zilar STERK
tarafından yazılan "özyenitimli Newroz'lu günler dileğiyle" başlıklı yazı ve içeriği ile, 4. Sayfasında
Ahmet PELDA tarafından yazılan "Kürt Sermayesine El Konulacak" başlıklı yazı ve içeriği ile,5.
Sayfasında "Hezex şehitleri yan yana toprağa verildi.", "Zulme karşı özgürlüğün yolunu seçti",
"Hakikatın izini sürerken şehit düştü" şeklinde ve Mehmet reşit tarafından yazılan "AKP Seçimine
karşı birlik büyüyor" başlıklı yazı ve içerikleri ile,6. Sayfasında "Sura çarpan Saray, hıncını
tutsaklardan çıkarıyor" başlıklı yazı ve içeriği ile, 7. Sayfasında "Newrozda her yer direnen Sur
olacak" "Kowa'nın ruhuyla olanlara", "MLKP: Birlikte direneceğiz birlikte kazanacağız",
"Diktatörlüğü hakların birleşerek dinişi önleyebilir" şeklideki yazı içerileri ve görselleri ile,8.
Sayfasında "Yasaklara rağmen bahar Botan'dan gelecek" başlıklı yazı ve görseli ile, 9. Sayfasında
"Niğde'den YPS saflarına; katliamlara izleyici kalamazdım" başlıklı yazı ve içeriği ile,11. Sayfasında
"Halkımız sizi çok seviyoruz" başlıklı yazı ve içeriği ile, 14. Sayfasında Baki GÜL tarafından yazılan
"Dağlarda Halkların Birleşik devrim Hareketinin ilanına tanıklık" başlıklı yazı ve içeriği ile, Özgür
Gündem'in Binevş isimli ekinin incelenmesinde 3. Sayfasında "YPS yaşamı ilmek ilmek yeniden
örüyor" başlıklı yazı ve içeriği ile, 5. Sayfasında "Cizir duvar yazıları ve faşizmin sıradanlığı" başlıklı
yazı ve içeriği ile ayrıca diğeriçerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/186 esas ve 2017/51 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[25/04/2016 tarih, 2016/38025 soruşturma ve 2016/19078 esas]sayılı iddianame ile;
Gazetenin 6. Sayfasında "Şeref yolunda şehit düştüler" başlıklı yazı ve içeriği ile,8. Sayfasında "Cizir
56 gündür direniyor" başlıklı yazı ve içeriği ile, 9. Sayfasında "YPS-JİN üyesinden korucu babasına
çağrı; çocuğuna karşı silahını bırak", "YPS:22 Çeteci öldürüldü", "Gever'de polisler dinişe çarptı"
başlıklı yazı ve içerikleri ile, 10. Sayfasında "Her yer kürdistan her yer barikat" başlıkı yazı ve içeriği
ile,14. Sayfasında Özgür Toprak ismiyle kaleme alınan "Kürt baharına doğru" başlıklı yazı ile ve
ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/46 esas ve 2016/41 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[08/02/2016 tarih, 2016/7252 soruşturma ve 2016/6199 esas] sayılı iddianame ile; Gazetesinin
1. sayfasında ''Botan'ın evlatları baharı getirecek'' başlığı altında AKP'nin katlettiği aralarındaüç kürt
siyasetçi kadının da olduğu 12 yurttaş Şienex'te görkemli bir törenle uğurlandı.Wan'da infaz edilen
gençler de uğurlanmaya başlarken onbinler '' Baharı soluk soluğa getireceğiz dedi''içerikli yazı ile ,
2.sayfasında ''Gülüşleriyle yaşamı aydınlatan kadınlar...'' başlıklı, iki YPJ militanı ile YPJ bayrağının
fotoğrafı bulunan, içeriğinde ''YPJ'li savaşçılar en ön cephede savaşıyor. Yeniden doğuşu anlatan
gülüşleri ve zılgıtlanyla çetelere meydan okuyan kadın direnişçiler savaşın tüm yıkıcılığına rağmen
yaşamı yeniden kurma amacı ve umudu yüzlerinden hiç eksik olmuyor.' içerikli yazı ile, 5. sayfasında
''9 Şehit Derik'te uğurlandı' başlıklı, DAİŞ terör örgütü ile girilen çatışmada ölen YPG militanlarının
anlatıldığı yazı ile, 8.ve 9. sayfada ''Banş için düştüler, ''Cenazeyi taradılar, ''Cizir tehdite boyun
eğmez, '' YPS Jin Nusaybin ilan edildi'' başlıklı yazılar, görseller ve içerikleri ile, 10 .sayfada '' Her
yeri Botan'a çevirmeliyiz'' başlıklı yazı ve içeriği ile, 12. sayfasında ''Kimin kime diz çöktüreceğini
göreceğiz''şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/88 esas ve 2017/84 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[11/03/2016 tarih, 2016/786 soruşturma ve 2016/11864 esas] sayılı iddianame ile; Gazetenin
2. Sayfasında gerçek kimliği bilinmeyen Ziler STERK takma ismi ile "Gire Spi, Hol, Fargin ve Şengal
Direnişlerini doğru okumak" başlıklı yazıda " kürt halkı siyasi güçleri ile özsavunma ve gerilla güleri
ile birlikte şu anda Kürdistan'ın her tarafında büyük, bir direniş duruşu içinde. Rojava'da, Şengal'de
ve Bakur'dahalka ve demokratik güçlere karşı gelişen saldırılar karşısında başı dik, kendinden emin,
ne istediğini bilen ve bundan büyük bir ruh alan, taşıdığı bu ruhu artık bulunduğu her yerde bir yaşam
biçimine, bir direnişçi geleneğe dönüştüren bir duruş içinde. Kürtler artık bulundukları her yerde
kendi yaşamlarını kendileri yönetmek istiyor. Kendi yaşam kanunlarını geliştirmek, kendi yaşam
koşullarını oluşturma istiyorlar. Rojava'nın her yerinde olduğu gibi HPG-YJA star ve YBŞ-YPJ
Çengel güçleri öncülüğünde yeni kurtarılan Şengal halkı da bir seridir kendi özyönetimini demokratik
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meclislerini getirmişti" içirili yazı ile; 5. Sayfasında "halk kahramanlarını uğurladı" başlığı altında
"Rojava'da tecavüzcü DAİŞ çetelerine karşı verilen mücadele şehit düşen ve AKP tarafından
cenazelerinin ailerine verilmesi engellenen YPG'li savaşçılar Rojava'da binlerce kişi tarafından son
yolculuğuna uğurlandı" içerikli yazı ve görseli ile aynı sayfada "şehit Hemizin şehididir"
başlıklı"Şırnak idil içesinde, geçtiğimiz Cuma günü saray çetelerinin zırhlı araçlarla Yeni Mahalleye
yönelik gerçekleştirdiği saldırıda başından vurularak katledilen Abdullah Karaviş on binlerce kişi
tarafından son yolculuğuna uğurlandı" içerikli yazı ve görseli ile, 8. Sayfasında "AKP
BARBARLIKTA DAİŞ ÇETELERİ İLE YARIŞIYOR" başlıklı yazıda, aynı sayfada "Yasak direnişe
çarptı" başlıklı "Kent merkezinde bulunan diğer mahallelerde de yasağın ilan edilmesine
duyulmasından sonra bir araya gelen yurttaşlar, kent merkezindeki polis karakollarının bulunduğu
caddeleri araçlarıyla kapattı. Orhan DOĞAN, Kobane, Arin Mir Xan, Yeni Çarşı ve Terminal tarafını
araçlarla kapatan yurttaşlar, polislerin yasak ilan edilen mahallelere girmemesi için direneceklerini
belirtti. Yasağı tanımadıklarını belirten yurttaşlar daha önce 9 gün boyunca olağanüstü saldırılara
direndiklerini kaybederek "Bedeli ne olursa olsun mahallerimizi savunacağız" dedi " İçerikli yazı ile,
aynı sayfada "Mahalleye giremeden geri çekildiler" başlıklı, "Kani Heyder Sokağına girmeye çalışan
özel harekat timleri, mahallenin içlerine ve barikatlara uzun süre ateş açtı. Saldırılara karşı zılgıt ve
gürültü eylemi ile cevap veren yurttaşlar karşısında Özel hareket timleri iki barikata çarpıp geri
çekildi." içerikli yazı ile, 10. Sayfasında "ÖZGÜRLÜK SARISI ŞENGAL'İN KÖYLERİNDE"
başlıklı "Şengal'i özgürleştiren YBŞ, YPJ-şengal, HPG ve YJA star güçleri, şengal'in köylerine hamle
başlattı. Hamlenin ilk ayağında Meydana Köyü özgürleştirildi. Operasyon bilançosunu açıklayan
YBŞ ve HPG komutanlıkları, DAİŞ'in ele geçirilen bilgisayarından AKP ile ilgili belgelerin çıktığını
açıkladı." içerikli yazı ve görseli ile; 13. Sayfasında "YPG:Teröre karşı yanınızdayız" başlıklı yazı ve
içeriği ile 14. Sayfasında "Dewreş ile Edüle'nin kutsal diyarından Özgürlük türküleri yankılandı"
başlıklı "aslında Şengal'de direnen, ön mevzilerde yer alan, kaygısızca bedel veren fedai güçler HPG
ve YBŞ güçleriydi. Kaygısızca bedel vermenin kendisiyle getirdiği sonuçtu, aslında Şengal'in
özgürleştirilmesi, Şengal merkezde açılan PKK, HPG ve YBŞ bayrakları bunun sembolüydü" içerikli
yazı ile, Özgür Gündem'in Binevş isimli ekinin 1. Sayfasında "erkek şiddeti ideolojiktir
ÖZSAVUNMA HAKTIR" şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/208 esas ve 2017/27 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[05/05/2016 tarih, 2016/28351 soruşturma ve 2016/20859 esas] sayılı iddianame
ile;Gazetenin 8. ve 9.sayfasında ''JÖH PÖH SAS SÖKMÜYOR VAHŞETE RAĞMEN DİRENİŞ
SÜRÜYOR'', ''Direnişin yaratıcı çocukları'' başlıklı yazılar ve görselleri ile 11.sayfasında ''Saldırılara
karşı anti-faşist cephe kurulmalı'' başlıklı yazı ile ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/270 esas ve 2016/220 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[13/06/2016 tarih, 2016/27989 soruşturma ve 2016/26098 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin 2.sayfasında 'Saraların,Sevelerin,özgürlük ruhundan korkuyorlar' başlıklı yazı içeriğinde,
3.sayfasında 'Aynı yolda sonsuzlaşan 2 yoldaş' başlıklı yazı içeriği ve görselinde,9.sayfasında
'Cizir'den Kürdistanlılara direniş çağrısı' başlıklı yazı içeriğindeve ayrıca diğeriçerik ve görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/288 esas ve 2017/19 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[23/06/2016 tarih, 2016/38035 soruşturma ve 2016/27553 esas] sayılı iddianame
ile;Gazetenin 1. Sayfasında "DİRENEREK KAZANACAĞIZ" başlıklı, "Töreler Newroz görkemli
direnişlerle karşılandı, İstanbul, Adana, Elih İzmir, Dilok başta olmak onlarca kentte yüzbinler yasağı
tanımayarak dinişe geçti; tüm sokaklar newroz alanlarına çevrildi. Bugün ise milyonlar Amed
Newrozu'nda" içerikli yazı ile, 2. Sayfasında "KJK, Newroz ateşini yükseltelim", "YJA-STAR:
Yüzlerce Kawa var", "bu bahar diktatörler tarihe gömülecek", "YPJ savaşçıları: Özgürlüğe ulaşana
dek" başlıklı yazılar ve içerikleri ile,6. Sayfasında Mehmet REŞİT takma adı ile yazılan "Direnek
kazanma Newroz" başlıklı yazı ve içeriği ile, 8. Sayafasında "YJA-STAR'dan sınır hattında eylem",
" Cizir sindirmeye tavir vermiyor" başlıklı yazılar ve içerikleri ile, 9. Sayfasında "saldırılara karşı
direniş" başlıklı yazı ile, 10. Ve 11. Sayfalarında " Mazlum Doğan'ın direnişi büyüyor", "Özggürleşme
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ve devrim newrozu", "Tutsaklar:Direniş Zafere götürür", "Halklar direnerek özgürlüğü kazanıyor"
başlıklı yazılar ve içerikleri ile, 16. Sayfasında Muzaffer AYATA tarafından yazılan "Halepçe, Cizre,
Newroz...) başlıklı yazı ile, Gazetenin Binewş isimli ekinin 3. Sayfasında "Berfin Özlem Söyler
tarafından yazılan "Denişin kadın kaleleri" başlıklı yazı ile, 6. Sayfasında Rojda Yadırım tarafından
yazılan "Onurlu Direnişin adı Cizir" başlıklı yazı ile,7. Sayfasında GÜney Aksoy tarafından yazılan
"Berivanlar Cizir'de hiç diz çökmedi" başlıklı yazı ile,8. ve 9. Sayfalarında Necla Demir tarafından
yazılan "Nevroz ateşi direnen kadınlara miras" başlıklı yazı ve içeriği ile ayrıca diğeriçerik ve
görsellerde;
Mahkememizin birleşen 2016/295 esas ve 2018/164 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[27/06/2016 tarih, 2016/30874 soruşturma ve 2016/27899 esas]sayılı iddianamesi
ile;Gazetenin1. Sayfasında "Firman Saray'ın Serhildan Bizim" başlıklı yazı ile 7. Sayfasında " Diz
Çökmediler Boyun Eğmediler..", "Biz kazandık düşman yenildi" başlıklı yazılar ile 9. Sayfasında
"PKK Özgürük Baharı İçin", "YJA Star'dan 8 Mart açıklaması", Zilar Sterk tarafından yazılan
"Cizre'de zafer ruhta ve iradede kazanıldı" başlıklı yazılar ile 11. Sayfasında "TECRİT VE KADIN
DİRENİŞİ" başlıklı yazı ile, 14. Sayfasında Muzaffer AYATA tarafından yazılan "Türkiye'nin ırkçı
Karakteri, eksen kayması" başlıklı yazısı ile aynı gazetenin eki olan Bınevş'in 3. Sayfasında "Dünya
Kadınlarına Bırakılmış bir Mücadele"başlıklı Reyhan Hacıoğlu tarafından yazılan yazı ile 9.
Sayfasında "YPS-Jın kadınların çığlığıdır!" başlıklı Zelal DAĞLI tarafından yazılan yazı ile 11
sayfasında "Baharlaşarak kazanmaya şehadet edelim" başlıklı Hidayet Kudat tarafından yazı ile 16.
Ve 17. Sayfalarında "Senin Çıplaklığında Elbiselerimiz Utandı" başlıklı Züleyha Yılmaz tarafından
yazılan yazı ileayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Sanıklar Reyhan Çapan ve Emire Eren Keskin hakkında mahkememizce yapılan
inceleme neticesinde;
Öncelikle mahkememizin yukarıda yayın yönetmenlerinin ve sorumlu yazı işleri müdürünün
sorumluluğuna ilişkin yapılan açıklamalardoğrultusunda Basın Kanunu'nun 11. maddesi gereğince
sanık Emine Eren KESKİN ve Reyhan ÇAPAN'ın Özgür Gündem Gazetesi'ndeki bu sıfatları
nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunduğu değerlendirilmekle, her bir iddia konusu yapılan yazı
içeriklerine bakıldığında,
Açık kaynak araştırma tutanağından, 26-27/12/2015 tarihlerinde DTK (Demokratik Toplum
Kongresi)'nin Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda kent meclisi yapılanmasını oluşturmayı
hedefleyerekDiyarbakır ilinde toplandığı, iki günlük toplantı neticesinde öz yönetimlerle ilgili siyasi
çözüm deklarasyonunun yayınlandığı, bu deklarasyonda öz yönetim sistemi ve özerk bölgelerin
savunulduğu, deklarasyonun açıklanmasından sonra toplantıya katılanların öz yönetim ve özerk
yapıyı savunur nitelikte açıklamalarda bulundukları, bunların arasında HDP eş başkanları Figen
Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da bulunmuş olduğu belirlenmiştir.
PKK terör örgütünün sözde liderlerinin PKK/KCK terör örgütüne müzahir internet sitelerinde
özsavunmaya atıf yapmak suretiyle Türkiye'yi tehdit ettikleri, YDG-H şeklindeki terör
yapılanmasının (sözde) serhildanı yükseltme çağrıları yaptıkları, PKK/KCK terör örgütünün yukarıda
belirtilen özyönetim, özerklik ve özsavunma şeklindeki açıklamaları sonucunda Cizre, Silopi,
Nusaybin ve Sur ilçelerinde özyönetim ilanıyla birlikte örgüt üyelerince hendeklerin kazıldığı, bu
kazılan hendeklere tuzaklamaların yapıldığı, PKK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H
tarafından sivil alanlarda örgütlenmeye gidilerek hendekler kazıldığı, kamu binalarına ve araçlarına
saldırılar gerçekleştirildiği, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla Cizre, Silopi, Sur vs. ilçelerde
gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla
saldırıldığı, bölge halkının mal ve can güvenliğinin tehdit edildiği, evlerin, iş yerlerinin, kamu
binalarının, ibadethaneler de dahil olmak üzere yakılıp yıkıldığı, yardım amacıyla devlet tarafından
gönderilen ambulanslara dahi saldırıldığı, bu şekilde maddi manevi yıkıma sebep olunduğu
bilinmektedir.
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Özgür Gündem Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olan sanık Emine Eren KESKİN'in ve
sorumlu yazı işleri müdürü olan Reyhan ÇAPAN'ın yukarıda ayrıntıları ile aktarılan ve dosya
içerisinde bulunan Özgür Gündem Gazetesi'nin ilgili nüshalarında ve sayfalarında isim belirtilmeyen
haber ve görsellerde,
PKK/KCK silahlı terör örgütünün vehamet arzeden eylemlerine karşı, güvenlik güçlerinin
ülkenin birliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla görevlerini yerine
getirdikleri ve bu görevlerini sivil unsurların güvenliği sağlanarak terörist unsurlara karşı
gerçekleştirdikleri değerlendirildiğinde; söz konusu haber ve fotoğraf içeriklerinin, PKK/KCK silahlı
terör örgütüne destek niteliği taşıdığı, oluşan ortamda şiddet eylemleri var olan terör örgütünün
davranışlarının meşru gösterildiği ve şiddet eylemlerine başvurunun teşvik edildiği, bu şekilde
PKK/KCK silahlı terör örgütünün şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterildiği, yine
överek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte, örgütün cebir ve şiddete dayalı silahlı
faaliyetlerini destekleyici haberlerin yapıldığı, etkisiz hale getirilen teröristlerin "şehit, namırın"
olarak ifade edildiği, bu şekilde terör örgütü mensuplarının yüceltildiği, yine gazete içeriklerinde çok
sayıda terör örgütü mensuplarının ellerinde uzun namlulu silahlar olduğu halde fotoğraflarına yer
verildiği, uzun namlulu silahlara ilişkin çok sayıda görselin başlı başına şiddet çağrısı içerdiği gibi
toplumda nefret duygularının oluşmasına da neden olduğu, yine çok sayıda PKK yanlısı haber yapan
ve illegal olarak faaliyet gösteren çeşitli internet sitelerinden ya da haber ajanslarından PKK/KCK
terör örgütünün açıklamalarını aynen aktarmak suretiyle yer verildiği, dolayısıyla suç içeren haberin
aynen aktarılmasının da suç teşkil ettiği, mahkememizce yukarıda ayrıntısı ile aktarılan ifade
özgürlüğüne ilişkin anlatımlar da dikkate alınarak nefret söylemi içeren ve açıkça şiddeti çağrıştıran
yazı ve haberlerin AİHM içtihatlarına göre de basın ve ifade özgürlüğünden yararlanamayacağı
sonucuna varılarak böylelikle sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluştuğu
hususunda tam bir vicdani kanaate varılmakla, sübuta eren eylemlerine uyan 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar vermek gerekmiştir.
Her ne kadar sanıklar hakkında TCK'nin 214 ve 215 maddeleri gereğince "suç işlemeye alenen
tahrik, suçu ve suçluyu övmek" eylemlerinden dolayı ayrıca kamu davası açılmış ise de; yukarıda
aktarıldığı üzere isnat edilen eylemlerin bir bütün halinde değerlendirilmesinde TMK 7/2 maddesinde
belirtilen propaganda suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve TCK'nin 44. maddesi gereğince sanığın
propaganda suçu yönünden cezalandırılması gerektiği sonucuna varılarak müsnet bu suçlar yönünde
fikri içtima kuralları gereğince sanıklar hakkında ceza tayinine yer olmadığına dair karar vermek
gerekmiştir.
Son olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından kabul edilmiş "Türkiye Gazetecilere Hak
ve Sorumluluk Bildirgesinin 5. maddesindeki gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten
gelemez ve metinlerle belgeleri değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın
malzemesi kullanmaktan uzak durur, 10. maddesindeki gazeteci çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme,
saptırma manipülasyon, dedikodu ve dayanıksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur." şeklindeki ve
Basın Konseyi Basın Meslek İlkelerinin 13. maddesinde belirtilen şiddet ve zorbalığı özendirici yayın
yapmaktan kaçınılır şeklinde belirtilen gazetecilik mesleğinin bir takım kurallarına da iddia konusu
yazının uygun olmadığı anlaşılmaktadır.
Sanıkların müsnet 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddesinde belirtilen propaganda suçundan
cezalandırılmasına dair hüküm kurulurken, TCK 61. maddesi gereğince suçun işlenmesindeki
özellikler, haber, yazı içerikleri ile görsellerdeki propaganda olarak tespit edilen suç unsurlarının
ağırlığı, buna göre sanıkların suç kastındaki yoğunluk dikkate alınarak sanıkların hükmolunan
cezasında teşdit uygulanmış, ayrıca birbirine yakın tarihteki gazetedeki yayınlar nedeniyle suç
kastında birlik olduğu değerlendirilerek, zincirleme suç hükümlerine göre sanıkların hükmolunan
cezasında TCK 43. maddesi gereğince artırım yapılırken gazetelerin sayısı dikkate alınarak
hükmolunan cezada takdiren yarı oranında artırım yapılmış ayrıca sanık Reyhan ÇAPAN
hakkındaadli sicilinde gözüken ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veren İstanbul 17.
Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/67 Esas, 2012/112 Karar, İstanbul 14. Ağır Ceza
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Mahkemesi'nin2015/154 Esas, 2015/393 Karar sayılı ilamlarına karar kesinleştiğindeihbarda
bulunulmasına karar verilmiştir.
2-SANIKLAR REYHAN ÇAPAN, EMİRE EREN KESKİN, BÜLENT ALP ve RUHAT
KAYA HAKKINDA VERİLEN DÜŞME HÜKMÜ HAKKINDA:
Mahkememizin birleşen 2016/268 E. 2017/13 K ve 2016/274 E. 2016/225 K Sayılı
dosyalarına yönelik olarak;
Sanıklar Emire Eren KESKİN, Reyhan ÇAPAN, Bülent ALP ve Ruhat KAYA hakkında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 09/06/2016 tarihli 2016/38028 soruşturma,
2016/25786 esas, 2016/2754 İddianame numaralı iddianame ve sanıklar Emire Eren KESKİN ve
Reyhan ÇAPAN hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 14/06/2016 tarihli
2016/28314 soruşturma, 2016/36303 esas, 2016/2818 İddianame numaralıiddianame ile "suç
işlemeye alenen tahrik, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5237
sayılı TCK'nin 214, TCK'nin 215 ve 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca cezalandırılması
istemiylekamu davası açılmıştır.
5187 sayılı Basun Kanunu'nun Dava Süreleri başlıklı 26. maddesinde;
"Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza
davalarının bir muhakeme şartı olarak, günlük süreli yayınlar yönünden dört ay, diğer basılmış
eserler yönünden altı 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, Türk Ceza Kanununun dava zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen süreleri
aşamaz." hükmünü düzenlemiştir.
Suç tarihleri olan 25/01/2016 ve 02/02/2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesindesanıklardan
Emine Eren KESKİN in eş genel yayın yönetmeni, sanık Reyhan ÇAPAN ın sorumlu yazı işleri
müdürü olarak görev yaptığı,diğer sanıklar Bülent ALP ve Ruhat KAYA'nın iddianameye konu suç
isnadına konu yazıların eser sahibi olduğu, suç tarihi 25/01/2016 tarihli Özgür Gündem
Gazetesinin 14/06/2016 tarihinde, suç tarihi 02/02/2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin ise
09/06/2016 tarihinde mahkememize kamu davası açıldığı, dosya içerisinde yer alan Küçükçekmece
Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun 17/04/2019 tarihli 2019/191 Muh.
Sayılı yazı ekinde yer alan Özgür Gündem Gazetesinin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiğine
dair "alındı belgesi" tutanaklarında suç tarihi olan tarihlerde Özgür Gündem Gazetelerinin de
Başsavcılığa teslim edildiği anlaşılmıştır.
5187 Sayılı Basın Kanunun 26. maddesi göz önüne alındığında; "... bir muhakeme şartı olarak
günlük süreli yayınlar bakımından 4 ay, diğer basılmış eserler yönünden ise 6 ay içinde açılmasının
zorunlu..." olduğunun belirtilmesi, suça konu eylemin 25/01/2016 ve 02/02/2016 tarihli yaygın süreli
Özgür Gündem Gazetesinde yayımlanması, davaya konu iddianamelerin sırasıyla 16/06/2016 ve
09/06/2016 da düzenlenmesi karşısında bu yönüyle hak düşürücü süre geçtikten sonra kamu
davasının açıldığı göz önüne alındığında, sanıklar hakkında açılan Mahkememizin birleşen 2016/268
E. 2017/13 K ve 2016/274 E. 2016/225 K Sayılı dosyalarına yönelik olarak kamu davasının
düşmesine karar vermek gerekmiştir.
Hüküm kısmında sanıklar hakkında üzerlerine atılı kanun maddeleri tam olarak yazılmış iken
TCK 214 ve 215. maddelerine ait suç adı geçmediği daha sonradan fark edilmiş olup esasa müessir
olmamakla birlikte karışıklığa neden olmaması için sanıklar hakkında üzerilerine atılı "suç işlemeye
alenen tahrik, suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5237 sayılı
TCK'nin 214, TCK'nin 215 ve 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddelerine yönelik düşme kararı verilmiştir.
3-SANIK HÜSEYİN AYKOL HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:
Mahkememizin birleşen 2016/46 esas ve 2016/41 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[08/02/2016 tarih, 2016/7252 soruşturma ve 2016/6199 esas] sayılı iddianame ile; Gazetesinin
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1. sayfasında ''Botan'ın evlatları baharı getirecek'' başlığı altında AKP'nin katlettiği aralarındaüç kürt
siyasetçi kadının da olduğu 12 yurttaş Şienex'te görkemli bir törenle uğurlandı.Wan'da infaz edilen
gençler de uğurlanmaya başlarken onbinler '' Baharı soluk soluğa getireceğiz dedi''içerikli yazı ile ,
2.sayfasında ''Gülüşleriyle yaşamı aydınlatan kadınlar...'' başlıklı, iki YPJ militanı ile YPJ bayrağının
fotoğrafı bulunan, içeriğinde ''YPJ'li savaşçılar en ön cephede savaşıyor. Yeniden doğuşu anlatan
gülüşleri ve zılgıtlanyla çetelere meydan okuyan kadın direnişçiler savaşın tüm yıkıcılığına rağmen
yaşamı yeniden kurma amacı ve umudu yüzlerinden hiç eksik olmuyor.' içerikli yazı ile, 5. sayfasında
''9 Şehit Derik'te uğurlandı' başlıklı, DAİŞ terör örgütü ile girilen çatışmada ölen YPG militanlarının
anlatıldığı yazı ile, 8.ve 9. sayfada ''Banş için düştüler, ''Cenazeyi taradılar, ''Cizir tehdite boyun
eğmez, '' YPS Jin Nusaybin ilan edildi'' başlıklı yazılar, görseller ve içerikleri ile, 10 .sayfada '' Her
yeri Botan'a çevirmeliyiz'' başlıklı yazı ve içeriği ile, 12. sayfasında ''Kimin kime diz çöktüreceğini
göreceğiz'' şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde,
Mahkememizin birleşen 2016/88 esas ve 2017/84 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[11/03/2016 tarih, 2016/786 soruşturma ve 2016/11864 esas] sayılı iddianame ile; Gazetenin
2. Sayfasında gerçek kimliği bilinmeyen Ziler STERK takma ismi ile "Gire Spi, Hol, Fargin ve Şengal
Direnişlerini doğru okumak" başlıklı yazıda " kürt halkı siyasi güçleri ile özsavunma ve gerilla güleri
ile birlikte şu anda Kürdistan'ın her tarafında büyük, bir direniş duruşu içinde. Rojava'da, Şengal'de
ve Bakur'dahalka ve demokratik güçlere karşı gelişen saldırılar karşısında başı dik, kendinden emin,
ne istediğini bilen ve bundan büyük bir ruh alan, taşıdığı bu ruhu artık bulunduğu her yerde bir yaşam
biçimine, bir direnişçi geleneğe dönüştüren bir duruş içinde. Kürtler artık bulundukları her yerde
kendi yaşamlarını kendileri yönetmek istiyor. Kendi yaşam kanunlarını geliştirmek, kendi yaşam
koşullarını oluşturma istiyorlar. Rojava'nın her yerinde olduğu gibi HPG-YJA star ve YBŞ-YPJ
Çengel güçleri öncülüğünde yeni kurtarılan Şengal halkı da bir seridir kendi özyönetimini demokratik
meclislerini getirmişti" içirili yazı ile; 5. Sayfasında "halk kahramanlarını uğurladı" başlığı altında
"Rojava'da tecavüzcü DAİŞ çetelerine karşı verilen mücadele şehit düşen ve AKP tarafından
cenazelerinin ailerine verilmesi engellenen YPG'li savaşçılar Rojava'da binlerce kişi tarafından son
yolculuğuna uğurlandı" içerikli yazı ve görseli ile aynı sayfada "şehit Hemizin şehididir"
başlıklı"Şırnak idil içesinde, geçtiğimiz Cuma günü saray çetelerinin zırhlı araçlarla Yeni Mahalleye
yönelik gerçekleştirdiği saldırıda başından vurularak katledilen Abdullah Karaviş on binlerce kişi
tarafından son yolculuğuna uğurlandı" içerikli yazı ve görseli ile, 8. Sayfasında "AKP
BARBARLIKTA DAİŞ ÇETELERİ İLE YARIŞIYOR" başlıklı yazıda, aynı sayfada "Yasak direnişe
çarptı" başlıklı "Kent merkezinde bulunan diğer mahallelerde de yasağın ilan edilmesine
duyulmasından sonra bir araya gelen yurttaşlar, kent merkezindeki polis karakollarının bulunduğu
caddeleri araçlarıyla kapattı. Orhan DOĞAN, Kobane, Arin Mir Xan, Yeni Çarşı ve Terminal tarafını
araçlarla kapatan yurttaşlar, polislerin yasak ilan edilen mahallelere girmemesi için direneceklerini
belirtti. Yasağı tanımadıklarını belirten yurttaşlar daha önce 9 gün boyunca olağanüstü saldırılara
direndiklerini kaybederek "Bedeli ne olursa olsun mahallerimizi savunacağız" dedi " İçerikli yazı ile,
aynı sayfada "Mahalleye giremeden geri çekildiler" başlıklı, "Kani Heyder Sokağına girmeye çalışan
özel harekat timleri, mahallenin içlerine ve barikatlara uzun süre ateş açtı. Saldırılara karşı zılgıt ve
gürültü eylemi ile cevap veren yurttaşlar karşısında Özel hareket timleri iki barikata çarpıp geri
çekildi." içerikli yazı ile, 10. Sayfasında "ÖZGÜRLÜK SARISI ŞENGAL'İN KÖYLERİNDE"
başlıklı "Şengal'i özgürleştiren YBŞ, YPJ-şengal, HPG ve YJA star güçleri, şengal'in köylerine hamle
başlattı. Hamlenin ilk ayağında Meydana Köyü özgürleştirildi. Operasyon bilançosunu açıklayan
YBŞ ve HPG komutanlıkları, DAİŞ'in ele geçirilen bilgisayarından AKP ile ilgili belgelerin çıktığını
açıkladı." içerikli yazı ve görseli ile; 13. Sayfasında "YPG:Teröre karşı yanınızdayız" başlıklı yazı ve
içeriği ile; 14. Sayfasında "Dewreş ile Edüle'nin kutsal diyarından Özgürlük türküleri yankılandı"
başlıklı "aslında Şengal'de direnen, ön mevzilerde yer alan, kaygısızca bedel veren fedai güçler HPG
ve YBŞ güçleriydi. Kaygısızca bedel vermenin kendisiyle getirdiği sonuçtu, aslında Şengal'in
özgürleştirilmesi, Şengal merkezde açılan PKK, HPG ve YBŞ bayrakları bunun sembolüydü" içerikli
yazı ile, Özgür Gündem'in Binevş isimli ekinin 1. Sayfasında "erkek şiddeti ideolojiktir
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ÖZSAVUNMA HAKTIR" şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde,
Mahkememizin birleşen 2016/295 esas ve 2016/164 Karar sayılı dosyasına yönelik
olarak;
[27/06/2016 tarih, 2016/30874 soruşturma ve 2016/27899 esas]sayılı iddianamesi ile;
Gazetenin 1. Sayfasında "Firman Saray'ın Serhildan Bizim" başlıklı yazı ile 7. Sayfasında " Diz
Çökmediler Boyun Eğmediler..", "Biz kazandık düşman yenildi" başlıklı yazılar ile 9. Sayfasında
"PKK Özgürük Baharı İçin", "YJA Star'dan 8 Mart açıklaması", Zilar Sterk tarafından yazılan
"Cizre'de zafer ruhta ve iradede kazanıldı" başlıklı yazılar ile 11. Sayfasında "TECRİT VE KADIN
DİRENİŞİ" başlıklı yazı ile,aynı gazetenin eki olan Bınevş'in 9. Sayfasında "YPS-Jın kadınların
çığlığıdır!" başlıklı Zelal DAĞLI tarafından yazılan yazı ile 11 sayfasında "Baharlaşarak kazanmaya
şehadet edelim" başlıklı Hidayet Kudat tarafından yazı ileayrıca diğer içerik ve görsellerde;
Mahkememizce yapılan inceleme neticesinde;
Öncelikle mahkememizin yukarıda yayın yönetmenlerinin sorumluluğuna ilişkin yapılan
açıklamalar doğrultusunda Basın Kanunu'nun 11. maddesi gereğince sanık Hüseyin Aykol'un Özgür
Gündem Gazetesi'ndeki bu sıfatı nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunduğu değerlendirilmekle, her
bir iddia konusu yapılan yazı içeriklerine bakıldığında,
Açık kaynak araştırma tutanağından, 26-27/12/2015 tarihlerinde DTK (Demokratik Toplum
Kongresi)'nin Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda kent meclisi yapılanmasını oluşturmayı
hedefleyerekDiyarbakır ilinde toplandığı, iki günlük toplantı neticesinde öz yönetimlerle ilgili siyasi
çözüm deklarasyonunun yayınlandığı, bu deklarasyonda öz yönetim sistemi ve özerk bölgelerin
savunulduğu, deklarasyonun açıklanmasından sonra toplantıya katılanların öz yönetim ve özerk
yapıyı savunur nitelikte açıklamalarda bulundukları, bunların arasında HDP eş başkanları Figen
Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da bulunmuş olduğu belirlenmiştir.
PKK terör örgütünün sözde liderlerinin PKK/KCK terör örgütüne müzahir internet sitelerinde
özsavunmaya atıf yapmak suretiyle Türkiye'yi tehdit ettikleri, YDG-H şeklindeki terör
yapılanmasının (sözde) serhildanı yükseltme çağrıları yaptıkları, PKK/KCK terör örgütünün yukarıda
belirtilen özyönetim, özerklik ve özsavunma şeklindeki açıklamaları sonucunda Cizre, Silopi,
Nusaybin ve Sur ilçelerinde özyönetim ilanıyla birlikte örgüt üyelerince hendeklerin kazıldığı, bu
kazılan hendeklere tuzaklamaların yapıldığı, PKK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H
tarafından sivil alanlarda örgütlenmeye gidilerek hendekler kazıldığı, kamu binalarına ve araçlarına
saldırılar gerçekleştirildiği, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla Cizre, Silopi, Sur vs. ilçelerde
gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla
saldırıldığı, bölge halkının mal ve can güvenliğinin tehdit edildiği, evlerin, iş yerlerinin, kamu
binalarının, ibadethaneler de dahil olmak üzere yakılıp yıkıldığı, yardım amacıyla devlet tarafından
gönderilen ambulanslara dahi saldırıldığı, bu şekilde maddi manevi yıkıma sebep olunduğu
bilinmektedir.
Özgür Gündem Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olan sanık Hüseyin Aykol'un yukarıda
ayrıntıları ile aktarılan ve dosya içerisinde bulunan Özgür Gündem Gazetesi'nin ilgili nüshalarında
ve sayfalarında isim belirtilmeyen haber ve görsellerde,
PKK/KCK silahlı terör örgütünün vehamet arzeden eylemlerine karşı, güvenlik güçlerinin
ülkenin birliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla görevlerini yerine
getirdikleri ve bu görevlerini sivil unsurların güvenliği sağlanarak terörist unsurlara karşı
gerçekleştirdikleri değerlendirildiğinde; söz konusu haber ve fotoğraf içeriklerinin, PKK/KCK silahlı
terör örgütüne destek niteliği taşıdığı, oluşan ortamda şiddet eylemleri var olan terör örgütünün
davranışlarının meşru gösterildiği ve şiddet eylemlerine başvurunun teşvik edildiği, bu şekilde
PKK/KCK silahlı terör örgütünün şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterildiği, yine
överek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte, örgütün cebir ve şiddete dayalı silahlı
faaliyetlerini destekleyici haberlerin yapıldığı, etkisiz hale getirilen teröristlerin "şehit, namırın"
olarak ifade edildiği, bu şekilde terör örgütü mensuplarının yüceltildiği, yine gazete içeriklerinde çok
35/50

T.C. İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2016/41 Esas - 2019/152
sayıda terör örgütü mensuplarının ellerinde uzun namlulu silahlar olduğu halde fotoğraflarına yer
verildiği, uzun namlulu silahlara ilişkin çok sayıda görselin başlı başına şiddet çağrısı içerdiği gibi
toplumda nefret duygularının oluşmasına da neden olduğu, yine çok sayıda PKK yanlısı haber yapan
ve illegal olarak faaliyet gösteren çeşitli internet sitelerinden ya da haber ajanslarından PKK/KCK
terör örgütünün açıklamalarını aynen aktarmak suretiyle yer verildiği, dolayısıyla suç içeren haberin
aynen aktarılmasının da suç teşkil ettiği, mahkememizce yukarıda ayrıntısı ile aktarılan ifade
özgürlüğüne ilişkin anlatımlar da dikkate alınarak nefret söylemi içeren ve açıkça şiddeti çağrıştıran
yazı ve haberlerin AİHM içtihatlarına göre de basın ve ifade özgürlüğünden yararlanamayacağı
sonucuna varılarak böylelikle sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluştuğu hususunda
tam bir vicdani kanaate varılmakla, sübuta eren eylemine uyan 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.
Her ne kadar sanık hakkında TCK'nin 214 ve 215 maddeleri gereğince "suç işlemeye alenen
tahrik, suçu ve suçluyu övmek" eylemlerinden dolayı ayrıca kamu davası açılmış ise de; yukarıda
aktarıldığı üzere isnat edilen eylemlerin bir bütün halinde değerlendirilmesinde TMK 7/2 maddesinde
belirtilen propaganda suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve TCK'nin 44. maddesi gereğince sanığın
propaganda suçu yönünden cezalandırılması gerektiği sonucuna varılarak müsnet bu suçlar yönünde
fikri içtima kuralları gereğince sanık hakkında ceza tayinine yer olmadığına dair karar vermek
gerekmiştir.
Son olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından kabul edilmiş "Türkiye Gazetecilere Hak
ve Sorumluluk Bildirgesinin 5. maddesindeki gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten
gelemez ve metinlerle belgeleri değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın
malzemesi kullanmaktan uzak durur, 10. maddesindeki gazeteci çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme,
saptırma manipülasyon, dedikodu ve dayanıksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur." şeklindeki ve
Basın Konseyi Basın Meslek İlkelerinin 13. maddesinde belirtilen şiddet ve zorbalığı özendirici yayın
yapmaktan kaçınılır şeklinde belirtilen gazetecilik mesleğinin bir takım kurallarına da iddia konusu
yazının uygun olmadığı anlaşılmaktadır.
Sanığın müsnet 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddesinde belirtilen propaganda suçundan
cezalandırılmasına dair hüküm kurulurken, TCK 61. maddesi gereğince suçun işlenmesindeki
özellikler, haber, yazı içerikleri ile görsellerdeki propaganda olarak tespit edilen suç unsurlarının
ağırlığı, buna göre sanığın suç kastındaki yoğunluk dikkate alınarak sanığın hükmolunan cezasında
teşdit uygulanmış, ayrıca birbirine yakın tarihteki gazetedeki yayınlar nedeniyle suç kastında birlik
olduğu değerlendirilerek, zincirleme suç hükümlerine göre sanığın hükmolunan cezasında TCK 43.
maddesi gereğince artırım yapılırken gazetelerin sayısı dikkate alınarak hükmolunan cezada takdiren
1/4 oranında artırım yapılmıştır.
4-SANIK AYŞE BATUMLU KAYA HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/243 esas ve 2017/55 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[27/05/2016 tarih, 2016/28402 soruşturma ve 2016/24039 esas] sayılı iddianame ile;
Gazetenin2. Sayfasında Ayşe Batumlu tarafından yazılan ''O küllerden yeniden doğacak özgür
kadınlar'' başlıklı yazısı ile ilgili olarak "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen
Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından eylemlerine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun
7/2 maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 214/1, 215/1, 44, 53. maddeleri gereğince cezalandırılmasına
karar verilmesi istemiyle kamu davası açılmıştır.
Öncelikle mahkememizin yukarıda eser sahiplerinin sorumluluğuna ilişkin yapılan
açıklamalar doğrultusunda Basın Kanunu'nun 11. maddesi gereğince sanık Ayşe Batumlu KAYA'nın
Özgür Gündem Gazetesi'ndeki bu sıfatı nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunduğu
değerlendirilmekle, sanığın gazetede yer alanyazısı bir bütün olarak incelendiğinde yazının 8 mart
dünya kadınlar günü üzerine kurgulandığı, silahlı terör örgütü üyesi olan bir kısım kadınların ismi
sayılarak mücadelelerinin haklılığından bahsedilmekle hep beraber omuzlanması gerektiği
belirtilerek PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası
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yapıldığının, bu bağlamda işlenen suçların övüldüğü böylelikle sanığın üzerine atılı suçun yasal
unsurları itibariyle oluştuğu hususunda tam bir vicdani kanaate varılmakla, sübuta eren eylemine uyan
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar vermek
gerekmiştir. Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını muvafakat vermemiş olması ve
sanığın dosyada mevcut eylem tarihi itibariyle hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı
bulunmaması,geçmişteki hali suç işleme eğilimleri, duruşmadaki tavır ve davranışları nazara
alındığında bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce olumlu kanaate varıldığından sanık
hakkında verilen cezanın TCK 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine ve denetim süresi verilmesine
karar vermek gerekmiştir.
Her ne kadar sanık hakkında TCK'nin 214 ve 215 maddeleri gereğince "suç işlemeye alenen
tahrik, suçu ve suçluyu övmek" eylemlerinden dolayı ayrıca kamu davası açılmış ise de; yukarıda
aktarıldığı üzere isnat edilen eylemlerin bir bütün halinde değerlendirilmesinde TMK 7/2 maddesinde
belirtilen propaganda suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve TCK'nin 44. maddesi gereğince sanığın
propaganda suçu yönünden cezalandırılması gerektiği sonucuna varılarak müsnet bu suçlar yönünde
fikri içtima kuralları gereğince sanık hakkında ceza tayinine yer olmadığına dair karar vermek
gerekmiştir.
5-SANIK AYŞE BERKTAY HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/88 esas ve 2017/84 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[11/03/2016 tarih, 2016/786 soruşturma ve 2016/11864 esas] sayılı iddianame ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin Binevş isimli ekinin 4. Sayfasında Ayşe BERKTAY tarafından yazılan
"Barışı ve huzuru irademize sahip çıkarak kuracağız" başlıklı yazı nedeniyle "terör örgütü
propagandası yapmak" suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddesi
uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de, iddia
konusu yazının başlığı ile birlikte bir bütün halinde yazı içeriğine bakıldığında herhangi bir şekilde
terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu
yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasının yapılmadığı, yazının basın ve ifade
özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılarak sanık hakkında açıklanan
nedenlerden dolayı beraat kararı verilmiştir.
6-SANIK C. C. YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/186 esas ve 2017/51 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[25/04/2016 tarih, 2016/38025 soruşturma ve 2016/19078 esas] sayılı iddianame ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin 12. Sayfasında Celalettin Can tarafından yazılan "Gün direnme, hakkını
kullanma günü" başlıklı yazı nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik, suçu ve suçluyu övmek, terör
örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediğinden bahisle eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nin
214, TCK'nin 215 ve 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi
istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de, iddia konusu yazının başlığı ile birlikte bir bütün
halinde yazı içeriğine bakıldığında siyasi birtakım analizlerin yapıldığı, toplumsal
hareketliliklerinden bahsedildiği anlaşılmış, bu kapsamda yazının bütününde herhangi bir şekilde
terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu
yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasının yapılmadığı, suç işlemeye tahrik
edilmediği gibi herhangi bir suçlunun da övülmediği, yazının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılarak sanık hakkında açıklanan nedenlerden dolayı beraat
kararı verilmiştir.
7-SANIK C. B. HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/46 esas ve 2016/41 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[08/02/2016 tarih, 2016/7252 soruşturma ve 2016/6199 esas] sayılı iddianamesi ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin 14. sayfasında sanık Cemal BOZKURT tarafından yazılan ''Faşizme karşı
hep birlikte'' başlıklı yazı nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinden bahisle
eylemine uyan 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi
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istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de, iddia konusu yazının başlığı ile birlikte bir bütün
halinde yazı içeriğine bakıldığında siyasi ve demokrasi üzerine birtakım analizlerin yapıldığı bu
kapsamda yazının bütününde herhangi bir şekilde terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren
yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde
propagandasının yapılmadığı, yazının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi
gerektiği sonucuna varılarak sanık hakkında açıklanan nedenlerden dolayı beraat kararı verilmiştir.
8-SANIK Ç. U. HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/208 esas ve 2017/27 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[05/05/2016 tarih, 2016/28351 soruşturma ve 2016/20859 esas] sayılı iddianamesi ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin 14. sayfasında sanık Çetin ULU tarafından yazılan ''Yol yakınken ...''
başlıklı yazı nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası
yapmak" suçlarını işlediğinden bahisle eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nin 214, TCK'nin 215 ve
3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle
hakkında kamu davası açılmış ise de, iddia konusu yazının başlığı ile birlikte bir bütün halinde yazı
içeriğine bakıldığında güncel olaylardan bahsedilerek siyasi birtakım analizlerin yapıldığı bu
kapsamda yazının bütününde herhangi bir şekilde terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren
yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde
propagandasının yapılmadığı, suç işlemeye tahrik edilmediği gibi herhangi bir suçlunun da
övülmediği, yazının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna
varılarak sanık hakkında açıklanan nedenlerden dolayı beraat kararı verilmiştir.

9-SANIK E. K. HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/243 esas ve 2017/55 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[27/05/2016 tarih, 2016/28402 soruşturma ve 2016/24039 esas] sayılı iddianamesi ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin 10. sayfasında sanık Emrullah KURCAN tarafından yazılan ''Bir yanım Sur
bir yanım Cizre'' başlıklı yazı nedeniyle"suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası
yapmak" suçlarını işlediğinden bahisle eylemine uyan5237 sayılı TCK'nin 215 ve 3713 sayılı
TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında
kamu davası açılmış ise de, iddia konusu yazının başlığı ile birlikte bir bütün halinde yazı içeriğine
bakıldığında sanığın cezaevinden gönderdiği yazının özgürlüğüne ve memleketine olan özlemi ile
kurmuş olduğu düşlerin yer aldığı yazının bütününde herhangi bir şekilde terör örgütünün cebir,
şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı
teşvik edecek şekilde propagandasının yapılmadığı ve suçun ve suçlunun övülmediği ile yazının basın
ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılarak sanık hakkında
açıklanan nedenlerden dolayı beraat kararı verilmiştir.
Her ne kadar sanık hakkında hüküm kısmında "suç işlemeye alenen tahrik etme" eyleminden
5237 sayılı TCK'nin 214/1. maddesinden beraat kararına yönelik olarak hüküm kurulmuş ise de; sevk
maddesinde 5237 sayılı TCK'nin 214/1 maddesi yer almamakta olup çok fazla sanık ile birleştirilen
dosya olması ve dosyanın kapsamlı olmasından dolayı 5237 sayılı TCK'nin 214/1. maddesinden
sehven beraat hükmü kurulduğu anlaşılmıştır.
10-SANIK E. A. HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/46 esas ve 2016/41 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[08/02/2016 tarih, 2016/7252 soruşturma ve 2016/6199 esas] sayılı iddianame ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin 14. sayfasında sanık Ergin ATABEY tarafından yazılan ''Direnişin ve
inşanın dili' başlıklı yazı nedeniyle"terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediğinden bahisle
eylemine uyan 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi
istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de, iddia konusu yazının başlığı ile birlikte bir bütün
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halinde yazı içeriğine bakıldığında herhangi bir şekilde terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit
içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek
şekilde propagandasının yapılmadığı, yazının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi
gerektiği sonucuna varılarak sanık hakkında açıklanan nedenlerden dolayı beraat kararı verilmiştir.
11-SANIK HÜSEYİN GÜÇLÜ HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/243 esas ve 2017/55 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[27/05/2016 tarih, 2016/28402 soruşturma ve 2016/24039 esas] sayılı iddianame ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin 14. sayfasında sanık Hüseyin Güçlü tarafından yazılan "Kürt halkının
ağıtlarından korkun!'' başlıklı yazı nedeniyle"suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası
yapmak" suçlarını işlediğinden bahisle eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nin 215. ve 3713 sayılı
TMK'nin 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası
açılmıştır.
Öncelikle mahkememizin yukarıda eser sahiplerinin sorumluluğuna ilişkin yapılan
açıklamalar doğrultusunda Basın Kanunu'nun 11. maddesi gereğince sanık Hüseyin GÜÇLÜ'nün
Özgür Gündem Gazetesi'ndeki bu sıfatı nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunduğu
değerlendirilmekle, sanığın gazetede yer alanyazısı bir bütün olarak incelendiğinde güvenlik
güçlerinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla görevlerini
yerine getirdikleri ve bu görevlerini sivil unsurların güvenliği sağlanarak terörist unsurlara karşı
gerçekleştirdikleri operasyonların ve sonuçlarının kaleme alınarakeleştiri boyutunu aşan ithamlarda
bulunulduğu, ölen terör örgütü mensuplarını şehit olarak andığı,PKK/KCK silahlı terör örgütüne
destek niteliği taşıdığı, oluşan ortamda şiddet eylemleri var olan terör örgütünün davranışlarının
meşru gösterildiği ve şiddet eylemlerine başvurunun teşvik edildiği, bu şekilde PKK/KCK silahlı
terör örgütünün şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterildiği, yine överek ve bu
yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte, örgütün cebir ve şiddete dayalı silahlı faaliyetlerini
destekleyici mahiyette olduğu mahkememizce yukarıda ayrıntısı ile aktarılan ifade özgürlüğüne
ilişkin anlatımlar da dikkate alınarak nefret söylemi içeren ve açıkça şiddeti çağrıştıran yazının
PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu
bağlamda işlenen suçların övüldüğü böylelikle sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları itibariyle
oluştuğu hususunda tam bir vicdani kanaate varılmakla, sübuta eren eylemine uyan3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.
Her ne kadar sanık hakkında TCK'nin 215/1. maddesi gereğince "suçu ve suçluyu övmek"
eyleminden dolayı ayrıca kamu davası açılmış ise de; yukarıda aktarıldığı üzere isnat edilen
eylemlerin bir bütün halinde değerlendirilmesinde TMK 7/2 maddesinde belirtilen propaganda
suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve TCK'nin 44. maddesi gereğince sanığın propaganda suçu
yönünden cezalandırılması gerektiği sonucuna varılarak müsnet bu suç yönünden fikri içtima
kuralları gereğince sanık hakkında ceza tayinine yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir.
Her ne kadar sanık hakkında hüküm kısmında 5237 sayılı TCK'nin 214/1 maddesinden ceza
verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulmuş ise de; sevk maddesinde 5237 sayılı TCK'nin 214/1.
maddesi yer almamakta olup çok fazla sanık ile çok fazla birleştirilen dosya olması ve dosyanın
kapsamlı olmasından dolayı bu suç yönünden ilgili hükmün sehven hüküm kurulduğu anlaşılmıştır.
12-SANIK NURAY ÖZDOĞAN HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/88 esas ve 2017/84 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[11/03/2016 tarih, 2016/786 soruşturma ve 2016/11864 esas] sayılı iddianame ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin Binevş isimli ekinin 3. sayfasında sanık Nuray ÖZDOĞAN tarafından
yazılan "Cizre Direnişin kadim kenti" başlıklı yazı nedeniyle"terör örgütü propagandası yapmak"
suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca
cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de, iddia konusu
yazının başlığı ile birlikte bir bütün halinde yazı içeriğine bakıldığında herhangi bir şekilde terör
örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu
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yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasının yapılmadığı, yazının basın ve ifade
özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılarak sanık hakkında açıklanan
nedenlerden dolayı beraat kararı verilmiştir.
13-SANIK ÖZLEM SÖYLER HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/288 esas ve 2017/19 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[23/06/2016 tarih, 2016/38035 soruşturma ve 2016/27553 esas] sayılı iddianame ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin Binevş isimli ekinin 3. Sayfasında Özlem SÖYLER tarafından yazılan
"Direnişin kadın kaleleri" başlıklı yazı nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik, suçu ve suçluyu övmek,
terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediğinden bahisle eylemlerine uyan 5237 sayılı
TCK'nin 214, TCK'nin 215 ve 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar
verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de, iddia konusu yazının başlığı ile birlikte bir
bütün halinde yazı içeriğine bakıldığında herhangi bir şekilde terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit
içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek
şekilde propagandasının yapılmadığı, suç işlemeye tahrik edilmediği gibi herhangi bir suçlunun da
övülmediği, yazının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna
varılarak sanık hakkında açıklanan nedenlerden dolayı beraat kararı verilmiştir.
14-SANIK REYHAN HACIOĞLU HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/88 esas ve 2017/84 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[11/03/2016 tarih, 2016/786 soruşturma ve 2016/11864 esas] sayılı iddianame ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin Binevş isimli ekinin 8. Sayfasında Reyhan HACIOĞLU tarafından yazılan
"Mirabelerden Arinlere: Erkek şiddetine karşı özsavunmaya!", "insanlığın umudu YPJ" ' başlıklı
yazısı ile ilgili olarak "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinden bahisle eylemlerine
uyan 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle
hakkında kamu davası açılmıştır.
Öncelikle mahkememizin yukarıda eser sahiplerinin sorumluluğuna ilişkin yapılan
açıklamalar doğrultusunda Basın Kanunu'nun 11. maddesi gereğince sanık Reyhan HACIOĞLU'nun
Özgür Gündem Gazetesi'ndeki bu sıfatı nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunduğu
değerlendirilmekle, sanığın gazetede yer alanyazısı bir bütün olarak incelendiğinde PKK silahlı terör
örgütünün sözde yöneticilerinin açıklamalarına özyönetim, direniş vs. konularda halkı yönlendirmek
ve cesaretlendirmekiçin 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, yazı görselinde görselllerde sık sık silahlı terör örgütü mensuplarının
silahlı fotoğraflarına yer verildiği, yazılarda ve görsellerdecebir ve şiddet çağrılarının yapıldığı,
PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu
bağlamda işlenen suçların övüldüğü böylelikle sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları itibariyle
oluştuğu hususunda tam bir vicdani kanaate varılmakla, sübuta eren eylemine uyan 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.
Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını muvafakat vermemiş olması ve sanığın dosyada
mevcut eylem tarihi itibariyle hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması,geçmişteki hali
suç işleme eğilimleri, duruşmadaki tavır ve davranışları nazara alındığında bir daha suç işlemeyeceği
yönünde mahkememizce olumlu kanaate varıldığından sanık hakkında verilen cezanın TCK 51/1
maddesi gereğince ertelenmesine ve denetim süresi verilmesine karar vermek gerekmiştir.
15-SANIK TAHİR TEMEL HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:
Mahkememizin birleşen 2016/46 esas ve 2016/41 Karar sayılı dosyasına yönelik olarak;
[08/02/2016 tarih, 2016/7252 soruşturma ve 2016/6199 esas] sayılı iddianame ile; Özgür
Gündem isimli gazetenin 14. sayfasında sanık Tahir TEMEL tarafından yazılan ''Totalarizme karşı
özyönetim'' başlıklı yazı nedeniyle"terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinden bahisle
eylemine uyan 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi
istemiyle hakkında kamu davası açılmıştır.
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Öncelikle mahkememizin yukarıda eser sahiplerinin sorumluluğuna ilişkin yapılan
açıklamalar doğrultusunda Basın Kanunu'nun 11. maddesi gereğince sanık Tahir TEMEL'in Özgür
Gündem Gazetesi'ndeki bu sıfatı nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunduğu değerlendirilmekle,
sanığın gazetede yer alanyazısı bir bütün olarak incelendiğinde PKK silahlı terör örgütünün sözde
lideri Abdullah ÖCALAN hakkında övgüyle bahsedilerek kürt halkının önderi olarak iltifatta
bulunduğu, güvenlik güçlerinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve huzurunu sağlamak
amacıyla görevlerini yerine getirdikleri ve bu görevlerini sivil unsurların güvenliği sağlanarak terörist
unsurlara karşı gerçekleştirdikleri operasyonlarınkaleme alınarakeleştiri boyutunu aşan ithamlarda
bulunulduğu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne destek niteliği taşıdığı, oluşan ortamda şiddet
eylemleri var olan terör örgütünün davranışlarının meşru gösterildiği ve şiddet eylemlerine
başvurunun teşvik edildiği, bu şekilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün şiddet veya tehdit içeren
yöntemlerini meşru gösterildiği, yine överek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte,
örgütün cebir ve şiddete dayalı silahlı faaliyetlerini destekleyici mahiyette olduğumahkememizce
yukarıda ayrıntısı ile aktarılan ifade özgürlüğüne ilişkin anlatımlar da dikkate alınarak nefret söylemi
içeren ve açıkça şiddeti çağrıştıran yazının PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri
eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen suçların övüldüğü böylelikle sanığın
üzerine atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluştuğu hususunda tam bir vicdani kanaate varılmakla,
sübuta eren eylemine uyan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi uyarınca
cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir. Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
muvafakat vermemiş olması ile hakkında denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemiş olması
nedeniyle erteleme kararı veren Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2011/98 Esas ve 2011/108
Karar sayılı dosyasına ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir.
VI)HÜKÜM:GEREKÇESİ YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE;
I-A)Haklarında yakalama kararı bulunan ve savunmaları alınamayan sanıklar Enver Baysal,
Filiz Koçali, Hasan Başak, İhsan Yorulmaz, Muzaffer AYATA, Serbest Zan, Züleyha Yılmaz'ın
hakkında kovuşturma evresinde mahkememizce çıkarılan yakalama kararlarının infaz
edilememiş ve savunmalarının alınamamış oluşu nedeniyle adı geçen sanıklarla ilgili açılan kamu
davalarının iş bu dava dosyasından suç tarihi bazlı olarak ayrı ayrı TEFRİKİ ile mahkememizin
başka bir esas sırasına kaydedilmesine, eldeki dava dosyası evrakının tasdikli bir suretinin adı geçen
sanıklarla ilgili yeni oluşturulacak dosya içerisine alınmasına,
B)Mahkememizin birleşen 2016/268 E. 2017/13 K ve 2016/274 E. 2016/225 K Sayılı
dosyalarına yönelik olarak;
Sanıklar Emire Eren KESKİN, Reyhan ÇAPAN, Bülent ALP ve Ruhat KAYAhakkında,
"terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da
bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak" suçundan 5237 sayılı
TCK'nin 214, TCK'nin 215 ve 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle
açılan kamu davasının mahkememizce yapılan yargılaması neticesinde; 5187sayılı Basın Kanununun
suç tarihinde yürürlükte olan 26/1 maddesinde öngörülen dört aylık süreden sonra açıldığının
anlaşılması karşısında, CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca sanıklar hakkındaki kamu davasının
DÜŞÜRÜLMESİNE,
Haklarında yakalama emri çıkarılan sanıklar Bülent ALP ve Ruhat KAYA'nın yakalama
emirlerinin kaldırılmasına,
II-SANIK AYŞE BATUMLU KAYA HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/243 E. 2017/55 K. sayılı dosyasına yönelik olarak
A)Her ne kadar sanık Ayşe BATUMLU KAYA hakkında suça konu yayınlardaki görsel ve
içeriklerle terör örgütü propagandası yapmak suçu ile birlikte ayrıca TCK'nın 214/1 maddesine
mümas "suç işlemeye alenen tahrik" ve 215/1 maddesine mümas "suç ve suçluyu övmek"
suçlarını da işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın
işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verdiği ve bunlardan en ağır cezayı
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gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla 5237 sayılı TCK'nun 44/1 madde ve
fıkrasında düzenlenen "fikri içtima" kuralı gereği sanığa suç işlemeye tahrik ve suç ve suçluyu
övmek suçlarından CEZA TAYİNİNE VE BU SUÇLARDAN HÜKÜM TESİSİNE YER
OLMADIĞINA,
B)1)Sanık Ayşe BATUMLU KAYA hakkında Basın Kanunu 11. maddesi gereğince;
02/03/2016 tarihli Özgür Gündem gazetesinin 2. Sayfasında " O küllerden yeniden doğacak özgür
kadınlar" başlıklı yazısında eser sahibi sıfatıyla üzerine atılı "terör örgütünün; cebir, şiddet veya
tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik
edecek şekilde propagandasını yapmak" suretiyle propagandası yapmak suçunu işlediği sabit kabul
edilerek; suç konusunun önem ve değeri, suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer, sanığın kastının
ağırlığı nazara alınarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince takdiren
alt sınırdan ceza tayini ile 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2)Sanığın üzerine atılı ve sübuta eren eylemini basın - yayın yoluyla işlediği sabit olmakla
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi gereğince sanığa
verilen cezada 1/2 oranında arttırım yapılarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
3)Sanığın yargılama sürecindeki iyi hal, tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi
kabul edilerek sanığa verilen cezada 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak sanığın 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4)Sanık hakkında kanuni ve takdiri başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına
YER OLMADIĞINA,
5)Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte
bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA,
6)Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını muvafakat vermemiş olması nedeniyle
6008 sayılı kanunun 7. maddesi ile değişik CMK'nin 231/6 maddesi gereğince HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,
7)Sanığın dosyada mevcut eylem tarihi itibariyle hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı
bulunmaması,geçmişteki hali suç işleme eğilimleri, duruşmadaki tavır ve davranışları nazara
alındığında bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce olumlu kanaate varıldığından sanık
hakkında verilen cezanın TCK 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE,
TCK 51/3 maddesi gereğince sanık hakkında 1 yıl 3 ay denetim süresi belirlenmesine, denetim
süresinde sanığın kişiliği, ekonomik ve sosyal durumuna göre sanığa yükümlülük belirlenmesine yer
olmadığına,
TCK 51/7 ve 8 maddeleri gereğince sanığa denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi
halinde, ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceği;
denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezasının infaz edilmiş
sayılacağı hususunun ihtaratına, (ihtarat yapılamadı)
III-SANIK AYŞE BERKTAYHAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/88 E. 2017/84 K. sayılı dosyasına yönelik olarak
Sanık Ayşe Berktay hakkında 16/11/2015 tarihli Özgür Gündem Gazetesi'nin Binevş isimli
ekinin 4. sayfasında yer alan "Barışı ve huzuru irademize sahip çıkarak kuracağız" başlıklı yazı
içereği ile ilgili olarak ", terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinden bahisle eylemine
uyan3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle
hakkında kamu davası açılmış ise de, sanığa yüklenen fiilin kanununda suç olarak tanımlanmamış
olması nedeniyle sanığın atılı suçlardan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,
IV-SANIKCELALETTİNCANHAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/186 E. 2017/51 K.sayılı dosyasına yönelik olarak;
Sanık Celalettin CAN hakkında 07 Şubat 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesi'nin 12.
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sayfasında yer alan "Gün direnme, hakkını kullanma günü" başlıklı yazı içereği ile ilgili olarak "suç
işlemeye alenen tahrik, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını
işlediğinden bahisle eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nin 214, TCK'nin 215 ve 3713 sayılı TMK'nin
7/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış
ise de, sanığa yüklenen fiilin kanununda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın atılı
suçlardan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

V-SANIK CEMAL BOZKURTHAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/46 E. 2016/41 K. sayılı dosyasına yönelik olarak;
Sanık Cemal BOZKURT hakkında 13.01.2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesi'nin 14.
sayfasında yer alan "Faşizme karşı hep birlikte'' başlıklı yazı içereği ile ilgili olarak " Terör Örgütü
Propagandası Yapmak" suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan3713 sayılı TMK'nin 7/2
maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise
de, sanığa yüklenen fiillerin kanununda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın atılı
suçlardan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,
VI-SANIKÇETİN ULUHAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/208E. 2017/27 K. sayılı dosyasına yönelik olarak;
Sanık Çetin ULU hakkında 20/01/2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesi'nin 14. sayfasında
yer alan "Yol yakınken... '' başlıklı yazı içereği ile ilgili olarak "suç işlemeye alenen tahrik, suçu ve
suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediğinden bahisle eylemlerine uyan
5237 sayılı TCK'nin 214, TCK'nin 215 ve 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca
cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de, sanığa yüklenen
fiilin kanununda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın atılı suçlardan CMK'nın 223/2a maddesi uyarınca BERAATİNE,
VII-SANIK EMİRE EREN KESKİN HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/42-107 E-K sayılı dosyası, 2016/43-26 E-K sayılı dosyası,
2016/44-28 E-K sayılı dosyası, 2016/46-41 E-K sayılı dosyası, 2016/88-84 E-K sayılı dosyası,
2016/113-98 E-K sayılı dosyası, 2016/104-26 E-K sayılı dosyası, 2016/106-92 E-K sayılı dosyası,
2016/107-106 E-K sayılı dosyası, 2016/108-93 E-K sayılı dosyası, 2016/109-94 E-K sayılı dosyası,
2016/110-95 E-K sayılı dosyası, 2016/111-121 E-K sayılı dosyası, 2016/112-97 E-K sayılı
dosyası,2016/114-99 E-K sayılı dosyası, 2016/116-100 E-K sayılı dosyası, 2016/117-101 E-K sayılı
dosyası, 2016/118-102 E-K sayılı dosyası, 2016/119-103 E-K sayılı dosyası, 2016/120-104 E-K
sayılı dosyası, 2016/121-105 E-K sayılı dosyası, 2016/154-126 E-K sayılı dosyası, 2016/161-142
E-K sayılı dosyası, 2016/176-146 E-K sayılı dosyası, 2016/178-145 E-K sayılı dosyası, 2016/179148 E-K sayılı dosyası, 2016/180-147 E-K sayılı dosyası, 2016/186-51 E-K sayılı dosyası,
2016/190-90 E-K sayılı dosyası, 2016/208-27 E-K sayılı dosyası, 2016/243-55 E-K sayılı dosyası,
2016/270-220 E-K sayılı dosyası,2016/288-19 E-K sayılı dosyası, 2016/295-164 E-K sayılı
dosyası, 2016/298-38 E-K sayılı dosyası ile ana dosya olan2016/41 esas sayılı dosyalarına yönelik
olarak;
A)Her ne kadar sanık Emire Eren KESKİN hakkında suça konu yayınlardaki görsel ve
içeriklerle terör örgütü propagandası yapmak suçu ile birlikte ayrıca TCK'nın 214/1 maddesine
mümas "suç işlemeye alenen tahrik" ve 215/1 maddesine mümas "suç ve suçluyu övmek" suçlarını
da işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın işlediği bir fiil
ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verdiği ve bunlardan en ağır cezayı gerektiren
suçtan dolayı cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla 5237 sayılı TCK'nun 44/1 madde ve fıkrasında
düzenlenen "fikri içtima" kuralı gereği sanığa suç işlemeye tahrik ve suç ve suçluyu övmek
suçlarından CEZA TAYİNİNE VE BU SUÇLARDAN HÜKÜM TESİSİNE YER
OLMADIĞINA,
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B)1)Sanık Emire Eren KESKİN hakkında Basın Kanunun 11. maddesi gereğince yayın
yönetmeni sıfatıyla üzerine atılı "terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru
gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını
yapmak" suretiyle propagandası yapmak suçunu işlediği sabit kabul edilerek; suç konusunun önem
ve değeri, suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer, sanığın kastının ağırlığı nazara alınarak 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 2 YIL HAPİS CEZASI
İLE CEZALANDIRILMASINA,
2)Sanığın üzerine atılı ve sübuta eren eylemini basın - yayın yoluyla işlediği sabit olmakla
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7.maddesinin 2.fıkrasının 2. cümlesi gereğince sanığa
verilen cezada 1/2 oranında artırım yapılarak sanığın 3 YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
3)Sanığın sübuta eren eylemini bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik tarihlerde
birden fazla kez işlediği sabit olmakla ve zincirleme suç hükümlerinin tatbik koşullarının oluştuğu
anlaşılmakla sanığa verilen cezada TCK'nın 43/1 maddesi gereğince teselsülün boyutuna nazaran
takdiren 1/2 oranında artırım yapılarak 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
4)Sanığın yargılama sürecindeki iyi hal, tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi
kabul edilerek sanığa verilen cezada 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak sanığın 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5)Sanık hakkında kanuni ve takdiri başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına
YER OLMADIĞINA,
6)Sanık hakkında hükmolunan sonuç cezanın süresine nazaran, hapis cezasının 5271 sayılı
CMK'nun 50, 51 ve 231/6-son maddeleri gereğince seçenek yaptırımlara çevrilmesine, ertelenmesine
ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına KANUNEN VE USULEN YER OLMADIĞINA,
7)Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte
bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA,
8)Sanık Emire Eren Keskin hakkında CMK 109/3-a maddesi gereğince uygulanan adli kontrol
tedbirinin hükmün infazının başlayıncaya kadar devamına,
VIII-SANIKEMRULLAH KURCANHAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/243 E. 2017/55 K. sayılı dosyasına yönelik olarak;
Sanık Emrullah Kurcan hakkında 02/03/2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesi'nin 10.
sayfasında yer alan "Bir yanım Sur bir yanım Cizre '' başlıklı yazı içereği ile ilgili olarak "suç işlemeye
alenen tahrik, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediğinden
bahisle eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nin 214, TCK'nin 215 ve 3713 sayılı TMK'nin 7/2
maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise
de, sanığa yüklenen fiilin kanununda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın atılı
suçlardan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,
IX-SANIKERGİN ATABEYHAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/46 E. 2016/41 K. sayılı dosyasına yönelik olarak;
Sanık Ergin Atabey hakkında 13/01/2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesi'nin 14. sayfasında
yer alan " Direnişin ve inşanın dili '' başlıklı yazı içereği ile ilgili olarak " Terör Örgütü Propagandası
Yapmak" suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri uyarınca
cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de, sanığa yüklenen
fiillerin kanununda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın atılı suçlardan CMK'nın
223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,
X-SANIK HÜSEYİN AYKOL HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/46 E. 2016/41 K. sayılı dosyası, 2016/88 E. 2017/84 K. sayılı
dosyası, 2016/295 E. 2018/184 K. Sayılı dosyalarına yönelik olarak;
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A)Her ne kadar sanık Hüseyin Aykol hakkında suça konu yayınlardaki görsel ve içeriklerle
terör örgütü propagandası yapmak suçu ile birlikte ayrıca TCK'nın 214/1 maddesine mümas "suç
işlemeye alenen tahrik" ve 215/1 maddesine mümas "suç ve suçluyu övmek" suçlarını da
işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın işlediği bir fiil ile
birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verdiği ve bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan
dolayı cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla 5237 sayılı TCK'nun 44/1 madde ve fıkrasında
düzenlenen "fikri içtima" kuralı gereği sanığa suç işlemeye tahrik ve suç ve suçluyu övmek
suçlarından CEZA TAYİNİNE VE BU SUÇLARDAN HÜKÜM TESİSİNE YER
OLMADIĞINA,
B)1)Sanık Hüseyin Aykol hakkında Basın Kanunun 11. maddesi gereğince yayın yönetmeni
sıfatıyla üzerine atılı "terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek
veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak" suretiyle
propagandası yapmak suçunu işlediği sabit kabul edilerek; suç konusunun önem ve değeri, suçun
işleniş şekli, suçun işlendiği yer, sanığın kastının ağırlığı nazara alınarak 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 7/2 maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
2)Sanığın üzerine atılı ve sübuta eren eylemini basın - yayın yoluyla işlediği sabit olmakla
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7.maddesinin 2.fıkrasının 2. cümlesi gereğince sanığa
verilen cezada 1/2 oranında arttırım yapılarak sanığın 1 YIL 12 AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
3)Sanığın sübuta eren eylemini bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik tarihlerde
birden fazla kez işlediği sabit olmakla ve zincirleme suç hükümlerinin tatbik koşullarının oluştuğu
anlaşılmakla sanığa verilen cezada TCK'nın 43/1 maddesi gereğince teselsülün boyutuna nazaran
takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak 1 YIL 18 AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
4)Sanığın yargılama sürecindeki iyi hal, tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi
kabul edilerek sanığa verilen cezada 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak sanığın 1 YIL 13 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5)Sanık hakkında kanuni ve takdiri başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına
YER OLMADIĞINA,
6)Sanık hakkında hükmolunan sonuç cezanın süresine nazaran, hapis cezasının 5271 sayılı
CMK'nun 50, 51 ve 231/6-son maddeleri gereğince seçenek yaptırımlara çevrilmesine, ertelenmesine
ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına KANUNEN VE USULEN YER OLMADIĞINA,
7)Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte
bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA,
XI-SANIK HÜSEYİN GÜÇLÜHAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/243 E. 2017/55 K. sayılı dosyasına yönelik olarak;
A)Her ne kadar sanık Hüseyin GÜÇLÜ hakkında suça konu yayınlardaki görsel ve içeriklerle
terör örgütü propagandası yapmak suçu ile birlikte ayrıca TCK'nın 214/1 maddesine mümas "suç
işlemeye alenen tahrik" ve 215/1 maddesine mümas "suç ve suçluyu övmek" suçlarını da
işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın işlediği bir fiil ile
birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verdiği ve bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan
dolayı cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla 5237 sayılı TCK'nun 44/1 madde ve fıkrasında
düzenlenen "fikri içtima" kuralı gereği sanığa suç işlemeye tahrik ve suç ve suçluyu övmek
suçlarından CEZA TAYİNİNE VE BU SUÇLARDAN HÜKÜM TESİSİNE YER
OLMADIĞINA,
B)1)Sanık Hüseyin GÜÇLÜ hakkında Basın Kanunu 11. maddesi gereğince; 02/03/2016
tarihli Özgür Gündem gazetesinin 14. Sayfasında " Kürt halkının ağıtlarında korkun! " başlıklı
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yazısında eser sahibi sıfatıyla üzerine atılı "terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren
yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde
propagandasını yapmak" suretiyle propagandası yapmak suçunu işlediği sabit kabul edilerek; suç
konusunun önem ve değeri, suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer, sanığın kastının ağırlığı nazara
alınarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince takdiren alt sınırdan ceza
tayini ile 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2)Sanığın üzerine atılı ve sübuta eren eylemini basın - yayın yoluyla işlediği sabit olmakla
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi gereğince sanığa
verilen cezada 1/2 oranında arttırım yapılarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
3)Tekerrüre esas sabıkalı geçmişi bulunan sanık hakkında kişilik özellikleri dikkate alınarak
takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
4)Sanık hakkında kanuni ve takdiri başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına
YER OLMADIĞINA,
5)Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte
bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA,
6)Sanığın İzmir DGM1998/247 Esas, 1998/247 Karar sayılıilamı ile verilmiş hapis cezasının
09/09/2002 tarihindekesinleştiği ve bu nedenle 5237 Sayılı TCK''nın 58/2-a maddesi uyarınca
mükerrir olduğu anlaşıldığından mükerrir olan sanık hakkında verilen cezanın 5237 sayılı TCK''nın
58/7. maddesi uyarınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE İNFAZ
EDİLMESİNE ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
XII-SANIK NURAY ÖZDOĞANHAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/88 E. 2017/84 K. sayılı dosyasına yönelik olarak;
Sanık Nuray ÖZDOĞAN hakkında 16/11/2015 tarihli Özgür Gündem Gazetesi'nin Binevş
isimli ekinin 3. sayfasında yer alan "Cizre Direnişin kadim kenti" başlıklı yazı içereği ile ilgili olarak
"terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan3713 sayılı TMK'nin
7/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış
ise de, sanığa yüklenen fiilin kanununda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın atılı
suçlardan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,
XIII-SANIK ÖZLEM SÖYLER HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/288 E. 2017/19 K. sayılı dosyasına yönelik olarak;
Sanık Özlem SÖYLER hakkında 21/03/2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesi'nin 3.
sayfasında yer alan "Denişin kadın kaleleri '' başlıklı yazı içereği ile ilgili olarak "suç işlemeye alenen
tahrik, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediğinden bahisle
eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nin 214, TCK'nin 215 ve 3713 sayılı TMK'nin 7/2 maddeleri
uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de, sanığa
yüklenen fiilin kanununda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın atılı suçlardan
CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,
XIV-SANIK REYHAN ÇAPANHAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/42-107 E-K sayılı dosyası, 2016/43-26 E-K sayılı dosyası,
2016/44-28 E-K sayılı dosyası, 2016/46-41 E-K sayılı dosyası, 2016/88-84 E-K sayılı dosyası,
2016/113-98 E-K sayılı dosyası, 2016/104-26 E-K sayılı dosyası, 2016/106-92 E-K sayılı dosyası,
2016/107-106 E-K sayılı dosyası, 2016/108-93 E-K sayılı dosyası, 2016/109-94 E-K sayılı dosyası,
2016/110-95 E-K sayılı dosyası, 2016/111-121 E-K sayılı dosyası, 2016/112-97 E-K sayılı
dosyası,2016/114-99 E-K sayılı dosyası, 2016/116-100 E-K sayılı dosyası, 2016/117-101 E-K sayılı
dosyası, 2016/118-102 E-K sayılı dosyası, 2016/119-103 E-K sayılı dosyası, 2016/120-104 E-K
sayılı dosyası, 2016/121-105 E-K sayılı dosyası, 2016/154-126 E-K sayılı dosyası, 2016/161-142
E-K sayılı dosyası, 2016/176-146 E-K sayılı dosyası, 2016/178-145 E-K sayılı dosyası, 2016/17946/50
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148 E-K sayılı dosyası, 2016/180-147 E-K sayılı dosyası, 2016/186-51 E-K sayılı dosyası,
2016/190-90 E-K sayılı dosyası, 2016/208-27 E-K sayılı dosyası, 2016/243-55 E-K sayılı dosyası,
2016/270-220 E-K sayılı dosyası, 2016/288-19 E-K sayılı dosyası, 2016/295-164 E-K sayılı
dosyası, 2016/298-38 E-K sayılı dosyası ile ana dosya olan2016/41 esas sayılı dosyalarına yönelik
olarak;
A)Her ne kadar sanık Reyhan ÇAPAN hakkında suça konu yayınlardaki görsel ve içeriklerle
terör örgütü propagandası yapmak suçu ile birlikte ayrıca TCK'nın 214/1 maddesine mümas "suç
işlemeye alenen tahrik" ve 215/1 maddesine mümas "suç ve suçluyu övmek" suçlarını da
işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın işlediği bir fiil ile
birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verdiği ve bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan
dolayı cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla 5237 sayılı TCK'nun 44/1 madde ve fıkrasında
düzenlenen "fikri içtima" kuralı gereği sanığa suç işlemeye tahrik ve suç ve suçluyu övmek
suçlarından CEZA TAYİNİNE VE BU SUÇLARDAN HÜKÜM TESİSİNE YER
OLMADIĞINA,
B)1)Sanık Reyhan ÇAPAN hakkında Basın Kanunun 11. maddesi gereğince sorumlu yazı
işleri müdürü sıfatıyla üzerine atılı "terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini
meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını
yapmak" suretiyle propagandası yapmak suçunu işlediği sabit kabul edilerek; suç konusunun önem
ve değeri, suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer, sanığın kastının ağırlığı nazara alınarak 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 2 YIL HAPİS CEZASI
İLE CEZALANDIRILMASINA,
2)Sanığın üzerine atılı ve sübuta eren eylemini basın - yayın yoluyla işlediği sabit olmakla
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7.maddesinin 2.fıkrasının 2. cümlesi gereğince sanığa
verilen cezada 1/2 oranında arttırım yapılarak sanığın 3 YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
3)Sanığın sübuta eren eylemini bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik tarihlerde
birden fazla kez işlediği sabit olmakla ve zincirleme suç hükümlerinin tatbik koşullarının oluştuğu
anlaşılmakla sanığa verilen cezada TCK'nın 43/1 maddesi gereğince teselsülün boyutuna nazaran
takdiren 1/2 oranında artırım yapılarak 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
4)Sanığın yargılama sürecindeki iyi hal, tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi
kabul edilerek sanığa verilen cezada 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak sanığın 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5)Sanık hakkında kanuni ve takdiri başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına
YER OLMADIĞINA,
6)Sanık hakkında hükmolunan sonuç cezanın süresine nazaran, hapis cezasının 5271 sayılı
CMK'nun 50, 51 ve 231/6-son maddeleri gereğince seçenek yaptırımlara çevrilmesine, ertelenmesine
ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına KANUNEN VE USULEN YER OLMADIĞINA,
7)Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte
bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA,
8)Sanık Reyhan ÇAPAN hakkında karar kesinleştiğinde adli sicilinde gözüken İstanbul 17.
Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/67 Esas, 2012/112 Karar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ninCeza
Mahkemesi'nin 2015/154 Esas, 2015/393 Karar sayılı ilamlarına ihbarda bulunulmasına,
XV-SANIK REYHAN HACIOĞLUHAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/88 E. 2017/84 K. sayılı dosyasına yönelik olarak;
1)Sanık REYHAN HACIOĞLU hakkında Basın Kanunu 11. maddesi gereğince; 16/11/2015
tarihli Özgür Gündem gazetesinin 8. Sayfasında " "Mirabelerden Arinlere: Erkek şiddetine karşı
özsavunmaya!" ve "insanlığın umudu YPJ" başlıklı yazılarındaeser sahibi sıfatıyla üzerine atılı "terör
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örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu
yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak" suretiyle propagandası
yapmak suçunu işlediği sabit kabul edilerek; suç konusunun önem ve değeri, suçun işleniş şekli,
suçun işlendiği yer, sanığın kastının ağırlığı nazara alınarak 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 7/2 maddesi gereğince takdiren alt sınırdan ceza tayini ile 1 YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
2)Sanığın üzerine atılı ve sübuta eren eylemini basın - yayın yoluyla işlediği sabit olmakla
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi gereğince sanığa
verilen cezada 1/2 oranında arttırım yapılarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
3)Sanığın yargılama sürecindeki iyi hal, tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi
kabul edilerek sanığa verilen cezada 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak sanığın 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4)Sanık hakkında kanuni ve takdiri başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına
YER OLMADIĞINA,
5)Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını muvafakat vermemiş olması nedeniyle
6008 sayılı kanunun 7. maddesi ile değişik CMK'nin 231/6 maddesi gereğince HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,
6)Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte
bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA,
7)Sanığın dosyada mevcut adli sicil kaydına göre suç tarihi itibariyle mahkumiyetinin
bulunmamamıs,geçmişteki hali suç işleme eğilimleri, duruşmadaki tavır ve davranışları nazara
alındığında bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce olumlu kanaate varıldığından sanık
hakkında verilen cezanın TCK 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE,
TCK 51/3 maddesi gereğince sanık hakkında 1 yıl 3 ay denetim süresi belirlenmesine, denetim
süresinde sanığın kişiliği, ekonomik ve sosyal durumuna göre sanığa yükümlülük belirlenmesine yer
olmadığına,
TCK 51/7 ve 8 maddeleri gereğince sanığa denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi
halinde, ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceği;
denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezasının infaz edilmiş
sayılacağı hususunun ihtaratına, (ihtarat yapılamadı)
XVI-SANIK TAHİR TEMEL HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME;
Mahkememizin birleşen 2016/46 E. 2016/41 K. sayılı dosyasına yönelik olarak;
1)Sanık TAHİR TEMEL hakkında Basın Kanunu 11. maddesi gereğince; 13/01/2016 tarihli
Özgür Gündem gazetesinin 14. Sayfasında "Totalarizme karşı özyönetim" başlıklı yazısındaeser
sahibi sıfatıyla üzerine atılı "terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru
gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını
yapmak" suretiyle propagandası yapmak suçunu işlediği sabit kabul edilerek; suç konusunun önem
ve değeri, suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer, sanığın kastının ağırlığı nazara alınarak 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince takdiren alt sınırdan ceza tayini ile 1 YIL
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2)Sanığın üzerine atılı ve sübuta eren eylemini basın - yayın yoluyla işlediği sabit olmakla
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi gereğince sanığa
verilen cezada 1/2 oranında arttırım yapılarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
3)Tekerrüre esas sabıkalı geçmişi bulunan sanık hakkında kişilik özellikleri dikkate alınarak
takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
4)Sanık hakkında kanuni ve takdiri başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına
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YER OLMADIĞINA,
5)Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını muvafakat vermemiş olması nedeniyle
6008 sayılı kanunun 7. maddesi ile değişik CMK'nin 231/6 maddesi gereğince HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,
6)Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte
bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA,
7)Sanığın Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2011/98 E2011/108 Kilamı ile verilmiş hapis
cezasının 21.10.2011 tarihindekesinleştiği ve bu nedenle 5237 Sayılı TCK''nın 58/2-a maddesi
uyarınca mükerrir olduğu anlaşıldığından mükerrir olan sanık hakkında verilen cezanın 5237 sayılı
TCK''nın 58/7. maddesi uyarınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE İNFAZ
EDİLMESİNE ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
8)Sanık Tahir TEMEL hakkında karar kesinleştiğinde, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
2011/98 E2011/108 Kve 20.08.2013 tarihli ek kararı ile 6352 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi
gereğince hükmün infazının ertelenmesine karar verildiği, erteleme kararının verildiği tarihten
itibaren üç yıl içerisinde yeni bir suç işlemiş olduğundan Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne
ihbarda bulunulmasına,
XVII-VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ YÖNÜNDEN;
1)Haklarında beraat kararı verilip kendisini özel müdafii ile temsil ettiren sanıklar yönünden
hüküm tarihi itibariyle yürürlükteki AAÜT'ne göre 5.450,00 TL ücret-i vekaletin hazineden tahsili ile
sanıklara verilmesine,
2)Haklarında beraat kararı verilen sanıklar yönünden yapılan yargılama giderlerinin hazine
üzerine bırakıldıktan sonra aşağıda dökümü yapılan her bir sanığın sarfına neden olduğu (994,40 TL)
yargılama giderlerinin CMK 325. maddesi gereğince sanıklardan ayrı ayrı tahsili ile hazineye irat
olarak kaydına,
XVIII)Beraat eden sanıkların gözaltında ya da tutuklulukta geçirmiş oldukları süreler
yönünden (varsa) CMK'nin 141 ve 142. maddeleri gereğince maddi ve manevi tazminat talebinde
bulunabileceğinin bildirilmesine, (Bildirildi)
XIX)Sanıkların hükmün kesinleşmesinden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyetinin
kısıtlanması sonucunu doğuran gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin (varsa) TCK'nın 63.
maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA,
Adli emanetin 2016/3890, 2016/9677, 2016/2093 emanet sırasında kayıtlı suça konu haber,
yazı ve içeriklerin yayınlandığı gazete ve dergilerin DOSYADA DELİL OLARAK
SAKLANMASINA,
Dair, yürütülen açık yargılama sonunda Cumhuriyet Savcısının katılımıyla ve oybirliğiyle,
mütalaaya kısmen uygun olarak sanıklar Tahir Temel, (sanık Tahir Temel'in SEGBİS sistemi ile)
Emire Eren Keskin ve Reyhan Çapan'ın, bir kısım sanıklar müdafii Av. Özcan Kılıç, sanık Nuray
Özdoğan müdafii Av. Senem Doğanoğlu,sanık Ayşe Berktay müdafi Av. Sercan Korkmaz'ın yüzüne
karşı diğer sanıklar ve müdafilerinin yokluğunda, yüzüne karşı verilmiş olanlar yönünden kararın
tefhiminden, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ edilmesinden itibaren yedi (7) gün
içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik
olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların
ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya ağır ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza
Mahkemesine veya Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak
hüküm tarihi itibariyle yürürlükteki 5271 sayılı CMK'nun 272 ve devamı maddeleri uyarınca
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu isteminde bulunulabileceği,
sanıklar tarafından hakkında verilen karar yönünden yasal süresi içerisinde yasa
yollarınabaşvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği açıklanıp, 5271 sayılı CMK'nın 231/1
maddesi uyarınca 232/6 maddesine uygun hüküm fıkrası tutanağa geçirilerek hüküm alenen okunup
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YARGILAMA GİDERİ TABLOSU:

1
2
3
4
5
6
7

SANIK ADI SOYADI TERCÜMAN ÜCRETİ POSTA GİDERLERİ TOPLAM
AYŞE BATUMLU KAYA
----35,90 TL
35,90 TL
EMİRE EREN KESKİN
----352,50 TL
352,50 TL
HÜSEYİN AYKOL
----90,40 TL
90,40 TL
HÜSEYİN GÜÇLÜ
100,00 TL
32,40 TL
132,40 TL
REYHAN ÇAPAN
----309,40 TL
309,40 TL
REYHAN HACIOĞLU
----40,40 TL
40,40 TL
TAHİR TEMEL
----33,40 TL
33,40 TL
TOPLAM
994,40 TL
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