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 :2-AYŞE DÜZKAN, SEDAT ŞAKİRKızı 

FERUZAN'den olma, 30/10/1959 doğumlu, İZMİR ili, 

KONAK ilçesi, NAMIK KEMAL köy/mahallesi, 81 cilt, 
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SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu 

Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak 

 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/05/2016, Beyoğlu/İSTANBUL 

 

SEVK MADDESİ : 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle 

Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza 

Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. Maddesi.( Her iki 

şüpheli hk) 

DELİLLER :Özgür Gündem Gazetesinin 08 Mayıs 2016 tarihli 

baskısı, inceleme ve soruşturma kayıt tutanağı, ifade 

tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm 

soruşturma kapsamı. 
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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 

 

T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' 

isimli gazetenin 8 Mayıs 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, sekizinci sayfasında '' Mezar Var 

Rozerinim Yok  '' başlıklı yazı içeriğinde ''Rozerin katledildikten 20 gün sonra köyünde mezar 

kazdıklarını ancak 101 gündür mazarın boş olduğunu söyleyen gözü yaşlı anne 'Mezar var 

Rozerinim yok. Bir anne kıznı toprağa vereceği günü bekler mi?.... ' '' şeklindeki , dokuzuncu 

sayfasında '' Mahalle Mahalle Direniş'' başlıklı yazı içeriğinde ''Nisebin'de de 6 mahallede 

direniş sürüyor. Çele'de ise yasak 1 köy ve 4 mezraya daha yayıldı...  '' şeklindeki, '' Direniş 

56'ıncı Gününde  '' başlıklı yazı içeriğinde '' Merdin'in Nisebin ilçesinde soykırım saldırılarına 

karşı özyönetim direnişi 56'ncı gününde....   '' şeklindeki , '' Nisebin'de 5 Araç Darbelendi '' 

başlıklı yazı içeriğinde '' Nisebin'de gerçekleştirilen eylemlerde 1 özel harekatçı öldü, 5 araç da 

darbelendi....   '' şeklindeki , onbeşinci sayfasında '' Nu Jın Ankara'da Gösterildi '' başlıklı yazı 

içeriğinde ''Kobane'de DAİŞ çetelerine karşı YPJ saflarında savaşan Elif Kobane, Viyan 

Peyman ve Arin Mirxan 'ın yaşamını konu alan ' Nu Jin ' filmi Ankara'da gösterildi.... '' 

şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli 

silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla 

saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi 

otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri 

eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir 

kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,  

5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi 

incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu 

olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip 

olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu 

bulunduğunun bildirildiği, 

Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan 

KIZILKAYA'nın 23/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 08/05/2016 tarihli 

baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan ve 

soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun 

kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi 

konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip 

olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip 

yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği 

yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine son günlerde gazetede dayanışma 

amacıyla günlük genel yayın yönetmenlerinin görev yaptığını, bu kişilerin editöryal toplantılara 

da katıldığınıbeyan ettiği, 

Özgür Gündem isimli gazetenin 8 Mayıs 2016 tarihli baskısında genel yayın yönetmeni 

olarak görev yaptığı belirlenen şüpheli Ayşe DÜZKAN 'ın Cumhuriyet Savcılığımızda alınan 

23/05/2016 tarihli ifadesinde, Özgür Gündem isimli gazetenin baskı altında bulunmasından 

dolayı dayanışma maksadıyla bir günlüğüne genel yayın yönetmenliğini üstlendiğini, 8 Mayıs 

2016 tarihli baskı için gerçekleştirilen editöryal toplantıya katıldığını, niyetinin gazete ile 

dayanışma içerisinde olmak olduğunu, soruşturmaya konu yazı başlıklarının ve içeriklerinin 

editörler tarafından seçilerek gazeteye alındığını, editörlerin bu haberleri nereden temin edip 

aldıklarını bilmediğini beyan ettiği  görülmekle, 

İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan 

içeriklerde PKK/KCK terör örgütünün vebağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem 



ve faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar 

görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK  

eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti, 

baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasınındüşünce ve ifade hürriyeti veya basın 

hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmayakonu edilen yazı içeriklerinin bütün 

halinde terör örgütüPKK nın propagandası mahiyetinde olduğu, gazetenin sorumlu yazı işleri 

müdürü ile genel yayın yönetmeni olan şüphelilerin 5187 sayılı Basın Kanununun 11 maddesi 

uyarınca bu propagandadan dolayı cezai sorumluluklarının bulunduğu anlaşıldığından; 

Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı 

sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür 

Gündem gazetesinin 8 Mayıs 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA 

karar verilmesi, kamu adına talep veiddia olunur. 24/05/2016 
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