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DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZETECİ CEZAEVİ: TÜRKİYE

12 Eylül 1980 Darbesi döneminde 31 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye’de şuan darbe 
döneminden bile daha vahim bir durum yaşanmaktadır. Bugün uluslararası ortamda Türkiye, 
dünyanın en büyük gazeteci cezaevi olarak görülmektedir.

Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre 2012 yılında dünyada en çok gazetecinin tutuklu 
olduğu ülke Türkiye’ydi. 2012 yılı başında 104 gazeteci ve 35 dağıtımcı cezaevindeydi. Ancak 
bu sayıların kesin olduğunu söyleyemeyiz; çünkü tutuklamalar devam ettiği ve her gün yeni bir 
gözaltı operasyonu yapıldığı için sayı sürekli değişmektedir. Son tespitlerimize göre Nisan 2013 
tarihi itibariyle cezaevlerinde gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklanmış ve hüküm giymiş 
gazeteci sayısı 65’tir. Ülkemiz Sınır Tanımayan Gazeteciler Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2005’te 
98. sıradayken, 2012 yılında 148. sıraya gerilemiş ve şuan 154. Sırada bulunmaktadır.

Bugün Türkiye’de yaşanan ifade özgürlüğündeki gerilemenin en temel nedeni yargının 
bağımsızlığını yitirmiş olmasıdır. Türkiye’de insanlar,

• haksız ve hukuksuz yere düzenlenen baskın ve gözaltılar ile tutuklanıyor, 

• yıllarca hakkında iddianame hazırlamadan hapiste tutuluyor, 

• hazırlanan iddianamelerde somut kanıtlara dayanmayan suçlamalar ile karşılaşıyor. 

Adalet mekanizmasındaki bu bozulma, ifade özgürlüğünün sağlanmasının en temel 
bileşenlerinden olan özgür basına yönelik baskıyı ve otosansürü tetiklemektedir. Başbakan’ın 
gazetecilere yönelik söylemleri de bu baskıyı ve otosansürü daha da artırmaktadır. Başbakan’a 
yakın isimlerin gazetelerde yer alacak yazı ve haberlere yönelik medya patronlarına, 
gazetecilere ve köşe yazarlarına yönelik müdahalelerde bulunması ise bu süreci daha da vahim 
hale getirmektedir. 

“Batsın sizin gazeteciliğiniz” diyerek yapılan haberlere yönelik saldırgan bir tutum sergileyen 
Başbakan, “Bu gazeteleri evlerinize sokmayın” diyerek adeta kamuoyuna neyi okuyacağı neyi 
okumayacağını telkin etmektedir. Diğer yandan, “gazeteci kılığına girmiş teröristler” diyerek 
hedef gösterilen gazeteciler sadece “gazetecilik mesleği faaliyetlerinden” ötürü cezaevinde 
tutulmaktadır. 

Başbakan, “Köşende yazı yazanın maaşını sen veriyorsun. Yarın feryat etmeye geldiğin zaman 
da feryat etmeye hakkın yok...  Kusura bakma kardeşim bizim dükkânda sana yer yok. Çünkü 
herkes vitrinine layık olanını koyar” diyerek medya patronlarını tehdit etmiştir. İktidar ile ters 
düşmek istemeyen medya patronları ise muhalif çizgideki gazetecileri işlerinden atmaya 
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başlamış ve süreç gazetecilerin sektörde iş bulamamasına neden olmaya başlamıştır. Tüm 
bunların yanında, Başbakan, bunların “Tasmalarını biz çıkardık” diyerek gazetecilere yönelik 
hakarete varan bir dil kullanarak, gazetecilik mesleğinin saygınlığına saldırmaya devam etmiştir. 

İfade özgürlüğünün en önemli unsurlarından olan özgür basına yönelik böylesi bir baskı 
ortamında yayınlamış olduğumuz bu Raporda, gazetecilik mesleğine ilişkin faaliyetlerden 
dolayı cezaevinde olan muhabir, dağıtımcı, köşe yazarları vb. gazeteciler ile yapılan birebir 
görüşmelerden ve mektuplardan elde edilen bilgilere yer verilmiştir. 

Raporun içeriğinde de görülebileceği gibi, Türkiye’de cezaevlerinde olan gazetecilerin bir 
bölümü KCK örgütü ile ilişkilendirilmekte diğer bölümü devlete karşı suç işlemek ile itham 
edilmektedirler. Suçlamalar farklılaşsa bile gazetecilerin cezaevinde olmalarına neden olan 
iddialar ve deliller ortaklık göstermektedir. Ve bu ortak yan gazetecilik mesleğini icra etmek 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Davaların tümünde belli fi kirlerin ifade edilmesi ve belli kitapların, 
gazetelerin ve dergilerin bulundurulması suç teşkil etmektedir. Diğer yandan, delil olarak 
gösterilen belgelerin, bilgisayar çıktılarının kendilerine ait olmadığı ve polis imalatı olduğu 
yönündeki iddialar tüm tutuklu gazeteciler tarafından ifade edilmektedir.

Tüm iddianamelerde ve suçlamalarda, gizli tanık ifadeleri kullanılmakta ve artık tedbir olmaktan 
çıkmış ve cezaya dönüşmüş tutukluluk süreleri mevcuttur. 

Gazeteciler haber takip etmek, haber kaynağı ile görüşmek, eylem ve miting gibi olayları 
takip etmek, bu olayların haberini yapmak gibi suçlamalar ile itham edilmektedirler. Diğer 
yandan, kendisine ait olmayan değerlendirmeleri aktaran yazarın, hatta bu kitabı yayınlayan 
yayın evi yöneticileri de cezalandırılmaktadır. Diğer bir deyişle, görüş açıklama kadar görüşün 
açıklanmasına aracılık etme de aynı muameleyle karşılaşmakta, “görüşün tehlikeli etkilerinden” 
yazarlar kadar yayıncılar da sorumlu tutulmaktadır.

Gazetecilerin cezaevlerinde olmalarına neden olan iddia ve delillerin bazılarını aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkün:

• 1 Mayıs, 8 Mart, YÖK Protestosu, 16 Mart protestosu, Parasız Eğitim protestoları gibi eylemleri 
takip etmek ve haberini yapmak ile örgüt propagandası yapıldığı iddiası

• Pozantı Cezaevi’nde Kürt Çocuklara yönelik uygulanan taciz ve tecavüz iddialarını 
haberleştirmek ile devletin mahremiyetini ortay çıkarmak iddiası.

• Haber kaynakları, genel yayın yönetmeni ve yazı işleri ile yapılan görüşmelerin örgüt içi 
görüşme olduğu iddiası 

• Bilgisayarlarından çıktığı iddia edilen imzasız dokümanlarda isimlerinin geçmesi nedeniyle 
örgüt üyeliklerinin bulunduğu iddiası
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• Ülkenin Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ile yapılmış olan görüşmelerin haberinin 
yapılması

• Ve baskısı yapılmamış bir kitabın suç delili sayılması 

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Sınır Tanımayan  Gazeteciler ve 
Gazetecileri Koruma Komitesi gibi uluslararası kuruluşlar davaları takip etmekte, Türkiye’de 
ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü hakkında raporlar yayınlamaktadır. Diğer yandan 
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan rapor 
ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Kuşkusuz, uluslararası düzeyde etkisi olan kurumların, 
Türkiye’de yaşanan bu durumun iyileşmesi yönünde ciddi etkileri bulunmaktadır. 2012 yılı 
boyunca serbest bırakılan gazetecilerin, böylesine bir uluslararası baskı sonucu serbest 
kaldıklarını söylemek abartı olmayacaktır. Bu nedenledir ki bahsi geçen kurum, kuruluş 
ve organizasyonlar aracılığıyla, Türkiye’de özgür basının ve ifade özgürlüğünün korunup 
geliştirilmesi yönünde birlikte çalışmanın önemi büyüktür. 

Diğer yandan Türkiye’yi “dünyanın en büyük gazeteci cezaevi” olmaktan kurtarmanın yolu 
gerçek anlamda demokrasinin ilkelerini işletmekten geçmektedir. Bunun içinde siyasi erkin 
gazetecileri baskı altında tutmaktan vazgeçmesinin koşulları yaratılmalı ve kurumsal olarak 
teminat altına alınmalıdır. Basın özgürlüğünün kısıtlanması yolunda en temel dayanak olan 
Terörle Mücadele Kanunu’nda köklü reforma gidilmeli ve Türk Ceza Kanunu’ndaki kısıtlayıcı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması bir başlangıç olarak görülmelidir.

Sonuç olarak, hazırlamış olduğumuz bu Rapor ile ülkemizde basına yönelik baskıları bir kez 
daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bu Raporu, cezaevinde tutulan, mesleklerini otosansür 
baskısıyla sürdürmek zorunda bırakılan ve muhalif bir çizgide mesleklerini sürdürdükleri için 
işlerinden olan gazetecilere ithaf ediyoruz.

Saygılarımızla,

CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Üyeleri

Nurettin DEMİR
Muğla Milletvekili

Veli AĞBABA
Malatya Milletvekili

Özgür ÖZEL
Manisa Milletvekili
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ÖNSÖZ

ÖZGÜR BASIN VARSA, ÖZGÜR TOPLUM VARDIR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 16 Ocak 2013 tarihli genişletilmiş il başkanları 
toplantısında yaptığı konuşmada, hapisteki gazeteciler hakkında daha önce de hükümet 
yetkilileri tarafından defalarca ileri sürülen bazı iddiaları yeniden gündeme getirdi. 

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci diye açıkladığı bazı mahkûmları 
açıklamak istediğini” ifade eden Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Sadece mahkûmlar… O malum milletvekiline tepki gösteren CHP milletvekillerinin, 
Genel Başkanlarının neyi savunduğunu görmelerini istiyorum ve CHP’ye gönül veren 
vatandaşlarımın da neyin, kimin peşinden gittiklerini bilmesini istiyorum. 

H.D. isimli şahıs, güya gazeteci. Mahkûm olduğu suçlar ne biliyor musunuz? MLKP terör 
örgütüne üye olmak, kaldığı hücre evinde değişik çapta ateşli silahlar bulundurmak, resmi 
belgede sahtecilik, Kadıköy’de marinaya patlayıcı koymak, silahlı banka soygunu. Suçlar 
bunlar… Bu, gazeteci... Böyle gazeteci olur mu? 

Bir başka şahıs: M.G. Mahkûm olduğu suçlar: DHKP-C üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik, 
bir polis memurunu, bir bekçiyi katletmek, şehit etmek, polise silahlı saldırı, polislerle silahlı 
çatışmaya girmek, yaralamak ve öldürmek… İşte size bir gazeteci daha… Arkadaşlar böyle 
gazeteci olur mu? 

Bunlar CHP Genel Başkanı ve yanındakilere göre gazeteci ve o örgüte göre de gazeteci…

E.S. Mahkûm olduğu suçlar: TKPML, TİKKO ve PKK örgüt üyesi olmak, emniyet müdürlüğü 
ekiplerine silahlı saldırı, silahla yaralamak, örgüt adına haraç toplamak. 

İşte bunlar, CHP Genel Başkanının gazetecileri… Yanındakilerin sunduğu gazeteciler… 
Bu örgütün ifade ettiği gazeteciler... Herhalde benim buradaki gazeteci kardeşlerim de 
böyle gazetecileri tanımamışlardır, tanımazlar, bilmezler.”
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Herkesin hiç tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla sözü edilen bu hükümlü gazetecileri 
savunabilmeleri için iddiaları teker teker yanıtlayalım. 

1 Başbakanın H.D. olarak bahsettiği kişi Hatice Duman’dır. Adalet Bakanlığı’nın TGS’ye 
gönderdiği 5 Ağustos 2011 tarihli resmi yazıya göre “basın kartı sahibi” olduğu 
belirtilen Hatice Duman hakkındaki suçlama “yasadışı silahlı örgüt kurmak veya 

katılmak.” Tıpkı aynı resmi yazıda “basın kartı sahibi olmadığı” belirtilen Mehmet Haberal 
hakkındaki “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçlaması gibi. Ya da aynı resmi 
yazıda “basın kartı sahibi” olduğu belirtilen Hüseyin Soner Yalçın, Ahmet Şık veya Nedim 
Şener hakkındaki “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlaması gibi.

TGS’nin yayımladığı hapisteki gazeteciler listesiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı’nın 
25 Ağustos 2011 tarihinde yaptığı açıklamanın ekindeki tablolara göre ise (ki bu 
açıklama ve tablolar bakanlığın internet sitesinden kaldırılmış durumda); Hatice Duman 
hakkındaki suçlama “yasadışı silahlı örgüt kurma ve katılmak (MLKP), anayasal düzeni 
zorla değiştirmeye kalkışmak.”

Görüldüğü gibi ortada Başbakanın söylediği gibi “kaldığı hücre evinde değişik çapta 
ateşli silahlar bulundurmak, resmi belgede sahtecilik, Kadıköy’de marinaya patlayıcı 
koymak, silahlı banka soygunu” gibi suçlamalar yok.

Atılım gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü olduğu dönemde hakkındaki asılsız iftiralarla 
tutuklanan Hatice Duman, “anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüsten” ömür boyu 
hapse mahkûm edildi.

2 Başbakanın M.G. olarak bahsettiği kişi Mustafa Gök’tür. Adalet Bakanlığı’nın TGS’ye 
gönderdiği 5 Ağustos 2011 tarihli resmi yazıya göre “basın kartı sahibi olmadığı” 
belirtilen Mustafa Gök hakkındaki suçlama “anayasal düzeni zorla değiştirmeye 

kalkışmak.”

Adalet Bakanlığı’nın 25 Ağustos 2011 tarihli basın açıklamasının ekindeki tabloya göre 
ise Mustafa Gök hakkındaki suçlama “silahlı terör örgütüne (DHKP-C’ye) üye olmak.”

Başbakanın dediği gibi “resmi belgede sahtecilik, bir polis memurunu, bir bekçiyi 
katletmek, şehit etmek, polise silahlı saldırı, polislerle silahlı çatışmaya girmek, yaralamak 
ve öldürmek” gibi suçlamalar burada da yok.
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Emek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi olduğu dönemde tutuklanan Mustafa Gök, 
“anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmaktan” ömür boyu hapse mahkûm edildi.

3 Başbakanın E.S. olarak bahsettiği kişi Erdal Süsem’dir. Adalet Bakanlığı’nın TGS’ye 
gönderdiği 5 Ağustos 2011 tarihli resmi yazıya göre “basın kartı sahibi olmadığı” 
belirtilen Erdal Süsem hakkındaki suçlama “anayasal düzeni zorla değiştirmeye 

kalkışmak.”

Adalet Bakanlığı’nın 25 Ağustos 2011 tarihli basın açıklamasının ekindeki tabloya göre 
ise Erdal Süsem hakkındaki suçlamalar “TKP/ML TİKKO silahlı terör örgütünü yönetmek, 
polis memurundan gasp ettiği silahla bir kişiyi öldürmek, polisle çatışmaya girerek ateş 
açmak.”

Bu suçlamalarla ilgili olarak Erdal Süsem’in “Adalet Bakanlığı’na açık mektubunu” 
10 Ocak 2012 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur ile birlikte TBMM’de 
düzenlediğimiz basın toplantısında açıklamıştık. Bu konuda, elinizdeki raporun Erdal 
Süsem ile ilgili bölümünde, Süsem’in Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in ithamlarına verdiği 
yanıtı ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. 

Fakat Başbakanın yukarıdaki iddialarını yanıtlarken Erdal Süsem’in mektubunun 
sonundan bir tümceyi tekrarlamakla yetinelim: 

“Gerçeği çarpıtmaya, manipülasyona neden gereksinim duyuyorsunuz ki?”

Elbette biz, bu iddiaları Erdal Süsem’in kaleminden 2012’nin başlarında çürüttüğümüzü 
zannediyorduk. Belki de o nedenle Sayın Başbakan, 16 Ocak 2013 tarihinde yaptığı 
açıklamada, Erdal Süsem hakkında daha önce olmayan yeni iddiaları gündeme getirdi: 
“TKPML, TİKKO ve PKK örgüt üyesi olmak, emniyet müdürlüğü ekiplerine silahlı saldırı, 
silahla yaralamak, örgüt adına haraç toplamak.”

Erdal Süsem’in, örgüt üyeliği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12 Kasım 2012 tarihli 
toplantısında Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından da gündeme getirildi. 
Komisyondaki CHP milletvekilleri ise bu iddialara itiraz etti; hatta CHP İstanbul Milletvekili 
Melda Onur’un “Kusura bakmayın da üç örgüte üyelik olmaz. Yanlışınız var Sayın Bakan” 
ifadesi tutanaklara da geçti; ama duymazdan gelindi.

Ortada Türkiye’yi yakıcı ciddi bir basın ve ifade özgürlüğü sorunu varken, bu kadar çok 
sayıda gazeteci, yazar, aydın, bilim insanı, avukat, sendikacı, belediye başkanı ve öğrenci, 
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yalnızca düşüncelerinden dolayı Terörle Mücadele Kanunu’ndaki katalog suç tanımları 
kapsamında cezaevine konulmuşken sorunu çözmek için gayret göstermek yerine, 
siyasi polemik yapmaya, sayıları çarpıtmaya, yalan söylemeye neden gerek duyulur ki? 
Herhalde sorunu çözme niyet ve iradesi olmadığından...

AB Bakanı Egemen Bağış, 4 Şubat 2013 tarihli Star gazetesinde yayımlanan “Türkiye’nin 
AB perspektifi  ve medya” başlıklı yazısında “darbe dönemleri” ile “sivil yönetimleri” 
kıyaslama gafl etinde bulundu. Yazısında, “Bugün çok şükür o günleri geride bıraktık” 
diyen Egemen Bağış’a göre, 12 Eylül darbesi sonrasında 31 gazeteci cezaevine girdi, 400 
gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi, 3 bin 315 yıl hapis cezası verildi. 

“Çok şükür denilen” yeni dönemde, sadece 2009 yılının başından bu yana hapse girip 
çıkan gazeteci sayısı şimdiden 120’ye ulaştı; halen 70’e yakın gazeteci ise hapiste 
bulunuyor.  500’den fazla gazeteci hakkında açılmış 10 binlerce dava ve soruşturma var. 
Haklarında 500’er yıl hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen onlarca 
gazeteci halen tutuklu olarak yargılanıyor. Haklarında müebbet cezası verilmiş hükümlü 
gazeteciler cezaevinde yatıyor.  

Adalet Bakanlığı, darbe dönemleriyle mukayese bile edilemeyecek kadar utanç düzeyine 
ulaşmış olan bu rakamları gayet iyi biliyor. Adalet Bakanlığı, 2011 yılının Haziran ayında 
Cumhuriyet Savcılıkları aracılığıyla ilk derece mahkemelerden gazeteciler hakkındaki 
soruşturma, yargılama, tutuklama ve mahkûmiyet vakalarıyla ilgili istatistiksel bilgi 
istedi. Fakat toplanan bu istatistikler hiçbir yerde yayımlanmadı. 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 5 Şubat 2013 tarihinde düzenlenen “Türkiye’de İfade ve 
Medya Özgürlüğü Konferansı”nda yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Ülkemiz cezaevlerinde hükümlü olarak bulunanlardan, gazetecilik kimliğiyle 
ilişkilendirilmeye çalışılanların bazılarının, silahlı terör örgütü üyeliği, adam kaçırma, 
ruhsatsız silah ve tehlikeli madde bulundurma, bombalama ve adam öldürme gibi 
ağır cürümler sebebiyle hürriyetleri kısıtlanmış kişiler olması bu değerlendirmelerin 
güvenilirliklerini tartışmalı kılmaktadır. Bunlar arasında, hırsızlık, gasp ve sahtecilik gibi 
yüz kızartıcı fi iller nedeniyle hüküm giyenler de bulunmaktadır.”

Ülkemizde, uluslararası üst düzeyde katılımcılarla “ifade ve medya özgürlüğü” konusunun 
bir konferansta tartışılması bile siyasi polemiklerle yok sayılamayacak kadar ciddi bir 
sorunun var olduğunu gösteriyor. 
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Kaldı ki, Adalet Bakanlığı, kamuoyuna verilen yanıltıcı demeçlerde söylendiği gibi “adli 
suçlardan” değil, “fi kir suçu” olarak nitelendirilen ceza maddelerinden dolayı gazetecilerin 
yargılandığını ve hapsedildiğini çok iyi bilmektedir.

Adalet Bakanlığı, 2011 yılının Haziran ayında ilk derece mahkemelerden istatistiksel bilgi 
talep ederken, sözkonusu yazının ekinde fi kir suçlarını kapsayan 22 ceza maddesinin 
sıralandığı bir tablo da hazırladı. Bu tabloda yazılı 22 ceza maddesine göre Adalet 
Bakanlığı, “adam öldürme; adam kaçırma; ruhsatsız silah ve tehlikeli madde bulundurma; 
bombalama; nitelikli yağma; hırsızlık; dolandırıcılık; gasp; sahtecilik” ya da “çocukların cinsel 
istismarı” gibi adli suçlardan dolayı yargılanan gazetecilerin durumunu sormuyordu 
mahkemelerden.

Adalet Bakanlığı, “terör örgütü üyeliği; terör örgütü propagandası; terör örgütüne yardım 
ve yataklık; halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme; suç işlemeye tahrik; halkı kanunlara 
uymamaya tahrik; suç örgütü kurma; yönetme; üye olma; yardım etme; devletin kurum 
ve organlarını aşağılama; halkı askerlikten soğutma” gibi “fi kir suçu” kapsamındaki ceza 
hükümlerinden dolayı haklarında dava ve soruşturma açılan gazetecilerin durumlarını 
sorguluyordu.

Önceki İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 26 Aralık 2011 tarihli açıklamasında, terörü 
“silahta” değil, “resimde, tuvalde, şiirde, makalede, kitapta” arayan bir tanım yaptı. Terörün 
tanımı böyle yapılınca, tüm gazetecileri “terörist” suçlamasıyla hapse koymanın yolu da 
açılmış oluyor elbette. 

Zaten dünyanın hiçbir ülkesinde –diktatörler tarafından yönetiliyor bile olsa– gazeteciler 
ve aydınlar, düşüncelerini açıkladıkları ya da yönetimlerin haksız uygulamalarını 
eleştirdikleri gerekçesiyle cezaevine konulmazlar. Herkes için üretilen bir suç, her suçlu 
için yaratılan bir terör örgütü mutlaka vardır.

Türkiye’de de Terörle Mücadele Kanunu, “terör” ya da “terörist” ile değil, “siviller” ve 
“toplum” ile mücadele yasası niteliğindedir. Kanun hükümleri açısından bakıldığında, 
cezaevlerindeki hiçbir gazeteci hakkında mesleki faaliyetleriyle ilgili suçlama 
yöneltilmediği iddiası doğrudur. Bu iddiaya itibar edersek, cezaevindeki bütün 
gazeteciler, ya terör örgütü mensubudur ya terör örgütü yöneticisidir ya terör örgütüne 
yardım ve yataklık etmiştir ya da terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütünün 
amacına hizmet etmiştir ve terör örgütü propagandası yapmıştır.
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Ancak bu soyut suçlamaların delili olarak gösterilen eylemlerin tamamı “gazetecilik 
faaliyeti”dir. İşte siyasi iktidarın çok iyi bildiği ancak kamuoyunu yanıltmak amacıyla 
söylemekten kaçındığı gerçek budur. Cezaevlerindeki gazeteciler, terör örgütlerinin 
kamplarında ya da terör örgütlerinin eylem alanlarında yakalanmadılar. Hepsi mesleki 
faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerine ya da gündelik yaşantılarını sürdürdükleri evlerine 
düzenlenen operasyonlar neticesinde gözaltına alınıp tutuklandılar.

Fakat haklarındaki suçlamaların “sözde” kanıtları, gazetecilerin mesleki faaliyetlerine 
dayandırılmaktadır: Haber kaynaklarıyla yaptıkları telefon konuşmaları, arşivlerinde 
bulunan gizli ya da açık belge ve bilgiler, yazdıkları haberler, yorumlar ya da eleştiriler, 
aldıkları notlar, örgüt liderleriyle yaptıkları röportajlar, yayımlanmış ya da yayımlanmamış 
kitaplar…

Hukuk o kadar zorlandı ki, meslektaşlarımızın, yaptıkları haberlerle “hükümeti yıpratmaya 
çalıştığı” ileri sürüldü; terör örgütlerinin amacının da hükümeti silah yoluyla devirmek 
olduğuna işaret edilerek gazetecilerin yaptıkları “hükümeti yıpratıcı” haberlerle “terör 
örgütünün amacına hizmet ettiği” iddia edildi. 

Cezaevindeki gazeteciler hakkındaki tüm iddianamelerdeki temel kurgu budur!

Türkiye’nin bu utanç tablosundan kurtulabilmesi için, Adalet Bakanlığı’nın o tablosunda 
yer alan Türk Ceza Kanunu hükümleri değiştirilmeli, Terörle Mücadele Kanunu tamamen 
yürürlükten kaldırılmalı, özel yetkili mahkemeler ya da terör mahkemeleri lağvedilmelidir. 
Yargı bağımsızlığını sağlayacak düzenlemeler acil olarak gerçekleştirilmelidir.

Görev parlamentonundur.

Bizler meslek örgütleri olarak gazetecilere özgürlük talep ederken halkın gerçekleri 
öğrenme ve bilgi edinme hakkına saygı duyulmasını sağlayacak bir yayıncılığı 
savunuyoruz. 

Kişilik hakkı ihlallerine yol açan, meslek ilkelerine aykırı, dezenformasyon ve manipülasyon 
amaçlı, yönlendirici içerikteki yayıncılık, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. 

Bu anlayışla gazetecilerin hem devlete hem de medya sahiplerine karşı; hem yasalarla 
hem de toplu sözleşmelerle pekiştirilmiş sendikal haklarla özel olarak korunmasını acil 
bir ihtiyaç görüyoruz. Gazetecilerin kendilerini sansür ve otosansürün baskısı altında 
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hissetmeden gerçekleri halka ulaştırması, her türlü fi krin –nefret söylemi ve şiddet 
çağrısı içermeden– yayılmasına ve tartışılmasına aracılık etmesi, esasında toplumun 
özgürleşmesi ve demokrasinin gelişmesi için zorunludur.

O nedenle sloganımız şudur: “Özgür Basın Varsa, Özgür Toplum Vardır!”

Elinizdeki raporda, özgür basın ve özgür toplum mücadelesinde bedel ödemiş 
gazetecilerin öyküleri yer alıyor. 

Onların özgürlüklerine katkı sağlaması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Ercan İpekçi

Türkiye Gazeteciler Sendikası

Genel Başkanı
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1- GİRİŞ

Bir siyasal rejimin “demokratik” olduğu iddiasında bulunabilmek için öncelikli olarak 
o rejimde  “düşünce özgürlüğünün” bulunması gerekir. Bu noktada bilginin üretimi ve 
toplum içinde yaygınlaştırılması gibi süreçlerin en önemli sağlayıcısı kuşkusuz “özgür 
basın”dır. Bunu sağlamanın koşulu ise kurumsallaşmış ve anayasal olarak güvence 
altına alınmış, yasalarla törpülenen değil, yasalarla korunan bir “basın özgürlüğü”dür.

Düşünme ve düşünceyi 
dillendirme özgürlüğünün 
güvencesi olan basın 
özgürlüğüne yapılan her 
antidemokratik müdahale, 
aslında toplumdaki 
her bireyin demokratik 

haklarına baskı ve saldırıdır. Oysa bireyleri bu tür baskı ve saldırılardan koruyacak olan 
bütün önlemleri almak, devletin temel görevleri arasındadır.

Türkiye açısından soruna bakıldığında, hakların koruyucusu olması gereken devlet, 
bu hakların en büyük ihlalcisi konumundadır. Bugün Türkiye basın özgürlüğünde 
dünyada en fazla hak ihlallerinin yaşandığı ülke konumundadır. Oysa Anayasamızın 
28. maddesinde, “Basının hür olduğu, sansür edilemeyeceği” açıkça vurgulanmıştır. 
Buna karşın uluslararası kuruluşların saptamalarına göre Türkiye, gazeteciler için 
dünyanın “en büyük cezaevi” durumuna gelmiş durumdadır. 

Türkiye’nin cezaevlerinde bulunan gazeteciler gerçeğini ortaya koyan bu rapor 
tamamlandığında 71 gazeteci ve dört basın çalışanı cezaevinde bulunuyordu1. Bu sayı 

da durumun, 31 gazetecinin tutuklu olduğu 12 Eylül 1980 darbesi döneminden 

daha ağır ve tehlikeli olduğunu açıkça göstermektedir. 

İnsanlık tarihinin akışı içinde haberleşmenin önemi arttıkça, siyasal iktidarı ellerinde 
bulunduranlar açısından basın kuruluşları da her dönemde büyük önem kazanmıştır. 
En kısa anlatımıyla günümüzün gelişmiş toplumlarında iktidarın, diğer denetim 
kurumlarının yanı sıra yurttaşlar tarafından da denetlenebilmesi, haberalma 

1  Bu çalışmanın sürdürüldüğü 2012 yılının son ayları içerisinde cezaevinde bulunan gazeteci sayısı 71 olsa da sonraki aylarda 
bu sayı değişiklik göstermiştir. Bu konuda güncel bilgiye ulaşmak zordur. Elde edilen son bilgilere göre, Rapor Ek-1’de belirtilen 
gazetecilerden Kâmuran SUNBAT, Özlem AĞUŞ, Mehmet YEŞİLTEPE ve Ömer Faruk ÇALIŞKAN serbest bırakılmışlardır. Bunu izleyen 
süreçte Zeynep KURAY ve Zeynep KURİŞ de serbest bırakılmıştır. Ancak gazeteci olarak yaptıkları etkinliklerden dolayı 2013 yılının 
başında tutuklanan gazeteciler de bulunmaktadır. Bu nedenle tutuklu gazeteciler listesinin güncel olabilmesi için konunun sürekli 
izlenmesi gerekmektedir.

 12 Eylül 1980 darbesi döneminde 31 gazeteci 
tutuklu iken, bugün Türkiye’de tutuklu olan 
gazeteci sayısı, durumun darbe döneminden 
bile daha ağır ve tehlikeli olduğunu açıkça 
göstermektedir.

Giriş
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özgürlüğünün güvencesi olan özgür basın sayesinde mümkün olabilmektedir. Basın 
özgürlüğüne bu açıdan bakılınca, basın özgürlüğünden ilk vazgeçenlerin ya da 
basınla sürekli kavga edenlerin neden diktatörler olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Çünkü 
diktatörlerin egemen olduğu ülkeler için basın özgürlüğü, diktatörlerin iktidarlarını 
korumak ve sürekli kılmak noktasında en büyük riski oluşturmaktadır.

Bu saptamalardan yola çıkarak söylersek, hemen her alanda, her geçen gün baskılarını 
artıran AKP hükümeti, eleştirel görüşlerin susturulması ve gerçeklerin ortaya 
çıkmaması ve yayılmaması için elinden geleni yapmaktadır. AKP, basın üzerinde 
de baskı yöntemleri kullanmaya başlamış ve nitekim şu anda basın, âdeta iktidar 
tarafından “tahakküm” altına alınmıştır.

Başbakan, kullandığı dil ve söylemlerle açıkça gazetecilerin saygınlığını yok etmeye 
yönelik açıklamalar yapmakta, onu ve iktidarını eleştiren yazarları uyarması ya da 
işten atması için basın kuruluşlarının patronlarını zorlamaktadır. Dahası eleştiriye 
katlanamayan, hep övgü bekleyen Başbakan, basın kuruluşlarına durmadan hakaret 
davası açmakta; AKP iktidarınca bu yolla da basın kuruluşlarına üstü kapalı ya da 
açıkça baskı uygulanmaktadır. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün bu durumla 
ilgili yaptığı şu saptama, bugün ülkemizde bu alanda olan bitenin kısa bir özeti 
niteliğindedir: “Tüm bu tutuklamalar, dinlemeler, küçümseyici söylemler ‘medyada tehdit 
iklimini’ yeniden başlatmıştır.”

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin 
(CPJ), “Türkiye’nin Basın Özgürlüğü 
Krizi” başlıklı araştırması2, Türkiye’de 
basın özgürlüğüne karşı, yakın 
tarihte görülen en büyük saldırının 
gerçekleştiğini göstermektedir. 
Gazeteciler, terör suçları ya da devlete 
karşı suç işlemekle suçlanıp hapsediliyor, Türklüğü aşağılamak ya da yargılamayı 
etkilemek gibi suçlarla haklarında dava açılıyor ve basında otosansürün yerleşmesi için 
çeşitli baskıcı yöntemler kullanılıyor. 

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Aralık 2012 raporunda da görüleceği üzere Türkiye; 
gazetecilik etkinlikleri nedeniyle hapsedilen 49 gazeteciyle İran’dan (45); Çin’den (32) 
ya da Eritre’den bile (28) çok sayıda gazeteciyi cezaevinde tutmaktadır. Bunun yanı 
sıra teokratik monarşi ile yönetilen Suudi Arabistan’da 4; mutlak monarşi ile yönetilen 

2  Gazetecileri Koruma Komitesi (2012), Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Krizi: Gazetecilerin Hapsedildiği ve Muhalefetin Suç Sayıldığı 
Günler, United BookPress: New York.

Giriş

Dünyada en çok gazeteciyi hapseden 
ülke olarak tanınan Türkiye’de basını, 

baskı altına almak için gazetecileri 
cezaevine kapatma yöntemi 

benimsenmektedir.
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Giriş

Bahreyn’de 1; Yemen’de 1; Hindistan’da 3; dahası diktatörlük diye nitelenen Suriye’de 
de 15 gazeteci, gazetecilik etkinliklerinden dolayı cezaevinde tutulmaktadır. Bu 
durum, demokrasi açısından kendisini bölgesinde model olarak gösteren, ülkesinde 
“ileri demokrasi” olduğunu ileri süren bir iktidar açısından açıklanması zor bir çelişkidir.

Dünyada en çok gazeteciyi hapseden ülke olarak tanınan Türkiye’de basını, baskı altına 
almak için gazetecileri cezaevine kapatma yönteminin benimsendiği söylenebilir.

Gazeteciler iki farklı gerekçeyle 
cezaevinde tutulmaktadır. İktidarın 
gerekçesinin dayanağı terörizm ile 
devlete karşı işlenen suçlamalardır. 
Kürt kökenli gazeteciler terörizmle 
ilgili suçlamalarla, öteki muhalif 
gazeteciler de hükümet karşıtı 
komplolara katılmak suçlamasıyla 
içeride tutulmaktadır.

Gazetecilik etkinlikleri nedeniyle 
tutuklu olan gazetecilerin yaptıkları 
haberler ya da köşe yazıları, hükümet 
karşıtı olarak nitelendirilmektedir. 

Yalnızca mesleki etkinlikleriyle ilgili davalarda bile terörle mücadele yasaları 
kullanılmaktadır. Siyasal iktidar tarafından uygunsuz bulunan görüşlerin 

açıklanmasına “terör eylemi” muamelesi yapılmaktadır. 

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütünün 19 Aralık 2012’de yayınladığı 
raporda da saptandığı gibi gazeteciler bugün, tıpkı öteki davaların hepsinde 
karşılaşılan ortak bir sorunla karşı karşıya kalmakta ve onlar da iddianame hazırlanırken 
ya da yargılanırken uzun süre tutuklu kalmaktadırlar. 

Bu nedenle tutuklu bulunan gazeteciler hakkında ayrıntılı bir inceleme yapılması, 
konunun enine boyuna araştırılması ve sürece ilişkin daha açık bilgeler edilebilmesi 
için, belgelere dayalı bilgilendirici bir rapor hazırlanması zorunluluk olmuştur. 

Gazeteciler iki farklı gerekçeyle  
cezaevinde tutulmaktadır. 
İktidarın gerekçesinin dayanağı 
terörizm ile devlete karşı işlenen 
suçlamalardır.
Kürt kökenli gazeteciler terörizmle 
ilgili suçlamalarla, öteki muhalif 
gazeteciler de hükümet karşıtı 
komplolara katılmak suçlamasıyla 
içeride tutulmaktadır.
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Giriş

Kapsam

Bu rapor, Aralık 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında cezaevinde bulunan gazetecilere 
yapılan ziyaretlerde gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler ve gazetecilerle durumlarına 
ilişkin yapılan yazışmalar sonucu elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Raporda 
adı geçen gazetecilerden bazıları bu süre içinde ya serbest kalmış ya da tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. 

Ek -1’de verilen 71 kişilik liste, 29 Mart 2013 tarihinde güncellenmiş ve listedeki 67 
gazetecinin 29 Mart 2013 tarihi itibariyle halen cezaevinde olduğu belirlenmiştir.3

Ek-2’deki liste ise gözaltına alınan, tutuklanan ve sonra serbest bırakılanlarla tutuksuz 
yargılanan gazetecileri kapsamaktadır.

Amaç

Bu raporun amacı, toplumun bilgilenme hakkının belkemiği olan özgür basın 
emekçilerinin hangi gerekçelerle cezaevinde olduğunu saptamak; varlığına 
inandığımız bir hukuksuzluğu bütün topluma, bütün boyutlarıyla gösterebilmektir. 
Öte yandan bu rapor, cezaevlerine kapatılan muhalif kimlikli gazetecilerin durumlarını 
anlatarak toplumsal-siyasal açıdan bir duyarlılık ve bilinç oluşturmayı; Türkiye’de 
yürütülen düşünce ve basın özgürlüğü savaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktır.

Yöntem

Bu raporu oluşturmak için, 
cezaevine kapatılan gazetecilerle 
yüz yüze görüşülmüş; sonra onlarla 
yazışmalar yapılmıştır. Yüz yüze 
görüşmelerde her gazetecinin 
hukuksal durumu ve cezaevi 
koşulları hakkında bilgi alınmıştır. 
Ayrıca Gazetecileri Koruma 
Komitesinin (CPJ),  Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün (RSF) konuyla ilgili raporları 
incelenmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde gazetecilerin hangi cezaevinde olduğu, mevcut 
durumları, yaşadıkları hak ihlalleri ve davalarına ya da iddianamelerine ilişkin görüşleri 
raporun ekler kısmında ayrıca sunulmuştur.

3  Serbest bırakılan 5 gazeteci listede belirtilmiştir.

Bu rapor, cezaevlerine kapatılan muhalif 
kimlikli gazetecilerin durumlarını 

anlatarak toplumsal-siyasal açıdan 
bir duyarlılık ve bilinç oluşturmayı; 

Türkiye’de yürütülen düşünce ve basın 
özgürlüğü savaşımına katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır.
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2-  CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLER: 
 İZLENİM VE SAPTAMALAR

Bir ülkede özgürce düşünmenin ve düşündüğünü özgürce anlatmanın kısıtlı olması ya 
da sürekli engellenmesi, basın ve yayın kuruluşlarının tanımlarıyla, üstlenmiş oldukları 
görevleri gerçekleştirmelerinin önündeki en büyük engeldir. İfade ve düşünce 
özgürlüğünün anayasa ve yasalar ile korunamadığı bir ülkede gazeteciler, yazarlar ve 
diğer basın çalışanları mesleklerini yapamadıkları gibi, kişi haklarının gasp edilmesi 
ve en temel hak olan yaşama hakları da ciddi risk altındadırlar. Bu durumun en açık 
kanıtı hepsi acımasızca öldürülen Sabahattin Ali, Abdi İpekçi, Turan Dursun, Musa 
Anter, Metin Göktepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Uğur Mumcu ve Hrant Dink 
gibi saygın kişilerdir. 

Türkiye’de yazarların, öğretim 
üyelerinin, yayıncıların, gazetecilerin, 
kimi zaman düşüncelerini açıkladıkları, 
kimi zaman yalnızca düşünce 
açıklamaya aracılık ettikleri için 
kovuşturmaya uğradıklarını, maddi ve 

manevi zararlara uğradıklarını bilmekteyiz. Bugün, ülkenin en önemli sorunlarından 
birine çözüm önerisi olarak sunulan bir görüşün bölücülük sayılarak takibata 
uğradığına, yapılan röportajlardan oluşan bir kitabın yazarı hakkında soruşturma 
açıldığına, kitabın toplatıldığına tanıklık etmekteyiz. Kendisine ait olmayan 
değerlendirmeleri aktaran yazarın, hatta bu kitabı yayımlayan yayınevi yöneticilerinin 
cezalandırdıklarını görüyoruz. Görüş açıklamak kadar görüşün açıklanmasına aracılık 
etmek de aynı muameleyle karşılaşmakta, bu durumdan yazarlar kadar yayıncılar da 
sorumlu tutulmaktadır.

Türkiye’de 2012 yılı başında 104 gazeteci ve 35 dağıtımcı cezaevindeydi. 2012’de 
cezaevindeki gazeteci ve basın çalışanlarının 63’ü serbest bırakıldı. Ancak bu sayıların 
kesin olduğunu söyleyemeyiz; çünkü tutuklamalar devam ettiği ve her gün yeni bir 
gözaltı operasyonu yapıldığı için sayı sürekli değişmektedir. Bugün gazeteciler, Terörle 
Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında “örgüt” bağlantılı 
olarak cezaevinde bulunmaktadır.

Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin yaklaşık yüzde 70’i, yasadışı Kürdistan İşçi 
Partisi’nin (PKK) ve Kürdistan Topluluklar Birliği’nin (KCK) görüş ve etkinlikleriyle 
ilgili haber yaptıkları için “terör örgütüne yardım etmekle” suçlanan Kürt kökenli 

Bugün, gazeteciler, Terörle Mücadele 
Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu 
(TCK) kapsamında ‘örgüt’ bağlantılı 
olarak cezaevinde bulunmaktadır.
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gazetecilerden oluşmaktadır. Kalan tutuklu gazeteciler ise hükümet karşıtı komplolara 
karıştıkları ya da yasadışı sol siyasi hareketlere üye oldukları iddialarıyla cezaevinde 
bulunmaktadır. İddianamelere göre cezaevindeki gazetecilere yönelik ayrıntılı bilgiler 
aşağıda sunulmuştur. 

CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLER (31 Ocak 2013)

ERKEK KADIN TOPLAM

Hükümlü 17 3 20
Tutuklu 33 18 51
TOPLAM 50 21 71

İLİŞKİLENDİRİLEN ÖRGÜT GAZETECİ SAYISI

KCK-PKK-DYG 47

DHKP-C 9

MLKP 4

Ergenekon 7

Direniş Hareketi 1

Devrimci Karargah 1

İBDA-C 1

Örgütü bilinmeyen 1            4

Tutuklu gazetecilerin davalarındaki ortak değerlendirmeler şunlardır:

Hepsinin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında 
“örgüt” bağlantısı bulunduğu iddiası sözkonusudur.

Yargılamaların temelinin gazetecilik etkinlikleri olduğu açıktır.

Temel haber yapma etkinlikleri, gazeteciyi habere göndermek, meslektaşlarıyla 
bilgi paylaşmak terör eylemi olarak nitelendirilmektedir.

Bir basın açıklaması hakkındaki haber, yayımlanmış bir röportaj, terör örgütünün 
etkinliklerine katıldığına ilişkin kanıt olarak gösterilmektedir.

4  Miktat Algül hakkında silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlaması vardır. Ancak herhangi bir ad belirtilmediği için bu 
şekilde bir ifade kullanılmıştır.

Cezaevindeki Gazeteciler: İzlenim ve Tespitler



TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU 21

Cezaevindeki Gazeteciler: İzlenim ve Tespitler

Davaların tümünde belli düşüncelerin dile getirilmesi, belli kitapların, gazetelerin 
ve dergilerin bulundurulması suç oluşturmaktadır.

Kanıt olarak gösterilen belgelerin, bilgisayar çıktılarının kendilerine ait olmadığı ve 
polis imalatı olduğu yaygın iddialar arasındadır.

Gizili tanık ifadelerinin cezaevinde olmalarının en temel nedeni olduğu 
düşünülmektedir.

Uzun yargılama ve tutukluluk süreleri tüm gazeteciler için ortak bir durumdur.

Bu ortak durumlara ek olarak cezaevindeki gazeteciler, cezaevinde bulundurulma 
gerekçeleri dikkate alınarak iki gruba ayrılabilir: 

• Devlete karşı suç işlediği iddiasıyla yargılanan ve cezaevinde olan gazeteciler,

• KCK ile ilişkilendirilerek yargılanan ve cezaevinde olan gazeteciler.
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3- CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLER

3.1 Devlete Karşı Suç İşlediği İddiasıyla Yargılanan ve   

 Cezaevinde Olan Gazeteciler

Cezaevinde olan gazeteciler hükümet karşıtı komplolara katılmakla ya da yasadışı 
siyasal gruplara üye olmakla suçlanarak içeride tutulmaktadır. Son dönemde 
savcıların sıklıkla başvurduğu suçlama, “hükümeti askeri darbeyle devirmeyi 

amaçlayan kapsamlı bir komplo olarak tanımlanan, varlığı henüz mahkemelerce 

kanıtlanmamış Ergenekon çetesiyle bağlantılı olmak” tır. 

2007’de, İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir gecekonduda bulunan elbombaları 
ve patlayıcılarla ilgili olarak başlayan gözaltı operasyonlarıyla gündeme gelen 
“Ergenekon Soruşturması/Davası”nda “gazeteciler, darbeye elverişli hale getirmek 

için toplumsal kaos yaratacak haberler yayımlamak”la suçlanmaktaydı.  Bu 
bağlamda gazeteciler, varlığı, henüz mahkemelerce kanıtlanmamış Ergenekon 
çetesiyle bağlantılı oldukları iddiası ile tutuklanmışlardır.

3.1.1. Bazı Tutuklu ve Hükümlü Gazetecilere İlişkin Bilgilerle Tutukluluk 

Nedenlerine İlişkin Saptamalar5

Mustafa BALBAY

Ergenekon Soruşturması/Davasında, 
“TBMM ve hükümeti cebir ve şiddet 
kullanarak devirmek/devirmeye 
çalışmak” ile “terör örgütüne üye 
olmak” ve “gizli belgeleri temin 
etmek iddiaları”yla yargılananlardan 

biri Cumhuriyet gazetesi yazarı, CHP İzmir Milletvekilli Mustafa Balbay’dır. 6 Mart 
2009’da 31 saatlik emniyet, savcılık, mahkeme sürecinden sonra tutuklanan Mustafa 
Balbay, bilgisayarından çıktığı ileri sürülen notların çoğunu basından öğrendiğini 
söylemektedir. Balbay, cezaevinden avukatları aracılığıyla yaptığı ilk açıklamasında; 
“Bunlar, benim notlarımdan esinlenerek yeniden oluşturulmuş” demiştir.

5  Bu listede yer alan gazetecilerin bazıları süreç içerisinde serbest bırakılmıştır. Ek-1 de yer alan liste, en güncel olandır. Ancak 
tutuklu bulundukları dönemde yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilerin raporda yer alması haklarındaki iddiaların gösterilmesi 
açısından önemli olduğundan, bu bölümden çıkarılmamıştır.

Balbay’ın 1998 - 2006 arasındaki 
8 yıllık dilimi kapsayan notlarının 
tümünün toplam 3.5 dakikada ve aynı 
anda oluşturulduğu ortaya çıkmıştır.
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İddianame ve kanıt klasörlerinin yayımlanmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden alınan bilirkişi raporuna göre, Balbay’ın 1998-
2006 arasındaki 8 yıllık dilimi kapsayan notlarının tümünün toplam 3,5 dakikada 
ve aynı anda oluşturulduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, notların orijinal olmadığını 
göstermekteydi. Ayrıca TÜBİTAK’ın hazırladığı rapor, 03.01.2012’de yargılamanın 
yapıldığı 13. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur. Bilirkişi raporunda, “Belirtilen 
tarihler arasında (01 Temmuz 2008-07 Temmuz 2008) herhangi bir değişiklik yapılmadığı 
teknik açıdan kesinlikle söylenemez” denilmektedir. Raporlarda da notların orijinal 
olmadığının belirtilmesine karşın Balbay’ın, silahlı terör örgütü üyesi olmak, hükümeti 
devirmeye teşebbüs, silahlı isyana teşvik, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin 
etmek, kullanmak ve tahrip etmek ile açıklanması yasaklanan gizli bilgileri temin 
etmek suçlamalarıyla tutukluluğu sürmektedir. Kendisine yöneltilen suçlamalar gibi 
yargılamayı da siyasi olarak niteleyen Balbay, bu süreci iktidara muhalif tüm yapıları 
temizleme, etkisizleştirme girişiminin ana halkası olarak görmektedir.

Mustafa Balbay, kitaplarında kullandığı 
belgelerin iddianameye, “devlete ait 
gizli belge bulundurmak” şeklinde suç 
kanıtı olarak girdiğini; kendisine yönelik 
suçlamaların ve bunun karşılığı olarak 
istenen cezaların tümünün sözde kanıtlara 
dayandırıldığını belirtmektedir. Mustafa 
Balbay’a yöneltilen “hükümeti devirmeye 
teşebbüs” suçlaması karşılığında ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istenmektedir. 
Balbay, “delil olarak, sadece sonradan oluşturulduğu kanıtlanmış gazetecilik notları, 
yazdığı haber ve köşe yazılarının gösterildiğini” söylemektedir. Balbay için hükümetin 
yanı sıra Meclisi de görevini yapamaz hale getirmeye teşebbüs ettiği iddiası 
karşılığında ikinci kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmektedir. Kanıt olarak 
yine oluşturulan notların, gazeteci olarak yaptığı görüşmelerin, yazdığı haberlerin 
ve köşe yazılarının gösterildiğini dile getiren Balbay’a yöneltilen bir başka suçlama 
da “halkı silahlı isyana teşvik etmek”tir. Bu suçtan dolayı da Balbay’ın 20 yıla kadar 
hapsi istenmektedir. Balbay, bunun için herhangi bir kanıt da gösterilmediği gibi, bu 
suçlamayla ilgili olarak kendisine hiçbir soru yöneltilmediğini söylemektedir. 

Her seferinde bu suçlamaları reddeden Balbay, cezaevinden yazdığı köşe yazılarında 
ve duruşmalarda, el konulan notlarının ve kayıtlı konuşmalarının da gazetecilik 
etkinliklerine ilişkin olduğunu defalarca yinelemiştir. Yargılama şekli ve yöneltilen 
suçlamaları, en ağır işkence olarak niteleyen Mustafa Balbay; “Cumhuriyet gazetesi 
yazarıyım, gazeteyi bombalayanlarla aynı örgütün üyesi olmaktan yargılanıyorum. 
Bundan daha ağır işkence olur mu?” sorusunu yöneltmektedir.

Mustafa Balbay:
“Cumhuriyet Gazetesi yazarıyım, 

gazeteyi bombalayanlarla 
aynı örgütün üyesi olmaktan 

yargılanıyorum. Bundan daha 
ağır işkence olur mu?”

Cezaevindeki Gazeteciler
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Tuncay ÖZKAN

Hakkında, “TBMM ve hükümeti cebir ve şiddet kullanarak devirmek/devirmeye 
çalışmak” ile “terör örgütüne üye olmak” ve “gizli belgeleri temin etmek” iddiaları 
bulunan bir diğer tutuklu, Gazeteci Tuncay Özkan’dır. Özkan 23 Eylül 2008’den bu yana 
cezaevinde bulunmaktadır. Başbakan Erdoğan’ın, “Erdoğan’ın 1 milyar doları var, diyen, 
Ergenekon davasında zanlı olarak içeride” açıklamasında söz ettiği gazetecinin kendisi 
olduğunu söyleyen Özkan, muhalif duruşunu ortadan kaldırmak ve susturulmak için 
yalan ve iftira ile yıllardır cezaevinde tutulduğunu: suçunun ne olduğunu sorduğunda 
savcıların, “Sanık kendi suçunu biliyor” yanıtıyla karşılaştığını söylemektedir.

Özkan, cezaevinde tutulma 
nedeninin, başbakan ile 
kabinedeki 16 bakan 
hakkında yolsuzluk haberleri 
yapmak, Kanal Türk TV’yi 
kurarak AKP politikalarına 
karşı muhalif sesleri halka 
duyurmak olduğunu dile 
getirmektedir. Bunlara ek 

olarak Türk halkının cumhuriyete olan inancını ortaya koyan “Cumhuriyet Mitinglerini” 
düzenlediğini söyleyen Tuncay Özkan, yalnızca bu durumlardan dolayı, muhalif olması 
yüzünden cezaevinde tutulduğunu dile getirmektedir.

Mehmet Deniz YILDIRIM

“Terör örgütü üyesi olmak, özel 
hayatın gizliliğini ihlal etmek ve devlet 
sırlarını açığa vurmak suçlamaları”yla 
cezaevinde olan Mehmet Deniz 
Yıldırım hakkında, Tayyip Erdoğan’ın 
dönemin KKTC Başbakanı Mehmet 

Ali Talat’la yaptığı telefon görüşmesini, 
“Ergenekonculardan” aldığı ve 
yayımladığı iddiası mevcuttur. 

Yıldırım, “bu suçlamalar gazetecilik mesleği kapsamında değerlendirilecek faaliyetlerdir” 

demekte, “bu faaliyetlerin suç olsa bile 6352 Sayılı Yasa gereği erteleme kapsamında 
olduğunu; ancak bu hususun mahkeme tarafından dikkate alınmadığını” söylemektedir. 
Yıldırım’a göre hükümet gazetecileri, ortamı darbeye elverişli hale getirmek için 
toplumsal kaos yaratacak haberler yayımlamakla suçlamaktadır.

Başbakan Erdoğan’ın “Erdoğan’ın 1 milyar 
doları var, diyen, Ergenekon davasında zanlı 
olarak içeride” açıklamasında söz ettiği 
gazetecinin kendisi olduğunu söyleyen Özkan, 
muhalif duruşunu ortadan kaldırmak ve 
susturulmak için yalan ve iftira ile cezaevinde 
tutulduğunu iddia etmektedir.

Yıldırım, “bu suçlamalar, gazetecilik 
mesleği kapsamında değerlendirilecek 
faaliyetlerdir” demekte, “ bu faaliyetlerin 
suç olsa bile 6352 Sayılı Yasa gereği 
erteleme kapsamında olduğunu; ancak 
bu hususun mahkeme tarafından 
dikkate alınmadığını” söylemektedir.

Cezaevindeki Gazeteciler
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ODATV Davası

Ortamı darbeye elverişli 
duruma getirmek için 
toplumda kargaşaya yol 
açacak haberler yayımlanması 
yönündeki suçlama, Odatv 
davası için de geçerlidir. Odatv davası, Türkiye’deki tutuklu gazeteciler konusunu 
dünyanın gündemine taşıyan dava olarak simgeleşmiştir. 14 Şubat ve 3 Mart 2011’de 
Ergenekon soruşturması kapsamında düzenlenen gözaltılar sonucunda 10 gazeteci 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Ergenekon üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 

İddianamede; şüpheliler Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, 
Doğan Yurdakul, Müyesser Yıldız, Coşkun Musluk, Mehmet Sait Çakır, Ahmet Şık, 
Hanefi  Avcı, Nedim Şener, Kaşif Kozinoğlu, Ahmet Mümtaz İdil ve İklim Ayfer Kaleli’nin, 
“silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, yardım etme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
etme, devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, açıklanması yasaklanmış gizli 
belgeleri temin etme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel belgeleri kayıt altına alma ve adil 
yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından cezalandırılmaları istendi. 

14 sanıkla açılan davada sanıklara yöneltilen suçlama Ergenekon örgütü 
doğrultusunda haber, yazı ve kitap yazmaktır. Davanın sanıklarından MİT mensubu 
Kaşif Kozinoğlu, ilk duruşmasından 10 gün önce, savunmasını yapamadan cezaevinde 
yaşamını yitirmiştir. Herhangi bir şiddet eylemiyle ilişkilendirilmeyen; çoğunluğu 
gazetecilerin oluşturduğu bu davada, sanıklar terör örgütü üyesi ve yardımcısı 
olmakla suçlanmaktadır. 134 sayfadan oluşan Odatv iddianamesinde, 361 kez “haber” 
sözcüğü, 280 kez “kitap” sözcüğü, 26 kez “röportaj” sözcüğü ve 5 kez “makale” sözcüğü 
geçmektedir.

Bu dava, “siyasi erki eleştiren gazetecilik 
etkinliklerinin, bazı güç odaklarını 
hoşnut etmemesiyle ilgili olarak 
değerlendirilmeli”dir. Örneğin Odatv 
soruşturması kapsamında tutuklu 
yargılanan Ahmet Şık ve Nedim Şener 
375 gün cezaevinde kalmıştır. 18 Şubat 
2011’de tutuklanan Gazeteci Soner Yalçın, 682 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest 
kalmıştır. Şu an gazeteci olarak cezaevinde, bu davadan tutuklu olarak yargılanan 
yalnızca Yalçın Küçük bulunmaktadır.

Odatv davası, Türkiye’deki tutuklu gazeteciler 
konusunu dünya gündemine taşıyan 
dava olarak sembol haline gelmiştir. 

134 sayfadan oluşan 
Odatv iddianamesinde; 

361 kez “haber”, 280 kez “kitap”,
26 kez “röportaj” ve 5 kez “makale” 

sözcüğü geçmektedir 

Cezaevindeki Gazeteciler
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Bu davada Ahmet Şık ile Nedim Şener, 
“Ergenekon çetesine yardım etmek”le 
suçlanmış; Şık’ın, “Şener’in yardımlarıyla 
Ergenekon komplosuna yardım edecek bir 
kitap yazdığı” ileri sürülmüştür. Böylece 
Ahmet Şık, daha baskısı bile yapılmamış bir 
kitap yazdığı nedeniyle kendini cezaevinde 
bulmuştur. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından 23 Mart 2011’de, “İmamın Ordusu” 

adlı kitabın belgeleri ile taslağının basılması, dağıtımı ve satışı yasaklanmıştır. İçişleri 
Bakanlığı da 29 Mart 2011’de Türkiye genelindeki bütün kitabevleri ve kırtasiyelere 
gönderdiği yazıyla kararı bildirmiştir. Başbakan Erdoğan, Ahmet Şık’ın yayımlanmamış 
“İmamın Ordusu” adlı kitabını bir bombaya benzetecek kadar tehlikeli gördüğünü açık 
açık söylemiştir.

Füsun ERDOĞAN

Özgür Radyo’nun Genel Yayın Koordinatörü Füsun ERDOĞAN, Bianet Projesinde 
Marmara Bölgesindeki yerel radyo ve TV’leri temsilen danışma kurulunda yer 
almaktadır. Füsun Erdoğan, “radyo istasyonunun malvarlığını MLKP’ye (Marksist Leninist 
Komünist Partiye) destek için kullandığı iddiası”yla tutuklanmıştır. Oysa Erdoğan 
iddianamede kendisinin, MLKP örgütünün “merkez komite üyesi, mali sorumlusu ve açık 
alanlar sorumlusu” olduğunu gösteren bilgisayar çıktılarının kendisine ait olmadığını; 
“polis imalatı” olduğunu belirtmektedir. Füsun Erdoğan, polislerin hazırladığını 
iddia ettiği bir diğer bilgisayar çıktısında, örgüt üyelerinin adlarını gösteren bir 
liste olduğunu; ancak ev ve işyerinin zorla aranmasına karşın herhangi bir kayıt 
bulunamadığını söylemektedir.

Hatice DUMAN

1997-2000 yılları arasında Atılım gazetesinde İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü 
olan Hatice Duman, “Marksist Leninist Komünist Partinin (MLKP’nin) üyesi olmak, 
propaganda yapmak” ve “anayasal düzeni zor yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs 

Başbakan Erdoğan, 
Ahmet Şık’ın yayımlanmamış 
“İmamın Ordusu” adlı kitabını 
bir bombaya benzetecek kadar 
tehlikeli gördüğünü 
açık açık söylemiştir.

Buraya dek  verilen örneklerden yola çıkarak Türkiye’de; düşünce ve basın 
özgürlüğü açısından çağdaş demokrasilerde rastlanmayan bir korkutma, 
sindirme ve baskı döneminin yaşandığını söylemek yanlış olmayacaktır.
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etmek” gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirtmektedir. Duman, 
kendisinin polis komplosuyla suçsuz yere cezaevinde tutulduğunu ifade etmektedir.

Hatice Duman, “31.01.2001 günü 
Kadıköy’e bomba konulması eylemine 
gözcülük yaptığı; 24.01.2003’te Eyüp 
ilçesindeki Akbank Topçular Şube 
Müdürlüğünün silahla gasp edilmesi 
eylemine katıldığı; 17.03.2003’te Maltepe 
ilçesinde Âdem Köse ve Hakkı Köse’ye ait 
silahların gasp edilmesi olayına katıldığı 
iddiaları”yla cezaevinde olduğunu 
belirtiyor. Ancak bütün bu suçlamaların doğru olmadığını belirten Duman, 
kendisine (Hatice Duman’a) ve eşinin annesine tecavüz edileceği tehdidiyle eski 
eşine ifadesinin zorla imzalatıldığını belirtiyor. Eski eşi mahkemede, ifadeyi zorla ve 
işkence altında imzaladığını söylemesine karşın, yeni ifadesinin mahkeme tarafından 
değerlendirilmediğini söylemektedir.

Bayram NAMAZ

Atılım gazetesi köşe yazarı Bayram Namaz ise “tehlikeli madde ve ruhsatsız silah 
bulundurmak, resmi belgede sahtecilik ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs 
etmek iddiaları”yla suçlanmaktadır. 

Suçlamaları reddeden Namaz, Kasım 1995’te 15 günlük işgöremez raporları 
almasına neden olan işkenceli sorgulamaların ardından tutuklanarak 8 ay sonra 
serbest bırakıldığını belirtiyor. Şubat 1997’de Gazeteci Asiye Zeybek’e sorguda 
tecavüz edildiğini;  kendisinin de dayakla işkence gördüğünü anlatıyor. Bu davadan 
aklandığını belirten Namaz, Mart 1999’da yeniden gözaltına alındığını; gözaltındayken 
sendikacı arkadaşı Süleyman Yeter’in işkenceyle öldürüldüğünü ve kendisinin serbest 
bırakıldığını söylüyor. Namaz, gözaltında yaşanan işkencelerden sonra işkence 
yapanların ceza almadığını; hatta emniyet müdür yardımcılığına yükseltildiğini; bu iki 
olayın tanığı olduğu için polislerce sürekli izlendiğini; yasadışı bir örgüte üye olmasının 
mümkün olmadığını belirtiyor.

Hatice DUMAN: 
Eşim mahkemede, ifadeyi zorla ve 

işkenceyle imzaladığını 
söylemesine rağmen,

 yeni ifadesi mahkeme tarafından 
değerlendirilmemiştir.
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Mustafa GÖK

Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi olduğunu belirten ve katıldığı eylemlerle 
yaptığı haberlerden dolayı ceza aldığını söyleyen Mustafa Gök, “yasadışı Devrimci 
Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C) üyeliği” suçlaması ve “Anayasal düzeni zorla 
değiştirmeye kalkışmak iddiası”yla ömür boyu hapse mahkûm edildiğini ifade 
etmektedir. Gök, 10 yıldır cezaevinde “Vız Gelir” diye bir mizah dergisi çıkardıklarını, her 
sayısının sakıncalı bulunarak dışarı bırakılmadığını ve imha edildiğini de eklemektedir.

Erol ZAVAR

Odak Dergisinin Yazı İşleri Müdürü Erol Zavar ise, Direniş Hareketi Davasından 
“anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçlamasıyla müebbet hapse mahkûm 
edildiğini, yaptığı haberlerin suç kanıtı olarak gösterildiğini söylemektedir. Sosyalist 
kimliği ve yazdığı yazılardan dolayı cezaevinde olduğunu iddia eden Zavar, Odak 
Dergisinin her sayısına dava açıldığını belirtmektedir.

Erdal SÜSEM

“Maoist Komünist Parti 
(MKP) yöneticisi olmak” 
suçlamasıyla müebbet hapis 
cezası alan, Eylül Hapishane 
dergisi Editörü Erdal Süsem 
kitap, kart ve mektup gibi 
haber malzemelerinin yanı 
sıra, telefon görüşmeleri gibi 
haber toplama etkinliklerinin 
aleyhine kanıt olarak 
gösterildiğini söylemektedir. 

Erdal Süsem; “Gazeteci dediğiniz bir polisin silahını gasp etmiş, bu silahla gidip birini 
vurmuş” tümcesinin, her yerde gelişigüzel kullanılması sonucu, kendisinin yıllardır 
maruz kaldığı komplonun yetkili ağızlar tarafından sahiplenildiğini belirtmektedir. 
“Polis silahını gasp ettiği” iddiasının, 21 Mart 2000’de kendisini gözaltına alan TEM şube 
polislerinin hazırladığı fezlekede ve tutuklanmasının ardından iddianameyi hazırlayan 
savcılık makamının iddiaları arasında yer almadığını da eklemektedir. Ortada bir polis 
silahının olduğunu ama bu silahı kendisinin gasp ettiğine dair somut tek bir kanıt 
olmadığını, var olan kanıtların aleyhine değil, lehine olduğunu iddia eden Süsem, 

Ortada bir polis silahının olduğunu ama bu 
silahı kendisinin gasp ettiğine dair somut 
tek bir kanıt olmadığını, var olan kanıtların 
aleyhine değil, lehine olduğunu iddia eden 
Süsem, silahı gasp edilen polis memurunun, 
olayın yaşandığı semtteki polis karakoluna 
verdiği işgal tarifi yle uzaktan yakından ilgisi 
olmadığını söylemektedir.
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silahı gasp edilen polis memurunun, olayın yaşandığı semtteki polis karakoluna 
verdiği işgal tarifiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını söylemektedir.  

Yargılandığı örgütten dolayı değil, başka bir örgütten dolayı gözaltına alınan bir kişiye 
polisin; “Erdal Süsem’in, TKP (ML) örgütünün yöneticisi olduğuna, çeşitli eylemler yaptığına 
dair ifade vereceksin” baskısı yaptığını söyleyen Süsem, “silahı gasp edilen polise de 
silahını benim gasp ettiğimi söylemesi yolunda etki de bulunulmuştur” demektedir. 
Süsem ayrıca, “Yaklaşık altı ay sonra gözaltına alınıp TEM Şubesine götürüldüğümde, 
silahı gasp edilen polis memuru teşhis için çağrıldı. Teşhiste, beni tanımadığını, silahını 
gasp eden kişinin ben olmadığını beyan etti. Sizin polis silahını gasp etmiş dediğiniz 
hadise bu. Polisin lehime tutanağı dosyada mevcut” demektedir. Süsem, lehine kanıtlar 
bulunmasına karşın çıkarıldığı hâkimlikte tutuklandığını; ama polis silahını gasptan ve 
adam öldürmekten tutuklanmadığını; işkence ve baskıyla hakkında verilen ifadeden 
dolayı, örgüt üyeliği ve örgüt adına para toplamak/almak suçlamasıyla tutuklandığını 
ve iddianamenin de bu doğrultu da hazırlandığını açıklamıştır. 

Erdal Süsem; 

Örgüt adına para aldığım suçlamasına dayanak yapılan kişi, yine mahkeme 
heyeti huzurunda; beni tanımadıklarını, böylesi bir olayın da olmadığını 
söylediler. (…) Tahliye olacakken, savcı görevden alınıp yeni bir savcı verildi. 
İddianame yeniden hazırlanıp örgüt üyeliğinden ‘Anayasal düzeni silah zoruyla 
bozmak’ iddiasıyla meşhur müebbet hapis maddesi 146/1’e yükseltildi. Yani 
yeni savcı, silaha dayanıp… Adam öldürme eylemiyle yargılanmamı istedi” 

açıklamasında bulunmuştur. 

Süsem kendisinin bu eylemi yaptığına ilişkin olarak, “savcılık/hâkimlik ve mahkeme 
mercilerinde beyan, parmak izi ve diğer DNA bulguları ile tanık ifadesi” olmadığını; ortada 
sadece kendisiyle ilgisi olmayan bir silahın balistik raporu olduğunu söylemektedir. 
Ayrıca öldürülen kişinin eşinin olay yerinde yazılı ifadesi bulunduğunu belirten Süsem, 
bu ifade hakkında da şunları söylemiştir: “Bu ifade de eşini vuran kişinin; kilolu, kelli felli, 
iriyarı ve uzun boylu olduğunu belirtiyor. Ben ise minyon, 1.65 boyunda ve zayıf bir yapıya 
sahibim. Bu bariz lehime delil bile, tek başına suçlamayı çürütüyor.”

Süsem’in açıklamalarına göre, “Tüm bu kanıtlara rağmen 12. ACM Heyeti, bağlı 
olduğu hukuku kulpa çevirerek” kendisine “müebbet” cezası vermiş. “(…)Yargıtay, 
dosyayı verilen hükümle maddi delil durumu uygun değildir” gerekçesiyle bozmuştur. 
Sonrasında Süsem, “yerel mahkemede yeniden yargılanıp mütalaa sonrasında, aynı 
hüküm Yargıtay’ın ilam gerekçesine ters düşerek verilmesine” karşın, yedi buçuk yıl süren 
bir uzun tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştır. Süsem, tutuksuz yargılandığı 
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dosyanın, Yargıtay tarafından yeniden “esastan bozulduğunu yerel mahkemeye geri 
gönderildiğini; yerel mahkemenin kararında direndiğini” belirtmektedir. Süsem’e göre, 
yerel mahkemenin üst mahkemenin kararına uyması gerekmektedir. 1 Şubat 2010 
tarihinde, yeniden başka bir örgüt suçlamasıyla gözaltına alıp tutuklanan Süsem, kanıt 
olarak kitap, kart ve mektup gibi haber malzemelerinin yanı sıra, telefon görüşmeleri 
gibi haber toplama etkinliklerinin aleyhine kanıt olarak gösterildiğini bir kez daha 
söylemiştir. 

Sami MENTEŞ

1 8 Ocak 2013’te gerçekleştirilen DHKP-C 
operasyonu kapsamında Yurt gazetesinden 
Sami Menteş; Yürüyüş dergisinden Yeliz Kılıç ve 
Doğan Karataştan; Tavır dergisinden Gamze 
Keşkek, Veysel Şahin; Artı İvme dergisinden de 
Fatih Özgür Aydın tutuklanmıştır.

“Dünyanın en genç tutuklu gazetecisi” Sami 
Menteş, henüz 21 yaşından 4 gün aldığı sırada 
tutuklanmıştır. Doğum gününü gözaltında 

kutlayan Sami Menteş sorgulamada kendisine, YÖK Protestosu, 16 Mart protestosu, 
Parasız Eğitim İsteyen Berna ve Ferhat’a Özgürlük başlıklı sekiz basın açıklamasının 
sorulduğunu belirtmektedir. En son katıldığı Mart 2011 eylemi ile ilgili suçlanmakta 
olan Menteş, basın açıklamasındaki pankartlarda, neden Halk Cephesi ve Gençlik 
Federasyonu yazıldığının kendisine sorulduğu söylemiştir. Menteş, neden tutuklu 
olduğunu gece gündüz düşündüğünü; ama bir neden bulamadığını söylemekte, 
“Birinin bana açıklama yapmasını bekliyorum. Hiçbir örgüte üye değilim, örgüt olarak 
sadece CHP Acıpayam İlçe Örgütüne üyeyim” demektedir.

Miktat ALGÜL   

Hangi terör örgütüne üye olduğu bilinmeyen Miktat Algül ise, kendini “vatansever, 
Atatürkçü gazeteci” olarak nitelemekte; bu nedenle bir komployla karşı karşıya olduğunu 
belirtmektedir. “F tipi tüm öğreti ve örgütlenmelere” karşı duruşundan, “Kemalist devrim 
sürecine sahip bir devrimci” olmasından dolayı yazılarında, haberlerinde, çağrıldığı tüm 
konferanslarda bunu haykırdığını, bu nedenle susturulmak istendiğini söyleyen Algül, 
kalemini kırmak istedikleri için cezaevine kapatıldığını söylemektedir. Algül, izlediği 
yayın politikası, iftira, komplo ve yasadışı yollarla toplanan kanıtlar ve hayal ürünü 

Sami MENTEŞ:
“Birinin bana açıklama 
yapmasını bekliyorum. Hiçbir 
örgüte üye değilim, örgüt 
olarak sadece 
CHP Acıpayam İlçe Örgütüne 
üyeyim”
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iddialarla suçlandığını ifade etmektedir. Gazetecilik etkinliğinin suç olarak önüne 
konduğunu, bunun dışındaki suçlamaların itibarsızlaştırmak için yapıldığını belirten 
Algül, yalancı tanıklar bulunarak tehdit, yağma, şantaj gibi iddialarla suçlandığını 
söylemektedir.

Hikmet ÇİÇEK

25 yıllık gazeteci olan 
Hikmet Çiçek, 25 Mart 
2008 günü gözaltına alındı 
ve tutuklandı. Ergenekon 
davasındaki en yaşlı olan 
gazeteci olan Çiçek, 20 
Mart 2013’te yazdığı 
mektubunda, son 5 yılını 
cezaevinde geçirdiğini ve 
tutukluluk süresinde 6. yıla 
girdiğini söylüyor. 

Çiçek, son dönem davalar hakkında şu yorumu yapıyor:

“Nasıl ki ‘Balyoz davası’ denilince sayıları binleri aşan sahte dijital belgeler, 
‘Odatv davası’ denilince uzaktan gönderilen virüsler akla geliyorsa, Ergenekon 
denilince ilk akla gelen gizli tanıklardır. Ergenekon davası, gizli tanık beyanları 
üzerine kurulmuştur.” 

“Eski dilde ‘muteber’ sözcüğünün saygın, değer verilen, itibarı olan, hatırı sayılır, inanılır, 
güvenilir “anlamına geldiğini belirten Çiçek, “Ergenekon’un gizli tanıkları, savcıların ve 
mahkemenin en muteber tanıklarıdır!” demekte ve iddianamede yer alan “muteber” 
gizli tanık ifadelerine yer vermektedir: 

• “Veli Küçük köpeklerimi zehirledi, atımı kesti” (Gizli tanık 15).

• “Öcalan’a suikast görevi bana verildi. Kabul etmedim, benim yerime Yeşil gitti” (Gizli 
tanık Kıskaç).

• “Kola içirdiler, bademciklerimi aldılar” (Gizli tanık Akdeniz).

• “Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesini Sami Hoştan ile Veli Küçük teklif etti” (Gizli 
tanık C).

• “Levent Ersöz’le Cemil Bayık Hezil Çayında buluştu” (Gizli tanık İlkadım).

Hikmet ÇİÇEK:
Tutuklandığım suçtan yargılanmamaktayım! 

Yargılandığım maddelerden ise hakkımda 
tutuklama kararı yoktur! 

Tutuklu sanıklar arasında hukuken bu 
durumda olan sadece ben varım. 

Tutuklu olarak yargılanmamda kanuna 
açıkça aykırılık var iken tahliye talebim sürekli 

olarak reddedilmektedir.
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• “Ordu müdahale etsin diye telgraf çektirdiler” (Gizli tanık Kurşun).

• “Saddam Hüseyin’in ajanını ilaçla uyuttum, çantasını aldım” (Gizli tanık Aydos).

• “Bombaları atmak için Muzaff er Tekin 500 bin dolar teklif etti” (Gizli tanık 9).

• “Cezaevinde başsavcının odasında birlikte rakı içerdik.” (Gizli tanık Hisar),

• “Zar oynarım, yanık oynarım, pavyon âlemine takılırım” (Gizli tanık Poyraz). 

Yukarıdaki ifadeleri örnekleyen 
Çiçek, bu ifadelerin sahipleri 
“Ergenekon davasının muteber 
tanıklarıdır!” diyerek gizli tanık 
ifadelerinin geldiği noktanın altını 

çizmekte, “Onların hiçbir kanıt, olgu, bilgi ve görgüye dayanmayan ifadelerine dayanarak 
Ergenekon sanıkları yıllardır hapiste tutuluyorlar. Ve gene onların ifadeleri esas hakkında 
mütalaa ve hükme esas teşkil edecek!” diye eklemektedir.

“AKP iktidarı tarafından yasalaştırılan gizli tanıklık uygulaması, Türkiye’de uygulandığı 
biçimde dünyanın hiçbir ülkesinde mevcut değildir” diyen Hikmet Çiçek; gizli tanıkların 
duruşma tutanaklarına yansıyan bu gibi ifadelerin, yakında çıkacak olan “Ergenekon’un 
Gizli Tanıkları” (Kaynak Yayınları) adlı kitabında yer alacağını söylemektedir.

Hikmet Çiçek tutuklandığı suçun, “Devletin gizli belgelerini temin etmek (TCK, 
326/1)” olmasına karşın, iddianamede bu suçtan ceza talebinin bulunmadığının, 
yargılandığı madde, “silahlı örgüt üyeliği, TCK 314/2”den de hakkında tutuklama kararı 
olmadığının altını çizmektedir. Altını çizdiği bu önemli noktanın ceza yargılamasında 
kabul göremeyecek açık bir yasa ihlali olduğunu söyleyen Çiçek, “Mahkemede ben 
ve avukatlarım tarafından bu durum defalarca dile getirilmesine rağmen,  tahliyem 
sağlanamamaktadır” demektedir.

Ergenekon davasının bir hukuk 
davası olmadığını ifade eden Çiçek, 
“Bu dava cumhuriyetle hesaplaşma 
davasıdır” ifadesini kullanmaktadır. 
Ergenekon davasının “toplumu 
sindirmek, susturmak, korkutmak 
için” açıldığını söyleyen Çiçek, 
“Burada hukuk sadece bir alettir. 

Böyle bir mahkemeye zerre kadar güvenimiz olabilir mi? Şunu biliyoruz. Bu mahkemenin 
görevi, önceden saptanmış bir kararı yüzümüze karşı okumak olacaktır” diyerek 
mahkeme süreci hakkındaki düşünceleri paylaşmıştır.

Hikmet Çiçek:
Ergenekon’un gizli tanıkları, savcıların ve 
mahkemenin en muteber tanıklarıdır!

Hikmet Çiçek:
Bu dava bir hukuk davası değildir! …
Bu mahkemenin görevi, önceden 
saptanmış bir kararı yüzümüze karşı 
okumak olacaktır.
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Şükrü SAK 

Akıncı Yol dergisi eski Genel 
Yayın Yönetmeni olan 
Şükrü Sak, İBDA-C Örgütü 
Üyesi olmaktan hükümlü 
olduğunu belirtmektedir. 
Şükrü Sak kendisine yöneltilen 
suçlamaların şunlar olduğunu 
belirtiyor: 

• Örgütsel kitap okumak,

• Yeni Nizam isimli aylık 
derginin hazırlık çalışmalarını 
yapmak,

• Evinde yapılan aramada 
Mütefekkir Salih 
Mirzabeyoğlu’nun 
fotoğrafl arının bulunması,

• DGM önünde foto çekmek, 
slogan atmak ve fotoların ele 
geçirilmesi,

• DGM önünde slogan atmak,

• Akıncı Yol adlı dergiyi, 
derginin Almanya Temsilcisi 
Mustafa Fişekçi’ye 
göndermek,

• Dergi kapağına mahkeme 
fotoğrafı koymak.

Bu suçlamalarda, kendi eliyle 
tuttuğu el yazısı notların ve o 
zamanlar editörlüğünü yaptığı 
Akıncı Yol dergisinin içeriğinin 
kanıt olarak gösterildiğini 
belirtmektedir.

Şükrü Sak, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel 

Başkanı Ercan İpekçi’ye gönderdiği mektupta 

kendisini şu ifadelerle savunmaktadır: 

“Adalet Bakanlığı TGS’nin raporuna itiraz ederek, bizim 
‘gazeteci’ değil ‘terörist’ olduğumuz babında açıklama 
yapmış. 

Ben gazeteciyim. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek 
Okulu (şimdiki adıyla İletişim Fakültesi) Radyo-Televizyon 
Bölümü mezunuyum. 20 yıldır, (…) haftalık Taraf dergisinde 
idarecilik, Akıncı Yolu dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği, 
Aylık dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği, haftalık Baran 
dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği … yaptım. 

Yani gazeteciliğin dışında bir ‘terör faaliyetimiz’ olmamıştır. 
Ama 28 Şubat süreci malumunuz, tabii ki mahkeme bize 
‘terör örgütü üyeliğinden’ ceza verdi. ‘Yasa dışı şeriatçı silahlı 
terör örgütü İBDA-C üyesi’ olmaktan. 

(…) Daha ilginç olanı, 28 Şubat sürecinde açılan bu davanın, 
28 Şubatçıların tutuklandığı bir süreçte, aradan geçen 13 yıl 
sonra Yargıtay tarafından onanması… 

(…) Tabii ki, gazeteciler cezaevine tıkılırken, ‘Aaa, bu da 
gazeteciymiş, atın bunu da içeri.’ demiyorlar, buna illaki bir 
kılıf uyduruyorlar… 

Ama gerekçeli kararda görüleceği gibi, bana ‘kılıf’ dahi 
uyduramamışlardır.

Yasal bir derginin ‘yayın hazırlıklarını yapmak’ suç mudur?

‘Örgütsel kitap okumak’ ne demektir. Yasada, yönetmelikte 
yeri ve tanımı var mıdır? (Üstelik söz konusu kitapların 
hiçbiri yasaklanmamış, toplatılmamış, hakkında bir 
dava açılmamıştır. Buna rağmen nasıl ‘örgütsel kitap’ 
olmaktadırlar?)

Yasal bir dergiyi, derginin resmî temsilcisine göndermek nasıl 
bir suçtur? ‘Terör’ ile ilgisi nedir?

Bir yazarın, fi kir adamının fotoğrafını bulundurmakta ne gibi 
vahim bir suç unsuru tespit edilmiştir?

Bir gazetecinin DGM önünde davayı izlemeye gelenlerin 
fotoğrafını çekmesi ‘gazetecilik’ mi ‘terör faaliyeti’ midir?

İşte gerekçeli kararda, bizim ‘gazeteci’ olduğumuzun delili 
olan hususlar, ‘örgüt üyesi’ olduğumuzun delili sayılmış. 
Dosyada başka da bir şey yok.”
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3.2 KCK İle İlişkilendirilerek Yargılanan ve Cezaevinde Olan 

Gazeteciler6 

Türkiye’de tutuklanan pek çok gazeteci Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve Kürdistan 
Topluluklar Birliği (KCK) ile ilişkilendirilen suçlamalar nedeniyle cezaevinde 
bulunmaktadır. Bugün cezaevindeki gazetecilerin yaklaşık yüzde yetmişi Kürt 
kökenlidir ve yargılama süreçleri tamamlanmamasına karşın, yetkili ağızlar tarafından 
sürekli “terörist” olarak anılmaktadırlar. Genel olarak hepsi, PKK ve KCK örgütlerinin 
görüş ve etkinlikleriyle ilgili haber yaptıkları için terör örgütüne yardım etmekle 
suçlanmaktadır. Bunlardan en kapsamlısı KCK operasyonu ile ilişkilidir.  

Alternatif bir devlet modeli olduğu iddia edilen, Koma Ciwaken Kurdistan-
Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanmaya yönelik  “KCK 
Soruşturması” kapsamında 14 Nisan 2009’da ilk operasyon düzenlenmiştir. Bugüne 
kadar binlerce kişinin gözaltına alındığı; aralarında milletvekilleri, insan hakları 
savunucuları, belediye başkanları, sendikacılar, parti yöneticileri, akademisyenlerin 
de bulunduğu yüzlerce kişinin tutuklandığı davada gazetecilere yönelik en büyük 
operasyon 20 Aralık 2011’de KCK Basın Konseyi Komitesi iddiasıyla yapıldı. İstanbul’da 
başlatılan yeni bir Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) operasyonunda Etkin Haber 
Ajansına (ETHA’ya), Dicle Haber Ajansına (DİHA’ya) ve Özgür Gündem’e baskınlar 
yapıldı. Ayrıca bu yayın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin evleri de basıldı.

“KCK Basın Komitesi” adına faaliyet yürüttüğü iddia edilenler için de kanıt olarak “Irak’a 
yaptıkları ziyaretler ve gizli tanık beyanları” gösterilmektedir. Cezaevindeki gazeteciler, 
“haber yapma faaliyetleri, habere göndermek, meslektaşlarıyla bilgi paylaşmak” gibi 
gazeteciliğin olmazsa olmaz etkinliklerinin terör eylemi olarak nitelendirildiğini 
söylemektedirler.

6  Bu listede yer alan gazetecilerin kimisi süreç içerisinde serbest bırakılmış; ancak onlara yönelik suçlamalardan da 
vazgeçilmemiştir. Tutuksuz olarak yargılanmaktadırlar. Ek-1’deki, en güncel listedir. Ancak tutuklu bulundukları dönemde yapılan 
görüşmelerde elde edilen bilgilerin raporda yer alması haklarındaki iddiaların gösterilmesi açısından önemli olduğundan bu 
bölümden çıkarılmamıştır.

Cezaevindeki gazeteciler, haber yapma faaliyetleri, habere göndermek, 
meslektaşlarıyla bilgi paylaşmak gibi gazeteciliğin olmazsa olmaz 
etkinliklerinin terör eylemi olarak nitelendirildiğini söylemektedirler. 
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3.2.1 Bazı Tutuklu ve Hükümlü Gazetecilere İlişkin Bilgilerle 

 Tutukluluk Nedenlerine İlişkin Saptamalar

Kenan KIRKAYA

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ankara Temsilcisi Kenan Kırkaya, “yapılan haberlerin 
tamamında örgütün amaç ve hedefl eri doğrultusunda propagandasını yapmak”la 
suçlandığını belirtmekte; iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları şöyle 
anlatmaktadır: “Özellikle Türk devleti hükümetinin, başbakanının, yargı sisteminin 
ve kolluk güçlerinin” eleştirilmesi; “hakarete varan ifade ve söylemlerin” bulunması; 
“bu suretle devletin Kürt halkına şiddet ve zulüm yaptığına dair kamuoyu oluşturmaya” 
çalışmak… Kırkaya, gazetecilik etkinlikleriyle ilgisi olmayan ve özellikle terör suçu 
oluşturan mayınlı alanlarda sözde gazetecilik yaptığının ileri sürüldüğünü; savcının 
kendisine, “Senin yaptığın haberler teröristin sıktığı kurşundan daha tehlikeli” dediğini 
söylemektedir.

Kenan Kırkaya’nın yaptığı haberler, meslektaşlarıyla telefon görüşmeleri ve haber 
kaynaklarıyla ilişkileri suç olarak adlandırılmaktadır. Demokrat Yargıçlar Derneği 
Başkanı ve Beypazarı Hâkimi Orhan Gazi Ertekin ile “Nasıl Bir Anayasa” konulu röportajı, 
eski Bakan Salim Ensarioğlu ile yaptığı 28 Şubat röportajı, Kürt kökenli siyasetçilerle 
yapılan röportajlar ve yaptığı 34 haber özeti iddianamede kanıt olarak sunulmuştur.

Zuhal TEKİNER 

Dicle Haber Ajansı (DİHA) İmtiyaz Sahibi Zuhal Tekiner, meslektaşlarıyla yaptığı 
görüşmelerle terör örgütü amaçları doğrultusunda haber yapmak iddiasıyla 
tutuklandığını, dosyasına tek bir haber konulduğunu ve bu haberin “2010 1 Mayıs 
Taksim Kutlaması” olduğunu iddia etmektedir. İddianamede savcının, ”şüpheli 
tarafından yapılan açık kaynaklardan elde edilen terör örgütü propagandası içeren 

“Gazeteci kılığına girmiş teröristler” yaftalamasının sık sık yapıldığı 
bu gazeteciler hakkında hazırlanan iddianamelerde gazetecilik 

etkinliği olarak gerçekleştirilen röportajlar, aktarılan haberler, bir basın 
açıklamasının izlenmesi ve haberleştirilmesi, yetkililerce terör örgütünün 

eylemlerine katıldığına dair kanıt olarak gösterilmektedir.
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haberler” nitelemesinin, DİHA internet sitesinde bulunan; “1) Yüz Binlerin Buluşması, 
2) Taksim’e Akın Devam Ediyor, 3) Kazancı Yokuşuna 1977’de Yaşamını Yitirenler İçin 
Karanfi l Bırakıldı, 4) İşte Taksim İşte 1 Mayıs, 5) İstanbul 1 Mayıs İçin 3 Koldan Toplanmaya 
Başlandı“ haberleri olduğunu söylemektedir. 

Tekiner, aynı gün içerisinde yapılan haberlerin peş peşe bu şekilde sıralanarak 
iddianameye konulduğunu söyleyerek buna ilişkin başka bir yoruma gerek olmadığını 
belirtmektedir. Tekiner’e göre işin ilginç yanı, bu haberlerin hem internet sitesinde 
hem de abonelerinin tümünde yayımlanmasına karşın, “delilleri yok etme şüphesinden 
dolayı” mahkeme kendisini serbest bırakmamaktadır.

Zuhal Tekiner, “Suçlamalar o kadar mesnetsiz ve yetersiz ki çamur at izi kalsın sözü tam 
da bizim durumumuz için söylenmiş gibi” dedikten sonra, “hal böyle olunca insan 
ister istemez niye burada olduğunu sormaktadır” diye içinde bulunduğu durumu 
sorgulamaktadır. Tekiner, “hepimizin ortak noktası Kürt olmaktır, muhalif olmaktır. Eğer 
suçumuz bu ise, bu suç ise ben de cezamı kabul edeceğim” demektedir.

Pervin YERLİKAYA BABİR 

Dicle Haber Ajansının (DİHA) şirket müdürü Pervin Yerlikaya Babir, kendisine ve 
arkadaşlarına yöneltilen suçlamaların öncelikle çalıştıkları kurumla ilgili olduğunu 
söylemektedir. İddianamenin tamamının yapılan resmi görüşmeler ve haberlerden 
ibaret olduğunu belirten Yerlikaya, DİHA’nın Türkiye’de bütün resmi mevzuatlara göre 
işleyen bir basın yayın kuruluşu olduğunu, savcının sorgulama yaparken “sorun, sizin 
yayın çizginiz” dediğini iddia ederek niyetlerini açıkça sergilediğini dile getirmektedir. 
Kendisine yöneltilen suçlamaların ise idare ve muhasebe çalışmaları üzerinden 
yapıldığını belirtmektedir. 

“Abonelik sistemi ile çalıştıklarını 
ve yaptıkları haberleri 
sattıklarını” belirten Yerlikaya; 
bankayla yaptığı telefon 
görüşmelerinin; para gelip 
gelmemesini ve hesapları 
kontrol etmesinin ve banka 
hesap ekstrelerinin suç 
unsuru olarak iddianameye 
konulduğunu belirtilmiştir. 

İddianamenin tamamının yapılan resmi 
görüşmeler ve haberlerden ibaret olduğunu 
belirten Yerlikaya, DİHA’nın Türkiye’de 
bütün resmi mevzuatlara göre işleyen bir 
basın yayın kuruluşu olduğunu, savcının 
sorgulama yaparken “sorun, sizin yayın 
çizginiz” dediğini iddia ederek niyetlerini 
açıkça sergilediğini dile getirmektedir.
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Özlem AĞUŞ 

Silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklanan Özlem Ağuş; haberlerini yaptığı 
“eylemlere, basın açıklamalarına birebir katıldığı ve bunları organize ettiği iddiası”yla 
karşı karşıya olduğunu belirtmiştir. Ağuş, gazetecilik etkinliği içinde olmasının bu tür 
iddialar ile görmezden gelindiğini ifade etmektedir. Ağuş, Pozantı’da meydana gelen, 
“Kürkçülerde askerin tacizine uğradım” başlıklı özel haberinin ardından, 6 Mart 2012’de 
KCK adı altındaki operasyonla alındığını ve 9 Mart 2012’de özel röportaj yaptığı Pozantı 
mağduru “TT” ile birlikte tutuklanıp cezaevine konulduğunu söylemektedir.

Zeynep KURİŞ  

Zeynep Kuriş, görevi doğrultusunda yapmış olduğu haberlerin, “devletin ve hükümetin 
mahremiyetini deşifre edici olduğu” iddiasıyla tutuklandığını belirtmektedir. Yaptığı 
“haberlerin, haber yapmak için gittiği yerlerin, KCK üyesi oluşunu kanıtlar nitelikte 
olduğunun” iddia edildiğini ifade etmektedir. Devletin “mahremiyeti olarak kastedilen 
durumun” ise 24 Şubat 2012’de, “Pozantı cezaevinde istismar iddiası” başlıklı 
haberindeki, “cinsel istismar vakası” olduğunu söylemektedir. Kuriş, bu durumun 
açıklığa kavuştuğunu ve kamuoyuna mal olmuş vahim bir durum olduğunu da 
eklemektedir. Yalnızca bu durum hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için yaptığı 
haberin aleyhine kanıt olarak kullanıldığını anlatmaktadır.

Turabi KİŞİN  

Özgür Gündem gazetesinin Kürt sorunundan Alevilere kadar birçok inancı ve görüşü 
dile getirdiği ve “yandaş medya” olmadıkları için kendilerinin tutuklandığını ifade 
eden Turabi KİŞİN, 

• Özgür Gündem gazetesinin okuyucularıyla haber, ilan, haber fotoğrafı gibi konularda 
telefon görüşmesi yapmasının, 

• Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve Ankara Temsilcisi Hüseyin Aykol ile telefon 
görüşmelerinin,

• Dicle Haber Ajansı ve Fırat Haber Ajansı çalışanlarıyla telefon ve internet yoluyla 
görüşmelerinin,

• İstanbul Kürt Enstitüsünün 2008’de düzenlediği Fegi Hüseyin Sağnıç Dil Ödülleri 
Töreninde, Azadiya Welat gazetesinin ödülünü yöneticileri adına alırken yaptığı 
konuşmanın,

• Gazetenin cezaevinde bulunan Genel Yayın Yönetmeni Vedat Kurşun için yaptığı 
konuşmanın iddianamesinde kanıt olarak değerlendirildiğini belirtmektedir.
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Semiha ALANKUŞ

Semiha Alankuş, gazeteci Nuray Mert için yapılan basın açıklamasına imza koymasının, 
1993’ten bu yana Türkiye’de Kürt basını tarafından düzenlenen “Musa Anter Basın 
Şehitleri ve Gazetecilik” yarışmasına jüri üyesi olmasının iddianamedeki suçlamalar 
arasında bulunduğunu söylemektedir.

Ahmet BİRSİN  

Ahmet Birsin görev yaptığı Gün TV’nin başta Kürtçe olmak üzere birçok dilde yayın 
yapmasının, televizyonun kapatılmasında ve ardından gözaltına alınmasında etkili 
olduğunu düşünüyor. Bu tip iddialarla Kürt basınının hukuk dışı uygulamalara maruz 
kaldığını savunuyor. Ahmet Birsin, iddianamede adı geçen Azadiye Welat gazetesi, 
Özgür Gündem gazetesi, Güncel gazetesi, Özgür Halk dergisi, Tiraj dergisi vb. ulusal 
çapta yayın yapan gazeteler ve yayın kuruluşlarından kendisinin sorumlu kılındığını 
ifade ediyor. Kendisi üzerinden muhalif Kürt basınının hedef alınarak terörize edildiğini 
söylüyor. 

Ahmet Birsin, iddianamesinde “basın yayın kuruluşuna bağlı olarak bu alanda 
örgütsel faaliyet yürüttüğü, Türkiye genelinde KCK/TM’ye bağlı yayın yapan basın yayın 
kuruluşlarının sorumlusu” olarak gösterildiğini kaydediyor. Bu suçlamaya ilişkin olarak 
da geçmişte Irak’a gidişi, orada fırın işletmeciliği yapması ve burada kalışının örgüt 
yöneticileriyle görüştüğü iddiasına bağlandığını anlatıyor. Azadiya Welat gazetesi ve 
Gün TV’de çalıştığı 2004-2009 arasında bu kurumla ilgili yaptığı ödemelerin (reklam, 
kâğıt, ajans ödemeleri vs) “örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere gönderildiği” 
suçlamasının da iddianamede yer aldığını belirtiyor.

Tayip Temel   

Cezaevindeki gazetecilerden bir diğeri Azadiya Welat’ın Genel Yayın Yönetmeni 
Tayip Temel ’dir. Temel, “KCK Basın Komitesi üyesi” olarak suçlanmaktadır. Genel 
Yayın Yönetmenliği yaptığı gazetede muhabir ve editörlerle yaptığı fi kir alışverişinin 
iddianamede “örgütsel talimat” olarak değerlendirildiğini belirtmektedir. DİHA 
muhabirlerine söylediği sözlerin de bu kapsamda ele alındığını kaydeden Temel, 
iddianamesinde suç kanıtı olarak değerlendirilen savcının şu cümlelerini örnek olarak 
göstermektedir: 
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• Meclis’te dağıtılması için 30-40 adet Azadiya Welat gazetesinin DTP Milletvekili Emine 
Ayna’ya gönderilmesi talimatını verdiği,

• BDP demokrasi çadırlarında katılımcılarla yapılan röportajlarda muhabire “Öcalan 
sizin için ne ifade ediyor?” sorusunu sordurduğu,

• Ölen örgüt militanlarının bilgilerini yayımladığı,

• Kuzey Irak’taki DİHA telefon numarasını mail yoluyla bir şahsa verdiği,

• Roj TV yayınına katılıp konuk ayarladığı,

• Azadiya Welat ve DİHA’nın fi nansal kaynaklarına destek sağladığı (abonelik), 

• Muhabire yazının manşetinin ne olacağı, kimlerin yazar olacağı talimatları verdiği

• Nusaybin’deki gösterinin haber haline gelmesi talimatı verdiği… vb. 

Ferhat ARSLAN

Ferhat Arslan, gözaltındayken kendisine şu konular hakkında sorular sorulduğunu 
belirtmektedir:

• KESK’in basın açıklamasına katılması, 

• İHD’nin basın açıklamasını haberleştirmesi, 

• İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ile telefonda bu haber konusunda görüşmesi,

• Mezopotamya Kültür Merkezi Mersin Şubesi’ne giderek burada Kürtçe müzik yapan 
sanatçı A. Kadir Çat ile görüşmesi, 

• Mersin’de gözaltına alınan çocukların “ikna odaları” ile ilgili başvurusunu 
haberleştirmesi, 

• Pozantı Çocuk cezaevinde yaşananları kamuoyunu yanıltarak haberleştirmesi, 

• BDP Mersin il Binasına gidişi, “sivil cuma namazı” konusunu haber yapması…

Arslan, ayrıca DİHA dışında ANF adlı ajansa haber yapıp yapmadığının sorulduğunu 
da belirtiyor. Bu sorulardan sonra serbest bırakıldığını fakat bir hafta sonra gerekçesiz 
olarak tutuklandığını söylüyor.
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Nurettin FIRAT  

Faili meçhul cinayetleri ve öldürülen gazetecileri konu alan iki belgesel fi lmi 
bulunan Nurettin Fırat, kendisinin Kürt meselesini ve Şemdinli olayını anlatan 
kitapları olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Türkiye’de öldürülen gazetecileri ve faili 
meçhul cinayetleri konu alan iki kitap daha yazdığını, bu yüzden tutuklandığını 
düşünmektedir. “KCK Basın Komitesi adına faaliyet yürüttüğü iddiası”yla karşı 
karşıya kaldığını, kanıt olarak da Irak’a yaptığı ziyaretlerin (yaklaşık 15 kez) ve gizli 
tanık açıklamalarının gösterildiğini belirtiyor. Irak ziyaretlerinden birkaçı ile aynı 
tarihe denk gelen KCK toplantılarına katıldığı öne sürülen Fırat’ın, Özgür Gündem 
gazetesinde “siyasi ve örgütsel yazılar yazdığı” da iddianamesinde yer almaktadır.

Selahattin ASLAN

Demokratik Modernite dergisinde editör olarak çalışan Selahattin Aslan, iddia edilen 
suçlamalarda, çalıştığı dergide parmak izlerinin olmasının kanıt, Diyarbakır’ın Kürtçe 
adı olan Amed’i kullanmasının örgüt literatürü olarak değerlendirildiğini belirtmiştir.

Sultan ŞAMAN

Başka bir ilginç iddia ise Sultan Şaman tarafından dile getirilmektedir. Şaman, Kürt 
ailelerinde çocukların çoğunlukla 2 adı olduğunu, ailesinin de kendisine “Adar” 
adıyla hitap ettiğini belirtiyor.7 Ancak devlet tarafından bu ikincisinin “kod adı” olarak 
gösterildiğini söylüyor.

Ayşe OYMAN

Ayşe Oyman, yaklaşık 15 yıldır özgür basın olarak adlandırdığı Kürt basını içinde 
çalışmalar yaptığını söylemektedir. “Yıllardır yaptığım iş yeni mi örgüt üyeliği oldu, 
doğduğumdan beri kullandığım, ailemin bana verdiği Newroz ismi yeni mi kod ismi 
oldu?” diye soran Oyman, “Yıllardır kullanamadığım ismim içimde kanayan bir yaradır. 
Biz Kürtlerde çift isim yaygındır. Abimin ismi ‘Reber’ yasaklı olduğu için benim gibi 
‘kod isimli’ yani çift isimlidir” diyor. Ailesinin verdiği ikinci adın bile “kod adı” olarak 
değerlendirildiğini belirten Oyman, “Gazetecilik faaliyetlerini kriminalize etmek için 
gerekçeler icat edilmektedir” demektedir.

7   Baharda çiçeğin tomurcuklanması anlamına geliyor.

Cezaevindeki Gazeteciler
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Çağdaş KAPLAN

Tutuklu Gazeteci Çağdaş Kaplan, “Konya’nın Kandil beldesinde kandil tabelasının 
altında zafer işareti yaparak fotoğraf çekildiği” ve bu yolla örgütle olan gönül bağının 
saptandığı iddiasının iddianamesinde bulunduğunu belirtmektedir. Çağdaş Kaplan, 
bunun yanı sıra Roj TV haber bültenlerinde canlı bağlantılı olarak 6 haber aktarımını 
gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin; DİHA için yaptığı 6 adet haberin; Mahir Çayan’a 
ait “Kürtlerin Mecburi İskânı” adlı kitabın kanıt olarak gösterildiğini dile getirmektedir.

Yüksel GENÇ 

Suçlamaları, “paranoyak bir zihniyetin yansıması” olarak değerlendiren Yüksel Genç,  
meslektaşlarıyla yaptığı telefon konuşmalarının kanıt olarak gösterildiğini belirtiyor. 
2007 yılından itibaren teknik takipte olduğunu belirten Genç, bir dergi dağıtımcısının 
vefat eden ablası için arayıp başsağlığı dilemesinin bile iddianamede yer aldığını 
ifade etmektedir. Genç, gazete çalışanı bir yazarla kurban bayramında, “Kurbanlıklar 
yüzünden kanlı haberler var” demesinin iddianamede suç kanıtları içinde en büyüğünü 
oluşturduğunu belirtmektedir. 

Uluslararası bir konferansta bazı yabancı parlamenterlerin barış yönündeki sözlerinin 
de kendi iddianamesine alındığını ve “örgütsel doküman” olarak değerlendirildiğini 
ifade eden Genç, Kürt basınında çalıştıkları için bunların suç oluşturduğunu iddia 
etmektedir. “Radikal, Milliyet veya Yeni Şafak gazetelerinde suç olmayanlar” neden 
kendileri için suç oluyor, bunları sormaktadır.

Bir gazetecinin “Kürt sorunu” ile ilgili haber yapması, PKK örgütünün politik hedefl erini 
paylaşması için yeterli görünmektedir. Ayrıca PKK üyesi olarak görülmesine de neden 
olabilmektedir. Yapılan eylemleri izlemek, bir gösteriyi haberleştirmek, PKK ile ilgili 
haber yapmak, “Kürt sorununa” ilişkin politikaları eleştirmek, gözaltına alınmak ve 
tutuklanmak için kanıt olarak gösterilebilmektedir. Özellikle ana akım medyanın 
rahatlıkla yapabildiği ve hatta haberleştirdiği kimi haberler, Etkin Haber Ajansı 
(ETHA), Dicle Haber Ajansı (DİHA) ve Özgür Gündem gibi haber merkezleri ve bu yayın 
kuruluşlarında çalışan gazeteciler için cezaevinde bulunma nedeni olabilmektedir. Bu 
durum tutuklu gazeteci DİHA şirket Müdürü Pervin Yerlikaya’nın işaret ettiği gibi; 
“Bizler Kürt orijinli haber yaptığımız, doğru bildiğimizi açıkça seslendirmek istediğimiz için 
cezaevindeyiz” algısını yaratmaktadır.

Cezaevindeki Gazeteciler
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4- CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLERİN 
 SAĞLIK DURUMLARI

Türkiye’de cezaevlerinde tutulan, yaşamsal olan pek çok olanaktan yoksun bırakılıp 
yalnızlaştırılan tutuklu ve hükümlülerin, bedensel ve ruhsal rahatsızlıklarla karşı 
karşıya kalması kaçınılmazdır.

Bugünkü cezaevi koşulları göz önüne alındığında, âdeta hastalıkların yaratıcısı 
olan ciddi durumlar ortaya çıkmaktadır. Beslenme, barınma, ısınma gibi temel 

gereksinimlerin kalitesiz olması; zaman zaman bu gereksinimlerin hiç 

karşılanmaması türlü hastalıkların oluşmasına ya da var olan hastalıkların 

ilerleyerek insan sağlığı açısından geri dönülmez noktalara gelmesine yol 

açmaktadır. Bu nedenle cezaevlerindeki gazetecilerin sağlık durumları, 

cezaevindeki diğer koşulların yanı sıra ayrıca bir önem taşımaktadır. Yapılan bu 
çalışma sırasında bir sağlık sorunu olduğunu belirten gazeteciler şunlardır:

CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLERİN SAĞLIK DURUMLARI

Mustafa Gök: WernickeKorsakoff  hastası, ellerde titreme var.

Erol Zavar: Mesane kanseri tedavisi gören tutuklu bu gazetecinin tiroitlerinde de 
kitle bulunmaktadır.

Sultan Şaman: İleri derecede bel, boyun, kuyruksokumu, disk kayması yaşadığını 
belirtiyor. Aynı zamanda astım hastası; kanser riskiyle idrar kesesinden daha önce 
ameliyat olmuş. Binde bir görülen “prostat” rahatsızlığı yaşıyor. Daha önce mide 
kanaması geçirdiği için ciddi sindirim sistemi sorunu yaşadığını ve gerekli gıdayı 
bu koşullarda alamadığını kaydediyor. 

Ahmet Birsin: Bazı hastalıkları nüksetmiş. Sol ayağından özürlü olduğu için 
özellikle kış ayında soğuktan sıkıntı yaşadığını belirtiyor.  

Turabi Kişin: 11 yıldır ülseratif kolit tedavisi görüyor. Kansere dönüşme riski 
olduğunu belirtiyor. Son dönemde sol böreğinde büyüyen ve risk aşamasına 
gelmiş bir kist saptanmış. Ameliyat için gün verilmesini bekliyor.

Cezaevindeki Gazetecilerin Sağlık Durumları
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Ferhat Çiftçi: Doğuştan anemi hastası ve bu hastalığın “talasemi” türünden 
rahatsız. Düzenli ve sağlıklı beslenmemesi durumunda vücut ilik üretmiyor. Bel 
fıtığı, bronşit, romatizma gibi başka rahatsızlıkları da var.

Ferhat Arslan: Yüzde 55 sağ kolundan engelli raporu bulunuyor. Astım hastası; 
midesinde ülseri ve migreni de var. Börek rahatsızlığı başlamış, ilaç tedavisi 
görüyor. 

Yüksel Genç: Ayağı kırık ve cezaevi koşullarında iyileşemiyor. Gözaltı ve 
cezaevinde kırık ayağı yüzünden enfeksiyon kapmış ve hastane koşulları dışında 
tutulması nedeniyle kangren başlamış. Sağlıklı tedavi edilemediği için bu 
durumun işkencenin başka biçimi olduğunu ifade ediyor. 

Füsun Erdoğan: 13 Kasım 2012’de tiroit hastalığından ameliyat olmuş. 1996’da 
hepatit B hastalığı geçirmiş. Yüksek tansiyon hastası; her iki memesinde kistleri 
var. 2000 yılından beri 6 ayda bir meme ultrasonu ve yılda bir kez mamografi  
çektirmesi gekiyor. 

Miktat Algül: Hepatit B, kalp hastalığı ve yüksek tansiyondan rahatsız. Ayrıca 
depresyon ve takıntı hastalığı olduğunu söyleyen Algül, cezaevinde bu 
hastalığının nüksettiğini söylemektedir.

Sevcan Atak: İleri düzeyde göz rahatsızlığı var. 8,5 derece gözlük kullanıyor.

Tayip Temel : 12 Eylül 2012’de açlık grevine başlamış. 68 gün süren grev nedeniyle 
kansızlık, görme bozukluğu, hafıza kaybı, unutkanlık ve kulak zonklaması gibi 
rahatsızlıklar ortaya çıkmış.

Ali Konar: Kulak, göz ve ciğerlerinden rahatsız. Gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı 
idareye gitmiş; hastaneye sevkinde kelepçeli olarak doktor önüne çıkmayı kabul 
etmeyince tedavi edilmeden geri yollanmış. 

Hatice Duman: Tansiyon hastası.

Nurettin Fırat:  8 Ağustos 2012’de bacaklarındaki varisler yüzünden ameliyat 
olmuş. Migreni var.

Faysal Tunç:  Astım hastası. Sağ bacağında varis var.

Cezaevindeki Gazetecilerin Sağlık Durumları
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Hüseyin Deniz: Alerjik rinit hastalığı var.

Bayram Namaz: Mide rahatsızlığı, astım başlangıcı, boyun fıtığı

Ramazan Pekgöz: Mide ve bel rahatsızlığı var.

Erdal Süsem: Yıllarca beton zeminde kalmaktan dolayı, parmaklarında yaz kış 
donması, üşümesi ve kasılması hastalığı bulunuyor.

Cengiz Kapmaz: Bel ve boyun fıtığı, mide rahatsızlığı var.

Nevin Erdemir: Bel fıtığı, mide ülseri, böbrek taşı mevcut.

Davut Uçar: Zaman zaman vertigo hastalığı ve bel fıtığı ağrıları çekiyor.

Cezaevindeki Gazetecilerin Sağlık Durumları
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5- SONUÇ

Basın özgürlüğü, Birleşmiş Milletler tarafından; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 
de yer alan, birçok ülkede anayasayla korunan bir haktır. Çünkü özgür basın, 
demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesinde son derece önemli bir 
kurumdur. Özgür basın, insan haklarına dayalı, demokratik bir toplumsal ve siyasal 
düzenin yapı taşlarından birini oluşturmaktadır.

Basın için “dördüncü kuvvet” tanımı yapılmaktadır. Bu tanım, demokrasilerde güçler 
ayrılığı ilkesi çerçevesinde güçlerin birbirini denetlemesi anlamında kullanılmaktadır. 
Çünkü “denetlenmeyen her iktidar, suiistimal edilmeye, kötüye kullanılmaya 
mahkûmdur.” İktidarın denetlenmesi, yasama gücünden sonra basın sayesinde 

gerçekleşir. İktidarın 
mutlaklaşması, merkezileşmesi 
olasılığına karşı özgür basın, 
yurttaşın elindeki en büyük 
güvencedir. Ülkedeki mevcut 
durumu öğrenen, sorgulayan 

v e eleştiri süzgecinden geçiren 
özgür basın, yurttaşların 
güvenebileceği en büyük 
güçtür.

Basın özgürlüğü, ülkenin 
toplumsal koşullarından, 
siyasal ve kültürel 
ortamından bağımsız olarak 
değerlendirilemez. Her türlü 
değerlendirme de ülkenin 

sınıfsal ve toplumsal yapısını ve demokratikleşme düzeyini göz önde bulundurmak 
zorundadır. 

Günümüzde siyasal iktidarı eleştirenler de iktidarın belirlediği çizginin dışına 
çıkan gazeteciler de zapturapt altına alınmaya çalışılmaktadır. Bunun için iki yol 
benimsenmektedir. Birinci yol gazeteciyi, köşe yazarını işten kovmakla tehdit etmek 
ve bu doğrultuda basın patronlarına sürekli seslenmektir.

Günümüzde siyasal iktidarı eleştirenler 
de iktidarın belirlediği çizginin dışına 
çıkan gazeteciler de zapturapt altına 
alınmaya çalışılmaktadır. Bunun için iki yol 
benimsenmektedir. Birinci yol gazeteciyi, 
köşe yazarını kovmakla tehdit etmek ve 
bu doğrultuda basın patronlarına sürekli 
seslenmektir…
… Benimsenen diğer bir yöntem ise, 
zapturapt altına alınamayan, muhalif olan 
gazetecileri, yazarları, yayıncı ve basın 
emekçilerini TMK’ye dayanarak örgüt üyeliği 
suçlamasıyla tutuklatıp hapse atmaktır.

Sonuç
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hoşuna gitmeyen yazılar için basın patronlarına, 
“Maaşını sen veriyorsun arkadaş! Bu adamları, köşe yazarları olarak nasıl tutuyorsun!” 
diye açıklamalarda bulunmaktadır. 

Bu sözlerle basın patronlarını uyaran Başbakan Erdoğan; “Herkes fi krini söylemekte 
serbesttir. Tabii söyle; ama o insanlara da o kalemleri teslim edenler der ki, ‘kusura bakma 
kardeşim, bizim dükkânda sana yer yok.’ Çünkü herkes vitrinine layık olanı koyar” diyerek 
âdeta en tepedeki, en yetkili ağız olarak doğrudan ifade ve düşünce özgürlüğüne 
müdahale etmektedir.

Benimsenen diğer bir yöntem ise, zapturapt altına alınamayan, muhalif olan 
gazetecileri, yazarları, yayıncı ve basın emekçilerini TMK’ye dayanarak örgüt üyeliği 
suçlamasıyla tutuklatıp hapse atmaktır.

Bu doğrultuda yapılan ilk iş, gazetecileri örgüt üyesi olarak gösterip itibarsızlaştırmaktır. 
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in, “terörün silahlı militanlardan ibaret olmadığını; 
ressamların, şairlerin de tuvaline ya da şiirine yansıtmak suretiyle teröre destek verdiğini, 
terörün arka bahçesi haline gelebildiklerini” sözleri, bu itibarsızlaştırma sürecine 
ilişkin en çarpıcı, en çarpık açıklamalardan biridir. Dolayısıyla ana akım basından 
gazetecilerin rahatlıkla yapabildikleri röportajlar (örneğin Murat Karayılan’la yapılan 
röportajlar ya da birtakım haber takipleri), muhalif basında görev yapanlar tarafından 
gerçekleştirilince örgüt üyeliği için kanıt olarak gösterilebilmektedir.8 Böylelikle basın 
üzerinde sindirme ve korku iklimi yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bu çerçevede Türkiye’yi, “dünyanın en büyük gazeteci cezaevi” olmaktan kurtarmanın 
yolu gerçek anlamda demokrasinin ilkelerini işletmekten geçmektedir. Bunun içinde 
siyasi erkin gazetecileri baskı altında tutmaktan vazgeçmesinin koşulları yaratılmalı ve 
kurumsal olarak güvence altına alınmalıdır. Basın özgürlüğünün kısıtlanması yolunda 
en temel dayanak olan Terörle Mücadele Kanununda köklü bir reforma gidilmeli ve 
Türk Ceza Kanunundaki kısıtlayıcı maddelerinin yürürlükten kaldırılması bir başlangıç 
olarak görülmelidir.

8   Birçok tutuklu gazeteci için, Kuzey Irak’a giriş çıkış yapmış olmaları iddianamelerindeki en önemli kanıt olarak gösterilmektedir.

Sonuç



TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU 49

EK-1: TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ      
  GAZETECİLER TABLOSU9

ADI SOYADI BASIN KURULUŞU DURUMU
YARGILANDIĞI 

DAVA
KAPATILDIĞI CEZAEVİ

1 Abdullah Çetin DİHA Siirt Muhabiri Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Diyarbakır D Tipi Cezaevi/
DİYARBAKIR

2 Ahmet Birsin
Gün TV Genel Yayın 
Koordinatörü

Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Diyarbakır D Tipi Cezaevi/
DİYARBAKIR

3 Ali Konar
Azadiya Welat 
Elazığ Temsilcisi

Hükümlü KCK/PKK/DYG
Adıyaman E Tipi Cezaevi/
ADIYAMAN

4 Ayşe Oyman Özgür Gündem Editörü Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

5 Bahar Kurt Tavır Dergisi Sahibi İddianame Yok DHKP-C
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

6 Bayram Namaz Atılım Yazarı Yargılanıyor MLKP Edirne F Tipi Cezaevi/EDİRNE

7 Cengiz Doğan Azadiya Welat Hükümlü KCK/PKK/DYG
Mardin E Tipi Cezaevi/
MARDİN

8 Cengiz Kapmaz Özgür Gündem Yazarı Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

9 Davut Uçar Etik Ajans Müdürü Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

10 Dilşah Ercan Azadiya Welat Hükümlü KCK/PKK/DYG Aliağa Şakran Cezaevi/İZMİR

11 Doğan Karataştan Yürüyüş Dergisi İddianame Yok DHKP-C Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi

12 Dilek Demiral
Özgür Gündem 
Eski Editörü

Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

13 Erdal Süsem
Eylül Hapishane 
Dergisi Editörü

Hükümlü MLKP Edirne F Tipi Cezaevi/EDİRNE

14 Erol Zavar Odak Dergisi YİM Hükümlü Direniş Hareketi
Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi/
ANKARA

15 Ertuş Bozkurt DİHA Editörü Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

16 Fatih Özgür Aydın Artı İvme Dergisi İddianame Yok DHKP-C Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi

9   Hüküm giyen gazetecilerin de gazetecilik etkinliğinden cezaevinde olmalarından dolayı liste tutuklu ve hükümlü gazeteciler birleştirilerek 
oluşturulmuştur. Tutuklu ve hükümlülerin bulundukları cezaevi, sürekli sevk ve transfer durumu olduğu için değişmiş olabilir.

Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler Tablosu



DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZETECİ CEZAEVİ: TÜRKİYE50

ADI SOYADI BASIN KURULUŞU DURUMU
YARGILANDIĞI 

DAVA
KAPATILDIĞI CEZAEVİ

17 Fatma Koçak DİHA YİM Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

18 Faysal Tunç DİHA Şırnak Muhabiri Hükümlü KCK/PKK/DYG
Kalkandere L Tipi Kapalı 
Cezaevi/ RİZE

19 Ferhat Arslan DİHA Mersin Muhabiri İddianame Yok KCK/PKK/DYG
Kürkçüler F Tipi Kapalı 
Cezaevi/ADANA

20 Ferhat Çiftçi
Azadiya Welat 
G.Antep Temsilcisi

Hükümlü KCK/PKK/DYG
Gaziantep H Tipi Cezaevi/
GAZİANTEP

21 Füsun Erdoğan
Özgür Radyo 
Genel Yayın Koordinatörü

Yargılanıyor MLKP
Gebze M Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/KOCAELİ

22 Gamze Keşkek Tavır Dergisi İddianame Yok DHKP-C
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi

23
Hamit Duman 
(Dilbıhar)

Azadiya Welat Yazarı Hükümlü KCK/PKK/DYG
Erzurum E Tipi Cezaevi/
ERZURUM

24 Hasan Özgüneş Azadiya Welat Yazarı Yargılanıyor KCK/PKK/DYG Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

25 Hatice Duman Atılım Sahibi YİM Hükümlü MLKP
Gebze M Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/KOCAELİ

26 Hikmet Çiçek Ulusal Kanal Yargılanıyor Ergenekon
Silivri 1 No’lu L Tipi Cezaevi/
İSTANBUL

27 Hüseyin Deniz Evrensel Muhabiri Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

28 Kamuran Sunbat10 DİHA Çukurova Eski 
Muhabiri

Hükümlü KCK/PKK/DYG Antep H Tipi Cezaevi

29 Kenan Karavil Radyo Dünya Yönetmeni Hükümlü KCK/PKK/DYG
Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevi 
/B-18 Koğuşu/Hacılar-
KIRIKKALE

30 Kenan Kırkaya DİHA Ankara Temsilcisi Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

31 Mazlum Özdemir DİHA Diyarbakır Muhabiri Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

32
Mehmet Deniz 
Yıldırım

Aydınlık 
Genel Yayın Yönetmeni

Yargılanıyor Ergenekon
Silivri 1 No’lu L Tipi Cezaevi/
İSTANBUL

33
Mehmet Emin 
Yıldırım

Azadiya Welat Genel Yayın 
Yönetmeni

Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

34 Mehmet Haberal Kanal B İmtiyaz Sahibi Yargılanıyor Ergenekon
Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

35 Mehmet Yeşiltepe11 Devrimci Hareket Yazarı Hükümlü Devrimci Karargah
Tekirdağ Açık Cezaevi/
TEKİRDAĞ

36 Miktat Algül
Mersin Mezitli FM/Ulus 
Gazetesi

 Yargılanıyor örgüt bilinmiyor
T Tipi Kapalı Cezaevi A-16 / 
OSMANİYE

37 Murat İlhan
Azadiya Welat 
Diyarbakır Muhabiri

Hükümlü KCK/PKK/DYG
Diyarbakır D Tipi Cezaevi/
DİYARBAKIR

10   Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
11   Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler Tablosu
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ADI SOYADI BASIN KURULUŞU DURUMU
YARGILANDIĞI 

DAVA
KAPATILDIĞI CEZAEVİ

38 Musa Kurt Yürüyüş Dergisi Muhabiri İddianame Yok DHKP-C
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi 
Cezaevi/TEKİRDAĞ

39 Mustafa Balbay
Cumhuriyet 
Ankara Temsilcisi

Yargılanıyor Ergenekon
Silivri 1 No’lu L Tipi Cezaevi/
İSTANBUL

40 Mustafa Gök
Emek ve Adalet Dergisi 
Ankara Temsilcisi

Hükümlü DHKP-C
Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi/
ANKARA

41 Nahide Ermiş
Demokratik Modernite 
Yayın Kurulu Üyesi

Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

42 Nevin Erdemir Özgür Gündem Editörü Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

43 Nilgün Yıldız DİHA Muhabiri Mardin Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

44 Nurettin Fırat Özgür Gündem Yazarı Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

45 Nuri Yeşil
Azadiya Welad 
Tunceli Temsilcisi

Hükümlü KCK/PKK/DYG
Elbistan E Tipi Cezaevi/
KAHRAMANMARAŞ

46 Ömer Çelik DİHA Muhabiri-İstanbul Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

47
Ömer Faruk 
Çalışkan12 Özgür Halk YİM Hükümlü KCK/PKK/DYG Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi

48 Özlem Ağuş13 DİHA Muhabiri Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Karataş Kadın Kapalı Cezaevi/
ADANA

49 Ramazan Pekgöz DİHA Editörü Diyarbakır Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

50 Sadık Topaloğlu DİHA Muhabiri-Urfa Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

51 Sadiye Eser Evrensel Muhabiri İddianame Yok KCK/PKK/DYG Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi

52 Sami Menteş Yurt Gazetesi Muhabiri İddianame Yok DHKP-C Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

53 Sebahattin Sumeli
Özgür Halk Dergisi 
Editörü

Hükümlü KCK/PKK/DYG
Kandıra/Kocaeli 1 No’lu F Tipi 
Cezaevi

54 Selahattin Aslan
Demokratik Modernite 
Editörü

Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

55 Semiha Alankuş DİHA Editörü Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

56 Sevcan Atak Özgür Halk Editörü Hükümlü KCK/PKK/DYG Aliağa Şakran Cezaevi /İZMİR

57 Seyithan Akyüz
Azadiya Welad 
Adana Temsilcisi

Hükümlü KCK/PKK/DYG
İskenderun M Tipi Kapalı 
Cezaevi/HATAY

58 Sibel Güler
Özgür Gündem 
Eski Editörü

Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

12   Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
13   Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler Tablosu
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ADI SOYADI BASIN KURULUŞU DURUMU
YARGILANDIĞI 

DAVA
KAPATILDIĞI CEZAEVİ

59 Sultan Şaman HeviyaJine Editör İddianame Yok KCK/PKK/DYG
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi/
BATMAN

60 Şahabettin Demir DİHA Van Muhabiri Hükümlü KCK/PKK/DYG
Giresun E Tipi Cezaevi / D-3 
Koğuşu / GİRESUN

61 Şükrü Sak
Aydınlık Yol Dergisi 
Yayın Yönetmeni

Hükümlü İBDA-C
Bolu F Tipi Cezaevi / B2-66 
Koğuşu / BOLU

62 Tayip Temel DİHA Editörü Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Diyarbakır D Tipi Cezaevi/
DİYARBAKIR

63 Tuncay Özkan Kanal Biz TV Sahibi Yargılanıyor Ergenekon
Silivri 1 No’lu L Tipi Cezaevi/
İSTANBUL

64 Turabi Kişin
Özgür Gündem 
Eski Editörü

Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi/
KOCAELİ

65 Turhan Özlü
Ulusal Kanal 
Genel Yayın Yönetmeni

Yargılanıyor Ergenekon
Silivri 2 No’lu L Tipi Cezaevi/
İSTANBUL

66 Veysel Şahin Tavır Dergisi İddianame Yok DHKP-C Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi

67 Yalçın Küçük Oda TV İnternet Yazarı Yargılanıyor Ergenekon
Silivri 2 No’lu L Tipi Cezaevi/
İSTANBUL

68 Yeliz Kılıç Yürüyüş Dergisi İddianame Yok DHKP-C
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi

69 Yüksel Genç Özgür Gündem Yazarı Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

70 Zeynep Kuray14 Birgün Gazetesi Muhabiri Yargılanıyor KCK/PKK/DYG
Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı 
Cezaevi/İSTANBUL

71 Zeynep Kuriş15 DİHA Mersin Muhabiri İddianame Yok KCK/PKK/DYG Karataş Kadın Cezaevi/ADANA

14   Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
15   Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Süreç içerisinde serbest kalan gazetecilere yönelik suçlamalar devam etmektedir. Serbest 
bırakılmaları suçlamaların düşmesine sebep olmamıştır. Bu gazeteciler halen tutuksuz yargılanmaktadırlar.

Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler Tablosu
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EK-2: GÖZALTI/TUTUKLULUK SONRASINDA      
  SERBEST BIRAKILAN VE YARGILAMASI      
  SÜREN GAZETECİLER

  AD / YAYIN KURULUŞU DURUM

1

İlhan Selçuk,  
Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz 
Sahibi, Gazeteci-Yazar (21 Haziran 
2010 tarihinde vefat etti)

Ergenekon davasında tutuksuz olarak yargılanıyordu.

2 Vedat Yenerer, 
Gazeteci Ergenekon davasında tutuksuz olarak yargılanıyor.

3 Güler Kömürcü, 
Gazeteci Birinci Ergenekon davasında tutuksuz olarak yargılanıyor.

4
Ferit İlsever, 
Ulusal Kanal Genel Yayın 
Yönetmeni, Gazeteci-Yazar

21 Mart 2008’de gözaltına alındı.24 Mart 2008’de tutuklandı.29 Ağustos 
2008’de sağlık gerekçesiyle serbest bırakıldı. Birinci Ergenekon davasında 
tutuksuz olarak yargılanıyor.

5
Serhan Bolluk, 
Aydınlık Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni

21 Mart 2008’de gözaltına alındı.24 Mart 2008’de tutuklandı.13 Şubat 
2009’da serbest bırakıldı. Ergenekon davasında tutuksuz olarak 
yargılanıyor.

6
Adnan Akfırat,
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu 
Üyesi, Gazeteci-Yazar

21 Mart 2008’de gözaltına alındı.24 Mart 2008’de tutuklandı.13 Haziran 
2009’da serbest bırakıldı. Ergenekon davasında tutuksuz olarak 
yargılanıyor.

7 Hayati Özcan, 
Ulusal Kanal İzmir Temsilcisi

25 Mart 2008’de gözaltına alındı.29 Mart 2008’de tutuklandı.28 Ağustos 
2009’de sağlık gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ergenekon davasında 
tutuksuz olarak yargılanıyor.

8 Ufuk Akkaya, 
Ulusal Kanal, İstihbarat Şefi 

8 Kasım 2009’da gözaltına alındı.9 Kasım 2009’da tutuklandı.31 Ağustos 
2010 tarihinde serbest bırakıldı. Ergenekon davasında tutuksuz olarak 
yargılanıyor.

9 Emcet Olcaytu, 
Aydınlık Dergisi Yazarı 

23 Eylül 2008’de gözaltına alındı.26 Eylül 2008’de tutuklandı.11 Kasım 2010 
tarihinde Silivri Cezaevinden serbest bırakıldı. İkinci Ergenekon davasında 
tutuksuz olarak yargılanıyor.

10
Nadiye Gürbüz,
Demokrat Radyo 
Genel Yayın Koordinatörü

7 Şubat 2009’da tutuklandı.17 Eylül 2009’da tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

11 Sonnur  Sağlamer, 
Atılım Gazetesi Çalışanı

Yasadışı Marksist Leninist Komünist Partisine (MLKP) üye olmakla 
suçlanıyorlar. Tutuksuz olarak yargılanıyor.

Gözaltı/Tutukluluk Sonrasında Serbest Bırakılan ve Yargılaması Süren Gazeteciler
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  AD / YAYIN KURULUŞU DURUM

12
Abdurrahman Gök,
Dicle Haber Ajansı (DİHA) 
Muhabiri

23 Mart 2009’da Siirt’te nevruz kutlamalarını izlerken gözaltına alındı ve 
“yasadışı örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklandı. 24 Kasım 
2009’da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Terörle Mücadele 
Kanununun 7/2’nci maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası aldı.

13
İsmail Yıldız,
www.postager.com, internet 
Sitesi Editörü

İstanbul Dolapdere’deki olayları izlerken gözaltına alındı. Beyoğlu 
Adliyesine çıkarılan Yıldız, Adana polisinin 15 Ağustos 2008 tarihinde 
Demokratik Toplum Partisinin (DTP) de aralarında bulunduğu çeşitli 
kurumlara yaptığı baskınlarla ilgili açılan davada ifade vermediği 
gerekçesiyle tutuklandı, örgütüyle ilgili Adana’da açılan dava kapsamında 
ifade verdikten sonra, iki gün bulunduğu Metris Cezaevinden serbest 
bırakıldı (05 Ocak 2010).

14
Müge Molvalı, 
Yeniden Atılım Gazetesi eski Yazı 
İşleri Müdürü

Aynı zamanda Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi olan Müge 
Molvalı, Yeniden Atılım gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptığı 
dönemde yayımlanan haberler nedeniyle hakkında 4 davada kesinleşmiş 
toplam 5 ay hapis cezası olduğu gerekçesiyle Eylül 2009’da tutuklandı. 
Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinde yaklaşık 6 ay tutuklu kaldı.20 Ocak 
2010’da serbest bırakıldı.

15
Eda Ünalan, 
Kızıl Bayrak Dergisi Ankara 
Muhabiri

11 Ağustos 2009’da evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.14 
Ağustos 2009’da tutuklandı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde bir süre 
tutuklu kaldı. 26 Ocak 2010’da yapılan ilk duruşmada, Ankara 12. Ağır Ceza 
Mahkemesince serbest bırakıldı. “Yasadışı örgüt propagandası yapmak” 
suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanması sürüyor.

16
Hacı Orman, 
Sanat ve Hayat dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni

29 Ocak 2010 tarihinde serbest bırakıldı.

17 İsminaz Ergün, 
Demokrat Radyo Çalışanı

Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tutukluyken, 29 Ocak 2010 tarihinde 
serbest bırakıldı. 

18

Aylin Duruoğlu,
Vatan Gazetesi’nin internet sitesi 
www.gazetevatan.com’un Yayın 
Yönetmeni 

“Devrimci Karargâh” örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Hakkında örgüt 
üyeliğinden 7,5 yılla 15 yıl arasında hapis cezası isteniyor.27 Nisan 2009’da 
gözaltına alındı. İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla 
30 Nisan 2009’da tutuklandı.23 Şubat 2010’da mahkemeye çıkarıldı, ilk 
savunmasını yaptıktan sonra serbest bırakıldı.

19 Hacı Boğatekin, 
Gerger Fırat Gazetesi Sahibi

1) “Feto ile Apo” başlıklı yazısından dolayı 13 Nisan 2008’de tutuklandı. 4 
ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. “Yerel yetkililerin, 
sahibi olduğu gazeteyi etkisizleştirmeye çalıştıklarını” iddia etmek suretiyle 
“kamu görevlisine hakaret ettiği” gerekçesiyle 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası 
verildi. Cezada indirim yapılmadı ve ertelenmedi. Kâhta Asliye Ceza 
Mahkemesi, eski Gerger Savcısı Sadullah Ovacıklı’nın Fethullah Gülen ile 
yakınlığından söz ettiği için, TCK 125 ve 288’inci maddeleri uyarınca 5 yıl 
hapis cezası verdi (02 Mart 2010).

20
Şahin Baydağ, 
Azadiya Welat (Ülkenin 
Özgürlüğü), Gazete Dağıtımcısı

12 Ocak 2010’da Mardin’deki evinde yapılan aramanın ardından gözaltına 
alındı ve “yasadışı örgüt propagandası” yapmak iddiasıyla tutuklandı. 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde tutukluyken 4 Mart 2010 tarihinde serbest 
bırakıldı.

Gözaltı/Tutukluluk Sonrasında Serbest Bırakılan ve Yargılaması Süren Gazeteciler
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  AD / YAYIN KURULUŞU DURUM

21
İsmail Eskin, 
Dicle Haber Ajansı (DİHA) Kocaeli 
Muhabiri

4 Aralık 2009’da tutuklandı. Tutuklanmasına gerekçe olarak, 29 Kasımda, 
Abdullah Öcalan’ın tutukluluk koşullarını protesto etmek amacıyla 
Kocaeli’nin Topçular Mahallesinde yapılan eylemleri görüntülerken 
olaylara bilerek karıştığı, terör örgütünün propagandasını yapacak 
tarzda faaliyetlere katıldığı iddiası öne sürüldü. Kandıra F Tipi Cezaevinde 
5 ay tutuklu kaldıktan sonra 18 Mayıs 2010’da İstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesinde yapılan ilk duruşmada serbest bırakıldı.

22
Mehdi Tanrıkulu, 
Azadiya Welat (Ülkenin 
Özgürlüğü), Yazı İşleri Müdürü

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı bir basın davasında 
ifadesini Kürtçe vermek isteyince tutuklanmasına karar verildi (08 Nisan 
2010). Mahkeme, 1,5 ay sonra tahliye kararı verdi (20 Mayıs 2010). “Terör 
örgütü propagandası” suçlamasıyla tutuksuz yargılanması sürüyor.

23 Çağdaş Küçükbattal, 
Atılım Gazetesi Muhabiri

Haber izlemek amacıyla gittikleri İstanbul Gazi Mahallesinde mahalle 
halkıyla birlikte baz istasyonunun tahrip edildiği eyleme katıldıkları 
iddiasıyla yargılanıyorlar. Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde 9 ay tutuklu 
kaldılar. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Mayıs 2010’da görülen 
ikinci duruşmada serbest bırakıldılar. Tutuksuz yargılanmaları sürüyor.24 Tuncay Mat, 

Atılım Gazetesi muhabiri

25

Gençağa Karafazlı, 
Show TV, Birgün ve Evrensel 
Gazetelerinin Rize Temsilcisi, 
Gazeteci

“Suç örgütü kurmak ve örgüt lideri olmak” iddiasıyla 16 Haziran 2009’da 
gözaltına alındı, 17 Haziran 2009’da tutuklandı. Rize Kalkandere L 
Tipi Kapalı Cezaevinde 410 gün tutuklu kaldı. Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 3 Ağustos 2010’da yapılan duruşmada ilk kez yargıç 
karşısına çıktı ve serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanması sürüyor.

26
Şafak Gümüşsoy, 
Mücadele Birliği Dergisi Eski Yazı 
İşleri Müdürü

Küçükyalı’da bir kimlik kontrolü sırasında, gıyabında mahkûm olduğunu 
öğrendi. Hüküm kesinleştiği ve para cezasını ödemediği için bu ceza, hapis 
cezasına dönüştürüldü. Avukatının bütün itirazları reddedildi. Amasya 
Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunuyordu.4 Ağustos 2010 tarihinde 
serbest bırakıldı. 

27
Metin Bulut, 
Yürüyüş Dergisi sahibi ve Yazı 
İşleri Müdürü

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra 19 Ekim 
2010 tarihinde serbest bırakıldı.

28 Deniz Doğruer, 
Özgür Gençlik Dergisi Çalışanı

16 Mart 2010’da evine yapılan baskın sonucunda gözaltına alındı. 19 Mart 
2010’da çıkarıldığı Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.29 
Nisan 2010 tarihinde İstanbul’daki arkadaşlarına gönderdiği faksın 
“merhaba” ve “hoşça kal” bölümleri de dâhil olmak üzere her tarafı 
Mektup Okuma Komisyonu tarafından karalandı. Doğruer’in “Bazı yerler 
karalı, üstünü ben çizdim” dediği bölümlerin dahi üstü karalandı. Mektup 
alıcısına bu haliyle fakslandı. Faksta okunabilen tek bölüm bu not ile 
cezaevinin “görülmüştür” damgası oldu. Hrant Dink’i anma toplantısına 
katıldığı gerekçesiyle 6 ay tutuklu kaldıktan sonra 23 Eylül 2010 tarihinde 
yapılan ikinci duruşmada serbest bırakıldı. 

29
Şeyhmus Bilgiç, 
Günlük ve Azadiya Welat 
Gazetesi Çalışanı

7 Aralık 2009’da gözaltına alındı.11 Aralık 2009’da “yasadışı örgüt üyesi” 
olduğu iddiasıyla tutuklandı. Adana Kürkçüler Cezaevinde tutuklu 
bulunuyordu.22 Ekim 2010 tarihinde serbest bırakıldı.

Gözaltı/Tutukluluk Sonrasında Serbest Bırakılan ve Yargılaması Süren Gazeteciler
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  AD / YAYIN KURULUŞU DURUM

30
Erdal Güler, 
Devrimci Demokrasi Gazetesi 
Sahibi ve eski Yazı İşleri Müdürü 

26 Aralık 2007’de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İstanbul 11. 
Ağır Ceza Mahkemesince 21 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 60 bin 
TL para cezası aldı. 11 Aralık 2009’da serbest bırakılması bekleniyordu; 
hakkındaki kesinleşen diğer davalar nedeniyle hükümlülük süresi uzadı. 
Başsavcılık, aldığı binlerce liralık para cezaları hapse çevrilen Güler’in 6 
Eylül 2014’te tahliye olacağını bildirdi. Bu durumda Erdal Güler’in, şartla 
tahliye edilecek olsa bile cezaevinden ancak 1 Kasım 2012’de çıkabileceği 
hesaplanıyordu. Ancak yapılan bir hatanın fark edilmesi üzerine, Amasya 
E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunurken 28 Ekim 2010 tarihinde 
serbest bırakıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2007’da Terörle 
Mücadele Kanununun (TMK) 7/2 maddesinden Güler’i mahkûm ederken 
20 bin TL’lik adli para cezasının yanlış yere tebliğ edilmesini fark etmesiyle 
gerçekleşti. PKK ve Maoist Komünist Partisi (MKP) gibi örgütler hakkında 
övücü yayınlar yaptığı iddiasıyla üç yıl hapiste kaldı.

31 Serkan Demirel, 
DİHA, Elazığ Muhabiri

Elazığ, Malatya ve Tunceli’de YDGM üyelerine yönelik ev baskınlarında 
gözaltına alındı. Haber takibi amacıyla gittikleri BDP etkinliklerine 
katıldıkları gerekçesiyle terör örgütü propagandası yapmaktan yargılandı. 
Yargılama boyunca 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Toplam 
12 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Mahkeme kararı temyiz edildi, dosya 
Yargıtay’da bekliyor. 

32
Abdulbesir Yapıcı, 
Azadiya Welat Gazetesi Şanlıurfa 
Çalışanı

2007 yılında Aydın’da düzenlenen nevruz mitingi sırasında, toplatma 
kararı bulunmayan 177 adet Güncel ve Azadiya Welat gazeteleri üzerinde 
bulunduğu için hakkında “terör örgütü propagandasına teşebbüs” 
suçlamasıyla İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dava, Eylül 
2008’de sonuçlandı. Mahkeme kararında, suç kanıtı olarak, 177 adet 
Güncel ve Azadiya Welat gazeteleri gösterildi. Mahkeme, Abdulbesir 
Yapıcı’nın gazetelerin dağıtımını yapamadan yakalanmış olmasını 
“suça teşebbüs” olarak değerlendirerek 1 yıllık cezasını 6 aya indirdi; 
ancak cezanın infazını ertelemedi. Mahkemenin gerekçeli kararında, 
“sanığın kişiliği, niteliği ve bu tür suçların aşırı derecede artarak devam 
etmesi hususu da nazara alınarak, hükmün ertelenmesi halinde yeniden 
suç işleyeceği hususunda mahkememiz kanaat getirdiğinden, sanık 
hakkında örgüt propagandasına teşebbüs suçundan ceza verilmesine 
ve bu cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir” denildi. 
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında kesinleşmiş 6 ay hapis cezası 
olduğu gerekçesiyle 24 Ocak 2010’da tutuklandı. Cezasını Şanlıurfa E Tipi 
Cezaevinde çekti.  Cezaevine götürüldüğü sırada, askerler tarafından darp 
edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Aynı olayla ilgili olarak 
askerler tarafından da kendilerine direndiği gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulundu. Abdulbesir Yapıcı’nın suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı 
verilirken, askerlerin suç duyurusu işleme kondu ve hakkında “görevli 
memura mukavemet” iddiasıyla dava açıldı. Bu davayla ilgili olarak 
23 Kasım 2010 tarihinde gözaltına alındı, Cumhuriyet savcısına ifade 
verdikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere 24 Kasım 2010 tarihinde 
serbest bırakıldı.
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33

Gurbet Çakar, 
Rengê HêviyaJinê Dergisi 
(Kadının Umudunun Rengi), eski 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Kürtçe ve Türkçe yayımlanan tek kadın dergisinin son sayısında yer alan 
bazı yazılar nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında 20 Mart 
2010’da ifade vermeye gittiği Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı. Diyarbakır 
6. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafl ar 
nedeniyle tutuklu yargılanan Rengê HevîyaJinê adlı kadın dergisinin 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gurbet Çakar’ın 20 yıla kadar hapsini istedi. 
Savcı; “…derginin 2. ve 4. sayıları nedeniyle gazeteci hakkında aynı 
gerekçeyle soruşturma açıldığını, Çakar’ın yazı işleri müdürlüğünü yaptığı 
derginin buna rağmen yayın politikasını değiştirmediğini ve PKK’nın yayın 
organı gibi davranarak örgüt propagandası yapmayı sürdürdüğünü…”  
iddia etti ve Çakar’ın cezalandırılmasını talep etti. Midyat Cezaevinde 
tutuklu kalan Gurbet Çakar’ın, 30 Aralık 2010’da Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesinde yapılan duruşmada, “terör örgütü üyeliği” suçlamasından 
aklanmasına, “terör örgütü propagandası” suçlamasından 10 ay hapis 
cezasına mahkûm edilmesine karar verildi. Tutukluluk süresi dikkate 
alınarak 30 Aralık 2010 tarihinde serbest bırakıldı. Hakkında “terör örgütü 
propagandası” gerekçesiyle daha önceden verilmiş iki mahkûmiyet kararı 
daha bulunuyor. Toplam üç mahkûmiyet kararı Yargıtay’da bekliyor.

34

Berivan Eker, 
Rengê HêvîyaJinê Dergisi 
(Kadının Umudunun Rengi), 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Gurbet Çakar’dan sonra derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü oldu. 
Derginin Haziran-Temmuz 2010 sayısındaki yazılar nedeniyle “terör 
örgütü propagandası” yapmak iddiasıyla TMK 7/2’den ikişer kez, ayrıca 
TCK 314/2’den bir kez hapis cezası istemiyle Eylül 2010’da hakkında 
dava açıldı. 4 Aralık 2010’da, ifade vermek ve öngörüşme yapmak 
için gittiği avukatının bürosundan çıkınca gözaltına alındı.5 Aralık 
2010 tarihinde tutuklandı. Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu kaldı. 
Davanın görülmesine, 7 Aralık 2010 tarihinde Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesinde başlandı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan 
savcı, Berivan Eker’in “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı 
örgüt adına eylem yaptığı” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla 21 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti. 25 
Ocak 2011 tarihinde yapılan duruşmada, iki kez “örgüt propagandası” 
yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, “iyi halini” 
göz önünde bulundurarak cezada indirim yaptı ve alt sınırdan ceza verdi. 
Tutukluluk süresi dikkate alınarak 25 Ocak 2011 tarihinde serbest bırakıldı.

35 Hatice Özhan, 
DİHA Diyarbakır Muhabiri

17 Şubat 2010’da, Ağrı Cumhuriyet Savcılığının hakkında başlattığı 
soruşturma kapsamında Diyarbakır’da gözaltına alınarak Ağrı’ya 
götürüldü. DP Genel Merkez çalışanlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri ve 
Roj TV yayınlarına katıldığı gerekçesiyle “örgüt propagandası” yapmaktan 
19 Şubat 2010’da tutuklandı. Ağrı Cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan 
sonra serbest bırakıldı. 

36
Sabri Adanır, 
Gündem Gazetesi, Gazete 
Dağıtıcısı

“Yasadışı örgüte yardım ve yataklık” yaptıkları iddiasıyla 5 Nisan 2007’de 
Faysal Tunç ve Behdin Tunç ile birlikte gözaltına alındıktan sonra 
tutuklandı. Sabri Adanır’ın dosyası yaş teşhisi yapılması için ayrıldı. Sabri 
Adanır, tutuklu yargılanması sonunda, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince 
6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı (01 Şubat 2010). Karar temyiz edildi, 
dosya Yargıtay’da bekliyor. Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bir süre tutuklu 
kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

37
Mahmut Tutal, 
Gündem Gazetesi Şanlıurfa 
Çalışanı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davada hakkında 
gıyabi tutuklama kararı bulunduğu gerekçesiyle 28 Kasım 2007 tarihinde 
Şanlıurfa’da gözaltına alındı. Nöbetçi Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesince 
tutuklandı. Diyarbakır D Tipi Cezaevinde gönderildi. Bir süre tutuklu 
kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
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38 Gülşen Bozan, 
Özgür Kadın Dergisi Çalışanı Bursa Kapalı Cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 

39
Özgür Aytulum,
Demokratik Dönüşüm Dergisi, 
Yazı İşleri Müdürü

Devrimci Karargâh örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 21 
Eylül 2010 tarihinde gözaltına alındı. 25 Eylül 2010 tarihinde tutuklandı. 
Kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

40 Mahmut Gülecan, 
Özgür Halk Dergisi Çalışanı

Van’da 17 Temmuz 2010’da gözaltına alındı. Evindeki Özgür Halk dergileri 
gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 19 
Temmuz 2010’da tutuklandı. Van F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyordu.7 
Ocak 2011 tarihinde serbest bırakıldı.

41
Mehmet Şahap Demir, 
Azadiya Welat (Ülkenin 
Özgürlüğü), Çalışan

Mersin’de 12 Eylül 2010’da yapılan Anayasa değişikliğine ilişkin 
halkoylamasına karşı yürüttükleri çalışmalar nedeniyle tutuklanan Azadiya 
Welat gazetesi çalışanları Ali Çat, Abdulcabbar Karadağ ve Mehmet Şahap 
Demir’in karar duruşması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Nisan 
2011’de görüldü. Sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
Ali Çat ve Abdulcabbar Karadağ’a “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 7’şer yıl 
1’er ay hapis cezası verdi. Mehmet Şahap Demir’e de “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, 
Mehmet Şahap Demir’in tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak serbest 
bırakılmasına karar verdi (12 Nisan 2011).

42 Necati Abay, 
Atılım Gazetesi, Yazar

Atılım gazetesi yazarıyken 13 Nisan 2003’te İstanbul/Kadıköy’deki 
evinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi 
polislerince gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada hiçbir suç öğesine 
rastlanmadı. 4 günlük gözaltı süresinin ardından 17 Nisan 2003’te 
İstanbul/Beşiktaş’taki Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) savcılığına 
çıkarıldı, tutuklama talebiyle Sorgu Hâkimliğine sevk edildi. Sorgusunun 
ardından serbest bırakıldı. Aynı gün yapılan itiraz üzerine DGM tarafından 
tutuklanarak Tekirdağ F Tipi Cezaevine götürüldü. Dosyaya gizlilik kararı 
konulduğundan neyle suçlandığından habersizdi; tutuklanmasından 5 
ay sonra iddianamesi hazırlandı. İddianamede “bombalama eylemlerinin 
koordinatörü”,  İstanbul’da bulunan “hücre evlerinin sorumlusu”, “MLKP 
terör örgütü yöneticisi” olduğu iddia edildi ve ağırlaştırılmış müebbet 
hapisle cezalandırılması istendi. 3 Ekim 2003’te 4 Nolu DGM’de ilk 
duruşması yapıldı. Mahkeme, Necati Abay’ın tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılmasına karar verdi. 4 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul 12. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, MLKP adlı örgütün yöneticisi 
olduğu iddiasıyla Yayıncı ve Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu 
sözcüsü Necati Abay 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme 
kararı Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti. Necati Abay, halen 
yurtdışında yaşıyor. 

43
İbrahim Çiçek, 
Atılım gazetesi, Genel Yayın 
Yönetmeni

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde MLKP davasından yargılanıyorlar. 
8 Eylül 2006’da düzenlenen Gaye adlı operasyonda gözaltına alındılar. 12 
Eylül 2006’da tutuklandılar.17 Mayıs 2011 tarihinde Beşiktaş’taki 10. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, Gazetecilere Özgürlük Platformu 
heyeti tarafından da izlendi.17 Mayıs 2011 tarihinde yapılan duruşmada, 
İbrahim Çiçek ve Ziya Ulusoy 13 Nisan 2003’te. İbrahim Çiçek hakkında 
daha sonra yeniden tutuklama kararı verildi.

44 Ziya Ulusoy, 
Atılım Gazetesi, Yazar
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45 Mustafa Kaplan, 
Gazeteci-Yazar

El Kaide yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyon kapsamında 
22 Ocak 2010 tarihinde tutuklandı; 11 ay sonra mahkemeye çıkarıldı. İlk 
duruşmada, mevcut kanıt durumu dikkate alınarak serbest bırakılmadı. 
Beşiktaş 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 
duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

46

Suzan Zengin,
İşçi-Köylü gazetesi Kartal bürosu 
Çalışanı (12 Ekim 2011’de vefat 
etti.)

Evine yapılan baskın sonucunda 28 Ağustos 2009’da sabaha karşı 
gözaltına alındı. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinde tutuklu kaldı. Tedavi 
görmesi gereken sürekli rahatsızlığı vardı. Sağlık sorunları nedeniyle 
yapılması zorunlu olan tetkiklerinin uzamasıyla ilgili şikâyet dilekçeleri 
dikkate alınmadı. Hakkındaki iddianame Mayıs 2010’da açıklandı.12 aylık 
tutukluluktan sonra 26 Ağustos 2010 günü ilk kez mahkeme çıkarıldı. 
Savunmasında gazeteci ve çevirmen olduğunu belirten Suzan Zengin, 
davanın diğer sanıkları olan 4 genci tanımadığını, onların da kendisini 
tanımadığını ifade etti. Suzan Zengin, “Benim ne bu insanlarla ne de 
iddianamedeki eylemle bağım olduğuna dair tanık ve kanıt vardır. 
Anlaşılan o ki emniyet ve savcılık bu insanlar ve eylemle aramda bağ 
kuramayınca, benim yasadışı bir örgütün üyesi olduğumu ifade etmişler. 
Çoğu sendikacı olan haber kaynaklarıyla, gazete telefonundan yaptığım 
görüşmeleri de kanıt olarak iddianameye koymuşlar. Yasadışı örgüt 
suçlamasına dayanak yapılmak istenen materyaller bundan ibarettir” 
dedi. Suzan Zengin, kemik erimesi ve ülser gibi rahatsızlıklarının; tutuklu 
bulunduğu süre içerisinde tedavisi yapılamadığı için ilerlediğini söyledi. 
Örgüt üyeliği iddiasını reddeden Suzan Zengin, tahliyesini talep etti. 
Mahkeme, tahliye talebini reddetti. 15 Şubat 2011 tarihindeki duruşmayı 
Gazetecilere Özgürlük Platformu heyeti de izledi. Suzan Zengin’in tahliye 
talebi yine reddedildi. Suzan Zengin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın 14 Haziran 2011 tarihinde 
yapılan duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
Serbest kaldıktan sonra geçirdiği bir ameliyat sırasında komaya girdi ve 12 
Ekim 2011 tarihinde yaşamını yitirdi. 

47 Ersin Çelik, DİHA, Muhabir

Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDGM) üyesi olmak iddiasıyla, 
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı (15 
Ocak 2010). Avukat Hasan Doğan, Ersin Çelik’in suç isnat edilen dönemde 
Şırnak ve diğer illerde muhabirlik yaptığını, Malatya’da bulunmadığını 
savunarak, yargılama sürecinin başlamasına neden olan bir kişinin 
ifadesinde Ersin Çelik için yalnızca “Tanıyorum. DİHA muhabiridir” dediğini 
hatırlattı. Yüzleştirmenin yapıldığı 2 Haziran 2008 tarihli duruşmada 
ise aynı kişinin Ersin Çelik hakkında “Tanıyorum. Dicle Haber Ajansında 
çalışıyor. YDGM ile herhangi bir bağı yok” dediğini anımsatan avukat 
Hasan Doğan, “Bu ifadeler aleyhte değil lehte bir durum oluşturuyor” 
diyerek Ersin Çelik’in beraatini istedi. Ersin Çelik hakkında 6 yıl 3 ay hapis 
cezası verildi. Bu ceza Yargıtay tarafından onandı. DİHA muhabiri Ersin 
Çelik, Diyarbakır Bağlar ilçesinde 4 Nisan 2009’da çıkan olaylar esnasında 
yaşamını yitiren Aydın Erdem’in failleri olduğu iddia edilen polislerle 
ilgili yaptığı haberler nedeniyle yargılandığı davada da Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terörle mücadelede görev almış kamu 
görevlilerinin hüviyetlerini açıklama” suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay 
hapis cezasına çarptırıldı (12 Mayıs 2011). Mahkemenin bu kararı temyiz 
edildi, dosya Yargıtay’da. Diyarbakır D Tipi Cezaevinde hükümlü olarak 
kaldı.3 Temmuz 2011 tarihinde serbest bırakıldı.
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48
Fazıl Duygun, 
Yeni Nizam Dergisi ve Baran 
Dergisi, Yazar

Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz’a hakaret ettiği gerekçesiyle eski 
TCK 159’uncu maddeden yargılandığı davada, yeni TCK 301’inci madde 
uyarınca 18 ay hapis cezasına mahkûm oldu.19 Ocak 2008 tarihinde 
özel bir iş için gittiği Kahramanmaraş’ta  otogarda otobüsten iner 
inmez kendisi bekleyen polisler tarafından “hakkında tutuklama kararı” 
olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı ve ardından çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak Maraş Cezaevine konuldu. Daha sonra Kızılcahamam 
Cezaevine sevk edildi. Kızılcahamam Cezaevinde hükümlü olarak kaldı.2 
Ağustos 2011 tarihinde serbest bırakıldı. Başka bir davadan aldığı 1.300 
TL’lik para cezasını ödeyemediği için bu cezası da 13 gün hapis cezasına 
çevrildi. 24 Ağustos 2011 tarihinde cezasını çekmek üzere Niğde Kapalı 
Cezaevine teslim oldu. Cezası 5 gün hapis olarak infaz edilerek 30 Ağustos 
2011 tarihinde yeniden serbest kaldı. 

49
Emine Altınkaya, 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir (Ankara)

Silahlı terör örgütüne üye olmak (PKK) iddiasıyla 2 Aralık 2010 tarihinde 
tutuklandı. Ankara Kadın Kapalı Cezaevine konuldu. Ankara 12. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 20 Eylül 2011 tarihinde yapılan duruşmada tahliyesine 
karar verildi.

50 Hasan Coşar,
Atılım Gazetesi, Yazar

Silahlı terör örgütü (MLKP) üyesi olmak ve propagandasını yapmak 
iddiasıyla 29 Mart 2009’da tutuklanarak Ankara Sincan 1 No’lu F Tipi 
Cezaevine konuldu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 
10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar Yargıtay tarafından bozuldu. 
8 Aralık 2011 tarihinde yapılan duruşmada, “üzerine atılı suçun vasıf ve 
mahiyeti, dosyadaki kanıt durumu ve tutuklu kaldığı süre” göz önünde 
bulundurularak serbest bırakıldı.

51 Rohat Emekçi, 
Gün Radyo (Diyarbakır), Spiker

Terör örgütü propagandası yapmak (PKK) suçlamasıyla hükümlü olduğu 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinden 15 Aralık 2011’de serbest bırakıldı.

52
Behdin Tunç, 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), Şırnak 
Muhabiri 

Silahlı terör örgütüne (PKK) üye olmak iddiasıyla 5 Nisan 2007’de 
tutuklandı. TCK 314/2 uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm oldu. 
Hükümlü olarak kaldığı Cizre K1 Tipi Kapalı Cezaevinden Ocak 2012’de 
serbest bırakıldı.

53
Ali Buluş,
Dicle Haber Ajansı (DİHA), Mersin 
Muhabiri 

Silahlı terör örgütüne (PKK) üye olmak iddiasıyla tutuklandı. TCK 314/2 
maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Hükümlü olarak 
kaldığı Karaman Ermenek M Tipi Cezaevinden 2012’de serbest bırakıldı.

54
Dilek Keskin, 
Atılım Gazetesi, İstanbul 
Muhabiri

Silahlı terör örgütüne (PKK) üye olmak suçlamasıyla 15 Ocak 2010 
tarihinde tutuklandı. 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Hükümlü 
olarak kaldığı Adana Karataş Kadın Kapalı Cezaevinden 31 Ocak 2012’de 
serbest bırakıldı.

55 Doğan Can Baran, 
Odak Dergisi, Köşe Yazarı

THKP-C Direniş Hareketi operasyonu kapsamında 6 Aralık 2011’de 
gözaltına alındı, 10 Aralık 2011’de tutuklandı.4 Şubat 2012’de serbest 
bırakıldı. 

56
Eser Sevgül,
Halkın Günlüğü Gazetesi,  
Muhabir (Diyarbakır)

Dicle Üniversitesinde Uludere (Roboski) katliamını protesto eden 
öğrencilerle birlikte 30 Aralık 2011’de gözaltına alınarak tutuklandı.21 
Şubat 2012’de çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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57 Doğan Yurdakul, 
Odatv, Yazar

Silahlı terör örgütüne üye olmak  (Ergenekon) iddiasıyla 4 Mart 2011 
tarihinde yapılan Odatv operasyonu kapsamında gözaltına alındı. 6 Mart 
2011’de tutuklandı. Hakkındaki iddianame 26 Ağustos 2011’de hazırlandı. 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması 22 
Kasım 2011’de yapıldı. Silivri 2 No’lu L Tipi Cezaevinde tutuklu olarak kaldı. 
22 Şubat 2012 tarihinde yapılan duruşmada mahkeme tarafından sağlık 
nedenleriyle serbest bırakıldı. Tutuksuz olarak yargılanıyor.

58
Bayram Parlak, 
Gündem Gazetesi, Mersin 
Temsilcisi

Silahlı terör örgütüne (PKK) üye olmak suçlamasıyla hükümlü olarak 
kaldığı Karaisalı K1 Tipi Kapalı Cezaevinden 8 Mart 2012 tarihinde serbest 
bırakıldı.

59 Ahmet ŞIK, Serbest Gazeteci
Silahlı terör örgütüne üye olmak  (Ergenekon) iddiasıyla, 4 Mart 2011 
tarihinde yapılan Odatv operasyonu kapsamında gözaltına alındılar. 6 
Mart 2011’de tutuklandılar. Haklarındaki iddianame 26 Ağustos 2011’de 
hazırlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk 
duruşması 22 Kasım 2011’de yapıldı. Silivri 2 No’lu L Tipi Cezaevinde 
tutuklu olarak kaldılar. 12 Mart 2012 tarihinde yapılan duruşmada 
mahkeme tarafından serbest bırakıldılar. Tutuksuz olarak yargılanıyorlar.

60 Nedim Şener, Milliyet Gazetesi, 
Muhabir

61 Sait Çakır, Odatv, Köşe yazarı

62 Coşkun Musluk, Odatv, Yazar

63
Erdoğan Altan, 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir (Batman)

Silahlı terör örgütüne üye olmak  (PKK) iddiasıyla 19 Nisan 2011 tarihinde 
tutuklandılar. Tutuklu olarak kaldıkları Batman M Tipi Kapalı Cezaevinden 
27 Mart 2012’de serbest bırakıldılar. 7 Kasım 2012’de Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında “örgüt propagandası 
yapmak” suçundan haklarında yürütülen kovuşturma, 3. Yargı Paketi 
kapsamında ertelendi. “Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla 
birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasından dolayı ise 
2’şer yıl 1’er ay hapis cezası aldılar.

64

Kadri Kaya, 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Diyarbakır Bölge Bürosu 
Temsilcisi

65
Ragıp Zarakolu.
Evrensel Gazetesi, Köşe yazarı / 
Yazar ve Yayıncı

Birinci KCK davasında “terör örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla 1 Kasım 
2011’de tutuklandı. Kocaeli Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevinde tutuklu 
olarak kaldı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 Nisan 2012 
tarihinde yapılan duruşmada serbest bırakıldı.

66
Hamdiye Çiftçi, 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir (Hakkâri)

Silahlı terör örgütüne üye olmak (KCK – Kürdistan Topluluklar Birliği) 
iddiasıyla 14 Haziran 2010 tarihinde tutuklandı. Tutuklu olarak kaldığı Bitlis 
E Tipi Cezaevinden 20 Nisan 2012’de serbest bırakıldı.

67
Mazlum Sezer,
Dicle Haber Ajansı (DİHA), eski 
Muhabir

26 Nisan 2012 tarihinde serbest bırakıldı.

68 Osman Baha Okar, 
Bilim ve Gelecek Dergisi, Editör

Silahlı terör örgütüne üye olmak (Devrimci Karargâh) iddiasıyla 25 Eylül 
2010 tarihinde tutuklandı. Tutuklu olarak kaldığı Tekirdağ 1 No’lu F 
Tipi Cezaevinden 30 Nisan 2012’de serbest bırakıldı. Tutuksuz olarak 
yargılanıyor.

69
Feyyaz Deniz,
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir (Ankara)

Örgüt üyeliği (DYG) iddiasıyla 1 Haziran 2011 tarihinde evine yapılan 
baskın sonucunda gözaltına alındı, 3 Haziran 2011 tarihinde tutuklandı. 
Bolu Cezaevinde tutuklu olarak kaldı.15 Mayıs 2012 tarihinde Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliyesine karar verildi.
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70
Mehmet Karaaslan, 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), Mersin 
Muhabiri 

Silahlı terör örgütüne (PKK) üye olmak ve terör örgütü propagandası 
yapmak iddiasıyla tutuklandı. TCK 314/2 uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasına 
mahkûm oldu. Hükümlü olarak bulunduğu Karaman Ermenek M Tipi 
Cezaevinden 2012 yılında serbest bırakıldı.

71
Deniz Kılıç, 
Azadiya Welat (Ülkenin 
Özgürlüğü), Batman Temsilcisi

Terör örgütü propagandası yapma (PKK) iddiasıyla 4 Nisan 2011 tarihinde 
tutuklandı. 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Hükümlü olarak kaldığı 
Batman M Tipi Cezaevinden 2012 yılında serbest bırakıldı.

72
Barış Açıkel, 
İşçi-Köylü Gazetesi, Sahibi ve Yazı 
İşleri Müdürü

Terör örgütü propagandası yapmak; terörle mücadelede görev almış 
kişileri hedef göstermek iddiasıyla 29 Mart 2009’da tutuklandı. 7 yıl 7 ay 
hapis ve 78 bin lira para cezasına mahkûm oldu. Hükümlü olarak kaldığı 
Kocaeli 2 No’lu F Tipi Cezaevinden 2012 yılında serbest bırakıldı.

73

İhsan Sinmiş, 
Azadiya Welat  (Ülkenin 
Özgürlüğü) Gazetesi, Çalışan 
Dağıtımcı

Silahlı terör örgütüne (PKK) üye olmak iddiasıyla 15 Ekim 2009 tarihinde 
tutuklandı. Hükümlü olarak kaldığı Adana F Tipi Cezaevinden 2012 yılında 
serbest bırakıldı.

74

Murat İlhan, 
Azadiya Welat (Ülkenin 
Özgürlüğü), Diyarbakır Çalışanı 
Dağıtımcı

Terör örgütü propagandası yapmak (PKK) suçlamasıyla hükümlü olduğu 
Diyarbakır D Tipi Cezaevinden 2012 yılında serbest bırakıldı. 

75 Serdar Engin, 
Özgür Gündem Gazetesi, Editör

“Sayın Öcalan” ifadesinden dolayı 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Eylül 
2011’de Silivri Cezaevine konuldu. 2012’de serbest bırakıldı.

76
M. Ferid Demirel,
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir

Tutuklanma ve tahliye tarihleri bilinmiyor.

77

Ruken Ergün, 
Azadiya Welat Gazetesi eski 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri 
Müdürü,

Terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla 2011’de tutuklandı. Adana Karataş 
Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kaldı. Haziran 2012’de serbest 
bırakıldı.

78 Müyesser Yıldız,
Odatv, Gazeteci 

Silahlı terör örgütüne üye olmak  (Ergenekon) iddiasıyla, 4 Mart 2011 
tarihinde yapılan Odatv operasyonu kapsamında gözaltına alındı. 6 Mart 
2011’de tutuklandı. Hakkındaki iddianame 26 Ağustos 2011’de hazırlandı. 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması 22 
Kasım 2011’de yapıldı. Silivri 8 No’lu L Tipi Cezaevinde tutuklu olarak kaldı. 
18 Haziran 2012’de yapılan duruşmada mahkeme tarafından serbest 
bırakıldı. Tutuksuz olarak yargılanıyor.

79
Abdülmenaf  Düzenci,
Yüksekova Gündem internet 
sitesi, Sahibi

KCK operasyonu kapsamında Şubat 2011’de tutuklandı.9 Temmuz 2012 
tarihinde 3. Yargı Paketi kapsamında serbest bırakıldı.

80
Aydın Yıldız,
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir (Mersin) 

KCK operasyonu kapsamında 1 Ekim 2011’de tutuklandı. Gaziantep H Tipi 
Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kaldı.13 Temmuz 2012 tarihinde Adana 7. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 3. Yargı Paketi kapsamında 
serbest bırakıldı.

81 Kâzım Şeker,
Özgür Gündem Gazetesi, Editör

Örgüt üyesi (KCK) olduğu iddiasıyla 8 Ekim 2011’de tutuklandı. Kocaeli 
Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevinde tutuklu olarak kaldı.13 Temmuz 
2012 tarihinde serbest bırakıldı. 205 sanıklı KCK İstanbul davasından 
yargılanıyor. 

Gözaltı/Tutukluluk Sonrasında Serbest Bırakılan ve Yargılaması Süren Gazeteciler



TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU 63

  AD / YAYIN KURULUŞU DURUM

82
Halit Güdenoğlu, 
Yürüyüş Dergisi, Sahibi ve Yazı 
İşleri Müdürü

Silahlı terör örgütüne üye olmak (DHKP-C) iddiasıyla 28 Aralık 2010 
tarihinde tutuklandılar. Naciye Yavuz Ankara Kadın Kapalı Cezaevine, diğer 
sanıklar Ankara 1 No’lu F Tipi Cezaevine konuldular. 20 Temmuz 2012 
tarihinde yapılan duruşmada, 3’üncü Yargı Paketi kapsamında serbest 
bırakıldılar. Musa Kurt, 18 Eylül 2012’de yeniden tutuklandı. Kaan Ünsal, 14 
Mart 2013 tarihinde DHKP-C operasyonu kapsamında yeniden tutuklandı.

83
Cihan Gün, 
Yürüyüş Dergisi ve Ozan 
Yayıncılık, Çalışan

84
Naciye Yavuz, 
Yürüyüş Dergisi, Muhabir 
(İstanbul)

85
Musa Kurt, 
Kamu Emekçileri Cephesi dergisi, 
Yazı İşleri Müdürü

86 Kaan Ünsal, 
Yürüyüş Dergisi, Çalışan

87
Vedat Kurşun, 
Azadiya Welat (Ülkenin 
Özgürlüğü), Yazı İşleri Müdürü

Örgütün ya da amacının propagandasını yapmak (PKK) iddiasıyla 
tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine konuldu. 166 yıl 6 ay hapis 
cezasına mahkûm oldu. Karar Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkeme 
cezayı 10 yıl olarak düzeltti. Ayrıca 3 yıl ve 4,5 yıl hapis cezaları aldığı iki 
ayrı dava dosyası daha var. 3’üncü Yargı Paketi kapsamında 26 Temmuz 
2012 tarihinde serbest bırakıldı.

88

Ozan Kılınç, 
Azadiya Welat (Ülkenin 
Özgürlüğü) Gazetesi, Yazı İşleri 
Müdürü

Terör örgütü propagandası yapmak (PKK) iddiasıyla 22 Temmuz 2010 
tarihinde tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine konuldu.3’üncü Yargı 
Paketi kapsamında 6 Ağustos 2012’de serbest bırakıldı (Hapiste olduğu 
sırada AKP’ye üye yapıldığı ortaya çıktı).

89
Aziz Tekin 
Azadiya Welat (Ülkenin 
Özgürlüğü), Mardin Temsilcisi

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen operasyon kapsamında 11 
kişiyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Aziz Tekin’in de 
aralarında bulunduğu 8’i, BDP’nin “kendimi ihbar ediyorum” kampanyası 
çerçevesinde savcılığa dilekçe verilmesini teşvik ettikleri gerekçesiyle 
28 Ocak 2012 tarihinde tutuklandı. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde 
tutuklu olarak kaldı.9 Ağustos 2012 tarihinde Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen duruşmada, 3. Yargı Paketi kapsamında serbest 
bırakıldı. 

90
Hıdır Gürz, 
Halkın Günlüğü Gazetesi, Yazı 
İşleri Müdürü

Silahlı terör örgütüne üye olmak  (DHKP-C) iddiasıyla Şubat 2011’de 
tutuklandı. Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kaldı. 22 
Ağustos 2012’de 3. Yargı Paketi kapsamında serbest bırakıldı.

91
Sedat Şenoğlu, 
Atılım Gazetesi, Genel Yayın 
Koordinatörü

Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak ya da el değiştirmek; 
Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek; ruhsatsız ateşli 
silahlarla mermileri satın alma ve taşıma ya da bulundurma; resmi 
belgede sahtecilik (MLKP) iddiasıyla 12 Eylül 2006’da tutuklandı. Edirne 
F Tipi Cezaevinde tutuklu kaldı.17 Mayıs 2011’de Beşiktaş 10. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen duruşması, Gazetecilere Özgürlük Platformu 
heyeti tarafından da izlendi.6 Eylül 2012’de yapılan duruşmada serbest 
bırakıldı.
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92

Çağdaş Ulus 
Vatan Gazetesi, Muhabir 
(İstanbul)Vatan Daily, 
Correspondent

KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011’de gözaltına alındı. 24 Aralık 
2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 13 Eylül 2012’de 
“suç vasfının değişmesi ihtimali dikkate alınarak” mahkeme tarafından 
tahliyesine karar verildi.

93 Barış Pehlivan,
Odatv, Genel Yayın Yönetmeni

Silahlı terör örgütüne üye olma  (Ergenekon) iddiasıyla, 14 Şubat 2011 
tarihinde yapılan Odatv operasyonu kapsamında gözaltına alındılar. 18 
Şubat 2011’de tutuklandılar. Haklarındaki iddianame 26 Ağustos 2011 
tarihinde hazırlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 
ilk duruşması 22 Kasım 2011’de yapıldı. Silivri 1 No’lu L Tipi Cezaevinde 
tutuklu olarak kaldılar. 14 Eylül 2012 tarihinde yapılan duruşmada 
mahkeme tarafından serbest bırakıldılar. Tutuksuz olarak yargılanıyorlar.

94 Barış Terkoğlu, 
Odatv, Haber Müdürü

95
Murat Aydın,
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir (Muş)

22 Ekim 2011 tarihinde tutuklandı.18 Eylül 2012 tarihinde Van 3. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen duruşmada serbest bırakıldı.

96 Hakan Soytemiz, 
RED Dergisi, Yazar

Yasadışı örgüt üyelerine yardım ve yataklık etmek (Devrimci Karargâh) 
iddiasıyla 25 Eylül 2010 tarihinde tutuklandı. Silivri 4 No’lu L Tipi Kapalı 
Cezaevinde tutuklu olarak kaldı.7 Ağustos 2012’de İstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen Devrimci Karargâh davasından, 3. Yargı Paketi 
kapsamında serbest bırakıldı. Ancak başka bir davadan aldığı hapis cezası 
nedeniyle cezaevinde kaldı. 24 Eylül 2012’de cezaevinden çıktı.

97
Müge Tuzcu,
Evrensel Gazetesi eski Muhabir, 
Antropolog ve Yazar 

8 Mart 2012’de düzenlenen KCK operasyonu kapsamında evinde gözaltına 
alındı. 9 Mart 2012 tarihinde tutuklandı. Diyarbakır Cezaevinde tutuklu 
olarak kaldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 25 Eylül 2012 tarihinde 
görülen duruşmada serbest bırakıldı.

98
Songül Karatagna
Özgür Gündem Gazetesi, 
Düzeltmen

8 Ekim 2011 tarihinde tutuklanarak Bakırköy L Tipi Kadın Cezaevine 
konuldu. Tahliye tarihi bilinmiyor. 

99
Mehmet Güneş
Türkiye Gerçeği Dergisi, Köşe 
Yazarı

Devrimci Karargâh operasyonu kapsamında 6 Aralık 2011’de gözaltına 
alındı, 10 Aralık 2011’de tutuklandı. Tahliye tarihi bilinmiyor.

100
Murat Çiftçi 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir, Şanlıurfa

Yaptığı bir haberden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 
ifade vermek için gittiği savcılıkta, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” 
iddiasıyla 24 Ocak 2012’de tutuklanarak Şanlıurfa E Tipi Cezaevine 
konuldu. Tahliye tarihi bilinmiyor.

101 Gülsen Aslan 20 şubat 2012 tarihinde tutuklandı. Sincan Cezaevinde tutuklu olarak 
kaldı. 15 Ekim 2012’de serbest bırakıldı.

102

Abdulcebbar Karabeğ
Azadiya Welat (Ülkenin 
Özgürlüğü) Gazetesi, Mersin 
Temsilcisi

26 Eylül 2010’da tutuklanarak Mersin E-Tipi Cezaevine konuldu. Hakkındaki 
dava 12 Nisan 2011 günü Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı. 
7 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm oldu. 2 Kasım 2012 tarihinde serbest 
bırakıldı.

103

Ali Çat, 
Azadiya Welat (Ülkenin 
Özgürlüğü) Gazetesi, Mersin 
Çalışanı

Terör örgütü kurmak ya da yönetmek (PKK) iddiasıyla 26 Eylül 2010’de 
tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevine konuldu. Hakkındaki dava 12 Nisan 
2011 günü Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı. 7 yıl 1 ay hapis 
cezası aldı.2 Kasım 2012 tarihinde serbest bırakıldı. 
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104
Sinan Aygül,
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir (Bitlis)

Silahlı terör örgütüne üye olmak (PKK) iddiasıyla 23 Ocak 2011 tarihinde 
tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.6 Kasım 2012’de serbest 
bırakıldı. Hakkındaki davada, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası 
aldı. Dosyası Yargıtay’da (Hapiste olduğu sırada AKP’ye üye yapıldığı ortaya 
çıktı). 

105
Ahmet Akyol, 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir (Adana)

Silahlı terör örgütüne üye olmak  (PKK) iddiasıyla 9 Mayıs 2011 tarihinde 
tutuklanarak Adana-Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.6 Kasım 
2012 tarihinde serbest bırakıldı. 

106 Mehmet Karabaş, 
Batman Postası, Yazar

DİHA muhabirleri Kadri Kaya ve Erdoğan Altan ile birlikte gözaltına 
alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sonradan hakkında çıkarılan “tutuklama 
kararı” çerçevesinde, İstanbul’da yakalanarak Metris Cezaevine konuldu 
(23 Mayıs 2011). Daha sonra Metris Cezaevinden Batman M Tipi Kapalı 
Cezaevine nakledildi.2012’de serbest bırakıldı.7 Kasım 2012’deki karar 
duruşmasında “örgüt propagandası yapmak” suçundan hakkında 
yürütülen kovuşturma, 3. Yargı Paketi kapsamında ertelendi. “Örgütün 
hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek 
yardım etmek” suçlamasından dolayı ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

107
Oktay Candemir 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), Eski 
Çalışanı

KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011’de gözaltına alındı. 24 
Aralık 2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.16 Kasım 2012 
tarihinde görülen duruşmada serbest bırakıldı.

108

Bedri Adanır, 
Aram Yayınları, Sahibi Kürtçe 
yayımlanan Hawar Gazetesi, Yazı 
İşleri Müdürü

Silahlı terör örgütüne (PKK) üye olmak iddiasıyla 12 Ocak 2010 tarihinde 
tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine konuldu. 27 Kasım 2012’de 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, “örgütün 
hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek 
yardım etmek” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ancak ceza miktarı 
ile tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Duruşmayı, 
TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi ile Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) 
Yönetim Kurulu Üyesi Patrick Kamenka da izledi. 

109 Mehmet Yeşiltepe, 
Devrimci Hareket Dergisi, Çalışan

Yasadışı silahlı örgüt kurmak ya da katılmak (Devrimci Karargâh) iddiasıyla 
tutuklanarak Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevine konuldu. Hükümlü olarak 
cezasının bitimine 6 aydan az kaldığı için Aralık 2012’de serbest bırakıldı. 

110 Soner Yalçın, 
Odatv, Sahibi / Gazeteci

14 Şubat 2011 tarihinde yapılan Odatv operasyonu kapsamında 
gözaltına alındı. 18 Şubat 2011’de tutuklandı. Hakkındaki iddianame 
26 Ağustos 2011 tarihinde hazırlandı. Silahlı terör örgütüne üye olmak 
(Ergenekon), devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrif etmek, amacı 
dışında kullanmak, hile ile almak, çalmak iddiasıyla suçlandı. İstanbul 16. 
Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması 22 Kasım 2011’de 
yapıldı. Silivri 1 No’lu L Tipi Cezaevinde tutuklu olarak kaldı.27 Aralık 2012 
tarihinde İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 
tahliyesine karar verildi.

111
Çağdaş Kaplan 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir (İstanbul)

KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011’de gözaltına alındı. 24 
Aralık 2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.8 Şubat 
2013’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde (Silivri kampüsü) görülen 
duruşmada serbest bırakıldı.

112
İsmail Yıldız 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), Eski 
Çalışan (İstanbul) 

KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011’de gözaltına alındı. 24 
Aralık 2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 8 Şubat 
2013’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde (Silivri kampüsü) görülen 
duruşmada serbest bırakıldı.

Gözaltı/Tutukluluk Sonrasında Serbest Bırakılan ve Yargılaması Süren Gazeteciler
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  AD / YAYIN KURULUŞU DURUM

113
Ömer Çiftçi 
Demokratik Modernite Dergisi, 
İmtiyaz Sahibi

KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011’de gözaltına alındı. 24 Aralık 
2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.8 Şubat 2013 
tarihinde İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde (Silivri kampüsü) görülen 
duruşmada serbest bırakıldı. 

114
Pervin Yerlikaya
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir (İstanbul)

KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011’de gözaltına alındı. 24 
Aralık 2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.8 Şubat 2013 
tarihinde İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde (Silivri kampusü) görülen 
duruşmada tahliyesine karar verildi.

115

Ziya Çiçekçi 
Özgür Gündem Gazetesi, İmtiyaz 
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü

KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011’de gözaltına alındı. 24 Aralık 
2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.8 Şubat 2013 
tarihinde İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde (Silivri kampüsü) görülen 
duruşmada tahliyesine karar verildi.

116
Zuhal Tekiner 
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
İmtiyaz Sahibi (İstanbul)

KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011’de gözaltına alındı. 24 
Aralık 2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.8 Şubat 2013 
tarihinde İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde (Silivri kampüsü) görülen 
duruşmada tahliyesine karar verildi.

117
Özlem Ağuş,
Dicle Haber Ajansı (DİHA), 
Muhabir

Pozantı Cezaevinde işkenceye maruz kalan çocukların haberini yaptıktan 
sonra KCK operasyonu kapsamında Mart 2012’de tutuklandı. 25 Şubat 
2013’te yapılan duruşmada tahliyesine karar verildi.

Gözaltı/Tutukluluk Sonrasında Serbest Bırakılan ve Yargılaması Süren Gazeteciler
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 EK-3:  BAZI TUTUKLU/HÜKÜMLÜ GAZETECİLERİN   
  GÖNDERMİŞ OLDUKLARI MEKTUPLARDA   
  HAKLARINDAKİ İDDİALARA KARŞI VERMİŞ   
  OLDUKLARI YANITLAR16

1. MEKTUP

Adı - Soyadı: Abdullah Çetin. 

(D Tipi Kapalı Cezaevi/Diyarbakır- KCK üyesi suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler: 1978 doğumlu, 35 yaşında. Üniversiteden terk.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Dicle Haber Ajansı (DİHA), Siirt muhabiri; Kurtalan 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminde çalışmış.

Daha Önce de Tutuklanmış: 2001 yılında 7 ay Siirt E tipi Kapalı Cezaevinde kalmış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 16 Aralık 2011 tarihinden itibaren Diyarbakır D tipi 
Cezaevinde 13 aydır tutuklu. 22,5 yıl hapis cezası isteniyor. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Abdullah Çetin, takip ettiği haberlerden, 
“KCK Basın Konsey Üyesi”, “KCK Basın Komitesi” üyesi, “KCK Kent Meclisi” üyesi gibi 
suçlamalarla yargılandığını belirtiyor. Çetin, dosyadaki 27 kişiden sadece biri (Kurtalan 
Belediye Meclis üyesi Ünal Bozyiğit) ile telefon bağlantısının tespit edildiğini; bu kişinin 
de hem iş arkadaşı hem de yakın arkadaşı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca iddianamede, 
“KCK Basın Konsey” üyesi, “KCK Basın Komitesi” üyesi, “KCK Kent Meclis Sorumlusu”, 
“KCK Gençlik Sorumlusu”, “KCK Siirt/Kurtalan Sorumlusu”  ve benzeri
sıfatlarla her görüşmesi için damgalandığını belirtiyor. Yaptığı görüşmelerin
yanı sıra 20 eyleme katıldığı ve bu eylemlerin organizatörlüğünü 
yaptığı iddiaları ile yargılandığını kaydediyor. Katıldığı 
eylemlerin haberini yaptığı eylemler olduğunu belirtiyor. 

16  Mektuplar vasıtasıyla görüşleri alınan gazetecilerden bazıları Ocak 2013 tarihinden sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılmış olsalar da bu bölümde tutuklu oldukları zamanda yazmış oldukları mektuplardaki beyanatlarına yer verilmiştir.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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Katıldığı eylemler ve basın açıklamaları sırasıyla şöyle:

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü,

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için BDP’nin yaptığı basın açıklaması,

• Halepçe Katliamına ilişkin basın açıklaması,

• Valiliğin izniyle kutlanan Nevruz Bayramı,

• BDP’nin basın açıklaması,

• BDP 2. Dönem Milletvekili Sevahir Bayındır’a ilişkin basın açıklaması,

• BDP’nin boykot mitingi, 

• Hakkâri’nin Geçimli köyünde mayına basarak yaşamını yitiren 9 kişi için 
BDP tarafından yapılan basın açıklaması,

• Siirt Belediyesince organize edilen gençlik şöleni,

• Cenazelerin takip edilmesi,

• Siirt Belediyesince açılan Berfi n Kadın Dayanışma Merkezinin açılışı,

• Kasaplar Deresinde (Newala Kasaba) toplu mezarın açılışı için ailelerin 
yaptığı basın açıklaması,

• BDP Siirt İl Başkanlığının basın açıklaması,

• Ünlü sanatçı, yazar ve gazetecinin de katıldığı Kasaplar Deresinde (Newala 
Kasaba) toplu mezarın açılışı için yapılan yürüyüş ve basın açıklaması,

• Siirt Belediye bahçesinde kurulan “Demokratik Barış” çadırının açılışı,

• Siirt Demokrasi Platformunun yaptığı basın açıklaması,

• BDP Kurtalan örgütünün basın açıklaması,

• Sivil cuma namazlarını takip etmek,

Abdullah Çetin, iddianamede emniyetin yaptığı değerlendirmelerde 
şu ifadelere yer verildiğini belirtiyor: “Etkinlik sırasında 

katılımcılar tarafından örgüt lehine yasadışı sloganların 
atıldığı ve Abdullah Çetin’in bu eyleme katıldığı 

aynı gün örgüt güdümünde yayın yapan 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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www.gundemonline.net isimli internet sitesinde tertip edilen eyleme ait 
‘8 Mart kutlamaları sürüyor’ başlıklı habere yer verildiği tespit edilmiştir. 
Yine aynı internet sitesinde ‘15 Merkezde Newroz Coşkusu’ başlıklı habere 
yer verilmiştir. Kendisinin PKK/ KCK örgütünün talimatları doğrultusunda 
örgütün propagandasını ‘haber’ şeklinde raporlayarak KCK’nın talimatları 
doğrultusunda hazırladığı iddialarının olduğunu belirtiyor.”

Aramalarda Suç Kanıtı Olarak Alınanlar: Evinde bulunan düğün CD’si, 
tutuklu BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın eşine gönderdiği mektup, 
Abdullah Öcalan’ın AİHM’e sunduğu savunmalar, Kürtçe Gramer kitabı, 
M. Uzun’un Aşk gibi Aydınlık, Ölüm Gibi Karanlık adlı kitabı, Özgür Gündem 
gazetesinin bazı sayıları ile haberlerine el konulduğunu belirtiyor. 

Hastalık: Ciddi bir hastalığı yok. 

Hak İhlali: Belirttiği bir hak ihlali yok. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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2. MEKTUP

Adı -Soyadı: Ahmet Birsin. 

(D Tipi Kapalı Cezaevi Kayapınar/Diyarbakır- KCK yöneticisi 
suçlamasından tutuklu.)

Kişisel Bilgiler: 1968 Diyarbakır doğumlu (eğitim bilgileri belirtilmemiş).

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Gün TV Genel Yayın Koordinatörü.

Daha Önce de Tutuklanmış: Örgüt üyesi gerekçesiyle 1993 Kasım başında 
tutuklandı. 19 Mart 2003’te serbest bırakıldı. 2003 sonlarında gazete 
arşivlerinin Diyarbakır’a gönderilen örgüt malzemesi olarak ihbar edilmesi 
yüzünden Azadiya Welat gazetesinin idari bölüm ve merkez dağıtımında 
çalışırken gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 14 Nisan 2009’daki operasyonda gözaltına 
alındı.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Ahmet Birsin, görev yaptığı Gün 
TV’nin başta Kürtçe olmak üzere birçok dilde yayın yapmasının televizyonun 
kapatılmasında ve ardından gözaltına alınmasında etkili olduğunu 
düşünüyor. Kürt basınının hukuk dışı uygulamalara maruz kaldığını 
savunuyor. Ahmet Birsin, iddianamede adı geçen Azadiye Welat gazetesi, 
Özgür Gündem gazetesi, Güncel gazetesi, Özgür Halk dergisi, Tiraj dergisi 
vb. ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve yayın kuruluşlarından kendisinin 
sorumlu kılındığını ifade ediyor. Kendisi üzerinden muhalif Kürt basınının 
hedef alınarak terörize edildiğini iddia ediyor.2009’da tutuklandığında dosya 
üzerine gizlilik kararı konduğunu ve bu gizlilik kararının Haziran 2010’da 

hazırlanan iddianamenin kabulüne kadar sürdüğünü belirtiyor. Bu gizlilik 
kararının sadece sanıklar ve müdafi ler için uygulandığını kaydediyor. 

İddianamede Ahmet Birsin, basın yayın kuruluşuna bağlı olarak 
bu alanda örgütsel faaliyet yürüttüğü, Türkiye genelinde 

KCK / TM’ye bağlı yayın yapan basın yayın kuruluşlarının 
sorumlusu olarak gösterildiğini kaydediyor. Bu 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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suçlamaya ilişkin olarak da geçmişte Irak’a gidişi, orada fırın işletmeciliği 
yapması ve burada kalışının örgüt yöneticileriyle görüşmeye bağlandığını 
söylüyor. Azadiya Welat gazetesi ve Gün TV’de çalıştığı 2004-2009 yılları 
arasında bu kurumla ilgili yaptığı ödemelerin (reklam, kâğıt, ajans ödemeleri 
vs.)  “örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere gönderildiği” suçlamasının 
da iddianamede yer aldığını belirtiyor. Televizyonda yapılan aramalarda 
birçok örgütsel belge, müzik, resim belge ele geçirilmiş (Abdullah Öcalan’ın 
görüşme notları, açıklamaları, fotoğrafl arı vs.). Hakkında 3713 Sayılı Yasanın 
711. maddesindeki “Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi 
olarak cezalandırılır” suçlamasının yapıldığını belirtiyor. 

Aramalarda Suç Kanıtı Olarak Alınanlar: İşyeri ve arabasındaki 
dijital verilere ve Gün TV ile ilgili yazışmalara, arşivlere el konulmuş ve 
kopyasının alınmasına izin verilmemiş. Ahmet Birsin, kurumun resmi ve 
sivil yazışmalarının da bu dijital verilerle iç içe geçirilerek yeni kanıtlar “imal 
edildiğini ve iddianameye eklendiğini” iddia ediyor. Dosyada ilgisi ve alakası 
olmayan bazı yazıların kendisine mal edildiğini belirtiyor. 

Hastalık:  Bazı hastalıkları nüksetmiş. Sol ayağından özürlü olduğu için 
özellikle kış ayında soğuktan sıkıntı yaşadığını belirtiyor. 

Hak İhlali: Açlık grevi yaptığı için disiplin cezası almış. Yayınlara, dergilere 
erişim hakkının engellendiğini kaydediyor. 02.11.2012’de annesini kaybetmiş 
ve defi n işlemlerine katılmasına izin verilmemiş. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
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3. MEKTUP

Adı- Soyadı: Nurettin Fırat.

(1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi-B 3 Koğuşu, Kandıra/Kocaeli- KCK üyesi 
suçlamasıyla tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  30 yaşında, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Özgür Gündem gazetesinde editör ve köşe 
yazarı.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: Aralık 2011’den beri tutuklu 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): KCK Basın Komitesi adına faaliyet 
yürüttüğü iddia ediliyor. Buna kanıt olarak da Irak’a yaptığı ziyaretlerin 
(yaklaşık 15 kez) ve gizli tanık açıklamalarının gösterildiğini belirtiyor. Irak 
ziyaretlerinden birkaçı ile aynı tarihe denk gelen KCK toplantılarına katıldığı 
iddia ediliyor. Özgür Gündem gazetesinde, “siyasi ve örgütsel yazılar yazdığı” 
da iddianamede yer alıyor. Kendisi Kürt sorununu ve Şemdinli olayını anlatan 
kitapları ile Türkiye’de öldürülen gazetecileri ve faili meçhul cinayetleri konu 
alan yazmakta olduğu 2 kitabı yüzünden tutuklandığını düşünüyor. Ayrıca 
faili meçhul cinayetleri ve öldürülen gazetecileri konu alan, yayımlanmış 2 
belgesel fi lmi de bulunuyor. 

Hastalık: 8 Ağustos 2012’debacaklarındaki varisler yüzünden ameliyat 
olmuş. Migreni var. 

Hak İhlali: Belirttiği bir hak ihlali yok.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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4. MEKTUP

Adı-Soyadı: Semiha Alankuş.

(L Tipi Kapalı Cezaevi Bakırköy/İstanbul – PKK/ KCK örgüt yöneticiliği 
suçlamasıyla tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler: 1.1.1966 Kars doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Dicle Haber Ajansı-Diyarbakır ofi sinde 
Türkçeden Kürtçeye çeviri servisinde çevirmen ve editör.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 24 Aralık 2011’den beri tutuklu. 15-22,5 yıla 
kadar hapis cezası isteniyor. 

Daha Önce de Tutuklanmış: Örgüte katılmak suçundan, 1992-2002 arasında 
10 yıl cezaevinde kalmış.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Gazeteci Nuray Mert için yapılan 
basın açıklamasına imza koyması, 1993’ten bu yana Türkiye’de Kürt 
basını tarafından düzenlenen “Musa Anter Basın Şehitleri ve Gazetecilik” 
yarışmasına jüri üyesi olması iddianamedeki suçlamalar arasında bulunuyor. 
Ayrıca 2009’da Irak’a gitmesi, orada PKK’nın konferansına katılması iddiaları 
da var. Semiha Alankuş, pasaportunda Irak’tan Türkiye’ye giriş yaptığı tarih 
mühürle belli olmasına karşın, iddianamede Türkiye’ye giriş yapmamış gibi 
gösterildiğini ifade ediyor. Sonra tekrar Irak’a seyahat etmiş göründüğünü 
ve bu durumun çelişkisine dikkat çekiyor. Kürtçe savunma yapıp ifade verme 
isteği Kürtçe bilinmeyen ve anlaşılmayan bir dil olduğu için reddedilmiş. Kürt 
basınında çalışıyor olmasının en büyük suç oluşturduğunu düşünüyor. 

Aramalarda Suç Delili Olarak Alınanlar: Evinde yapılan aramalarda bazı 
dergi ve kitaplar alınmış. 

Hastalık: Ciddi bir hastalığı yok. Muayene olacağı sırada askerin 
odadan çıkmamasından ve aylarca geciken hastane sevkinden 
şikâyetçi ediyor.

Hak İhlali: Belirttiği bir hak ihlali yok. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
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5. MEKTUP

Adı-Soyadı: Turabi Kişin. 

(1 Nolu R Tipi Cezaevi/Kocaeli- Örgüt yöneticisi suçlamasıyla tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1965 doğumlu. Lise mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Özgür Gündem gazetesinde forum sayfaları 
editörü.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 30 Aralık 2011’de tutuklanmış. 18 - 22,5 yıla 
kadar hapis cezası isteniyor.

Daha Önce de Tutuklanmış: Örgüte üyeliği suçundan, 1995-2005 arasında 
10 yıl cezaevinde kalmış.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame):  Turabi KİŞİN, Özgür Gündem 
gazetesinin okuyucularıyla haber, ilan, haber fotoğrafı gibi konularda telefon 
görüşmesi yapmak; gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve Ankara Temsilcisi 
Hüseyin Aykol ile telefon görüşmeleri; Dicle Haber Ajansı ve Fırat Haber 
Ajansı çalışanlarıyla telefon ve internet yoluyla görüşmeler yapmasının 
suçlamalardaki kanıt olarak değerlendirildiğini belirtiyor. 2007’de Habur sınır 
kapısından Federe Kürdistan bölgesine haber amaçlı geçmesinin, PKK üst 
yöneticileriyle toplantı yapmış gibi gösterildiğini kaydediyor. İstanbul Kürt 
Enstitüsünün 2008’de düzenlediği Fegi Hüseyin Sağnıç Dil Ödülleri töreninde, 
Azadiya Welat’ın ödülünü yöneticileri adına alırken yaptığı konuşmayla 
gazetenin cezaevinde bulunan Genel Yayın Yönetmeni Vedat Kurşun için 
yaptığı konuşma da suç kanıtı olarak gösterilmiş. 2011’de Özgür Gündem 
gazetesindeki “O sandalyede oturanlar” ve “Türkçe konuştuğumuzda da 

bizi anlamadılar” başlıklı yazıları da suç kapsamına alınmış. Turabi Kişin, 
kendisinde bulunan Abdullah Öcalan’ın görüşme notlarının ve EMEK 

Partisinin (EMEP) 22.10.2011’deki formunda “Kürtlerin tarihten bu 
güne anayasal bir komploya uğradıkları” içerikli konuşmasının 

suç kanıtları arasında gösterildiğini ifade ediyor.  Özgür 
Gündem gazetesinin, Kürt sorunundan Alevilere 
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kadar birçok inancı ve görüşü dile getirdiği için yandaş basın olmadıkları için 
tutuklandığını düşünüyor. 

Hastalık:  11 yıldır ülseratif kolit tedavisi görüyor. Kansere dönüşme riski 
olduğunu belirtiyor. Son dönemde sol böreğinde oldukça büyüyen ve risk 
aşamasına gelmiş bir kist saptanmış. Ameliyat için gün verilmesini bekliyor. 

Hak İhlali: Belirttiği bir hak ihlali yok. İlk gün cezaevine getirildiğinde 
çırılçıplak soyulup aranmasını onur kırıcı bulduğunu ifade diyor. Soyunmadığı 
için başgardiyan nezaretinde 6-7 gardiyan üzerine çullanmış ve üzerindekileri 
zorla çıkarmışlar. Bu nedenle bir ay ailesi ve yakınlarıyla görüşmeme cezası 
verilmiş. Açlık grevlerine sağlığı yüzünden giremediği ama desteklediğine 
dair imza verdiği için hakkında disiplin davası açılmış. Kendi inançlarına ve 
görüşüne uygun televizyon yayınlarını izlemek istiyor; ama milliyetçi, ırkçı ve 
cemaatçi kanalları izlemek zorunda bırakıldıklarını belirtiyor.  
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6. MEKTUP

Adı-Soyadı: Tayip Temel. 

(D Tipi Kapalı Cezaevi/Diyarbakır- Örgüt yöneticisi suçlamasıyla tutuklu.)

Kişisel Bilgiler:  1982 Hakkâri doğumlu. Lise mezunu. 

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: 2002’de Dicle Haber Ajansında muhabirliğe 
başlamış. 2006-2010 arasında Azadiya Welat Genel Yayın Yönetmeni.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 8 Ekim 2011’de tutuklanmış. 14-22 yıla kadar 
hapis cezası isteniyor.

Daha Önce de Tutuklanmış: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünde okurken 2002’de rektörlüğe “Anadilde eğitim istiyorum” içerikli 
dilekçe verdiği için tutuklanıp 7 ay sonra serbest bırakılmış; ama okula 
devam etmemiş.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): KCK Basın Komitesi üyesi olarak 
suçlanıyor. Genel yayın yönetmeni olduğu gazetenin muhabir ve 
editörleriyle yaptığı fi kir alışverişinin iddianamede “örgütsel talimat” olarak 
değerlendirildiğini belirtiyor. DİHA muhabirlerine söylediği sözlerin de bu 
kapsamda ele alındığını kaydediyor. İddianamesinde yer alan ve suç kanıtı 
olarak değerlendirilen savcının cümlelerinin şöyle olduğunu yazmış:

• Meclis’te dağıtılması için 30-40 adet Azadiya Welat gazetesinin DTP 
Milletvekili Emine Ayna’ya gönderilmesi talimatı verdiği,

• BDP demokrasi çadırlarında katılımcılarla yapılan röportajlarda 
muhabire “Öcalan sizin için ne ifade ediyor?” sorusunu sordurduğu,

• Ölen örgüt militanlarının bilgilerini yayımladığı,

• Kuzey Irak’taki DİHA telefon numarasını e-posta yoluyla bir 
şahsa verdiği,

• Roj TV yayınına katılıp konuk ayarladığı,

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar



TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU 77

• Azadiya Welat ve DİHA’nın fi nansal kaynaklarına destek sağladığı 
(abonelik), 

• Muhabire yazının başlığının ne olacağı, kimlerin yazar olacağı talimatları 
verdiği,

• Nusaybin’deki gösterinin haber haline gelmesi talimatı verdiği… vb.

Tayip Temel anadilde savunma hakkı reddedildiği için savunmasını 
yapamadığını belirtiyor. Azadiya Welat gazetesinde çalıştığı sürede “örgüt 
propagandası” yaptığı gerekçesiyle hakkında davalar açıldığını ve o dönem 
derin devlet içerikli haberler nedeniyle hakaret, tehdit içerikli mesaj 
ve telefonlar aldığını kaydediyor. Tayip Temel diğer e-posta ve telefon 
görüşmeleri alınırken bu tür hakaret ve tehdit içerikli e-posta ve telefonların 
iddianamede yer almamasını eleştiriyor. Devletin Kürt halkına yönelik 
politikasını eleştirdiği için tutuklandığını düşünüyor. 

Hastalık:  12 Eylül 2012’de açlık grevine başlamış. 68 gün süren grev 
nedeniyle kansızlık, görme bozukluğu, hafıza kaybı, unutkanlık ve kulak 
zonklaması gibi rahatsızlıkları var.

Hak İhlali: Temel hak ihlalinin dışarıya Kürtçe yazı gönderememek olduğunu 
belirtiyor.
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7. MEKTUP

Adı -Soyadı: Sultan Şaman. 

(F Tipi Kadın Kapalı Cezaevi- Sincan/Ankara- Örgüt yöneticisi suçlamasıyla 
tutuklu.)

Kişisel Bilgiler:  35 yaşında Şırnak doğumlu. Ortaokul mezunu. 

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Heviya Jine dergisi editörü.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 4 Şubat 2012’de tutuklanmış (yaklaşık 11 
aydır tutuklu). 

Daha Önce de Tutuklanmış: 2004’te tutuklanarak 4 yıl 8 ay cezaevinde 
kalmış (AİHM’e dosyasını göndermiş. Türkiye dosyasından dolayı mahkûm 
edilmiş ve tazminat cezasına çarptırılmış. Dosyanın içeriği avukatında 
mevcutmuş).

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Sultan Şaman, Kürt ailelerinde 
çocukların çoğunlukla 2 adı olduğunu, ailesinin de kendisine “Adar” adıyla 
seslendiğini (baharda çiçeğin tomurcuklanması anlamına geliyormuş); 
ancak devletin bu ikinci adını, “kod adı” olarak gösterdiğini belirtiyor. 
Tutuklanırken Nusaybin’de ailesinin evinde, özel harekâtçıların silah 
dipçikleriyle yaşlı annesini bile itip kaktığını, Nusaybin’den Batman’a 
götürülürken özel harekâtçıların kendisini ölümle tehdit ettiğini ve yol 
boyunca küfrettiklerini söylüyor. Konuşmalarının “böcekler” ile dinlendiğini 
ve Abdullah Öcalan’a uygulananları eleştirdiği için yargılandığını dile 
getiriyor. İddianamede dinlenen Kürtçe konuşmasının yanlış çevrildiğini, 

“Neden Kürtçe konuşulmuyor?” eleştirisinin ise suç kapsamına alındığını 
kaydediyor. 

Hastalık: İleri derecede bel, boyun, kuyruksokumu, disk 
kayması yaşadığını belirtiyor. Astım hastası, kanser riskiyle 

idrar kesesinden daha önce ameliyat olmuş. Binde bir 
görülen “prostat” rahatsızlığı yaşıyor. Daha önce 
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mide kanaması geçirdiği için ciddi sindirim sistemi sorunu yaşadığını ve 
gerekli gıdayı bu koşullarda alamadığını kaydediyor.  Sultan Şaman acil olan 
sorununun, sağlık sorunu olduğunu ifade ediyor. 

Hak İhlali: Sağlık sorunlarından dolayı uçakla Diyarbakır’a götürülme 
ve yakın illere sevk isteği gerçekleştirilmemiş. Kelepçeli bir şekilde ring 
içinde; aç, susuz 19 saat yolculuk yapmış. “Ring”lerin vahşet olduğunu 
ve bu konuda bir araştırma başlatılmasını istiyor. Duruşmada anadilinde 
savunma yapamamaktan yakınıyor. Başından geçen bir diğer hak ihlalini 
de şöyle anlatıyor. Hastaneye götürülürken astımı olduğu için uzun süre 
ringde kalamayacağını belirtmiş; sorumlu komutanın saldırısıyla karşılaşmış. 
Parmağını incitmişler, rapor almış, suç duyurusunda bulunmuş; ama saldırıda 
bulunanların değil, onun hakkında soruşturma açılmış. 2 ay görüşme hakkı 
elinden alınmış. Duruşmadan dönüşte çıplak olarak aranmayı protesto 
eden bayan arkadaşlarının, gardiyanlarca kıyafetlerinin zorla çıkarıldığını 
ve kameralar önünde çıplak olarak koğuşlarına yürütüldüğünü belirtiyor. 
Kadınlar, “insanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganlarıyla koğuşlarına 
yürümüşler. Bu durumun kameralarla saptandığını da söylüyor. Batman 
Cezaevinde, Batman Milletvekili Ayla Akat’a 17 yaşındaki bir tutukluya taciz 
ve tecavüzü faksla bildirerek araştırmasını istediği için de ceza almış. 
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8. MEKTUP

Adı -Soyadı: Ferhat Arslan. 

(F Tipi Cezaevi- Kürkçüler/ Adana- Örgüt üyesi suçlamasıyla tutuklu.)

Kişisel Bilgiler:  1982 Batman Merkez doğumlu. Lise terk (2008’de 
“Mezopotamya’nın Renkleri” adlı fotoğraf sergisini tamamlamış ve bir ödül 
almış. Festivallerde sergileri açılmış. 1. Dünya Savaşına katılan Mehmet 
Esen adındaki dedenin “Canlı Tanık” adlı belgeselini yapmış; ancak galasını 
yapamadan tutuklanmış. Ferhat Arslan, “Dersim katliamında” askerlik yapan 
ve ailesinin tümünü bu “katliamda” kaybeden Abdullah Coşkun adlı dedenin 
belgeselinin de yarım kaldığını belirtiyor. Belgesel kasetleri de rehin olarak 
alınmış.)

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  10 yıldır DİHA’da foto ve haber muhabiri. 

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 5 Ekim 2012’de tutuklanmış.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Ferhat Arslan, KESK’in basın 
açıklamasına katılması; İHD’nin basın açıklamasını haberleştirmesi; İHD 
Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ile telefonda bu haber konusunda 
görüşmesi;  Mezopotamya Kültür Merkezi Mersin Şubesine giderek burada 
Kütçe müzik yapan sanatçı A. Kadir Çat ile görüşmesi; Mersin’de gözaltına 
alınan çocukların “ikna odaları” ile ilgili başvurusunu haberleştirmesi; Pozantı 
Çocuk Cezaevinde yaşananları kamuoyunu yanıltarak haberleştirmesi; BDP 
Mersin il binasına gidişi; “sivil cuma namazı” konusunu haber yapması… gibi 
konularda gözaltındayken sorgulandığını ve ayrıca DİHA dışında ANF adlı 
ajansa haber yapıp yapmadığının sorulduğunu belirtiyor. Bu sorulardan 

sonra hâkimlikte serbest bırakılmış; fakat bir hafta sonra gerekçesiz 
olarak tutuklanmış. Ferhat Arslan, TMK mağduru çocukların 

haberlerini ısrarla yapmasının tutuklanma gerekçeleri arasında 
olduğunu ifade ediyor. 
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Hastalık: Sağ kolunda yüzde 55 engelli raporu bulunuyor. Astım hastası, 
migreni, mide ülseri var. Börek rahatsızlığı başlamış, ilaç tedavisi oluyor. 

Hak İhlali: Psikolojik baskı görmüş. Kadın polis gözetiminde tuvaletini 
yaparken kapı açık bırakılmak istenmiş. Bu duruma tepki göstermiş. 2 gün 
hiç yemek yemeyerek uygulamaları protesto etmiş. İlk tutuklandığında zorla 
çıplak arama yapılmış. Hastanede diş ağrısı varken elleri kelepçeli şekilde 
dişi çekilmiş. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Heyet Başkanı Kati 
Marton ile Brüksel Danışmanı Jean Paul Marthoz’a gönderdiği mektup 15 
gün gecikmeli olarak mahkeme kararıyla gönderilmiş. 
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9. MEKTUP

Adı -Soyadı: Hatice Duman.

(Kadın Kapalı Cezaevi- Gebze/ Kocaeli- Örgüt üyesi suçlamasıyla 
hükümlü.) 

Kişisel Bilgiler:  38 yaşında (doğum yeri belirtilmemiş). Üniversite mezunu. 

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: 1997-2000 arasında Atılım gazetesinin 
imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü. 

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 13 Nisan 2003’te tutuklanmış.9 yıl 9 aydır 
cezaevinde. 4 Mayıs 2012’de cezası, müebbet hapis cezasına çevrilmiş.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Hatice Duman, 31.01.2001 günü 
Kadıköy’e bomba konulması eyleminde gözcülük yaptığı; 24.01.2003’te 
Eyüp ilçesindeki Akbank Topçular Şube Müdürlüğünün silahla gasp edilmesi 
eylemine katıldığı; 17.03.2003’te Maltepe ilçesinde A.K. ve H.K.’ye ait silahların 
gasp edilmesi olayına katıldığı iddialarıyla tutuklu olduğunu belirtiyor. 
Duman, Hatice Duman’a ve eşinin annesine tecavüz edileceği tehdidiyle 
eski eşine ifadesinin zorla imzalatıldığını iddia ediyor.  Mahkemede eski eşi, 
ifadeyi zorla ve işkenceyle imzaladığını söylemiş. 

Hastalık: Tansiyon hastası.

Hak İhlali: Hatice Duman, “Susma, aç kalma, şarkı söyleme veya bir 
arkadaşınıza seslenmenin karşılığı disiplin cezası olabiliyor” diyor. Gözaltında 
4 gün boyunca uyutulmamış, aralıksız sorgulanmış; tecavüz tehdidi, 
psikolojik işkenceye maruz kalmış. Çıplak arama işkencesine de maruz 
kaldığını ve karşı çıktığı için görevlileri darp ettiği gerekçesiyle hakkında 
dava açıldığını, beraat ettiğini belirtiyor. Sağlık konusunda hak ihlalleri 

yaşadığını, askerin muayene odasına girmesinin tedavisini engellediğini 
ifade ediyor. Bir sağlık sorunundan dolayı, 2 yıl ultrason çektirememiş. 

Postaları ellerine çok geç ulaşıyor ve bazen kayboluyormuş. 
İletişim hakkının engellendiğinden yakınıyor. En son PKK ve 

PAJK’lı tutsakların başlattığı açlık grevine destek verdiği için 
1 ay kısmi iletişim araçlarından yoksun bırakılma cezası 

almış. 
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10. MEKTUP

Adı- Soyadı: Hüseyin Deniz.

(1 Nolu F tipi Cezaevi- İzmit/ Kocaeli-  KCK/PKK Örgüt üyesi suçlamasıyla 

tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  46 yaşında, üniversite mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  2006’ya kadar Özgür Gündem gazetesi ve 
ona bağlı yayın kuruluşları, 2008’e kadar ise Evrensel gazetesinde muhabir- 
yazar. 2010-2011’de ise Berlin’de Evrensel gazetesi adına muhabir.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 24.12.2011’de tutuklanmış (kaç yıl ceza aldığı 
belirtilmemiş).  

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): KCK’ya bağlı basın komitesinde yer 
almakla, örgüt yöneticiliği ile suçlanıyor. Hüseyin Deniz, ayrıca yurtdışı giriş 
çıkışlarının da suç kanıtı olarak gösterildiğini belirtiyor. Kürt sorununun 
çözümünü savunan muhalif bir gazeteci olduğu için tutuklandığını iddia 
ediyor. 

Hastalık: Alerjik rinit hastalığı dışında başka hastalığı yok.

Hak İhlali: Belirttiği bir hak ihlali yok.
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11. MEKTUP

Adı -Soyadı: Faysal Tunç.

(L Tipi Kapalı Cezaevi- A2-5- Kalkandere / Rize- Örgüt üyesi suçlamasıyla 
hükümlü.) 

Kişisel Bilgiler:  1982 Siirt doğumlu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Özgür Gündem ve Azadiye Welat 
gazetelerinde çalışmış. 2004-2005’te Özgür Gündem’in Siirt temsilciliğini 
üstlenmiş; 2006’da Özgür Gündem’de çalışırken DİHA için de haberler 
yapmış. 2007’de DİHA Şırnak muhabiri.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 2007’den beri tutuklu. 3 yıl cezası kalmış.

Daha Önce de Tutuklanmış: Şubat 2006’da tutuklanmış; 22 Aralık 2006’da 
serbest bırakılmış.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): (İddianamesindeki suçlamaları 
açık ve anlaşılır olarak mektubunda belirtmemiş) Kürt kimlikli, muhalif bir 
gazeteci olmasının tutuklanmasında etken olduğunu belirtiyor. Ayrıca 
2007’de hiç tanımadığı; Hakkâri’ye gitmek için kendisinden yardım isteyen 
(aslında polislerin piyonu olduğunu söylediği) bir kadına yardımcı olmaya 
çalışmasının da suç kanıtları arasında gösterildiğini söylüyor. Bu kadının, 
onu örgüt üyesi olarak suçladığı ifadesi yüzünden tutuklandığını belirtiyor 
(Kadın, “tahminime göre” beni dağa götürecekti demiş. Bu tahmin sözünün 
tutuklanmasında yeterli olduğunu iddia ediyor). Savcının kendisine önyargılı 
davrandığına da dikkat çekiyor. 

Hastalık: Astım hastası. Sağ bacağında varis varmış. 

Hak İhlali: Sağ bacağında varisi olduğu için şalvar istemiş; ama 
yönetmelikte “şalvar giyilebilir” yazmadığı için verilmemesinden 

şikâyetçi. El yazısıyla yazdığı yaklaşık 200 sayfalık roman 
denemesinin kendisine verilmesini istiyor. Tek nüshası varmış, 

o da Cizre Adli emanetinde duruyormuş. İstedikleri kitaplar 
sakıncalı içerikte olabileceği için verilmiyormuş. Kitap 

yazması için tarihsel ve ilgili kaynaklara ulaşmasına 
engel olunduğunu belirtiyor.
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12. MEKTUP

Adı-Soyadı: Yüksel Genç.

(Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İstanbul - KCK Basın Komitesi 
yöneticisi suçlamasıyla tutuklu.)

Kişisel Bilgiler:  39 yaşında (doğum yeri belirtilmemiş). Üniversite mezunu. 

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Özgür Gündem gazetesi yazarı.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 20 Aralık 2011’den beri tutuklu

Daha Önce de Tutuklanmış: 1999’da PKK üyesi olmak suçlamasıyla ceza 
almış. 5 yıl cezaevinde yatmış.  

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Meslektaşlarıyla yaptığı telefon 
konuşmalarının kanıt olarak gösterildiğini; yandaş basın olduğu için 
suçlandığını; 2007’den itibaren teknik takipte olduğunu belirtiyor. Suçlamaları 
kabul etmiyor ve “paranoyak” bir zihniyetin yansıması diyor. Bir dergi 
dağıtımcısının vefat eden ablası için başsağlığı dilemesinin iddianamede 
yer aldığını; gazete çalışanı bir yazarla kurban bayramında “Kurbanlıklar 
yüzünden kanlı haberler var” demesinin iddiada suç kanıtları içinde en 
büyüğünü oluşturduğunu söylüyor. Uluslararası bir konferansta bazı yabancı 
parlamenterlerin barış yönündeki sözlerinin de kendi iddianamesinde yer 
aldığını ve “örgütsel doküman” olarak değerlendirildiğini; Kürt basınında 
çalıştıkları için bunların suç oluşturduğunu iddia ediyor. Yüksel Genç, 
“Radikal, Milliyet veya Yeni Şafak gazetelerinde suç olmayan neden kendileri 
için suç oluyor” diye soruyor. Ayrıca yurtdışı giriş çıkışlarının da suç kanıtları 
arasında olduğunu kaydediyor. Kürt politikasındaki tehlikelere dikkat çektiği 
için tutuklandığını söylüyor. 

Hastalık: Ayağı kırıkmış ve bu koşullarda iyileşemiyormuş.  Gözaltı ve 
cezaevinde kırık ayağı yüzünden enfeksiyon kapmış ve hastane koşulları 
dışında tutulması nedeniyle kangren başlamış. Sağlıklı tedavi edilemediği 
için bu durumun işkencenin başka biçimi olduğunu ifade ediyor. 

Hak İhlali: Kitap kalem gibi malzemelere ulaşamadığını ve kurum 
kantini ne getirirse onunla yetinmek durumunda olduklarını 
belirtiyor. Bilgisayardan faydalanma hakkını kullanamadığını 
söylüyor. Sohbet olanakları yokmuş. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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13. MEKTUP

Adı -Soyadı: Füsun Erdoğan (eşinin soyadını kendi isteği ile kullanmadığını 
belirtiyor).

(Gebze Kadın Kapalı Cezaevi A-8/Kocaeli- MLKP örgütünün merkez 
komite üyesi suçlamasıyla tutuklu.)

Kişisel Bilgiler: 53 yaşında. 1962 doğumluymuş; hem okula gidip hem 
çalışmak için yaşını 2 yıl büyüttürmüş. Üniversite terk (iki üniversite terk 
etmiş, biri spor akademisi, diğeri ise Rotterdam Erasmus Üniversitesi - Siyasal 
Bilimler Bölümü).

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Özgür Radyo’nun genel yayın koordinatörü. 
Ayrıca Bianet projesinin Marmara Bölgesindeki yerel radyo ve TV’leri 
temsilen proje danışma kurulunda yer alıyormuş. 

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 12 Eylül 2006’da tutuklanmış. Ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası var. 

Daha Önce de Tutuklanmış: 1996 Nisanında tutuklanmış ve Rahşan aff ı ile 
çıkmış.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): İddianamedeki MLKP örgütünün 
“merkez komite üyesi, mali sorumlusu ve açık alanlar sorumlusu” oluşunu 
belgelediği söylenen bilgisayar çıktılarının kendisine ait olmadığını ve “polis 
imalatı” olduğunu belirtiyor. Eşi Atılım gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
İbrahim Çiçek ile aynı dosyada birlikte yargılanıyorlar. İddianamede geçen 
Hacı Çiçek kod adlı kişi ile eşinin bir bağlantısı olmadığını belirtiyor. 2005’te 
değişik illerde yapılan mitinglere ilişkin haber ve yorumlardan oluşan bir 
bilgisayar çıktısının da MLKP örgütü üyesi suçlamalarında kullanıldığını 

belirtiyor. Füsun Erdoğan’ın polislerce hazırlandığını iddia ettiği bir diğer 
bilgisayar çıktısı da örgüt üyelerinden oluşan listeleri gösteren çıktı. 

Evi ve işyeri zorla aranmış ama herhangi bir kayıt bulunamamış. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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Hastalık: 13 Kasım 2012’de tiroit hastalığından ameliyat olmuş. 1996’da 
hepatit B geçirmiş. Yüksek tansiyon hastası. Her iki memesinde kistleri var. 
2000 yılından beri 6 ayda bir meme ultrasonu ve yılda bir kez mamografi  
çektirmesi gerekiyor. Adli Tıp’a götürülen tutsakların, uzak mesafelere ring 
içinde yolculuk yaptırılmasından ve saatlerce ringde bekletilmelerinden 
şikâyetçi. Adli Tıp’ta tutsakların bekleyebileceği bir bölüm olmasını istiyor. 

Hak İhlali: Eşlere tanınan görüş haklarının adaletsiz olduğundan şikâyetçi. 
Bianet’e hazırladığı 10 bölümlük “Hapishaneler Gerçeğini Bir de Bizden 
Dinleyin” başlıklı yazı dizisinde bu konudaki tüm ihlalleri anlattığını; kendi 
yaşadıklarını ve başka hapishanelerden gelen mektupları değerlendirdiğini 
belirtiyor (okunmasını öneriyor). 1996’da gözaltındayken fi ziki ve psikolojik 
işkenceye uğradığına dair bir rapor almış ve işkence yaptığı söylenen 
başkomiserler, komiserler ile polis memurları bu yüzden yargılanmış. 1 yıl 
2’şer ay hapis ve 3 ay 15’er gün memuriyetten men cezası almışlar. Yargıtay 
süresinde dosya zamanaşımına uğradığı için AİHM’e başvurmuş ve 2009’da 
AHİM Türkiye’yi mahkûm etmiş, Füsun Erdoğan’a ve eşine 10’ar bin Euro 
tazminat ödenmesini hükmetmiş. Eşiyle 10 saatlik sohbet hakkı talebi 
reddedilmiş. AİHM’e başvurmuş. PKK davasından yargılanan kadın tutsaklarla 
sohbet hakkı uygulamasına gerekçe gösterilmeden son verilmiş. Eşiyle aynı 
hapishanede kalma ve bilgisayar istekleri de reddedilmiş. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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14. MEKTUP

Adı- Soyadı: Şükrü Sak. 

(B F Tipi Cezaevi/Bolu- Örgüt üyeliği suçlamasından hükümlü.) 

Kişisel Bilgiler: 46 yaşında. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu 
mezunu.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 20 Nisan 2012’den bu yana hükümlü.7 yıl 6 ay 
ceza almış (daha önce de tutuklanmış. Askerin o dönem cezaevine yaptığı 
operasyonda bacağından vurulmuş). 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): İBDA-C Örgütü Üyesi olmaktan 
hükümlü. Şükrü Sak kendisine yöneltilen suçlamaların şunlar olduğunu 
belirtiyor: 

• Örgütsel kitap okumak,

• Yeni Nizam adlı aylık derginin hazırlık çalışmalarını yapmak,

• Evindeki aramada Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun fotoğrafl arının 
bulunması,

• DGM önünde foto çekmek, slogan atmak ve fotoların ele geçirilmesi,

• DGM önünde slogan atmak,

• Akıncı Yol dergisini, derginin Almanya Temsilcisi Mustafa Fişekçi’ye 
göndermek,

• Dergi kapağına mahkeme fotoğrafı koymak.

Hastalık:  Belirttiği bir hastalığı yok. 

Hak İhlali: Belirttiği bir hak ihlali yok.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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15. MEKTUP

ADI- SOYADI:Miktat Algül. 

(Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi/Adana-  Belli olmayan örgüt üyeliği 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler: 1968 doğumlu. Üniversite mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Mezitli FM’in genel yayın yönetmeni; Ulus 
gazetesinin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü; Gülbeng gazetesinin imtiyaz 
sahibi ve yazı işleri müdürü.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 17 Mayıs 2010 tarihinden beri cezaevinde.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Miktat Algül, kendini “vatansever, 
Atatürkçü gazeteci” olarak tanımlıyor; bu yüzden bir komployla karşı 
karşıya kaldığını söylüyor. F tipi tüm öğreti ve örgütlemelere karşı duruşu, 
Kemalist devrim sürecine sahip bir devrimci olmasından dolayı yazılarında, 
haberlerinde, çağrıldığı tüm konferanslarda bunu haykırmasını, susturulmak 
ve kalemini kırmak için cezaevine kapatıldığını belirtiyor. Yayın politikası 
dolayısıyla iftira, komplo ve yasadışı yollarla toplanan kanıt, hayal ürünü 
iddialarla suçlandığını aktarıyor. Gazetecilik etkinliğinin önüne suç olarak 
konduğunu, bunun dışındaki suçlamaların itibarsızlaştırmak için yapıldığını 
söyleyen Algül, tehdit, yağma, şantaj gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldığını; 
bunun için de yalancı tanıklar bulunarak yargılandığını anlatıyor.

Hastalık: Hepatit B, yüksek tansiyon ve kalp hastası. Ayrıca depresyon ve 
takıntı hastalığı olduğunu, cezaevinde bu hastalığının nüksettiğini belirtiyor.

Hak İhlali: Disiplin cezası almamış; ama Alevi inancına mensup bir kişi 
olduğunu; bunun kabul edilmesini talep ettiğini ve kabul edilmediğini, 
bunun üzerine Diyanet’e dava açtığını söylüyor. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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16. MEKTUP

Adı -Soyadı: Seyithan Akyüz. 

 (M Tipi Kapalı Cezaevi/ Hatay- Örgüt üyeliği suçlamasından hükümlü.) 

Kişisel Bilgiler: 1981 Mardin doğumlu. Cezaevine girmeden önce 
okuryazarmış; ama şimdi açık öğretim lisesinde okuyormuş.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 12 Aralık 2009’da tutuklanmış. 12 yıl örgüt 
üyeliğinden ceza almış. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Seyithan Akyüz tutuklandığında 
Azadiye Welat gazetesinin Çukurova temsilcisiymiş. Kürtçe-Türkçe çeviri ve 
matbaa sorumluluğu yapıyormuş. Daha önce de İzmir’de “Newroz”da slogan 
attığı, YÖK protestosu ve 1 Mayıs etkinliklere katılarak bu etkinliklerde 
taşkınlık yaptığı gerekçeleriyle 2 kez tutuklanmış. Birinde 1, diğerinde 5,5 
yıl ceza almış. Her iki dosyanın da cezasını yatmış. Seyithan Akyüz’ün bu 
3. kez cezaevine girişiymiş. İddianamesinde, yaptığı görüşme kaydında 
terör örgütünün kuruluş yıldönümü olduğu belirtilen 27 Kasımı bayram 
kabul etmek suretiyle kutlamalarda bulunduğu anlaşıldığı kaydediliyor. 
Aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli dergi, kitap, mektup, resim, ajanda 
ele geçirildiği belirtiliyor. Seyithan Akyüz’ün fi ziki takibinden diğer örgüt 
mensuplarıyla birlikteliğinin fotoğrafl arla saptandığı vurgulanıyor. E-posta 
yazışmalarında örgütsel içerikli iletiler gönderdiği; yaptığı görüşmelerin 
kayıtlarından terör örgütü adına yapılan korsan gösterilere katıldığının 
saptandığı kaydediliyor. Telefonunun hafıza kartında örgüt mensuplarının 
resimlerini gösterir dört kayıt saptanmış. 

Hastalık:  Mektubunda belirtmemiş.

Hak İhlali: Yasal haklarından faydalanamadığını belirtiyor. Bir yıldır hiçbir iç 
faaliyet olan sohbet, spor, kütüphane gibi etkinliklere katılamamış. Ailesine 
uzak bir yere isteği dışında sevk edildiğini ifade ediyor. Adalet Bakanlığına 

sevk için başvurmuş; yanıt alamamış. “Plastik kelepçe çok sıkıyor” dediği 
için polisin ona tokat atması olayıyla karşılaşmış. Yaşadığı hak ihlalleri 

ile ilgili olarak Meclis İnsan Hakları Komisyonu, İl İnsan Hakları 
Komisyon Kuruluna, Cumhuriyet Başsavcılığına ve birçok 

kamu kuruluna başvurduğunu belirtiyor. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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17. MEKTUP

Adı -Soyadı: Kenan Karavil.

 (F Tipi Kapalı Cezaevi/Kırıkkale - Örgüt üyeliği suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1981 Mardin doğumlu. 

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 3 yıldır cezaevinde olduğunu belirtiyor. 13 yıl 
6 ay ceza almış. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): 1997’de çalışmaya başladığı Azadiya 
Welat gazetesinin 1998’de Mersin temsilcisi olmuş. 1999’da tutuklanarak 
12 yıl ceza almış. 2005’te serbest bırakılmış. 2007’de Adana’daki Radyo 
Dünya’da çalışmaya başlamış. 2009’a kadar genel yayın yönetmenliği yapmış. 
Suç kanıtları arasında gösterilen fl ash belleğin kendisine ait olmadığını 
belirtiyor. Kenan Karavil mektubunda, radyoda yaptığı programların da 
suç kanıtı sayıldığını ifade ediyor. Yargıtay’da 2 propaganda ve 2 de örgüt 
üyeliğinden olmak üzere 4 dosyası varmış. Mektubunda, AKP döneminde 
“bir örgüte sayısız belli belirsiz üye olabilirsin” diyor. İddianamesinde örgüt 
ve propaganda içerikli görüşme kayıtları, Apo ve PKK’yı övücü nitelikte 
konuşmalarının olduğu ifade ediliyor. Kenan Karavil’in parti seçim bürosu 
açılışına, ardından da korsan gösteriye katıldığı; e-posta yazışmalarında 
örgütü övücü yazılar yazdığının saptandığı belirtiliyor. Yasal ve yasadışı 
gösteri yürüyüşlerine, basın açıklamalarına katıldığı da vurgulanıyor.

Hastalık:  Mektubunda belirtmemiş.

Hak İhlali: Durumlarını anlatmak için yazdıkları mektupların tümüne el 
konulduğunu; “O yüzden hak ihlalleri ile ilgili sorularınıza cevap verirsem 
bu mektup elinize ulaşmayacak” diyor. Hakkında verilen disiplin cezası için 
İnfaz Hâkimliği’ne, 2. Ağır Ceza Mahkemesine başvurmuş bir şey çıkmamış. 
Mahkemede kendisini anadiliyle savunmak için 100 TL ödediği takdirde 
savunma yapmalarına izin vereceklerini söylediklerini belirtiyor. Kabul 
etmeyince disiplin cezası onaylanmış. Cezaevi ailesine uzak olduğu için 
ailesinin artık ekonomik nedenlerle görüşmeye gelemeyeceklerini de 
kaydediyor.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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18. MEKTUP

Adı-Soyadı: Bayram Namaz.

(F Tipi Kapalı Cezaevi- Edirne/Örgüt yöneticiliği suçlamasından tutuklu.)

Kişisel Bilgiler: 1970 Ağrı doğumlu. Trakya Üniversitesi Elektronik Bölümü 
mezunu.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 12 Eylül 2006 (ağırlaştırılmış müebbet).

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Atılım gazetesinde çalışmış. Kasım 
1995’te 15 günlük işgöremez raporları almasına neden olan işkenceli 
sorgulamaların ardından tutuklanarak 8 ay sonra serbest bırakıldığını 
belirtiyor. Şubat 1997’de Gazeteci Asiye Zeybek’e sorguda tecavüz edildiğini; 
kendisinin de dayakla işkence gördüğünü ifade ediyor. İşkencecilerle ilgili 
suç duyurusunda bulunmuşlar. Bu davadan da aklanmış. Mart 1999’da 
yine gözaltına alınmış ve sendikacı arkadaşı Süleyman Yeter işkence ile 
öldürülmüş. Bayram Namaz serbest bırakılmış. Bu gözaltında yaşananlardan 
sonra işkence yapanların ceza almadığını; hatta emniyet müdür 
yardımcılığına yükseltildiğini iddia ediyor. Bu iki olaya şahit olduğu için 
polislerce takip altına alındığını belirtiyor. Daha önce de 3 kez tutuklanmış. 

Hastalık:  Mide rahatsızlığı, astım başlangıcı, boyu fıtığı.

Hak İhlali: Biten cezalara karşın, tahliyelerin geciktiğini; bu kararların da 
keyfi  olduğunu söylüyor. Sohbet hakkı yetersizmiş. Açık görüş haftasında 
sohbet yaptırılmıyormuş. Mektup-kitap-yayın engelleri, yemek, sıcak su 
sorunu, kantin fi yatlarının yüksekliği; hastanede kelepçelerin açılmaması, 
Kürtçe mektupların geç ulaştırılması, bazı TV yayınlarının verilmemesi, kitap 
alışverişinin olmaması… vb. Bunların hak ihlalleri olduğunu ifade ediyor. 
İlk alındığında araçta fi ziki saldırıya uğramış. Çıplak aranmada da saldırıya 

uğramış. Pantolonu yırtılarak çıkartılmış. Hakkını arama isteği reddedilmiş. 
Açlık grevleri yüzünden 2 ay etkinliklere ve spora çıkmama disiplin 

cezası almış. Bilgisayar olanağı verilmediğini, istediği türden müzik 
dinleyemediğini belirtiyor.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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19. MEKTUP

Adı-Soyadı: Ali Konar.

(E Tipi Kapalı Cezaevi- Adıyaman/Örgüt üyeliği suçlamasından hükümlü.)

Kişisel Bilgiler:  1972 doğumlu. İlkokul mezunu.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 24 Mayıs 2010 (7,5 yıl); 2 aydır Adıyaman’da.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Azadiya Welat gazetesinde temsilcilik 
ve haber yapmasının tutuklanma nedenleri arasında olduğunu belirtiyor.  

Hastalık: Kulak, göz ve ciğerlerinden rahatsızmış. Gözlerindeki rahatsızlıktan 
dolayı idareye gitmiş, hastaneye sevkinde kelepçeli doktor önüne çıkmayı 
kabul etmeyince tedavi edilmeden geri gönderilmiş. 

Hak İhlali: Malatya Cezaevindeyken spor, ortak alan, iletişim gibi haklarının 
kullandırılmadığını iddia ediyor. Gözaltı süresinde psikolojik baskı görmüş. 
Malatya Cezaevinde açlık grevleri yüzünden disiplin cezaları almış. Sürekli 
ailesinden uzaklaştırıldığını kaydediyor. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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20. MEKTUP

Adı Soyadı: Sabri Acar.

(Adıyaman Cezaevi- Örgüt üyeliği suçlamasından hükümlü.)

Kişisel Bilgiler:  1984 doğumlu.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 26 Haziran 2011 (12,5 yıl).

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Azadiya Welat ve Özgür Gündem 
gazetelerinde çalışmasının, haber yapmasının tutuklanma nedenleri 
arasında olduğunu belirtiyor.  Kaymakam iznine tabi olmadan Newroz’a 
ve basın açıklamasına katılmanın; bir Türk arkadaşıyla Türkçe konuşurken 
Kürtçe propaganda yaptığı iddiasının suç teşkil ettiğini belirtiyor (kendisine 
yöneltilen suçlamaların ciddiyetsiz olduğunu iddia ediyor). 2008’de de 
tutuklanmış ve 40 gün sonra aklanmış. Sabri Acar mektubunda, TC yurttaşı 
olmaktan utandığını ve bu hukuk sitemine inanmadığını ifade ediyor. 

Hastalık:  Ciddi bir rahatsızlığı yokmuş.

Hak İhlali: Adıyaman Cezaevine gelmeden önce, Malatya Cezaevindeyken 
spor, ortak alan, iletişim gibi haklarının kullandırılmadığını iddia ediyor. 
Malatya Cezaevinde açlık grevleri yüzünden disiplin cezaları almış. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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21. MEKTUP

Adı-Soyadı: Dilşah Ercan. 

(Şakran Kadın Kapalı Cezaevi-İZMİR/ PKK-Örgüt üyeliği suçlamasından 
hükümlü.)

Kişisel Bilgiler: Lise mezunu.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 2,5 yıldır cezaevinde. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Azadiya Welat gazetesinde muhabirlik 
yapmasının tutuklanma nedenleri arasında olduğunu belirtiyor. Örgüte 
ilişkin propaganda, yürüyüş, gösterilere katılmaktan ve kanuna muhalefet 
suçlamalarından hükümlü. Tüm teknik eşyalarının (kamera- fotoğraf 
makinesi) dosya içine katılıp suç kanıtı sayıldığını belirtiyor. Sırt çantası da 
suç kanıtı sayılmış. Yaptığı haberler de kanıt olarak gösterilmiş. 

Hastalık:  Belirttiği bir rahatsızlığı yok.

Hak İhlali: Yaşadığı hak ihlallerini mektubunda yazamadığını belirtiyor.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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22. MEKTUP

Adı -Soyadı: Sevcan Atak.

(Şakran Kadın Kapalı Cezaevi/İZMİR-  PKK-Örgüt üyeliği suçlamasından 
hükümlü.)

Kişisel Bilgiler:  24 yaşında. Lise 2 terk.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 2 yıl 6 aydır cezaevindeymiş (açık tarih 
belirtilmemiş); (7 yıl 6 ay).

Tutukluluk Nedenleri (İddianame):  Ömer Yayıncılıkta “özgür halk editörü” 
olduğunu; yaptığı haberlerin suç kanıtı olarak gösterildiğini belirtiyor. 
Diyarbakır büroya gelen, ailesi ve erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara 
uğradığını söyleyen bir kadınla ilgili haber yapacağı sırada gözaltına alınmış. 
Yardım isteyen kadını İHD’ye götürmüş. Polisin, kadını dağa götüreceğini 
iddia ettiğini kaydediyor.  

Hastalık:  İleri düzeyde göz rahatsızlığı var. 8,5 derece gözlük kullanıyor. 

Hak İhlali: Belirttiği bir hak ihlali yok.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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23. MEKTUP 

Adı-Soyadı: Mustafa Gök.

(Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi/Ankara- DHKPC, Örgüt üyeliği suçlamasından 
hükümlü.)

Kişisel Bilgiler:  1966 doğumlu. Lise terk.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 2004 Şubatından bu yana cezaevinde 
(müebbet). Daha önce 1993’te de tutuklanmış ve 2001 Ekiminde çıkmış.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Katıldığı eylemlerden ve yaptığı 
haberlerden ceza aldığını belirtiyor. 

Hastalık: Korsakof hastası, ellerde titreme var.

Hak İhlali: 1993’te işkence gördüğünü belirtiyor (ayrıntılı anlatılmamış). “Vız 
Gelir” diye bir mizah dergisi çıkarıyorlarmış 10 yıldır. Her sayısının sakıncalı 
bulunduğunu, dışarı çıkarılmadığını ve imha edildiğini söylüyor. Kitap ve 
dergilerin yasaklandığını kaydediyor. En son Kürdistan Tarihi kitabı kendisine 
verilmemiş. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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24. MEKTUP

Adı-Soyadı: Erol Zavar.

(Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi/Ankara- Örgüt üyeliği suçlamasından 
hükümlü, Direniş Hareketi.)

Kişisel Bilgiler:  43 yaşında. Lise mezunu.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: Ocak 2001’den beri cezaevindeymiş 
(müebbet).

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Odak dergisinde çalışmış. Yaptığı 
haberlerin suç kanıtı sayıldığını belirtiyor. 

Hastalık:  Mesane CA, akciğer nodül, tiroid.

Hak İhlali: 100’den fazla hak ihlali yaşadığını iddia ediyor. Davalar açmış; 
ama reddedilmiş. Sünni-Müslüman TV kanallarının yayınlarından ve bunları 
izlemek zorunda olmaktan şikâyetçi. Mektup cezası almış. Nane satışının 
(kantinde satışından bahsediyor olabilir) yasak olmasından da şikâyetçi... 
“Eskiden satılırdı” diyor. Gözaltına alınırken de ailesiyle işkence görmüş. 
Ablasının ayağı kırılmış. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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25. MEKTUP

Adı -Soyadı: Kenan Kırkaya.

(Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi /Kocaeli - KCK üyesi suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1979 doğumlu. Lise mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Dicle Haber Ajansı (DİHA), Ankara temsilcisi

Daha Önce De Tutuklanmış: İki kez tutuklanmış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 20 Aralık 2011’den itibaren KCK Basın 
Komitesinde yöneticilik suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 25 yıl hapis 
cezası isteniyor. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Yaptığı haberler, meslektaşlarıyla 
telefon görüşmeleri, haber kaynaklarıyla ilişkileri suç olarak gösterilmiş. 
Yargılanıp beraat ettiği davalar sıralanmış, evindeki kitapla (Beşikçi’den 
Kürtçeye çevrilmiş Molier’in Cimri kitabına kadar 30 kitap, haber notları, kızının 
bebeklik görüntülerinin olduğu DVD… vb. suç kanıtı olarak gösterilmiş. 
Demokrat Yargıçlar Derneği Başkanı ve Beypazarı Hâkimi Orhan Gazi Ertekin 
ile “Nasıl bir anayasa” konulu röportajı; eski Bakan Salim Ensarioğlu ile yaptığı 
28 Şubat tarihli röportajı; Kürt siyasetçilerle yapılan röportajları ve 34 haber 
özeti iddianamede kanıt olarak sunulmuş. İddianamede savcı; haberlerinin 
tamamında örgütün, amaç ve hedefl eri doğrultusunda propagandasını 
yaptığını belirtmiş. Özellikle Türk devletinin, hükümetinin, başbakanının, 
yargı sisteminin ve kolluk güçlerinin eleştirildiğini; hakarete varan ifade ve 
söylemlerin bulunduğunu, bu suretle devletin Kürt halkına şiddet ve zulüm 
yaptığına dair kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını, gazetecilik etkinlikleriyle 
ilgisi olmayan, dahası terör suçu teşkil eden mayınlı alanlarda sözde 
gazetecilik yapıldığını ileri sürmüş. Kendilerine yönelik yapılan operasyonun 
bir imaj operasyonu olduğunu söyleyen Kenan Kırkaya savcının kendisine; 
“Senin yaptığın haberler teröristin sıktığı kurşundan daha tehlikeli” dediğini 
öne sürüyor. 

Hastalık:  Ciddi bir hastalığı yok. 

Hak İhlali: Disiplin cezaları almış. Cezaevine ilk geldiğinde çıplak aramaya 
itiraz etmiş (direnmemiş). Türkiye’de Femen üyelerinin gözaltına 
alındığı günlerde davası olduğunu, dayanamayıp “Hâkime, soyunanı 
cezalandırıyorsunuz soyunmayanı da. Soyunanı giydiriyorsunuz, 
giyinik olanı soyuyorsunuz dedim” diye anlatıyor.   

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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26. MEKTUP

Adı-Soyadı: Çağdaş Kaplan.

(Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi/Kocaeli- KCK üyesi basın komitesi 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1988 doğumlu. Üniversite öğrencisi.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Dicle Haber Ajansı (DİHA), İstanbul muhabiri 
olarak görev yaptı. 

Daha Önce de Tutuklanmış: Tutuklanmamış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 24 Aralık 2011’den bu yana tutuklu. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Roj TV’nin haber bültenlerine canlı 
bağlantılarla 6 haber aktarımının olduğu telefon görüşmesi; DİHA için 
yaptığı 6 haber; Mahir Çayan’a ait “Kürtlerin Mecburi İskânı” adlı kitap gibi 
şeyler kanıt olarak gösterilmiştir.

HASTALIK: Bir hastalığı yok. 

HAK İHLALİ: Kitap vs şeylerin verilmemesi

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar



TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU 101

27. MEKTUP

Adı-Soyadı: Zuhal Tekiner. 

(Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İstanbul- KCK Basın Komitesi ve 
örgüt üyesi suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1981 doğumlu. 

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Dicle Haber Ajansının (DİHA) imtiyaz sahibi.

Daha Önce de Tutuklanmış:  1998’de tutuklanmış, 6 ay sonra serbest 
bırakılmış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  24 Aralık 2011’den bu yana tutuklu.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Dicle Haber Ajansı (DİHA) İmtiyaz Sahibi 
Zuhal Tekiner, meslektaşlarıyla yaptığı görüşmelerle terör örgütü amaçları 
doğrultusunda haber yapmak iddiasıyla tutuklandığını, dosyasına tek bir 
haber konulduğunu ve bu haberin “2010 1 Mayıs Taksim Kutlaması” olduğunu 
iddia etmektedir. İddianamede savcının, ”şüpheli tarafından yapılan açık 
kaynaklardan elde edilen terör örgütü propagandası içeren haberler” 
nitelemesinin, DİHA internet sitesinde bulunan; “1) Yüz Binlerin Buluşması, 2) 
Taksim’e Akın Devam Ediyor, 3) Kazancı Yokuşuna 1977’de Yaşamını Yitirenler İçin 
Karanfi l Bırakıldı, 4) İşte Taksim İşte 1 Mayıs, 5) İstanbul 1 Mayıs İçin 3 Koldan 
Toplanmaya Başlandı haberleri olduğunu söylemektedir. Tekiner, aynı gün 
içerisinde yapılan haberlerin peş peşe bu şekilde sıralanarak iddianameye 
konduğunu söyleyerek buna ilişkin başka bir yoruma gerek olmadığını 
belirtmektedir. Tekiner’e göre işin ilginç yanı, bu haberlerin hem internet 
sitesinde hem de abonelerinin tümünde yayımlanmasına karşın, “delilleri 
yok etme şüphesinden dolayı” mahkeme kendisini serbest bırakmamaktadır. 
Zuhal Tekiner, “Suçlamalar o kadar mesnetsiz ve yetersiz ki çamur at izi kalsın 
sözü tam da bizim durumumuz için söylenmiş gibi” dedikten sonra, “hal böyle 
olunca insan ister istemez niye burada olduğunu sormaktadır” diye içinde 
bulunduğu durumu sorgulamaktadır. Tekiner, “hepimizin ortak noktası Kürt 
olmaktır, muhalif olmaktır. Eğer suçumuz bu ise, bu suç ise ben de cezamı kabul 
edeceğim” demektedir.

Hastalık:  Bir hastalığı yok. 

Hak İhlali: İletişim disiplin cezası almış.    

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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28. MEKTUP

Adı-Soyadı: Zeynep Kuriş.

(Karataş Kadın Kapalı Cezaevi B-1 / Adana - KCK üyesi suçlamasından 
tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1988 doğumlu. Üniversite terk.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Dicle Haber Ajansının (DİHA) Mersin 
muhabiri.

Daha Önce de Tutuklanmış: İki kez tutuklanmış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  Kasım 2012’den bu yana tutuklu. 

Tutukluluk Nedenleri  (İddianame):  Dosyasında gizlilik kararı var. 
Zeynep Kuriş, “Görevim doğrultusunda yapmış olduğum haberlerin, devletin 
ve hükümetin mahremiyetini deşifre edici olduğu iddiası bulunmaktadır. 
Yapmış olduğum haberler ve haber yapmak için gittiğim yerler, suçu 
yöneltenlerce KCK üyesi olduğumu kanıtlar nitelikte görülmüştür. Devletin 
mahremiyeti olarak kastedilen durum 24 Şubat 2012 tarihinde “Pozantı 
cezaevinde istismar iddiası” manşetiyle haber yapmış olmamdır. Nitekim 
bu durum deşifre olmuş, kamuoyuna mal olmuş vahim bir durumdu” 
demektedir.

Hastalık:  Bir hastalığı yok. 

Hak İhlali: Henüz disiplin cezaları almış. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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29. MEKTUP

Adı-Soyadı: Özlem Ağuş.

(Karataş Kadın Kapalı Cezaevi B-3/Adana -KCK üyesi suçlamasından 
tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  Üniversite terk.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Dicle Haber Ajansının (DİHA) Adana 
muhabiri.

Daha Önce de Tutuklanmış: İki kez tutuklanmış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 9 Mart 2012’de tutuklandı.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): “Pozantı’da Memurun, Kürkçüler’de 
Askerin Tacizine Uğradım” başlıklı özel haberinin ardından 6 Mart 2012’de KCK 
adı altındaki operasyonlardan alındığını söyleyen Ağuş, 9 Mart 2012’de özel 
röportaj yaptığı Pozantı mağduru “T.T.” ile tutuklanıp cezaevine konulduğunu 
söylemektedir. Silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklanan Ağuş; 
haberlerini yaptığı eylem ve basın açıklamalarına birebir katıldığı, bunları 
organize ettiği iddiasıyla karşı karşıya olduğunu ve bu iddiaların gazetecilik 
etkinliklerini “bertaraf etmek” için yapıldığını iddia etmektedir.

Hastalık:  Bir hastalığı yok. 

Hak İhlali: 7 gün disiplin cezası almış. 10 aydır tutuklu olmasına rağmen 
Adana’da yaşayan ailesiyle aldığı disiplin cezaları yüzünden birkaç kez görüşe 
bilmiş. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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30. MEKTUP

Adı-Soyadı: Pervin Yerlikaya Babir.

(Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İstanbul- KCK Basın Komitesi ve 
örgüt üyesi suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1983 doğumlu. 

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Dicle Haber Ajansının (DİHA) şirket müdürü.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  20 Aralık 2011’den bu yana tutuklu; 7.5 ile 15 
yıl arasında örgüte üyeliğinden ceza istenmektedir.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Pervin Yerlikaya Babir, yöneltilen 
suçlamaların idare ve muhasebe çalışmaları üzerinden yapıldığını 
belirtmektedir. “Abonelik sistemi ile çalıştıklarını ve yaptıkları haberleri 
sattıklarını” belirten Yerlikaya; bankayla yaptığı telefon görüşmelerinin; para 
gelip gelmemesini ve hesapları kontrol etmesinin ve resmi banka hesap 
ekstrelerinin suç öğesi olarak iddianameye konulduğunu belirtilmiştir. 
Kendisine ve arkadaşlarına yöneltilen suçlamaların öncelikle çalıştıkları 
kurum ile ilgili olduğunu söylemektedir. İddianamenin tamamı yapılan 
resmi görüşmeler ve haberlerden ibarettir diyen Yerlikaya buradan çıkarılan 
sonuçların amaçlı olduğunu söylemektedir. DİHA’nın Türkiye’de bütün 
resmi mevzuatlara göre işleyen bir basın yayın kuruluşu olduğunu, savcının 
soğrulama yaparken “Sorun, sizin yayın çizginiz” dediğini iddia ederek, 
niyetlerini açıkça sergilediğini dile getirmektedir. 

Hastalık:  Bir hastalığı yok. 

Hak İhlali: Etkinliklerinden men cezası almış. En ufak bir hastalıkta revire 
çıkmak için günlerce bekleniyormuş. Dış hastane sevklerinde kapalı 

ringte kelepçeli bir şekilde bekletiliyorlar.  Ortak sohbet hakları 
engelleniyormuş.   

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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31. MEKTUP

Adı-Soyadı: Ramazan Pekgöz. 

(Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi/Kocaeli–KCK/PKK örgütü yöneticisi olmak 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1978 doğumlu. Üniversitede okuyor.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  DİHA’nın editörü.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  24 Aralık 2011’den beri tutuklu; 15 yıldan 22,5 
yıla kadar hapis istenmektedir.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Pekgöz: “Örgüt olarak tanımlanan 
ilişkiler, editör- yazar, editör karikatürist, editör haber kaynağı ilişkisidir. Bir 
gazetenin en doğal ve rutin ilişkiler ağıdır. Eğer bir örgütten söz edeceksek 
buna ‘haber örgütü’ diyebiliriz haber örgütlemek de bir gazetenin temel 
görevidir. Şahsımızda yargılanan mesleğimizdir.” 

Meslektaşlarıyla, yayıncı ve yazarlarla, sendikacılarla ve gazete çalışanları 
vb. ile yaptığı 13 telefon görüşmesi örgüt için üst düzey faaliyet olarak 
değerlendirilmiş. Sadece haberleri değil kendisiyle ilgili olarak çıkan haberler 
de suç kanıtı diye gösterilmiş. Günlük gazetesinde haber müdürlüğü yaptığı 
dönemde (2009) genel yayın yönetmeni Filiz Koçali ile birlikte kaleme 
aldıkları “Kandil izlenimleri” haberi kanıt olarak sunulmuş. Bununla ilgili daha 
önce yargılanıp aklandıklarını söyleyen Pekgöz, masa başında tutulan rapor 
ve notlarla çalıştığı gazetenin tüm rutin etkinliklerinin (gündem, manşet, 
değişiklik ve yayın toplantıları) kriminalize edilerek suç kapsamına alındığını 
iddia etmektedir.

Hastalık:   Mide ve bel rahatsızlığı var. 

Hak İhlali:   Son açlık grevinde dolayı 1 ay etkinliklerden men cezası almış. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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32. MEKTUP

Adı-Soyadı: Mehmet Emin Yıldırım.

 (Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi/Kocaeli – KCK/PKK örgütünün yöneticisi 
olmak suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1973 doğumlu. Yüksekokul mezunu.  Üniversite terk.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Azadiya Welat gazetesinin genel yayın 
yönetmeni

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  24 Aralık 2011’den beri tutuklu; 15 yıla kadar 
hapis istenmektedir.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Düşüncelerinden dolayı içerde 
olduğunu söyleyen Yıldırım, gazetedeki etkinliklerinin suç öğesi olarak 
önlerine konulduğunu iddia etmektedir. Suçlamaları bir komediden başka 
bir biçimde değerlendiremediğini, eski yazı işleri müdürü Vedat Kurşun’a 
göndermiş olduğu diş macunu ve diş fırçasının bile kanıt diye dosyaya 
yerleştirildiğini söylemektedir. Tüm suçlamaların kendilerini içerde tutmak 
için yapıldığını iddia etmektedir.

Hastalık:  Hastalığı yok. 

Hak İhlali:  Disiplin cezası almamış.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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33. MEKTUP

Adı-Soyadı: Ziya Çiçekli. 

 (Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi/ Kocaeli – PKK örgütü üyesi olmak 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1974 doğumlu.  Üniversitede okuyor.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Özgür Gündem gazetesinin imtiyaz sahibi, 
yazı işleri müdürü.

Daha Önce de Tutuklanmış: 4 ay tutuklu kalmış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  24 Aralık 2011’den beri tutuklu; 20 yıla kadar 
hapis cezası istenmektedir.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Bu son davada kendisine yöneltilen 
suçlamalarda kanıt diye evinde bulunan birkaç mektup (bunlar siyasi içerikli 
değildir), yazdığı Türkçe bir şiirle birlikte, 1 Mayıs ve Nevruz etkinliklerine 
katılması gösterilmiş; bir de tanımadığı bir gizli tanığın ifadesi kullanılmış.

Hastalık: Hastalığı yok. 

Hak İhlali: Açlık grevleri dolayısıyla bir ay etkinliklerde men cezası almış. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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34. MEKTUP

Adı-Soyadı: Cengiz Kapmaz. 

 (Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi/ Kocaeli – KCK Basın Komitesi ve PKK örgütü 
üyesi olmak suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1973 doğumlu.  Üniversite mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Özgür Gündem gazetesinin köşe yazarı, 
Demokratik Modernite’nin yayın kurulu üyesi-editör.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  26 Kasım 2011’den bu yana tutuklu; 22 yıla 
kadar hapis cezası istenmektedir.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Türkiyeli aydınlarla görüşerek onları, 
Öcalan ve örgüt lehine etkilediğinin iddia edildiğini söyleyen Kapmaz, 
Türkiye’nin entelektüel aklına hakaret edildiğini belirtmektedir. Gazetecilik 
etkinliklerinin hepsinin suç sayıldığını; Öcalan’ın cezaevinde yaptığı 
değerlendirmeleri yansıtan haberlerin iddianameye suç olarak konulduğunu; 
yazdığı “Öcalan’ın İmralı Günleri” adlı kitabının davanın en önemli suç kanıtı 
olarak gösterildiğini iddia etmektedir. Diğer kanıtların haber kaynaklarıyla 
kurduğu temaslar ve kendisine ait olmayan verilerin kendisininmiş gibi 
gösterilmesi gibi düzmece kanıtlardan oluştuğunu söylemektir.

Hastalık: Bel ve boyun fıtığı, mide rahatsızlığı var. 

Hak İhlali: Yaşamamış. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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35. MEKTUP

Adı -Soyadı: Sadık Topaloğlu. 

 (Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi/Kocaeli – KCK Basın Komitesi, PKK örgütü 
üyesi olmak suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1986 doğumlu.  Üniversitede okuyor.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: DİHA muhabiri.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  20 Aralık 2011’den bu yana tutuklu.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Sadık Topaloğlu, kamuoyunu 
bilgilendirmek için aslında basının özgür olmadığı bir ülkede bir gazetecinin 
haber yaparken on defa düşünmesi gerektiğini söylemektedir. Kendisine 
yöneltilen suçlamaların, haber ve haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler 
olduğunu iddia etmektedir. Hava- İş Sendikasından Taksim’de basın 
açıklaması yapılacağının kendisine bildirilmesi üzerine, haber müdürünü 
arayıp haberi yazdırması; kendisini arayan bir arkadaşına haber yazması 
gerektiğini söylemesi; Doğan Haber Ajansından bir arkadaşıyla haber 
paylaşması; KESK mitingini takip etmek ve bunu TV’lere aktarmasının suç 
olarak gösterildiğini dile getirmektedir.

Hastalık: Belirtmemiş.

Hak İhlali: Belirtmemiş.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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36. MEKTUP

Adı-Soyadı: Fatma Koçak. 

 (Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İstanbul- KCK Basın Komitesi ve 
örgüt üyesi suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1975 doğumlu,  yüksekokul.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: DİHA’nın yazı işleri müdürü, editör.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 24 Aralık 2011’den yana tutuklu; 7,5 yıldan 15 
yıla kadar hapsi isteniyor.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Muhabirlerle, haber kaynaklarıyla 
yaptığı haber içerikli görüşmelerin, Kürt sorunu, kadına yönelik şiddet 
ve demokratik özerklik tartışmalarıyla ilgili yaptığı haberlerin suç olarak 
gösterildiğini söylemektedir. Haberlerinden birkaçının şunlar olduğunu 
belirtiyor: “Batman’da Kadın İntiharı; Demokratik Özerklik Tartışmaları; 
Bölgede Kürt Kadınına Yönelik Cinsel Şiddetin Bilançosu.”

Hastalık: Yok. 

Hak İhlali: Açlık grevinden dolayı bir ay görüşten ve iletişimden men cezası 
almış.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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37. MEKTUP

ADI SOYADI: Sadiye Eser. 

 (Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/ İstanbul- tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1990 doğumlu,  yüksekokul.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Hayat TV ve Evrensel gazetesi, muhabir.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  13 Aralık 2012’den bu yana tutuklu, 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): İddianame açıklanmamış. Sadiye Eser, 
Kürt olduğu ve ailesinin BDP’li olmasından dolayı cezaevinde bulunduğunu 
söylemektedir. BDP eylemlerini ve basın açıklamalarını gazeteci olarak 
izlediği için tutuklandığına inanmaktadır. Birçok sendikanın, partinin 
eylemlerine gazeteci olarak katıldığını fakat sadece BDP’nin etkinliklerinin 
cımbızla ayaklanarak dosyasına konulduğunu dile getirmektedir.

Hastalık: Yok.

Hak İhlali: Belirtmemiş.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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38. MEKTUP

Adı-Soyadı: Murat İlhan. 

(D Tipi Kapalı Cezaevi H-8/Diyarbakır- KCK/PKK örgüte yardım ve yataklık 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1985 doğumlu, üniversite terk.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Azadiya Welat gazetesi muhabiri, Fırat adlı 
dağıtım şirketinde alan sorumlusu.

Daha Önce de Tutuklanmış: 2,5 yıl cezaevinde kalmış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  2 Mart 2010’dan bu yana, 6yıl 3 ay hüküm 
almış.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Basın etkinliklerinden dolayı hüküm 
aldığını söyleyen İlhan, polis komplosu sonucu oluşturulan gizli ve açık 
tanıkların polis tehdidiyle ifade verdiklerini iddia etmektedir. 

Hastalık: Yok. 

Hak İhlali: Belirtmemiş.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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39. MEKTUP

Adı-Soyadı: Ertuş Bozkurt. 

 (Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi/Kocaeli – KCK Basın Komitesinde yöneticilik, 
PKK örgütü üyesi olmak suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1985 doğumlu. Üniversite mezunu, yüksek lisans öğrencisi.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: DİHA, editör

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  24 Aralık 2011’den bu yana tutuklu. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Ertuş Bozkurt yöneticilikle 
yargılanmasına karşın, sadece haber etkinliklerinin iddianamede yer aldığını 
söylemektedir. 5N-1K çerçevesinde yaptığı haber aktarımlarının, AKP’nin 
yandaş basını başta olmak üzere basında her gün haber bültenlerinde 
yapıldığını dile getiren Bozkurt, haberlerinde habercilik dışında bir şey 
olmadığını; şiddete dayalı, şiddeti özendirmeye yönelik bir anlatım 
bulunmadığını iddia etmektedir. Ertuş Bozkurt, basın yayın organlarına 
bağlanarak aktardığı festival, yangın haberlerinin, basın açıklamalarının; 
STK ve siyasal partilerin kongrelerine, etkinlik ve çalışmalarına ilişkin 40 
haberin; yine çeşitli gazetelerde yayımlanan 15 haberle, bunların yapılması 
için haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin, hükümet icraatlarını 
kötülemesinin kanıtı olarak gösterildiğini söylemektedir. 

Hastalık: Yok. 

Hak İhlali: Belirtmemiş.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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40. MEKTUP

Adı-Soyadı: Nevin Erdemir. 

(Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İstanbul- KCK Basın Komitesi ve 
örgüt üyesi suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1976 doğumlu,  lise.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Özgür Gündem gazetesi editörü.

Daha Önce de Tutuklanmış:  2004 yılında 3ay tutuklanmış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  20 Aralık 2011’den bu yana tutuklu. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Kendisine yöneltilen suçlamaların 
Özgür Gündem’e yapılan baskınları kınamak için İstanbul Gazeteciler 
Cemiyetinde gerçekleştirilen basın toplantısına katılmak ve yaptığı 
haberlerle röportajlardan ibaret olduğunu söylemektedir. İddianamede; 
yaptığı haberlerle yazıları dışında hiçbir somut kanıt olmadığı dile getiren 
Erdemir, tutuklanmalarının temel nedenini, gerçeklerin peşinde muhalif 
gazeteciler olmalarına bağlamakta; en önemlisi, Türkiye’de yıllardır yaşanan 
hak ihlallerini, faili meçhulleri ve süregelen savaş gerçeğini yansıttıkları için 
cezaevinde olduklarını iddia etmektedir.

Hastalık: Bel fıtığı, mide ülseri, böbrek taşı. 

Hak İhlali: Ailesinin göndermiş olduğu eşyalar kaybedilmiş.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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41. MEKTUP

Adı-Soyadı: Nilgün Yıldız. 

(Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İstanbul- KCK Basın Komitesi ve 
örgüt üyesi suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler: Lise mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: DİHA muhabiri.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  24 Aralık 2011’den beri tutuklu. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Kendisine yöneltilen suçlamalara 
kanıt olarak 11 haberin gösterildiğini; özgür basın çalışanı olduğu için 
yargılanmakta olduğunu söylüyor. Nusaybin’de çocukların polisler tarafından 
mayınlı araziye kadar kovalanması haberini çekerek diğer basın mensuplarıyla 
paylaştığını, bu ve bunun gibi benzer haberlere karşı duyarlılıklarından dolayı 
hedef olduklarını belirtiyor. 

Hastalık: Yok. 

Hak İhlali: Ortak görüş, spor ve iki ay açık görüş cezası almış.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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42. MEKTUP

Adı-Soyadı: Davut Uçar. 

(1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli CİK/Kocaeli - KCK örgüt yöneticiliği 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  42 yaşında. İÜ, İktisat Bölümü mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Özel bir fi rmanın reklam ajansında 
çalışıyor.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  24.12.2011’de tutuklanmış. Hakkında 15 ile 
22,5 yıl arası hapis istenmektedir.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Örgüt yöneticiliği ile suçlanmaktadır. 
Reklam işi nedeniyle şu an tutuklu olan BDP’lilerle görüşme, gazetenin 
pazarlama departmanı ile görüşme, ailevi nedenlerle yurtdışı giriş-çıkışları 
örgütsel etkinlik kapsamında değerlendirilmektedir. Dayanak olarak da 
telefon kayıtları, yurtdışı giriş-çıkış kayıtları, gizli tanık açıklamaları ve 
polisin ürettiği belgeler gösterilmektedir.

Hastalık:  Zaman zaman vertigo hastalığı ve bel fıtığı ağrıları çekiyor.

Hak İhlali: Açlık grevi ile ilgili disiplin cezası almış. “Cezaevinde özel bir 
hak ihlali uygulamasına maruz kalmadım; ama zaten düşünce ve etnik 
kimliğimden dolayı cezaevindeyim” diyor.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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43. MEKTUP

Adı-Soyadı: Ömer Çelik.

(Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi/ Kocaeli- KCK örgüt üyeliği suçlamasından 
tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  31 yaşında. Marmara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü 
mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: DİHA  muhabiri. 

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 20 Aralık 2011’den bu yana tutuklu. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Çelik: “Suçlama konusu yapılan 
eylemlerin tümü mesleki etkinlikleri kapsıyor.  Yayımlanmış 6 haber, söz 
konusu haberlere ilişkin haber kaynaklarımla yaptığım 17 telefon görüşmesi; 
sahip olmadığım bir pasaport ve bu pasaportla yapılan bir yurtdışı giriş-
çıkışı. Bunlara ek olarak da sadece bağlı bulunduğum basın kurumunda 
çalışmakta olduğumun beyan edildiği  “gizli tanık” ifadesi hakkındaki deliller.”

Hastalık:  Yok. 

Hak İhlali: Kendi ifadesi ile uğradığı hak ihlalini şu şekilde anlatıyor: 

“Hapishaneye getiriliş esnasında çıplak aramaya maruz kaldım. Açlık grevine 
katılarak destek vermemden dolayı 1 ay süresince tüm etkinliklerden men 
cezası aldım. Kitap-dergi vb. yayınların yasaklanarak verilmemesi ise maruz 
kaldığımız bir başka hak ihlali.”

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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44. MEKTUP

Adı-Soyadı: Ömer Faruk Çalışkan.

(Kandıra 1 Nolu F Tipi  Cezaevi/Kocaeli- PKK örgüt üyesi suçlamasından 
tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1985 Gaziantep doğumlu, 28 yaşında. 

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Özgür Halk dergisinin imtiyaz sahibi ve 
sorumlu yazı işleri müdürü.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  15 Temmuz 2008’den beri tutuklu.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Özgür Halk dergisinin 2008 Haziran-
Temmuz sayısının yayınından kaynaklı örgüt propagandası yapmak, örgüt 
üyesi olmak ve örgüt adına yayın çıkarıp örgüt bildirisi yayımlamak vs. 
suçlamalarla 100 yıla kadar hapis cezası istenmiştir. Ancak 3. Yargı Paketinin 
yürürlüğe girmesiyle savunma bile yapmadan örgüt propagandası 
gerekçesiyle 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Dosya halen Yargıtay 
aşamasındadır.

Hastalık: 68 gün süren açlık grevinden ötürü ciddi derecede hafıza 
sorunu, mide sorunu, bağırsak rahatsızlığı, elde ve ayakta titreme ve denge 
bozulması sözkonusudur. Buna ek olarak sağ göz görme yetisini neredeyse 
tamamen kaybetmiştir. 

Hak İhlali: Çalışkan, gözaltına alınma süreciyle başlayan ve şu an 
tutuklu bulunduğu cezaevinde devam edegelen çeşitli hak ihlallerinden 
bahsetmektedir. Gözaltına alınmasından hemen sonra Van-Başkale arasında 
yer alan baraj kenarında 8 saate yakın işkence gördüğünü, sonrasında 

götürüldüğü Van Emniyet Müdürlüğü TEM şubesinde bu işkencenin 4 
gün boyunca devam ettiğini ifade etmektedir. Cezaevindeki hak 

ihlallerini ise şu şekilde sıralamaktadır: Çıplak aramalar, 10 
saat olması gereken fakat 2 saatle sınırlandırılan sosyal 

faaliyetler, sık sık mektup, faks ve yayınlara keyfi  olarak 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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el konulması. Katıldığı açlık grevi dolayısıyla iki ay tüm iletişim haklarından 
men cezası verildiğini belirtiyor. Çalışkan, mektubu yazdığı gün göz 
muayenesi için gittiği Tıp Fakültesinde ayrımcılığa maruz kaldığını şu şekilde 
ifade etmektedir: “Doktor tıp etiğinin dışına çıkarak sırf Kürt ve PKK’li bir 
tutsak olduğum için elimdeki kelepçenin çıkartılmasına izin vermeden beni 
muayene etmek istedi, fakat ben bunu kabul etmedim ve muayene olmadan 
tekrar cezaevine döndüm.”

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
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45. MEKTUP

Adı-Soyadı: Mazlum Özdemir.

(Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi/Kocaeli- KCK Basın Komitesi yöneticiliği 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler: 34 yaşında, halen üniversite öğrencisi.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  DİHA editörü.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  20.12.2012 tarihinden beri tutuklu.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): 2003 ve 2009 yıllarında yurtdışında 
KCK Basın Konseyi toplantılarına katıldığı iddia ediliyor. Özdemir, iddiaya 
dayanak olarak mesleği dolayısıyla yüzlerce kez çıktığı yurtdışı gezilerinin 
iki tanesinin sözkonusu toplantılara denk gelmesi ve gizli tanık ifadeleri 
olduğunu belirtiyor. Ancak bu toplantılara katılmış olan gizli tanıkların dahi 
onun toplantıya katılmadığını ifade ettiklerini söylüyor.

İddianın geri kalan kısmının tamamının yaptığı haberler ve bu haberlere 
ilişkin meslektaşlarıyla yaptığı görüşmeler olduğunu belirtiyor. 
“İddianamenin benimle ilgili bölümünde tek suçumuz çalıştığımız kurumlar 
ve yaptığımız haberler. DİHA, örgüt ajansı, ben ise örgütün ajans aracılığı ile 
oluşturmak istediği gündemin haberlerini yapan gazeteci veya iddianameye 
göre gazeteci kılığına girmiş teröristim.”

Hastalık: Belirtmemiş.

Hak İhlali:  Cezaevine girerken çıplak arama ile karşı karşıya kalma, yazdığı 
kitabı bilgisayar ortamına aktarmak için talep ettiği bilgisayarı aylardır 

alamamak.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
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46. MEKTUP

Adı-Soyadı: Sabahattin Aslan.

(2 Nolu F Tipi Cezaevi Kandıra/KOCAELİ - KCK üyesi suçlamasından 
tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1980 doğumlu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Demokratik Modernite dergisinde editör. 
Ayrıca derginin basım-dağıtım ve örgütlenmesi ile ilgileniyordu.

Daha Önce de Tutuklanmış: 4 yıl tutuklu kalmış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 21 12 2012 tarihinden beri cezaevinde.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): İddianamede yöneltilen suçlamaların, 
yazı işleri müdürü, imtiyaz sahibi, derginin genel yayın kurulu üyeleri, 
büro temsilcilikleri ve dergiye abone olmak isteyen yurttaşlarla yaptığı 
telefon görüşmeleri olduğunu belirten Aslan, telefon konuşmaları ve 
yurtdışına yaptığı iş-meslek seyahatlerinin de bu kapsamda suç kanıtı olarak 
değerlendirildiğini belirtmektedir. 2003-2007 arasında yaptığı yurtdışı gezileri 
ile ilgili farazi anlamlar biçildiğini bununla da yetinilmeyip pasaportlarında 
ve resmi kayıtlarda belgeli olan seyahatlerinin giriş-çıkış tarihleri üzerinde 
maksatlı olarak oynanıp illegalize edilmeye çalışıldığını ifade etmektedir. 
Demokratik Modernite dergisinde editörü Selahattin Aslan, iddia edilen 
suçlamalarda, çalıştığı dergide parmak izlerinin bulunmasının, ayrıca telefon 
dinlemelerinden bir şey çıkmaması üzerine Diyarbakır’ın Kürtçe adı olan 
Amed’i kullanmanın örgüt literatürü olarak değerlendirildiğinin de altını 
çizmektedir. Hakkındaki iddialara ilişkin “ne somut maddi bir kanıt ne gizli 
tanık ne de farklı bir bulgu-belge-beyanat, hiçbir şey olmadığını”, bunların 
“tamamen niyet okumalarına dayanarak oluşturulan kanaatlerden ibaret” 
olduğunu söylemektedir.

Hastalık: Belirtmemiş.

Hak İhlali: Cezaevine girerken zorla çıplak aramaya tabi 
tutulma, açlık grevine katılma nedeniyle hakkında 
soruşturma açılması. 

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
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47. MEKTUP

Adı-Soyadı: Ferhat Çiftçi. 

(H Tipi Kapalı Cezaevi/Gaziantep- PKK’dan hükümlü.)

Kişisel Bilgiler: 1973 Viranşehir doğumlu. Lise mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Azadiya Welat gazetesi.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 16.02.2011’den beri tutuklu. 21 yıl 8 ay hapis 
cezası almış.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Ferhat Çiftçi, kendisine yöneltilen 
suçlamaların patlayıcı madde bulundurmak, örgüt adına suç işlemek, örgüt 
propagandası yapmak ve polise mukavemet olduğunu, yargılama boyunca 
anadilde savunma istediği için savunma yapmadığını 21 yıl 8 ay ceza aldığını 
söylemektedir. Çiftçi patlayıcı maddelerle uzaktan yakından bir ilişkisi 
olmadığını, Gaziantep’te yürüttüğü basın etkinlikleri sırasında defalarca 
polisler tarafından tehdit edildiğini, “Bu işi yapma, git ne iş yaparsan yap, 
hatta uyuşturucu satsan da seni idare ederiz; yoksa bir şekilde kucağımıza 
düşürürüz” dediklerini dile getiriyor. 17 yaşındaki bir çocuğu döverek ve 
korkutarak aleyhinde ifade aldıklarını, sonradan bu çocuğun vicdan azabı 
çekiyorum diyerek mahkemede ifadesini değiştirdiğini; ancak heyetin 
buna itibar etmediğini belirtiyor. Ferhat Çiftçi, tutuklanma nedenlerinden 
birinin de ”Gaziantep’te bir toplu mezar bulunduğuna dair aldığı duyumlara 
dayanarak buna ilişkin haber ve araştırma hazırlığı yapmak” olduğunu 
düşünüyor. 

Hastalık: Doğuştan anemi hastası (talasemi). Düzenli ve sağlıklı 
beslenememesi durumunda vücut ilik üretmiyor. Bel fıtığı, bronşit, 

romatizma diğer rahatsızlıklar

Hak İhlali: 15’in üzerinde disiplin cezası bulunuyor. Hastanelerde 
doktorların kendilerine karşı ideolojik yaklaştıklarını 

düşündüğü için, hastaneye gitmeme kararı almış. Çifti’ye 
göre; yemekler kötü, kantinden alınan malzemenin 
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kalitesi düşük olduğu halde birinci kalite fi yatında satılıyor, iletişim hakkı 
keyfi  olarak engelleniyor, gönderilen koliler keyfi  olarak alıkonuyor ya da çok 
geç veriliyor, spor etkinliği hakkı hiç tanınmıyor.

Ailelerin görüşlere gelip giderken X-ray cihazı olmasına rağmen “ince 
aramaya” maruz bırakılarak taciz edildiklerini belirtiyor. Kurumun birinci 
müdürü ile yaptığı bir tartışmada müdürün, “Benim için tecavüzcüler, siz 
siyasilerden daha iyi insanlardır” dediğini, itiraz edince de memurların 
kendisini darp ettiğini belirtiyor.
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48. MEKTUP

Adı-Soyadı: Sibel Güler.

(Bakırköy Kadın Cezaevi/İstanbul – KCK Basın Komitesi üyesi olmak 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler: 35 yaşında. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  2006’da Ülkede Özgür Gündem gazetesinin 
genel yayın yönetmeni. Yurtdışı mastırından sonra bir çeviri fi rmasının satış 
müdürü ve Dipnot adlı bir dergiye “freelance” çevirmenlik yapıyordu.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 2011’den beri tutuklu; 7,5 ile 15 yıl arasında 
hapis cezası isteniyor.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): KCK Basın Komitesi üyesi olduğu, 
örgütün basın toplantılarına katıldığı, örgüt talimatları doğrultusunda 
haber yaptığı, örgütün basın komitesine bağlı gazetelerde çalıştığı iddia 
edilmektedir. Sibel Güler, bir yıldır asılsız iddialarla tutuklu olduğunu 
belirtiyor. Biri 2003, biri de 2004’te itirafçı olan iki kişinin, 2001 Eylülünde 
örgütün Kandil’deki kamplarına gittiğini, 7 ay boyunca askeri ve siyasi eğitim 
aldığını iddia ettiklerini belirtiyor. Ancak yine kendisinin belirttiğine göre bu 
iddialara ilişkin olarak 8 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmamış. Ona göre 
bu iddialar polis düzmecesidir; çünkü 2001 Ekiminde İstanbul’da, Terörle 
Mücadelede gözaltındadır ve bu, devletin resmi evraklarında tespitlidir. 
Savcılığın iddianamesine göre Demokratik Modernite dergisi çalışanı olduğu 
belirtilmektedir; ancak kendisi bu dergide hiç çalışmadığını; kaldı ki bu 
derginin kendisi İngiltere’de iken yayın hayatına başladığını söylemektedir. 
Yine iddianamede 6-14 Mayıs 2003 tarihlerinde Kandil’de basın konferansına 
katıldığı iddia edilmektedir. Ancak kendisinin 5 Mayıs 2003’te Almanya’dan 

Türkiye’ye döndüğünü ve bu durumun pasaportunda tespitli olduğunu 
dile getirmektedir. 

Hastalık: Belirtmemiş.

Hak İhlali: Belirtmemiş.
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Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar



TUTUKLU GAZETECİLER RAPORU 125

49. MEKTUP

Adı-Soyadı: Ayşe Oyman.

(Bakırköy Kadın Cezaevi/İstanbul- KCK/PKK örgütü üyesi olmak 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler: 1978 Cizre doğumlu.  Meslek Yüksekokul mezunu, üniversite 
terk.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Daha önce Özgür Gündem gazetesinde 
haber müdürlüğü ve editörlük yapmış. Son bir buçuk ay Katılım-Medya 
bünyesinde bir televizyonda çalışıyormuş.

Daha Önce de Tutuklanmış:  6 ay tutuklu kalmış.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  20 Aralık 2011’den beri tutuklu; 7,5 ile 15 yıl 
arasında hapis cezası isteniyor.

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): KCK/PKK örgütü üyesi olmakla 
suçlandığını belirten Oyman, haber ajansı ve Özgür Gündem gazetesinde 
basın komitesi adına faaliyet yürüttüğünün; YRD (KCK Basın Komitesi 
toplantıları ya da örgütü deniyor) toplantısına katıldığının; Newroz kod 
adını kullandığının; ANF (Fırat Haber Ajansı) sorumlusu ile görüştüğünün; 
Türk Devleti’nin Kürtlere karşı imha ve inkâr politikası uyguladığını belirten 
haberler yapmaya özen gösterdiğinin iddia edildiğini; ancak iddianame 
incelendiğinde elle tutulur hiçbir kanıt olmadığını; “Gazetecilik faaliyetlerini 
kriminalize etme için icat edilmiş gerekçeler olduğunu” belirtmektedir. 
Oyman,  yaklaşık 15 yıldır özgür basın olarak adlandırdığı Kürt basını içinde 
faaliyet gösterdiğini belirterek, “Yıllardır yaptığım iş yeni mi örgüt üyeliği 
oldu, doğduğumdan beri kullandığım, ailemin bana verdiği Newroz ismi 
yeni mi kod ismi oldu?” diye soruyor ve ekliyor: “Yıllardır kullanamadığım 
ismim içimde kanayan bir yaradır. Biz Kürtlerde çift isim yaygındır. Abimin 
ismi Reber yasaklı olduğu için benim gibi kod isimli, yani çift isimlidir” diyor.

Hastalık: Belirtmemiş.

Hak İhlali: Açlık grevinden dolayı bir aylık görüş cezası. Roboski 
Katliamını kınadığı için henüz sonucunu bilmediği bir soruşturma 
almış. İnfaz hâkimliğine verdiği ifadeler Kürtçe olduğu için 
“anlaşılmayan dil” olarak geçtiğini ve kimliğinden dolayı 
ayrımcılığa uğradığını belirtiyor.
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50. MEKTUP

Adı-Soyadı: Mehmet Deniz Yıldırım.

(Silivri 1’nolu L Tipi Cezaevi/İstanbul-  Ergenekon terör örgütü üyeliği 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1979 doğumlu, üniversite mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu:  Aydınlık dergisinin eski genel yayın 
yönetmeni.

Tutuklanma Tarihi Ve Süresi: 09 Kasım 2009’dan beri cezaevinde. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Terör örgütü üyesi olmak, özel 
hayatın gizliliğini ihlal etmek ve devlet sırlarını açığa vurmak suçlamalarıyla 
cezaevinde olan Mehmet Deniz Yıldırım hakkında, Tayyip Erdoğan’ın 
dönemin KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat’la yaptığı telefon görüşmesini 
“Ergenekonculardan” aldığı ve yayımladığı iddiası bulunmaktadır. Bu 
suçlamaların gazetecilik mesleği kapsamında değerlendirilecek etkinlikler 
olduğunu, bunlar suç olsa bile 6352 Sayılı Yasa gereği “erteleme kapsamına” 
girdiğini; ancak bu hususun mahkeme tarafından dikkate alınmadığını 
söylemektedir.

Hastalık:  Ciddi bir hastalığı yok. 

Hak İhlali: Sohbet hakkı yok.
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51. MEKTUP

Adı-Soyadı: Erdal Süsem.

(F Tipi Cezaevi/Edirne-  MLKP- hükümlü, müebbet.) 

Kişisel Bilgiler:  1980 doğumlu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Eylül dergisi editörü.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 1 Mart 2010 tarihinden bu yana cezaevinde. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Erdal Süsem; “Gazeteci dediğiniz bir 
polisin silahını gasp etmiş, bu silahla gidip birini vurmuş” tümcesinin, her 
yerde gelişigüzel kullanılması sonucu, kendisinin yıllardır maruz kaldığı 
komplonun yetkili ağızlar tarafından sahiplenildiğini belirtmektedir. “Polis 
silahını gasp ettiği” iddiasının, 21 Mart 2000’de kendisini gözaltına alan 
TEM şube polislerinin hazırladığı fezlekede ve tutuklanmasının ardından 
iddianameyi hazırlayan savcılık makamının iddiaları arasında yer almadığını 
da eklemektedir. Ortada bir polis silahının olduğunu ama bu silahı kendisinin 
gasp ettiğine dair somut tek bir kanıt olmadığını, var olan kanıtların 
aleyhine değil, lehine olduğunu iddia eden Süsem, silahı gasp edilen polis 
memurunun, olayın yaşandığı semtteki polis karakoluna verdiği işgal tarifi yle 
uzaktan yakından ilgisi olmadığını söylemektedir.  

Yargılandığı örgütten dolayı değil, başka bir örgütten dolayı gözaltına alınan 
bir kişiye polisin; “Erdal Süsem’in, TKP (ML) örgütünün yöneticisi olduğuna, 
çeşitli eylemler yaptığına dair ifade vereceksin” baskısı yaptığını söyleyen 
Süsem, “silahı gasp edilen polise de silahını benim gasp ettiğimi söylemesi 
yolunda etki de bulunulmuştur” demektedir. Süsem ayrıca, “Yaklaşık altı ay 
sonra gözaltına alınıp TEM Şubesine götürüldüğümde, silahı gasp edilen 
polis memuru teşhis için çağrıldı. Teşhiste, beni tanımadığını, silahını 
gasp eden kişinin ben olmadığını beyan etti. Sizin polis silahını gasp 
etmiş dediğiniz hadise bu. Polisin lehime tutanağı dosyada 
mevcut” demektedir. Süsem, lehine kanıtlar bulunmasına 
karşın çıkarıldığı hâkimlikte tutuklandığını; ama 
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polis silahını gasptan ve adam öldürmekten tutuklanmadığını; işkence 
ve baskıyla hakkında verilen ifadeden dolayı, örgüt üyeliği ve örgüt adına 
para toplamak/almak suçlamasıyla tutuklandığını ve iddianamenin de bu 
doğrultu da hazırlandığını açıklamıştır. 

Erdal Süsem; “Örgüt adına para aldığım suçlamasına dayanak yapılan kişi, 
yine mahkeme heyeti huzurunda; beni tanımadıklarını, böylesi bir olayın 
da olmadığını söylediler. (…) Tahliye olacakken, savcı görevden alınıp yeni 
bir savcı verildi. İddianame yeniden hazırlanıp örgüt üyeliğinden ‘Anayasal 
düzeni silah zoruyla bozmak’ iddiasıyla meşhur müebbet hapis maddesi 
146/1’e yükseltildi. Yani yeni savcı, silaha dayanıp… adam öldürme eylemiyle 
yargılanmamı istedi” demektedir. 

Süsem kendisinin bu eylemi yaptığına ilişkin olarak, “savcılık/hâkimlik ve 
mahkeme mercilerinde beyan, parmak izi ve diğer DNA bulguları ile tanık 
ifadesi” olmadığını; ortada sadece kendisiyle ilgisi olmayan bir silahın balistik 
raporu olduğunu söylemektedir. Ayrıca öldürülen kişinin eşinin olay yerinde 
yazılı ifadesi bulunduğunu belirten Süsem, bu ifade hakkında da şunları 
söylemiştir: “Bu ifade de eşini vuran kişinin; kilolu, kelli felli, iriyarı ve uzun 
boylu olduğunu belirtiyor. Ben ise minyon, 1.65 boyunda ve zayıf bir yapıya 
sahibim. Bu bariz lehime delil bile, tek başına suçlamayı çürütüyor.”

Süsem’in açıklamalarına göre, “Tüm bu kanıtlara rağmen 12. ACM Heyeti, 
bağlı olduğu hukuku kulpa çevirerek” kendisine “müebbet” cezası vermiş. 
“(…)Yargıtay, dosyayı verilen hükümle maddi delil durumu uygun değildir” 
gerekçesiyle bozmuştur. Sonrasında Süsem, “yerel mahkemede yeniden 
yargılanıp mütalaa sonrasında, aynı hüküm Yargıtay’ın ilam gerekçesine 
ters düşerek verilmesine” karşın, yedi buçuk yıl süren bir uzun tutukluluğun 
ardından serbest bırakılmıştır. Süsem, tutuksuz yargılandığı dosyanın, 
Yargıtay tarafından yeniden “esastan bozulduğunu yerel mahkemeye geri 
gönderildiğini; yerel mahkemenin kararında direndiğini” belirtmektedir. 

Süsem’e göre, yerel mahkemenin üst mahkemenin kararına uyması 
gerekmektedir. 1 Şubat 2010 tarihinde, yeniden başka bir örgüt 

suçlamasıyla gözaltına alıp tutuklanan Süsem, kanıt olarak 
kitap, kart ve mektup gibi haber malzemelerinin yanı sıra, 
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telefon görüşmeleri gibi haber toplama etkinliklerinin aleyhine kanıt olarak 
gösterildiğini söylemektedir.  

Hastalık: Yıllarca beton zeminde kalmaktan dolayı, parmaklarında yaz kış 
donması, üşümesi ve kasılması hastalığı mevcut.

Hak İhlali: İnsani haklar ve sosyal etkinliklerin tasarrufu idarenin keyfi yetine 
ve iyi hal disiplin cezasına bağlı olmaktadır. Toplatma kararı verilmemiş 
yayınlara da izin verilmemektedir.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
Haklarındaki İddialara Karşı Vermiş Oldukları Yanıtlar
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52. MEKTUP

Adı-Soyadı: Mustafa Balbay.

(Silivri 1’nolu L Tipi Cezaevi/İstanbul-  Ergenekon terör örgütü üyeliği 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1960 doğumlu, üniversite mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı, yayın 
kurulu üyesi.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi: 06. 03. 2009’dan beri cezaevinde. 

Tutukluluk Nedenleri (İddianame): Mustafa Balbay’a göre, suçlama siyasi, 
yargılama siyasidir. Bu durum; iktidara muhalif tüm yapıları temizleme, 
etkisizleştirme girişiminin ana halkasıdır. Balbay, cezaevinden yazılan köşe 
yazılarında ve duruşmalarda, el konulan notlar ve kayıtlı konuşmaların 
gazetecilik etkinliklerine ilişkin olduğunu söylemektedir. Kanıt olarak yine 
oluşturulan notlar, gazeteci olarak yaptığı görüşmeler, yazdığı haberler ve 
köşe yazıları gösterildiğini dile getirmektedir. Yargılama şekli ve yöneltilen 
suçlamaları en ağır işkence olarak niteleyen Mustafa Balbay; “Cumhuriyet 
gazetesi yazarıyım, gazeteyi bombalayanlarla aynı örgütün üyesi olmaktan 
yargılanıyorum. Bundan ağır işkence olur mu?” sorusunu yöneltmektedir.

Hastalık:  Ciddi bir hastalığı yok. 

Hak İhlali: Tecritte tutulup yalnızlaştırıldığını söyleyen Balbay, şikâyet 
ettiğinde kendisine bu durumun yönetmeliğe uygun olduğu söylenmiştir. 
Yargılandıkları dava nedeniyle ayrıca tecrit edildiklerini söyleyen Balbay, 
”Çok seyrek de olsa cezaevinde bir tiyatro, gösteri olduğunda tüm 

tutuklu ve hükümlüler toplu halde izliyor. Bizi götürmüyorlar. Nedenini 
sorduğumuzda, ‘sizin güvenliğiniz için’ diyorlar. Güvenliğimiz için bizi 

yalnızlaştırıyorlar” demektedir. 
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53. MEKTUP

Adı-Soyadı: A. Tuncay Özkan

(Silivri 1’nolu L Tipi Cezaevi/İstanbul-  Ergenekon terör örgütü üyeliği 
suçlamasından tutuklu.) 

Kişisel Bilgiler:  1966 doğumlu, üniversite mezunu.

Görev Yaptığı Yayın Kuruluşu: Kanal Biz TV program yapımcısı, yorumcu ve 
kanalın kurucusudur.

Tutuklanma Tarihi ve Süresi:  23. 09. 2008’den beri cezaevinde. 

Tutukluluk Nedenleri  (İddianame): “TBMM ve hükümeti cebir ve şiddet 
kullanarak devirmek/devirmeye çalışmak ile terör örgütüne üye olmak ve 
gizli belgeleri temin etmek iddiaları”yla yargılanan Tuncay Özkan da 23 Eylül 
2008 tarihinden bu yana cezaevinde bulunmaktadır. Başbakan Erdoğan’ın, 
“Erdoğan’ın 1 milyar doları var diyen, Ergenekon davasında zanlı olarak 
içeride” açıklamasında söz ettiği gazetecinin kendisi olduğunu söyleyen 
Özkan, muhalif duruşunu ortadan kaldırmak ve susturulmak için yalan ve 
iftira ile cezaevinde tutulduğunu iddia etmektedir. Özkan savcılara suçunun 
ne olduğunu sorduğunda savcılar “Sanık kendi suçunu biliyor” yanıtıyla 
karşılaştığını dile getirmektedir. Cezaevinde tutulma nedenini; başbakan ve 
kabinedeki 16 bakan hakkında yolsuzluk haberleri yapmak, Kanal Türk TV’yi 
kurarak AKP politikalarına karşı muhalif sesleri halka duyurmak olduğunu 
söylemektedir. Bunlara ilave olarak Türk halkının cumhuriyete inancını ortaya 
koyan ‘Cumhuriyet Mitinglerini’ düzenlediğini söyleyen Tuncay Özkan, 
sırf bunlardan dolayı muhalif olması yüzünden hapiste tutulduğunu dile 
getirmektedir.

Hastalık:  Ciddi bir hastalığı yok. 

Hak İhlali: 517 gün tecritte tutulduğunu söyleyen Özkan, hücresine 
kanalizasyon suyunun aktığını ve tam dört kez insan pisliği içinde 
uyandığını belirtmektedir. Cezaevindeki tüm aykırılıkları tek tek 
şikâyet ettiğini; ancak Adalet Bakanlığı’nın başvurularının hep 
geri çevrildiğini; nane bitkisi yetiştirmekten iki kez soruşturma 
geçirdiğini söylemektedir.

Bazı Tutuklu/Hükümlü Gazetecilerin Göndermiş Oldukları Mektuplarda 
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