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Diktatörlüğe Karşı Son Direnç Noktası:  Medya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ben diktatör olsam gazeteler benim hakkımda bunları ya-

zabilir mi?” diye soruyor. Zaman Gazetesi’nin köşe yazarı ve televizyonlarda siyasi yorumcu olarak, 

Erdoğan taraftarlarından sıklıkla benzer sorulara muhatap oluyorum. Soru mantıklı görünüyor, ancak 

yine de soruda bir kurnazlık var. Medya, Erdoğan diktatör olmadığı için eleştirilerini sürdürüyor 

değil; medya, eleştirilerini ağır bedeller ödeyerek sürdürdüğü için Erdoğan tam anlamıyla otokratik 

bir yönetimi işletemiyor. Bu yüzdendir ki medya üzerindeki baskılarını elinin altındaki bütün iktidar 

araçlarını kullanarak arttırıyor. 

Erdoğan, medya baskılarını demokrasiye inanmadığı veya ihtiraslarına engel olamadığı için değil, 

yakın çevresiyle birlikte hakkındaki yolsuzluk ithamlarının üstünü kapatmak ve yargılanmaktan kaç-

mak için tek çare olarak görüyor. Bunun için bağımsız yargıyı ortadan kaldırmak, devlet bürokrasisini 

istediği gibi kullanmak, özel sektörü devletin vergi cezası gibi iktidar araçlarını kullanarak susturmak, 

kısaca bir diktatörlük kurmak zorunda. Bu sıraladıklarımız tamamlandı, geriye sadece medya içinde 

Erdoğan’a boyun eğmeyenler kaldı. 

Özgür medya sesini duyurabildiği sürece diktatörlüğün tamamlanması mümkün değil. Demokrasiyi 

ve hukuku işletecek bütün kurumlar felç edilmiş durumda. İşte bu yüzden medya otokratik bir yö-

netime karşı son direnç noktası olarak duruyor. Özellikle bir buçuk yıldır medya özgürlüğü etrafında 

kopan fırtınaların tamamı, özünde bütünüyle demokrasi ve hukuk tartışmaları. Medya mensupları 

aydın sorumluluğu ile ifade ve basın özgürlüğüne sahip çıkarak otokrasiye karşı olağanüstü bir di-

renç sergiliyor. Türkiye’de Erdoğan yönetimine karşı farklı bir ses duyulmadığı zaman biliniz ki bu 

direnç hattı da artık ortadan kaldırılmış demektir.

Türkiye ilk defa sandıktan çıkan, seçimle oluşan bir iktidarın otokrasi oluşturma çabalarına sahne 

oluyor. Askerî darbe yönetimleri arkalarında halk desteği olmadığı ve sermaye kesimleriyle organik 

bir bütünlük oluşturamadığı için hep geçici oldu ve devlet kurumları arasında dengeler kurarak et-

kinliğini sürdürdü. Erdoğan, iktidara halk desteğiyle geldi ve orta ölçekli sermaye kesiminin temsil-

ciliğini üstlendi. 2012 yılında, demokratik denetim mekanizmalarından bağımsız kalıcı bir otokrasi 

oluşturmak için düğmeye basıldığı zaman, bu yeni iktidar yapısı devletin rant yaratma yeteneğine 

ve ekonomik iktidarın caydırıcı araçlarına dayandırıldı.

Sunuş
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Kamu ihaleleri, lisansları, kent rantı otokrasinin ekonomi-politiğini oluşturdu. Finans-kapital, devlet 

eliyle iktidara eklemlendi, sivil toplum kuruluşları baskı altına alındı. Gezi eylemleri artan bu totali-

ter baskılara karşı doğal sivil bir patlama olarak ortaya çıktı ve şiddet yöntemleriyle bastırıldı.

Türkiye’de devlet rantı ve iktidarın ekonomi-politiğinden beslenmeyen en güçlü sivil toplum çatısı, 

Fethullah Gülen’in temsil ettiği Hizmet Hareketi’ydi. Bu hareket, toplumdaki itibarını öncelikle eği-

tim alanında göz kamaştırıcı başarılarıyla elde etmişti. Erdoğan, eğitim alanıyla ilgili tek mantıklı 

gerekçe göstermeden Hizmet Hareketi’nin görece ağırlıklı bir yer işgal ettiği dershanelere savaş açtı. 

İktidar, bağımsız bir sivil toplum hareketini ortadan kaldırıp, devlet kaynaklarıyla kendi sivil toplu-

munu inşa etmeye girişti.

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları, otokrasinin ekonomi-politiğini ve kirli network içinde aracılık 

yapan politikacıların yolsuzluklarını hedef alıyordu. Bu soruşturmalar otokrasinin çarklarını yavaşlattı 

ve Erdoğan’ın başbakanlıktan ayrılması ile iyice durdurdu. Bu soruşturmalar olmasaydı, Erdoğan Orta 

Doğu ülkelerine özgü denetimsiz otokratik iktidarını sorunsuz bir şekilde tamamlamış; basın, içi bo-

şaltılarak susturulmuş ve sorunlar dışa yansımamış olacaktı. Bugünkü tartışmalar, otokrasinin eko-

nomik anlamda caydırıcı araçlar yerine zorbalıkla kurulmasını yansıttığı için çok fazla ses getiriyor.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinden önceki hafta başında iktidarın kendisini eleştiren bütün medya 

kuruluşlarına el koyacağı haberi deprem etkisi yarattı. Bakanlar bu iddiayı yalanlasa da Erdoğan’ın 

sözleri arasında “darbeci Doğan medyası” gibi, iddialarla uyumlu ifadelerin yer aldığına bakılırsa, 

sonradan vazgeçildiği anlaşıldı. İki gün boyunca köşe yazarlarıyla birlikte Zaman Gazetesi’nde nöbet 

tuttuk. Direnecektik. Hiç olmazsa bu yolla sesimizi duyurmaya ve zorbalığı göstermeye kararlıydık. 

Mesleğini hakkıyla yapan ve meslek onuruna sahip çıkan gazetecilerin bizimle aynı tepkiyi verece-

ğini biliyorduk. Ayrıca iktidarın, zorbalığı ve hukuksuzluğu bizim direncimiz yüzünden arttırdığının 

farkındaydık. Biz direnmeye devam edeceğiz, demek ki medya üzerindeki baskılar daha da artacak.

Medya sadece kendi özgürlüğüne değil, halkın özgürlüğüne ve haklarına da sahip çıkarak direniyor. 

Hapse atılan, işten çıkartılan, tehdit ve baskıya maruz kalan gazeteciler pes etmedi. Türkiye’de so-

runsuz bir otokrasi oluşturmak bu manzara karşısında imkânsız. Sadece iktidarın bunu fark etmesini 

sağlayana kadar direnmek zorundayız.

İstanbul Enstitüsü’nün bu raporu, basın özgürlüğüne yapılan saldırıları, arkasındaki otokratik entrika-

ları ve Türkiye’nin zorbalığa karşı hukuk ve özgürlük arayışını ana hatlarıyla özetliyor. Medya özgür 

değil! “Neden” ve “nasıl” sorularının cevapları eksiksiz bir şekilde ve asıl kahramanları ile bu raporun 

içinde yer alıyor.

Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne

Medyaya Yapılan Müdahaleler  2014-2015



Giriş 

Türkiye; hükümet mensuplarının isimlerinin karıştığı, kamuoyunda “17-25 Aralık Operasyonu” is-

miyle bilinen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla yeni bir döneme girmiştir. Başta basın ve ifade 

özgürlüğü olmak üzere Anayasal alanlarda kısıtlamalara gidilmiştir. Fiili kısıtlamalar, medyaya vergi 

cezalarıyla yapılan baskıların yanında, kişi hak ve özgürlükleriyle yakından ilgili alanlarda kanun 

değişiklileri yapılarak, Anayasal hakların ihlali sistemli bir hale getirilmiştir. Bu sürecin başlamasına 

neden olan 17 Aralık soruşturmasında, AK Parti hükümetinde dönemin İçişleri Bakanı Muammer 

Güler’in, oğlu Barış Güler aracılığıyla irtibat kurduğu Reza Zarrab isimli bir kişiden Türkiye’deki il-

legal faaliyetlerini kolaylaştırması karşılığında rüşvet aldığı iddia edilerek buna dair deliller ortaya 

sürülmüştür. Dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın, İranlı olan Reza Zarrab’ın akrabalarını 

rüşvet karşılığı Türk vatandaşlığına geçirttiği, pasaport almaları için yardım ettiği kaydedilmiştir. 

1,5 milyon dolarlık bu rüşvetin çikolata paketinde verildiğine dair telefon kayıtları da gündeme 

gelmiştir. Dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da yine Zarrab’dan rüşvet olarak 700 bin 

liralık saat aldığı kayda geçmiştir. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la ilgili 

de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için sit alanına villa yapımına dair yolsuzluk iddiaları 

gündeme gelmiştir. 

25 Aralık soruşturmasında ise, kamu arazilerinin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu 

Bilal Erdoğan’ın başında olduğu TÜRGEV isimli vakfa tahsisi, ATV-Sabah medya grubunu olarak bi-

linen Turkuaz medyanın satın alınması için hükümete yakın işadamları tarafından ‘havuz sistemi’ 

oluşturulması ve bu işlemlerde de dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın faaliyet gösterdiği 

iddia edilmiştir. Kurulan havuz siteminde, ihale verilen işadamlarından %10 oranında para alındığı 

da savcılık tarafından soruşturma dosyasına delil olarak konulmuştur. Dolayısıyla 25 Aralık soruş-

turması, dönemin Başbakanının da isminin karıştığı bir hukuki süreçtir.

Bu soruşturmalardan ilki 17 Aralık sabahı savcılığın Reza Zarrab’ı ve bakan çocukları Barış Güler ile 

Salih Kaan Çağlayan’ı gözaltına almasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan sorgular sonunda bakan çocukla-

rı ve Zarrab tutuklanmıştır. Ancak bu hukuki süreçte iktidar devreye girerek ilk önce soruşturmada 

adli kolluk olarak görev yapan polis müdürlerini görevden almış, hatta emniyet müdürlüğüne ata-

nan Selami Altınok, Ankara’dan göreve başlayacağı İstanbul’a başbakanlık uçağıyla getirilmiştir.  

İkinci adım olarak, yolsuzluk soruşturmalarına yeni savcılar atanmıştır. 

• 8 
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Sonraki adım olarak da savcıların, soruşturmalarda polisleri görevlendirmesine dair adli kolluk yö-

netmeliği değiştirilerek; polis, adli kolluk görevinde bile emniyet müdürüne bağlanmıştır. Yani sav-

cının talimatları, müdür isterse uygulanacaktır. Dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 

hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle adli kolluk yönetmelik değişikliğine tepki göstermiş, Danıştay da 

bu değişikliği iptal etmiştir.

Yürürlükteki Anayasa ve kanunları güç kullanarak devre dışı bırakan iktidar mensupları,  devamında 

ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğa sahip olduğu için tek başına kanun yapma yetkisini 

kullanarak ardı ardına kanun değişiklikleri yapmıştır. Anayasal ilkelere ve evrensel hukuka aykırı 

olan bu yeni kanunlar toplumda birçok kesimden tepki almıştır. Sonuç olarak iktidar partisi, ilk 

başta söz konusu soruşturmaları kapatacak işlemler yaparken devamında bu soruşturmaları yapan 

ve gündeme getiren herkesi susturmak için projeler olarak ikinci bir kanun yapma ve uygulama 

sürecine geçmiştir. Aktaracağımız kanun değişiklikleri bir bir yapılırken o sırada tutuklanan bakan 

çocukları ile Halk Bankası Müdürü Süleyman Arslan ve Reza Zarrab tahliye edilmiştir. Ardından da 

başta isimleri tutuklamaya sevk eden savcı, soruşturmada takipsizlik kararı vermiştir. 

17 Aralık soruşturmasının adli süreci bu şekilde kapatılırken dört bakanla ilgili de benzer bir süreç 

işlemiştir. Bakanlarla ilgili yolsuzluk fezlekesi, milletvekili oldukları için Meclis’te kurulan Yolsuzluk 

Komisyonu’na sevk edilmiştir. Soruşturma Komisyonu 9 AKP’li üyenin oylarıyla Yüce Divan’a gerek 

duymamıştır. TBMM’de yapılan gizli oylamada ise yine AK Partili vekillerin oyuyla, bakanların Yüce 

Divan sıfatıyla yargılama yapan Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmemesi kararı çıkmıştır. Bu şekil-

de AK Partili vekillerin oylarıyla, bakanlar hakkındaki yolsuzluk iddialarının da yargı önüne çıkması 

engellenmiştir.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları iki yönde de kapatılırken iktidarın, hayati derecede önemli ka-

nunlara ilişkin sırasıyla yaptığı değişikliklerin başında 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

(HSYK) Kanunu gelmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “12 maddesi Anayasaya aykırı” 

diye not düştüğü halde onayladığı HSYK kanun değişikliği, 26 Şubat 2014’te resmi gazetede yayın-

lanarak yürürlüğe girmiştir. İktidarın yaptığı değişiklikle, HSYK teftiş kurulunu (hâkim ve savcıları 

soruşturan birim) belirleme,  üyelerin hangi HSYK dairesinde çalışacağı, hâkim-savcı ataması yapan 

1. Daire’yi belirleme gibi hayati yetkiler adalet bakanına, yani iktidara verilmiştir. Kanun değişikliği 

yürürlüğe girer girmez de adliyelerde büyük bir atama ve görevden alma furyası başlamıştır. Mah-

kemeler dağıtılmış, hâkim ve savcılar görev yerlerinden alınıp ‘sürgün’ gibi atamalarla cezalandırıl-

mışlardır.

Medyaya Yapılan Müdahaleler  2014-2015
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Muhalefet partisinin “Anayasaya aykırılık” başvurusu üzerine inceleme yapan Anayasa Mahkemesi, 

Nisan 2014’te bu yasa değişikliğine dair kısmi iptal kararı vermiştir. AYM, Adalet Bakanı’na verilen; 

“HSYK üyelerinin hangi dairede görev yapacağı, idari personel atamaları, teftiş kurulunu, Adalet 

Akademisi başkan ve yardımcılarını, HSYK genel sekreterini belirleme…” gibi Anayasaya aykırı olan 

ve yargı bağımsızlığına müdahale teşkil eden yetkileri iptal etmiştir. Hükümete de iptal kararı doğ-

rultusunda yeni düzenleme yapması için 3 aylık süre verilmiştir. Ancak, hükümet bu kanun değişik-

liğini 1 yıl geçmesine rağmen hâlâ yerine getirmemiştir.

Öte yandan HSYK kanunu sadece bir başlangıçtır. AYM’nin HSYK kanununu iptal etmesinin ardından 

hükümet 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda değişikliğe 

gitmiş, bu kapsamda ‘istihbari’ yetkisi olan MİT’e terörle mücadele ve dış güvenlik konularında 

operasyon yetkisi verilmiştir. Önemli bir değişiklik de MİT’in vatandaşların bütün banka bilgileri, 

mail trafiği gibi birçok şahsi bilgilerine ulaşma yetkisidir. Bu kanun da 17 Nisan 2014’te TBMM’de 

kabul edilmiş,  26 Nisan 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Ana muhalefet partisinin 

“Anayasaya aykırılık” başvurusunu kabul eden AYM, 11 Temmuz 2014’te esastan inceleme kararı 

almış ancak henüz karar vermemiştir. Bu dosya da AYM’de hâlâ beklemektedir.

Siyasi iktidarın 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra değişikliğe gittiği bir diğer önemli kanun da 

5651 sayılı “İnternet Kanunu”dur. Özellikle 31 Mart 2014 tarihli yerel seçim öncesi muhalefetin et-

kin şekilde sesini duyurduğu Twitter, Facebook sosyal paylaşım siteleriyle ilgili yasaklarla gündeme 

gelen internete müdahale, bu kanun değişikliği ile sistemli bir hak ihlaline dönüştürülmüştür. AYM, 

mahkemenin verdiği Twitter’ın kapatılması kararını “hak ihlali” olarak görmüştür. Bunun üzerine 

Twitter açılmıştır. Ancak siyasi iktidar, Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri ve haber site-

lerine kolay ve kısa sürede kapatabilmek için kanuni değişikliğe gitmiş, buna göre mahkeme kararı 

olmadan 4 saat içinde idari bir birim olan Telekomünikasyon Daire Başkanlığı (TİB) tarafından site-

lere erişimin engellenmesine dair düzenleme yapılmıştır. Bu da mahkeme kararı olmadan yapılan 

uygulamaların keyfilik ve hak ihlali getireceği gerekçesiyle eleştirilmiştir.  

Bu değişiklikler yapılırken bir taraftan da ülkede Ergenekon, Hrant Dink cinayeti, Malatya Zirve 

katliamı davalarının –katiller de dahil– sanıkları serbest bırakılmıştır. İktidarın, yargılamalara 5 yıl-

lık tutuklama sınırı getirmesi sonucu bu gelişmeler yaşanmıştır. Yerel mahkemenin yargılaması 

tamamlanıp mahkumiyet çıksa bile Yargıtay süreci tamamlanmamışsa her sanığın tahliye edilebil-

mesinin önü açılmıştır. 
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Bu uygulama normal şartlarda “hukuki” gibi görünse de burada özellikle Ergenekon davasının 

sanıklarını tahliye etmek için bu kanunu çıkarma yolunun seçilmesi dikkat çekmektedir. İçlerinde 

orgeneraller ve kuvvet komutanlarının da olduğu 365 sanıklı Balyoz darbe planı davasında ise du-

rum biraz farklı gelişmiştir. Balyoz davasında verilen mahkumiyet kararları Yargıtay 9. Ceza Dairesi 

tarafından onandığı için, ancak Anayasa Mahkemesinin ‘yargılamada hak ihlali olduğu’ şeklindeki 

kararından sonra yeni mahkemeye gönderilen dava dosyasında tüm sanıklar önce serbest bırakıl-

mış, arkasından da beraat ettirilmiştir.

Kanun değişiklikleri yapılıp, kamuoyunda bilinen darbe ve derin devlet davalarında sanıklar serbest 

bırakıldıktan sonra yargı sistemine müdahalede yeni bir süreç başlamıştır. Dönemin başbakanı 

Erdoğan, 22 Haziran 2014’te Fransa ve Avusturya ziyaretinden Türkiye’ye dönerken gazetecilere 

“Yasal düzenlemeler Cumhurbaşkanı’nın önünde. Bir proje geliştiriyoruz. Bu işin altyapısını oluştu-

ruyoruz.” ifadeleriyle bir yargı projesinden bahsetmiştir. Erdoğan’ın dile getirdiği bu altyapı hazırla-

dıklarının ne olduğu kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştır. Bu proje “Sulh Ceza Hâkimliği” sistemidir. 

Sadece soruşturma safahatı için görevlendirilecek bu hâkimlikler, gözaltı, arama, ifade alma, tutuk-

lama ve tutuklamaya itiraz ve bu itirazı karara bağlama” yeri olarak belirlenmiştir. Tutuklama ya da 

yakalama gibi hayati derecede önemli, kişi hak ve özgürlüklerini ilgilendiren konularda sadece bu 

hâkimler görevlendirilmiş, anayasal bir kural olan üst mahkemeye itiraz yolu kapatılmıştır. Hükü-

metin “darbe teşebbüsü” olarak adlandırdığı 17-25 Aralık soruşturmalarında görev yapan güvenlik 

güçleri, bu soruşturmaları gündeme getiren gazetecilerini hedef alan bu hâkimliklerin sonradan 

özel olarak kurulması “tabii hâkimlik ilkesine” açıkça aykırıdır. “Kapalı devre” sistem olarak tanınan 

bu hâkimlikler ilk İstanbul’da faaliyete geçmiştir. HSYK, 18 Temmuz 2014’te, evrensel hukuk ilkesi 

olan ‘tabii hâkimlik ilkesi’ni yok sayarak İstanbul Adliyesi’ne 6 Sulh Ceza hâkimi atamıştır. Atanan-

lar arasında 17 Aralık yolsuzluk soruşturması şüphelilerini serbest bırakan, Başbakan Erdoğan’a 

hayranlığını sosyal medyada açıkça dile getiren hâkim İslam Çiçek’in de olması dikkat çekmiştir.

Dönemin Başbakanı Erdoğan, 20 Temmuz’da Ordu’da “Yargı süreci başlıyor. Sulh Ceza Mahkeme-

leri götürecek.” dedikten bir gün sonra, Hatay’da da “Sulh Ceza hâkimleri ve yeni savcılar yarın 

işe başlayacak.” ifadesini kullanmıştır. Bu beyanların ardından 22 Temmuz 2014 gecesi, Sulh Ceza 

Hâkimliği ilk operasyonuna başlamış ve 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile Selam 

Tevhid soruşturmalarında görev alan polislere gece yarısı operasyon (kamuoyunda bilinen ismiyle 

‘sahur operasyonu’) yapılmıştır. 
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Gözaltına alınan emniyet müdürleri ve polisler, yasal 4 günlük gözaltı süresi aşılarak 8 gün adliyede 

tutulmuş ve neticede bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı serbest bırakılmıştır. Ancak daha sonra, ser-

best kalanların haklarında yakalama kararı çıkmış; bunun üzerine tekrar tutuklanmışlardır. Sulh Ceza 

Hâkimliği kararıyla yapılan operasyonlar art arda devam etmiştir. Şüphelilerin tutuklama, arama, 

ifade alma işlemlerine dair itirazları ise somut delil gösterilmeden her Sulh Ceza hâkimi tarafından 

reddedilmiştir. Şablon kararlar veren Sulh Ceza hâkimleri, yargıda aşılamayan bir kale halini almıştır. 

Bu özel olarak kurulan hâkimlikler, 10 Ağustos 2014’te cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’a haka-

ret ettiği gerekçesiyle yüzden fazla kişiyi tutuklamıştır. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 

tutuklananlar arasında 16 yaşında bir çocuğun da bulunması dikkat çekmiştir. Sulh Ceza Hâkim-

liklerinin, siyasi iktidarın bir uzantısı gibi hareket ettiği algısı gittikçe topluma yerleşmiştir. Ekim 

2014’te HSYK seçimi yapılmış ve Adalet Bakanlığının desteklediği adaylar kazanmıştır. Bakanlığın 

desteklediği yeni HSYK’nın ilk yaptığı iş ise, 17-25 Aralık soruşturmalarında görev alan savcıları mes-

leklerinde açığa almak olmuştur. Bu şekilde hukuk sistemine yönelik müdahaleler ve 17-25 Aralık 

soruşturmaları sonrası Sulh Ceza Hâkimliğinin kurulması medyaya yönelik 14 Aralık operasyonuna 

zemin hazırlamıştır. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat meydanlarda suçladığı gazeteciler gözaltına alınmış, Zaman Gaze-

tesi ve Samanyolu Televizyonu’na polis baskınları yapılmış, gazete ve televizyon yöneticileri, köşe 

yazarı, senarist, yönetmenlerin aralarında bulunduğu 31 kişi sorgulanmıştır. Bunlardan 25 kişi, ev-

lerine ya da işyerlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alınmıştır. 6 kişi ise İstanbul Emniyet 

Müdürlüğüne ifadeye çağrılmıştır. Köşe yazısı, haber ve dizi senaryosundan “silahlı terör örgütü ve 

darbe teşebbüsü” suçları çıkarılmıştır. Zaman Gazetesi ve Bugün Gazetesi’nden üç yazar, yazılarında 

geçen “tahşiye” ifadesinden dolayı sorgulanmıştır. Yine Samanyolu Televizyonu’nda yayınlanan Tek 

Türkiye dizisinin yapımcıları ve senaristlerinin aralarında bulunduğu dizi ekibi gözaltında tutulmuş-

tur. 

14 Aralık operasyonunda polisler de gözaltına alınmıştır. Operasyon sonrası Samanyolu Yayın Grubu 

Başkanı Hidayet Karaca ile birlikte polis müdürleri Tufan Ergüder, Mustafa Kılıçaslan ve Ertan Erçıktı 

da tutuklanmıştır. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ise, tutuklanması tale-

biyle gönderildiği Sulh Ceza Hâkimliğince, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştır. Po-

lisler ve Karaca, “terör örgütü” suçlamasıyla aynı suçtan tutuklanmıştır ancak sorgu aşamasında bu 

iddiayı doğrulayan hiçbir delil gösterilmemiş, soru da yöneltilmemiştir. Aralarında suça konu hiçbir 

görüşme,  telefon kaydı ya da suça dönük herhangi bir eylem bulunamamıştır. Buna rağmen kanuni 

düzenlemeler ihlal edilerek aynı dosyada tutuklanmışlardır. 
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Medyaya yönelik 14 Aralık operasyonu bir sonuç değil başlangıçtır. Bu sadece Samanyolu TV ve 

Zaman Gazetesi özelinde değil, tüm gazetecilere ve medya kuruluşlarına bir gözdağıdır. Nitekim 

kısa bir aradan sonra gazetecilere polis baskını hız kesmeden devam etmiştir. Polis, sosyal payla-

şım sitesi Twitter’da 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının kapatılmasıyla ilgili tweet 

atan gazeteci Sedef Kabaş’ın evini 30 Aralık 2014’te sabahın erken saatlerinde basmıştır. “17 Aralık 

soruşturmasına takipsizlik veren hâkimin adını unutmayın” şeklinde attığı tweet gerekçesiyle, Te-

rörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında evinde arama yapılan Kabaş, gözaltına alınarak Emniyet 

Müdürlüğüne götürülmüştür. Daha sonra savcılığa sevk edilen Kabaş hakkında, “terörle mücadele-

de görev almış şahısları hedef göstermek ve hakaret” suçlarından iddianame hazırlanmış ve 10 yıl 

hapis cezası istemiyle dava açılmıştır.

2015 yılının başında dünya, Fransa’da Charlie Hebdo isimli dergiye yapılan silahlı saldırı ile sarsıl-

mıştır. İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e ait olduğu iddia edilen karikatürün yayınlandığı gerek-

çesiyle yapılan kanlı baskında 12 dergi çalışanı hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de ulusal yayın yapan 

Cumhuriyet Gazetesi de bu baskın sonrası dayanışma örneği olması için Charlie Hebdo seçkisi 

yayınlamıştır. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, gazetenin basıldığı İstan-

bul Esenyurt’taki Doğan Medya Grubu’na ait Doğan Printing Center çıkışında dağıtım kamyonlarını 

durdurmuştur. Akabinde, Chalie Hebdo’nun karikatürüne köşelerinde yer veren Cumhuriyet gaze-

tesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini 

değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatılmış, savcılığa ifade veren iki gazeteci 

hakkında ayrı ayrı 4,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştır.

17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarından sonra medyaya yönelik baskı sadece hapis tehdidiyle 

sınırlı değildir. Bu süreçte, iktidar baskısıyla hükümete yakın medyadan tasfiyeler gerçekleştiril-

miştir. Öte yandan iş adamlarına yönelik vergi cezası tehdidiyle büyük medya kuruluşlarından da 

hükümete muhalif gazeteciler attırılmıştır. Milliyet Gazetesi’nden Hasan Cemal, Can Dündar, Derya 

Sazak, Ufuk Şanlı; Hürriyet Gazetesi’nden Yılmaz Özdil, Bekir Coşkun; Habertürk Gazetesi’nden Fatih 

Altaylı başta olmak üzere çok sayıda gazetecinin, çalıştığı gazetelerle yolları ayrılmıştır. Hatta med-

yaya baskı, muhabirlere kadar ulaşmıştır. Radikal Gazetesi’nden Fatih Yağmur, “El Kaide’ye silah 

taşıdığı iddia edilen MİT tırları” haberi nedeniyle işten çıkarılmıştır. Bu süreçte köşe yazarı, muhabir 

olmak üzere çok sayıda medya çalışanı işsiz bırakılmıştır. 
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Medyaya vergi cezası, artan denetimler, işsiz bırakma baskılarının yanında tutuklama yöntemiyle 

gazetecilerin susturulması da devam etmiştir. 2002-2003 yıllarında bir grup asker tarafından ha-

zırlandığı iddia edilen darbe teşebbüsü belgelerini haber yapan Mehmet Baransu, Mart 2015’te 

tutuklanmıştır. Baransu’nun, 20 Ocak 2010’da yayınladığı haberden dolayı, 5 yıl sonra  “devletin 

gizli belgelerini ele geçirmek” suçundan tutuklanması bu tutuklamaların keyfiliği hakkında fikir ver-

mektedir.

 2015 yılının ilk yarısı biterken, 10 ay önce özel bir proje olarak kurulan Sulh Ceza Hâkimlikleri, 

somut delil gösterilmeden tutuklu tutulan Hidayet Karaca’nın yanı sıra yolsuzluk ve rüşvet operas-

yonları dahil birçok soruşturmada görev yapmış polisleri tahliye etmemiştir. Bunun üzerine polis-

lerden Yunus Emre Uzunoğlu’nun tahliye taleplerine red kararı veren bütün Sulh Ceza hâkimlerine 

dair reddi hâkim başvurusunu, CMK 27’ye göre üst mahkeme olan nöbetçi İstanbul 29. Asliye Ceza 

Mahkemesi kabul etmiştir. Bu şekilde İstanbul’daki tüm Sulh Ceza hâkimleri reddedildiği için tahliye 

taleplerine ilişkin 32. Asliye Ceza Mahkemesi görevlendirilmiştir. Bu mahkeme, dosyada delil olma-

dığı, tutuklama şartlarının oluşmadığı gerekçeleriyle Karaca’nın aralarında bulunduğu 63 kişiyi 25 

Nisan 2015 günü tahliye etmiştir.

Kanuna göre uygulanması mecburi olup, istisnası olmayan bu tahliye kararı iktidar baskısıyla işleme 

konmamıştır. Devamında ise tahliye sürecinde karar veren iki hâkim, kararları (kanuna aykırı ise) 

kanuni düzenlemelere göre itiraz edilip kaldırılabileceği halde bunun yerine kanuna aykırı olarak 

tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sonrasında hükümet mensuplarının şüpheli olduğu 17 ve 25 

Aralık yolsuzluk soruşturmalarında görev alan dört savcı ve bir hâkim, Adalet Bakanı’nın başkanı ol-

duğu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından savunmaları alınmadan mesleklerinden 

ihraç edilmişlerdir. Ardından hükümete yakın medya (Sabah ve Güneş Gazetesi), meslekten ihraç 

edilen bu savcıların ve hâkimin de tutuklanacağını ima eden manşetler yayınlamıştır. 

Sonuç olarak, Türkiye’de basın özgürlüğü sorunu aslında demokrasi sorununun bir parçasıdır. Yürür-

lükte olan Anayasa ve devletçe bağlı olunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere 

uluslararası sözleşmeler ihlal edilmektedir. Sadece medyayı değil, hukuk düzenini tehdit eden, bas-

kı altına alan bir rejim sürmektedir. Bu rejimin bugüne kadar kendini en çok hissettirdiği iki kurum 

medya ve yargıdır. Yaşanan bu gelişmeler sonucu, gazetecileri susturma amaçlı bir operasyon olan 

14 Aralık ve sonrasını ele alan bir rapor ihtiyacı hâsıl olmuştur.
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18 Haziran 2014 tarihinde Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılarak görevlerinin büyük bir kısmını Asliye 

Ceza Mahkemelerine devretmiş ve yerine Sulh Ceza Hâkimlikleri getirilmiştir. 

Sulh Ceza Hâkimliği, TCK 48. maddesine göre,  yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilme-

si gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları inceleme yetkisine sahiptir. 

Aynı zamanda CMK 268. madde kapsamında hâkim ve mahkeme kararına karşı itirazları incelemeye 

yetkili merci olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu ceza yasalarında belirtilen yakalama emri, gözaltı kara-

rı, tutuklama kararı, adli kontrol, arama ve el koyma gibi koruma tedbiri kararları, tutukluluğa itiraz 

kararları ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz kararlarını da vermektedir.

AKP’nin Sulh Ceza Hâkimliğini Kurma Gerekçeleri

  •  Sulh Ceza Hâkimliği müessesesi ile koruma tedbirleri ve itiraz konusunda uzmanlaşma sağ-

lanması amaçlanmaktadır. Sulh Ceza Mahkemelerinin iş yoğunluğu gerekçesiyle gerekçesiz koruma 

tedbiri kararı vermelerini ve verilen bu kararlar için hâkimlerce “ihsası rey endişesiyle” gerekçesiz 

karar yazılmasını önlemek.

  •  Sulh Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinin arasındaki farkın kaldırılmasıyla görev 

uyuşmazlıklarını ve yargılamanın gereksiz yere uzamasını önlemek.

Operasyonlara Giden Süreçte 
Sulh Ceza Hâkimlikleri 
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Esas Amaç ve Gerekçelere İtirazlar

  •  Yakalama emri, gözaltı kararı, tutuklama kararı, adli kontrol, arama ve el koyma gibi koruma 

tedbiri kararları, tutukluluğa itiraz kararları ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz ka-

rarları ile ceza soruşturmaları üzerinde Sulh Ceza Hâkimlikleri mutlak bir otorite haline getirilmiştir. 

Daha önce bu kararlara yapılan itirazları üst mahkemeler olan Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza 

Mahkemeleri karara bağlarken, AİHS’ye açıkça aykırı olan yeni uygulamada Sulh Ceza Hâkimliğince 

verilen kararları yine Sulh Ceza Hâkimliğinin karara bağladığı kapalı devre bir sistem kurulmuştur.

  •  “TMK m. 10 ile Görevli Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM)” soruşturma evresinde yetkiyi tek elde 

tuttuğu gerekçesiyle 6 Mart 2014 tarihinde kapatılırken, hemen üç ay sonra kurulan Sulh Ceza Hâ-

kimliklerinin soruşturma aşamasında süper yetkilerle donatılması çelişki oluşturmaktadır.

  •  Sulh Ceza Hâkimliği, yargılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi esasına dayandırıldığı için yar-

gılanmaya ilişkin vazifelere haiz değildir. Dolayısıyla dava dosyasına vakıf olmayan hâkimin, dosya 

üzerinden koruma tedbiri kararları ve takipsizlik kararları hakkında vereceği kararlar sağlıklı olma-

yacaktır.

 •  Kanun, tutuklama ve tutukluluğun devamı üzerine kurulu bir sistem öngörmekte ve tutuklama 

talebini reddeden hâkimi bir anlamda cezalandırarak hukuki işleyişin dışına itmektedir.

 • Sulh Ceza Hâkimliklerinin sayısını belirleme ve kurma yetkisi yargı organı olan HSYK’ya değil, 

yürütme organı olan Adalet Bakanlığına verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Sulh Ceza Hâkimliği kararı

13 Kasım 2014 tarihinde Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Türkiye’de yürütülen soruşturmaların 

akıbetinin sınırlı sayıdaki hâkimlikler vasıtasıyla siyasi iktidarın inisiyatifine bırakıldığını ve bu duru-

mun, hukuk devleti ilkesi, hak arama hürriyeti, kişi güvenliği ve özgürlüğü ile yargı bağımsızlığı ve 

doğal hâkim ilkelerini ihlal ettiğini ileri sürerek, Sulh Ceza Hâkimlikleri hakkında kanununun iptali 

için AYM’ye başvuruda bulunmuştur. 

14 Ocak 2015 tarihinde AYM, soruşturma aşamasındaki hak ihlallerini ve “özgürlük hâkimliği” uygu-

lamasını örnek göstermiş, ayrıca Sulh Ceza Hâkimliklerince verilen kararlara karşı yapılan itirazların 

yüksek görevli bir diğer mahkemece incelenmesini gerektiren anayasal bir norm bulunmadığını öne 

sürerek iptal istemini reddetmiştir. 
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 Analiz

2014 yılında, Sulh Ceza Hâkimliklerinin kurulması öncelikle tabii hâkim ilkesi ile çelişmektedir. Bu 

ilkenin Türkiye tarihinde iki defa ihlal edildiği –İstiklal Mahkemeleri ve Yassıada Mahkemeleri– bi-

linmektedir. Bu dönemlerin ne kadar anti-demokratik olduğu ve siyasi tarihimizde ne kadar büyük 

yaralar açtığı bilinmektedir. En temel hukuk ilkelerine aykırı konulardaki itirazlara bile AYM’nin siyasi 

karar vererek fiili mağduriyetler oluşturması da Türkiye’de yargı sistemine ve hukuka olan güveni 

zedelemektedir.

Sulh Ceza Hâkimliklerince verilen kararlara karşı yapılan itirazların yüksek görevli bir diğer mahke-

mece incelenmesini gerektiren anayasal bir norm bulunmadığını öne sürmesi, AYM’nin, hukukun 

temel ilke ve standartları ile değil siyasal bir karar verdiğinin göstergesidir. Yapılan itirazların bir üst 

mahkemede ele alınmaması Yargıtay, AYM ve AİHM gibi mahkemelerin de varlık nedeni AYM kararı 

ile sorgulanır hale gelmektedir. Bu noktada AYM kendisiyle de çelişmektedir.

Sulh Ceza Hâkimlikleri kurulma gerekçelerinin tersine, muhalifleri cezalandırmak için iktidarın bir 

enstrümanı olarak kullanılmaktadır. Sınırlı sayıdaki Sulh Ceza hâkim ve savcılarının belirlenmesinde 

de iktidarın etkisinin olduğu ve bazı hâkimlerin bu görevlerinden önce AKP teşkilatlarında görev 

yaptıkları bu izlemini güçlendirmektedir.

Sulh Ceza Hâkimliklerinde toplamda 112 hâkim ve savcı görevlendirilmiştir. Burada az sayıda hâkim 

ve savcının bulunması hem yeni kurulan mahkemelerin bürokratik isleyişini kendisine hapsetmekte 

hem de siyasi kontrolünü kolaylaştırmaktadır.

AKP kamuoyunu ve kendi destekçilerini kendisine darbe yapıldığı iddialarında haklı olduğu tezini 

ileri sürmekte ve destekçilerini konsolide etmektedir. AKP bu hâkimlikler aracılığıyla, maddi delille-

rin yetersiz olduğu durumlarda bile kendi muhaliflerinin uzun tutuklu kalmasını sağlayarak şüpheli-

lerin gerçekten “suçlu” oldukları imajını vermektedir.

Sulh Ceza Hâkimliklerinin, temel hukuk prensiplerine aykırı olarak faaliyette bulunması ve iktidarın 

bir organı haline geldiği izlenimini vermesi, toplumda adalete olan güveni sarsmıştır. AYM’nin kararı 

da bu algıyı pekiştirmiştir. Gelinen noktada Sulh Ceza Hâkimlikleri, kuvvetler ayrılığı ilkesinin mev-

cut olmadığının bir kanıtıdır. 

Oğuzhan Tekin
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YETKiSi 

GOZALTINA ALINDI.

.

17-25 ARALIK 2013 21 ARALIK 2013

26 ARALIK 2013 29 ARALIK 2013

18 SUBAT 2014

17 NiSAN 2014 18 HAZiRAN 2014

HUKUMET
ADLi KOLLUK
YONETMELiGiNi
DEGiSTiRDi BU TARZ 

SORUŞTURMALAR 
OLMADAN EVVEL 
HABERDAR OLMASININ 
ÖNÜNÜ AÇTI.

MUAMMER SAVCILARI
DOSYALARINDAN
ALINDI.AKKAS

ARALIK25 ARALIK YOLSUZLUK 
SORUSTURMASI SAVCISI

HSYK TARAFINDAN 
GOREVDEN ALINDI.

TWiTTER, FACEBOOK GiBi 
HUKUMETiN ve
ADALET BAKANININ 

YARGIYA
DOGRUDAN
MUDAHALESiNE 

SOSYAL PAYLASIM SiTELERi iLE 
HABER SiTELERiNi KOLAYCA 
KAPATABiLMEK iCiN 
KANUNi DEGiSiKLiGE GiDiLDi. 

YETKiSi VERiLDi.
ENGELLEYEBiLME 
SiTELERE ERiSiMi
4 SAAT iCiNDE
KARARI OLMADAN 

MAHKEME 
 

TiB’E, 

27 SUBAT 2014

ACIK HALE GETiRiLDi.

HSYK’NIN 
YAPISI 
KANUNLA
DEGiSTiRiLDi. 

DEVLET iSTiHBARAT 
HiZMETLERi 
VE MiT KANUNUNDA 
DEGiSiKLiGE GiDiLDi. 
“iSTiHBARi” YETKiSi 
OLAN
 

22 HAZiRAN 2014

21 TEMMUZ 2014

DÖNEMiN BASBAKANI 
ERDOGAN “YASAL 
DUZENLEMELER 
CUMHURBASKANI’NIN 
ÖNUNDE. BiR PROJE 
GELiSTiRiYORUZ.

iFADELERiYLE 
BiR YARGI 
PROJESiNDEN 
BAHSETTi.

16 TEMMUZ 2014
HUKUMETiN SiYASi 
SÖYLEMLERiNi 
DESTEKLEYEN, 
YARGISAL iSLEMLERi 
DAHA KONTROLLU ve 

DENETiMDEN UZAK 
SEKiLDE YURUTECEGi 
iDDiA EDiLEN ERDOGAN 

“YARGI 
SURECi 

BASLIYOR. 
SULH CEZA 

HÂKiMLERi ve YENi 
SAVCILAR YARIN iSE 
BASLAYACAK.” DEDi.

MECLiSTE KABUL 
EDiLEN 5. YARGI 
PAKETi iLE 

ERGENEKON, 
BALYOZ GiBi 
DAVALARIN 
TUTUKLULARININ 

SERBEST 
KALMASINI 
SAGLAYACAK 
DUZENLEMELER 
YAPILDI.

TERÖRLE MUCADELE
 MiT’E 

VE “DIS GUVENLiK” 
KONUSUNDA 

VERiLDi.

OPERASYON
OLUSTURUYORUZ.” 
ALTYAPISINI 

“BU iSiN 

REZA ZARRAB 

YOLSUZLUK

SORUSTURMALARI

BASLADI
BAKAN COCUKLARI

ve

RUSVET

SULH CEZA 
HÂKiMLiKLERi 
KURULDU.

ARALIK OPERASYONLARI SONRASI HUKUKUN ASKIYA ALINISI

“
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10 AĞUSTOS 2014

HiDAYET KARACA, 
EKREM DUMANLI 
ve 30 KiSi, “MAKUL SUPHE” 
GEREKCESiYLE SULH CEZA 
HÂKiMLiGi TARAFINDAN 
GÖZALTINA ALINDI.

ZEKERiYA ÖZ, 
CELAL KARA, 
MUAMMER AKKAS ve 
MEHMET YUZGEC 
HSYK TARAFINDAN 
ACIGA ALINDI.

CUMHURiYET 
GAZETESi’NiN MATBAASI, 
CHARLIE HEBDO KARiKATURLERiNi 
YAYINLAMA GEREKCESiYLE 
YARGI KARARI OLMAKSIZIN 
POLiS BASKININA UGRADI.

2 MART 2015
MEHMET 
BARANSU, 
BALYOZ DAVASINDA 
KUMPAS iDDiALARINA 
iLiSKiN BASLATILAN 
SORUSTURMA 
KAPSAMINDA 
TUTUKLANDI.

31 MART 2015
BALYOZ DAVASI 
KAPSAMINDA 
TUTUKLU BULUNAN 
200 KiSi 
HAKKINDA 
BERAAT KARARI 
VERiLDi.

3 MART 2015
iCiSLERi BAKANI EFKAN ALA 
“ANAYASAYA YEMiN EDiYORUZ, 
UYUYORUZ. BU, ANAYASANIN 
KOTU BiR ANAYASA OLDUGUNU 
SOYLEMEMiZE ENGEL BiR DURUM 
DEGiL; OLSA DA TANIMIYORUZ.” 
DiYEREK ANAYASAYI 
TANIMADIGINI iFADE ETTi.

HiDAYET KARACA VE 
62 KiSiNiN TAHLiYESiNE 
KARAR VEREN 
HÂKiM MUSTAFA BASER iLE 
REDDi HÂKiM KARARI VEREN 
HÂKiM METiN OZCELiK 
TUTUKLANDI.

12
 M

AY
IS 

20
15

CUMHURiYET GAZETESi KÖSE YAZARLARI 

CEYDA KARAN ve
HiKMET CETiNKAYA, 
CHARLIE HEBDO KARiKATURLERiNi 
KÖSELERiNE TASIDIKLARI iCiN 
HAKLARINDA ACILAN SORUSTURMA 
KAPSAMINDA iFADE VERDi.

22 TEMMUZ 2014

SULH CEZA HÂKiMLiGi, 
17-25 ARALIK YOLSUZLUK
ve RUSVET SORUSTURMALARI 
iLE SELAM-TEVHiD 
SORUSTURMALARINDA 
GOREV ALAN POLiSLERE
KAMUOYUNDA BiLiNEN iSMiYLE 

OPERASYONU  
‘SAHUR 
YAPTI’

CUMHURBASKANI SECiLEN 
ERDOGAN’A HAKARETTEN 
SORUSTURMA BASLATILAN 
236 KOVUSTURMA 
TALEBiNDEN SADECE 105’iNE 
KOVUSTURMA iZNi VERiLDi. 
ARALARINDA 
16 YASINDA 
BiR COCUGUN DA 
BULUNDUGU 
8 KiSi 
TUTUKLANDI.

12 EKiM 2014
HSYK SECiMLERiNi 
iKTiDARA 
YAKINLIGIYLA 
BiLiNEN 
YARGIDA BiRLiK 
PLATFORMU 
KAZANDI.

19 EKiM 2014
GAZETECi VE TELEViZYON 
YAPIMCISI 
SEDEF KABAS, 
17 ARALIK 
SORUSTURMASIYLA
iLGiLi ATTIGI 
BiR TWEET 
NEDENiYLE SULH CEZA 
HÂKiMLiGi TARAFINDAN 
GÖZALTINA ALINDI.

12 ARALIK 2014
MAKUL SUPHE YASASI ONAYLANDI. 
2004 YILINDA CMK’DA 
“MAKUL SUPHE”DEN 
“SOMUT DELiLLERE 
DAYALI KUVVETLi SUPHE”YE 
DÖNUSTURULEN KANUN 
TEKRAR 2004’TEKi 
HALiNE GETiRiLDi. 
MAKUL SUPHE 
GEREKCESiYLE 
GÖZALTINA ALMA, 
ARAMA YAPMA VE 
TUTUKLAMALARDA 
KEYFi UYGULAMALARIN 
ÖNU ACILDI.

1 MAYIS 2015

14 ARALIK 2014 30 ARALIK 2014 6 SUBAT 201514 OCAK 2015

17-25 ARALIK YOLSUZLUK ve RUSVET SORUSTURMASINI YURUTEN SAVCILAR
ZEKERiYA OZ, CELAL KARA, MUAMMER AKKAS

MESLEKTEN iHRAC EDiLDi. 
ve MEHMET YUZGEC iLE HÂKiM SULEYMAN KARACOL 
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Hidayet Karaca

Hidayet Karaca (Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdürü)

Hidayet Karaca, 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Maki-

ne Bölümü’nü kazandı ve aynı üniversitede yüksek lisans programını bitirdi. Celal Bayar Üniver-

sitesi’nde doktorasını tamamladı. İzmir’de Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi olarak çalıştı. 

Ege Bölgesi Temsilciliğinden sonra, iki yıl aynı gazetenin Ankara Temsilciliğini yaptı. Daha sonra 

1999’da uluslararası yayın yapan Samanyolu Televizyonu’nda (STV) Genel Koordinatörlük göre-

vini üstlenmiştir. Sürekli sarı basın kartı sahibi olan Karaca halen Samanyolu Yayın Grubu’nun 

Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Samanyolu Yayın Grubu bünyesinde 14 televizyon, 9 

radyo, 1 internet portalı, 1 internet haber sitesi, 2 dergi bulunmaktadır. 25 Ocak 2011 tarihin-

den 21 Haziran 2013 tarihine kadar Televizyon Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını 

sürdürdü. Uluslararası yayın yapan Samanyolu Televizyonu’nun (STV) Genel Koordinatörlüğünü 

1999’dan beri yürütmekte olan Karaca, Basın Konseyi Yüksek Kurulu ve İzmir Gazeteciler Ce-

miyeti üyesidir. 

2010 yılında İstanbul Emniyeti tarafından “El Kaide terör örgütü destekçisi” oldukları iddiasıyla “Tah-

şiyeciler” ismindeki gruba operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu gruba yönelik hazırlanan iddianameyle 

açılan dava devam ederken örgüt mensubu olduğu iddia edilen sanıklardan biri, 16 Mayıs 2014 ta-

rihinde Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunarak kendilerine ‘kumpas’ kurulduğu 

şikayetinde bulunmuştur. 11 Aralık 2014 akşamında ise sosyal medya üzerinden Hidayet Karaca’nın 

ve diğer birçok kişinin gözaltına alınacağı iddiası dile getirilmiştir. Bunun üzerine Karaca ve avukatları, 

iddiaların doğruluğunu teyit maksadıyla İstanbul Başsavcılığına müracaatta bulunmuştur. Başsavcılık 

da kendileri hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığı cevabını vermiştir.

12 Aralık 2014 tarihinde ‘makul şüphe’ yasasının onaylamasıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsav-

cılığı 13 Aralık’ta Tahşiye terör örgütü sanığının şikayetini değerlendirerek bir soruşturma başlatmıştır. 

Soruşturmanın gerekçesi şu şekilde ifade edilmiştir: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğini 

ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemleri kullanarak örgütsel yapı oluşturarak bu 

yapılanma altında, iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, belgede sahtecilik.”1  

• 20

1  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27773512.asp 

Giriş
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TAHŞİYE DAVASI NEDİR? 

Dava başlangıç tarihi: Eylül 2010

Dava bitiş tarihi:  Devam ediyor

İddia: Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması”, “Ruhsatsız silah 

bulundurmak” “silahlı terör örgütü üyeliği olma”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” 

Bakırköy 3.Ağır Ceza Mahkemesi kararı: 

Tahşiye davası, yetkili mahkemenin belirlenmesi için Yargıtay’a gitmiştir. Dosya, özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının 

ardından önce İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne oradan da ‘suç yeri’ gerekçesiyle Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 

gönderilmiştir.  Mahkeme heyeti, davaya konu olan patlayıcıların ele geçirildiği adresin Bakırköy Adliyesi sınırları içinde 

yer aldığı gerekçesiyle, dosyayı Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermiştir. Yapılan ilk duruşmada Bakırköy 3. Ağır 

Ceza Mahkemesi dosyaya bakmakla kendisinin yetkili olmadığını belirterek dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönde-

rilmesine karar vermiştir.2

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararı:

Tahşiye davasından tutuklanan 38 kişiden, 16’sı hakkında 2010 yılında kapatılan Diyarbakır Özel Yetkili Ağır Ceza Mahke-

mesi’nde dava açılmıştır. Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasından sonra dava,  4 Nisan 2015 tarihinde Diyarbakır 2. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştür. Savcı, sanıkların evlerinde ele geçen dokümanlar, Mehmet Doğan ile yaptıkları 

telefon görüşmeleri, polisin hazırladığı fiziki takip tutanaklarını dikkate alarak, emekli savcı Mehmet Selim Çelik ile Reşit 

Büyükfırat’ın örgüt yöneticiliğinden 15’er, diğer 14 sanığın ise 10’ar yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etmiştir. Mahke-

me, Tahşiye örgütüne üye olmakla suçlanan 16 sanığın ayrı ayrı beraatlarına karar vermiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması:

Gazeteci Dumanlı’nın aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Aralık Tahşiye Terör 

Örgütüne üye olmak iddiasıyla yargılanan Tahşiye Yayınevi’nin sahibi Mehmet Nuri Turan’ın şikayeti üzerine soruşturma 

başlatmıştır. Turan, Fethullah Gülen’in 6 Nisan 2009 tarihli bir sohbetinde “Tahşiye” diye bir yapıdan söz ettiğini, Zaman 

gazetesinin bunu 8 Nisan’da haber olarak yayınladığı, Samanyolu Tv’nin de dizi senaryosuna aldığını, polisin de bunun 

üzerine operasyon yaptığını yani bu şekilde kendisine kumpas kurulduğunu iddia ediyordu. Savcılık da bu iddiaları ilişkin 

soruşturma başlattı.

Tutuklu sayısı: Yok

2  http://www.radikal.com.tr/turkiye/tahsiyeciler_davasinda_yetkisizlik_karari-1306849

Soruşturma kapsamında Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve 30 kişi hakkında gözaltı 

kararı çıkarılmıştır. Hidayet Karaca 14 Aralık 2014 sabahı kendi isteğiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü-

ne giderek teslim olmuştur.

Medyaya Yapılan Müdahaleler  2014-2015



• 22

Savcılık sorgusundan sonra Karaca ‘silahlı ör-

güt kurma’ suçu kapsamında TCK 314, ‘iftira’ 

suçu kapsamında TCK 267 ve ‘kişiyi hürriye-

tinden mahrum bırakma’ suçu kapsamında 

TCK 109 maddeleri gereğince tutuklamaya 

sevk edilmiştir. Karaca, savunma yapmayı 

reddettiği Sulh Ceza hâkimi tarafından 19 

Aralık 2014 tarihinde ‘terör örgütü kurmak 

ve yönetmek’ suçundan tutuklanmıştır.3 

Bugüne kadar 12 kez tutukluluğuna itiraz 

edilmiş olan Hidayet Karaca hakkında aynı 

zamanda üç kere de tutukluluk incelemesi 

yapılmıştır. Bu incelemeler neticesinde tu-

tukluluğun devamına karar verilmiştir. Ka-

raca’nın avukatları bununla beraber reddi 

hâkim talebinde de bulunmuştur fakat bu 

taleplerin hepsi mahkeme tarafından red-

dedilmiştir. Söz konusu kararlara imza atan 

hâkimler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-

lu’na (HSYK) şikâyet edilmiştir ve haklarında 

tazminat davaları açılmıştır. Aynı zamanda 

Karaca’nın serbest bırakılması için Anayasa 

Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda 

bulunulmuştur.  Ama bu başvuru talebine 

bugüne kadar cevap verilmemiştir. Bunun 

üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

(AİHM)’e başvuru yapılmıştır.4 Karaca hak-

kındaki AYM’deki ve HSYK’daki süreçler de-

vam etmektedir.  

3  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27805653.asp 
4  http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/270895/Hidayet_Karaca_AiHM_e_basvurdu.html 
5  https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html 
6  https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html 

TCK 267/1,9 

İftira 

 •  Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın 

ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma 

ve kovuşturma başlatılmasını ya da idarî bir yaptırım uygulan-

masını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden 

kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 •  Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen 

mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıy-

la ilân olunur. İlân masrafı, hükümlüden tahsil edilir.

 TCK 109/1,2,3

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 

 •  Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir 

yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş 

yıla kadar hapis cezası verilir.

 •  Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya 

hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmo-

lunur.

 •  Bu suçun; 

a) Silâhla, 

b) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,

f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunama-

yacak durumda bulunan kişiye karşı,

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat 

artırılır.5

TCK 314/1

Silâhlı örgüt kurma

Bu maddenin dördüncü (Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar) ve 

beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silâhlı 

örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.6
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14 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan Hi-

dayet Karaca için aşağıdaki iddialar öne sürülmüş-

tür:

 •  “Tek Türkiye” adlı dizisinin 64. bölümünde kıs-

men ‘Tahşiyeciler’den bahsedildiği ve bunun ör-

gütsel bir talimat olduğu

 •  Dizideki bu kısımda geçen konuşmalarla emni-

yette bir kısım kişilere talimat verildiği

 •  Söz konusu dizinin (64. bölüm) senaryosu konu-

sunda Fethullah Gülen’den talimat alındığı

 •  Dizi yoluyla yapılan talimat sonucunda bir ke-

sim vatandaşların hürriyetlerinin kısıtlandığı

 •  ‘Tahşiyeciler’ isimli grubun mensuplarına iftira-

da bulunarak ‘kumpas’ kurulduğu

 •  Bu iddiaları gerçekleştirebilmek için Hidayet 

Karaca’nın terör örgütü kurduğu ve yönettiği7

TMK 1

Terör tanımı

Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldır-

ma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anaya-

sada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, 

sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ül-

kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 

Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, 

Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele 

geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin 

iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı 

bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler ta-

rafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. 

TMK 7

Terör örgütleri

Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, 

sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede be-

lirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör 

örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk 

Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre 

cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgü-

tün yöneticisi olarak cezalandırılır.

İddialar

Savcılık, Karaca’nın tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmesinde TCK 314/1, TCK 267/1 ve 9 ve 

TCK 109/ 1, 2 ve 3 maddelerini gerekçe göstermiştir. 

Mahkeme, 19 Aralık 2014 tarihinde Karaca’nın alacağı muhtemel cezayı göz önünde bulundurarak 

kaçma şüphesinin bulunduğu, soruşturmanın henüz tamamlanmaması nedeniyle şüphelinin delilleri 

yok etme, gizleme, tanık veya mağdurlar üzerinde baskı oluşturma şüphesi bulunduğu kanaatiyle 

tutuklanmasına karar vermiştir. Tutuklanma gerekçesi olarak TMK 1 ve 7. maddelerinde düzenlenen 

“Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak, ele geçirmek ve zaafa uğratmak için silahlı örgüt kurmak ve yönet-

mek” maddesi dayanak gösterilmiştir. 

7  http://www.bugun.com.tr/gundem/hukuk-tarihine-gecti-haberi/1399532
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 •  Rahle’nin kelime anlamını biliyor musunuz?

 •  Tahşiye’nin kelime anlamını biliyor musunuz?

 •  Fethullah Gülen ile tanışıklığınız var mı?

 •  Fethullah Gülen’in demeçlerini, kitaplarını ve bu kişi ile ilgili haberleri takip eder misiniz?

 •  Tek Türkiye dizisinin 64. bölümünü seyrettiniz mi?

 •  Dizilerin yapımcısını kim seçer? Senarist nasıl seçilir?

 •  Televizyonun yayın politikasını kim belirler?

 •  Samanyolu TV’de yayınlanan “Tek Türkiye ve Şefkat Tepe” dizilerinin projesi kime ait?

 •  Sizin “Tek Türkiye” dizisinin projeleriyle ilgili çalışmalarınız ve katkılarınız nelerdir?

 •  Fethullah Gülen talimat verir mi? Yayın politikasına karışır mı?

 •  “Tek Türkiye ve Şefkat Tepe” dizilerinin projesiyle ilgili Fethullah Gülen’in talimatları ya da görüşleri 

alınıyor mu? 

 •  Fethullah Gülen’in bir konuşmasında belirttiği ‘Karanlık karar kurullarında alınan kararlarla yapılan 

şeylerdir’ söyleminden kasıt “Tek Türkiye” dizindeki Karanlık Karar Kurulu mudur?”

 •  Oyuncular arasında geçen bu (Tahşiyecilere yönelik olduğu iddia edilen) diyaloğu kim neye göre 

belirliyor?8

Soruşturma Dosyası Kapsamında Sorulan 
Bazı Sorular

8  http://www.evrensel.net/haber/100116/hidayet-karaca-diziden-teror-orgutu-cikarmak-komik
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Savunma

Hidayet Karaca, kendisine yöneltilen suçlamalar ve sorulara karşılık aşağıdaki savunmaları gerçekleş-

tirmiştir;

A.   Tahşiyecilere Operasyon Talimatını Devlet Verdi

14 Aralık operasyonun gerekçesi olarak, Tahşiye grubuna yönelik operasyon yapan polislerin operas-

yon talimatını dizilerden aldığı iddia edilmiştir. Hidayet Karaca bu iddiaya karşılık olarak Milli İstihbarat 

Teşkilatı (MİT), Genelkurmay ve Emniyet’in, Tahşiye örgütünü iddia edilenin aksine Gülen’in konuşma-

sından yıllar önce  takip ettiğini dile getirmiştir. Karaca, talimatın kendisi veya dizi tarafından verilme-

diğini MİT’in Tahşiyecileri 2004’ten itibaren izlediğini dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner tarafından 

grup hakkında hazırlanan raporu referans göstererek savunmuştur.9

B.   Tahşiyeciler El Kaide Destekçisi Bir Örgüttür

Karaca, kendisine yöneltilen ‘Tahşiyeciler’ isimli gruba ‘iftira’ atarak ‘kumpas’ kurduğu suçlamasına 

karşılık söz konusu gruba yönelik operasyonu gerçekleştirenin Emniyet teşkilatından sorumlu döne-

min İçişleri Bakanı Muammer Güler olduğunu söylemiştir. Karaca, Güler’in operasyon sonrasında El 

Kaide terör örgütüne bağlı olduğu iddia edilen Tahşiyeciler grubuna yönelik bir operasyon gerçekleş-

tirildiğini söyleyerek söz konusu grubun bir terör örgütü olduğunu bizzat devlet yetkililerinin kamuo-

yuna açıkladığı savunmasını yapmıştır.

C.   Fethullah Gülen ile Konuşma Yoktur ve Delil Değildir

Hidayet Karaca’nın tutuklanmasına gerekçe gösterilen ve Fethullah Gülen ve Karaca arasında olduğu 

ileri sürülen ses kaydı, daha önce her iki isim tarafından yalanlanmıştır. Bu ses kaydını yayınlayanlar 

hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Karaca ve avukatları, savcıya yaptıkları savunmada, 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. ve 138. maddelerine ve Yargıtay’ın bir içtihat kararına göre hâkim 

kararı olmadan yasa dışı kaydedilen bir ses kaydının delil olarak kabul edilemeyeceğini bunun yanı 

sıra böyle bir ses kaydının da varlığını da kabul etmediklerini vurgulamıştır. Bunun üzerine sorgulama-

yı yapan Savcı, ifade alma sırasında bu yasadışı ses kaydını soruşturma dosyasından çıkardığını açık-

lamış ve bunu tutanağa geçirmiştir. Ancak savcının bu ses kayıtlarını delil olarak kabul etmemesine 

rağmen Sulh Ceza hâkimi, tutukluluk için bu kayıtları delil olarak kabul etmiştir.  

9  http://www.zaman.com.tr/gundem_tahsiyecilerin-adini-mit-koymus-takibe-de-2004te-baslamis_2265144.html
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YARGITAY’IN 2006 TARİHLİ BİR KARARI

4422-Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanu-

nu/16/210 

5271-Ceza Muhakemesi Kanunu ( Cmk )/135/138

Yasa Dışı Elde Edilen Kanıtlar

Dosyada kanıt olarak kabul edilen telefon konuşma tutanakları 

incelendiğinde, bu görüşmenin haklarında dinleme kararı bu-

lunmayan üçüncü kişiler arasında geçtiği açıktır. Bu konuşmada 

tesadüfen elde edildiği kabul edilen suç kanıtının değerlendi-

rilebilmesi konusunda 4422 sayılı yasada herhangi bir hüküm 

bulunmadığına göre bu konuşma tutanağı yasa dışı elde edilmiş 

delil niteliğindedir. Kaldı ki, 5271 sayılı yasanın 138. maddesine 

göre de tutanağa yasal bir kanıt değeri verilmesi olanaksızdır. 

Zira tesadüfen elde edilen bu kanıt, görevde yetkiyi kötüye kul-

lanma suçu ile ilgili olup, bu suç 135. maddede sayılan katalog 

suçlar arasında yer almadığından, yasa dışı elde edilmiş kanıt 

niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen bir kanıtın ise soruşturma ve 

kovuşturma aşamalarında kullanılmasına olanak bulunmamak-

tadır. Yasaya aykırılığı saptanan bu kanıt dışlandığında dosyada 

isnat olunan suçu sübuta erdirecek başkaca kanıt bulunmadığı 

görülmektedir.

D.   Talimat Almadım

Hidayet Karaca kendisine yöneltilen Fethul-

lah Gülen’den talimat aldığı iddiasına karşı-

lık Fethullah Gülen’i 1995 yılından beri tanı-

dığını ve Gülen’in demeçlerini ve kitaplarını 

da fırsat buldukça takip ettiğini belirtmiştir. 

Bununla beraber Fethullah Gülen’den tali-

mat almadığını ifade eden Karaca RTÜK ku-

rallarına uygun bir şekilde, özgürce, demok-

ratik ve hukuk devletinin oluşması yönünde 

bir yayın politikası takip ettiklerini savunma-

sında belirtmiştir.11 

E.   Dizideki Kişi ve Kurumlar Hayal Ürü-

nüdür

Hidayet Karaca dizi vasıtasıyla talimat verdi-

ği ve bu dizileri talimatla yaptığı suçlamasına 

cevaben kimseden talimat almadığını söyle-

miştir. Kendisinin Samanyolu Yayın Grubu’n

10  http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1031&no_cache=1&type=tumKanun&contentUid=fCRbe2KvNpigVW6H 
11  http://www.internethaber.com/ekrem-dumanli-ve-hidayet-karaca-karari-749056h.htm 
12  http://www.haberturk.com/gundem/haber/1020378-hakim-kararini-ne-zaman-aciklayacak 
13  http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/166159/Dumanli_ya_dershane_ve_Gulen_sorusu.html 

da yönetici pozisyonunda bulunduğu ve dizilerin yapımlarından veya senaryolarından haberdar ol-

madığı savunmasını yapmıştır. Karaca soruşturmaya mevzu dizinin yapım şirketinin de kendi medya 

gruplarına bağlı olmayan özel bir prodüksiyon olduğunu söylemiştir.12 

F.   Türkiye’de Devlet Yıkıp Kuran Bir Sürü Dizi Var

Karaca’ya sorgu sırasında soruşturmaya konu olan dizinin alakalı bölümü izlettirilmiş ve dizide 

geçen konuşmaların kendisi tarafından mı veya birinden talimatla mı belirlendiği sorulmuştur. 

Karaca ise, Türkiye’de her hafta onlarca dizi yapılmakta olduğunu ve bunların büyük bir kısmın-

da suç sayılabilecek olaylar resmedildiğini ancak bunların dizi gereği hayal ürünü olduğunu dile 

getirmiştir. Karaca buradan hareketle kendisine sorulan dizinin de bir hayal ürünü olduğunu ve 

bundan dolayı herhangi bir hukuksal bağımlılığının olamayacağını savunmuştur.13  
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Anayasanın 64.maddesi

Sanatın ve sanatçının 

korunması

Devlet, sanat faaliyetlerini 

ve sanatçıyı korur. Sanat 

eserlerinin ve sanatçının 

korunması, değerlendiril-

mesi, desteklenmesi ve 

sanat sevgisinin yayılma-

sı için gereken tedbirleri 

alır.14

Hidayet Karaca’nın avukatları Anayasa tarafından güvence altına alınan 

basın özgürlüğü ilkesinin ve 64. maddenin soruşturma sırasında açıkça 

ihlal edildiğini savunmuşlardır.

Avukatlar, iddia edilen suçtan sonra özel olarak kurulan Sulh Ceza Hâ-

kimliklerinin bu dosyada ‘tabii hâkimlik’ ilkesinin bir gereği olarak karar 

veremeyeceklerini savunmuşlardır. Avukatlar bu durumun tabii hâkim 

güvencesini ihlal olduğunu ve bu mahkemelerin kurulmadan önce iş-

lendiği iddia edilen suçların şüphelileri bakımından mahkeme niteliğin-

de olmadığı savunmasında bulunmuşlardır. 

14  https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/anayasa.maddeler?p3=64  

Hidayet Karaca ile İlgili Yaşanan Tahliye Süreci
Polis memuru Yunus Emre Uzunoğlu, 22 Temmuz 2014 tarihinde başlayan ve arka arkaya de-

vam eden ‘Selam Tevhid’, ‘Tahşiye’ soruşturmalarında hukuksuzluk ve casusluk yapıldığı id-

dialarına ilişkin başlatılan operasyonlarda tutuklanmıştır. Tahliye talepleri devamlı reddedilen 

Uzunoğlu, Silivri Cezaevi’nden İstanbul 3. Sulh Ceza hâkimi İslam Çiçek’e bir dilekçe yollayarak 

o dönemde mevcut olan tüm Sulh Ceza hâkimleri hakkında reddi hâkim talebinde bulunmuştur. 

Hâkim Çiçek ise, Sulh Ceza hâkim’ olarak reddi hâkim taleplerine kendisinin bakamayacağını, 

çünkü bir mahkemenin bunu değerlendirmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu gerekçeyle de Uzu-

noğlu’nun talebini reddetmiştir. 

Bunun üzerine Uzunoğlu ve diğer şüpheli avukatları, Şubat 2015’te Asliye Ceza Mahkemelerine 

reddi hâkim talebinde bulunmuştur. Bu başvuru üzerine, Asliye Ceza Mahkemelerinin dosyada 

yetkisi olup olmadığı yönünden usul tartışmaları yaşanmıştır. Uyuşmazlığının çözülmesi için 

dosya İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin önüne gitmiştir. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 

görüşü sorulan savcı ise, reddi hâkim talebinin CMK 27. madde uyarınca asliye ceza mahkeme-

sine ait olduğu yönünde görüş bildirmiştir. 9. Ağır Ceza Mahkemesi ise 20 Şubat 2015 tarihli 

kararında, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yetkisizlik, görevsizlik kararı verilmesine yer 

olmadığına, talebin kabulü veya reddine dair bir karar verilmesi gerektiğini belirterek dosyayı 

yeniden İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iade etmiştir.  32. Asliye Mahkemesi yeni ku-

rulan hâkimliklerin tarafsızlıklarıyla ilgili iddianın somutlaştırılmaması nedeniyle reddi hâkim 

talebini reddetmiştir. 

Medyaya Yapılan Müdahaleler  2014-2015



• 28

Aradan geçen 2 aylık süreçte avukatlar aracılığıyla yapılan tahliye talepleri ve itirazları, yeni açılan 4. 

Sulh Ceza Hâkimliğince de reddedilmiştir. Polislerin avukatları İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’ne 

başvurarak tüm Sulh Ceza hâkimleri hakkında ‘reddi hâkim’ talebinde bulunmuştur.  Bu talebi kabul 

eden İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi, tahliye taleplerinin değerlendirilmesi için ise dosyaları 

İstanbul 32. Asliye Ceza Hâkimliğine göndermiştir. Mahkeme daha sonra şüphelilerin tahliyesine hük-

metmiştir. Bunun üzerine, 25 Nisan 2015 tarihinde Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 

ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse, Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Tufan Ergüder’in 

de aralarında olduğu yaklaşık 63 kişi hakkında İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi tahliye kararı ver-

miştir.15 Şüphelilerin tahliye müzekkereleri yazıldığı sırada aynı gün İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği 

ise tahliye kararlarını “yok hükmünde” saymıştır. Bunun üzerine ertesi gün şüpheli avukatları, tahliye 

müzekkerelerinin yerine getirilmesi için nöbetçi infaz savcısı Orhan Güldiker’e müracaatta bulunmuş-

tur. Savcı Güldiker ise İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliğince şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına 

karar verildiğini belirterek tahliye müzekkerelerinin mahkemeye iadesine karar vermiştir. İstanbul 32. 

Asliye Ceza Mahkemesi ise tahliye kararlarını yerine getirmesi için İnfaz Savcılığına yazı göndermiştir. 

İnfaz ve İlamat Bürosu’nda görevli savcı Ahmet Hanefi Uslu da yine İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği-

nin kararını gerekçe göstererek kararı mahkemeye iade etmiştir. 

Hidayet Karaca’nın Tahliyesinin 
Tabii Hâkim Perspektifinden Değerlendirilmesi16

Ümit Kardaş, Emekli Askeri Hâkim

Tabii hâkim (olağan hâkim), kanunla olaydan önce kurulmuş yetkili yargılama makamındaki hâkimdir. 

Tabii hâkim ilkesi, yürütme erkinin yani siyasi iktidarın yargılama makamları üzerindeki muhtemel 

tesirini önlemek için kabul edilmiş bir güvencedir. Olağanüstü hâkim ise, bir olaydan sonra o olaya 

yönelik olarak kurulmuş veya olaya göre sonradan yetkili kılınmış hâkimdir. Hâkimin gözü hatta kula-

ğı kapalı olarak elindeki terazinin tam tartmasının en önemli koşulu tüm etkilere ama özellikle siyasi 

iktidara karşı korunmasıdır. Buna hâkimin tarafsızlığı ya da objektifliği denir. Hâkimin tarafsız kalama-

yacağı veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği görülen hâllerde hâkimin reddi usulü işletilerek o hâkimin 

yargılama yetkisi kaldırılır ve tarafsızlık sağlanır.

Dönemin Başbakanı yolsuzluk soruşturması üzerinden kendisine darbe yapıldığını, bu darbenin Hiz-

met Hareketi olarak tanımlanan cemaatin uzantıları tarafından gerçekleştirildiğini, bunun bir terör 

faaliyeti olduğunu, bunların üzerine gidilmesi için gerekli kanuni değişiklikler yapıldığında inlerine 

girileceğini, operasyonların hız kazanacağını belirterek özgürlüklerin sınırlanması konusunda kapalı 

devre çalışacak bir Sulh Ceza Mahkemeleri sistemi yaratmıştır.

15  http://www.zaman.com.tr/gundem_hidayet-karaca-ve-tutuklu-polislere-tahliye-karari-cikti_2291099.html 
16  Bu yazı Ümit Kardaş’ın 5-6 Mayıs 2015 tarihli Zaman Gazetesi’nin Yorum sayfasındaki yazılarından derlenmiştir.
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Bu düzenleme bütün bir ceza muhakemesi birikimini ve ilkelerini yok etmiş, hukuk güvenliğini orta-

dan kaldırmış, özgürlükleri tehlikeye atmıştır. Böylece siyasi iktidar meydana gelmiş bir olaydan sonra 

açıkça tabii hâkim ilkesine aykırı hâkimlikler kuracağını beyan etmiş ve Adalet Bakanı’nın Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndaki konumundan istifade ederek kendi amacına hizmet edecek hâkimleri 

nakletme fırsatını bulmuştur. Bu durumda bu mahkemeler en baştan olağan hâkim olmaktan çıkmış 

ve objektifliklerini yitirmişlerdir. Üstelik özgürlükleri kısıtlama yetkisi verilen bu hâkimliklerin karar-

larına bir üst mahkemede itiraz edilebilmesi imkânı kaldırılarak hak ve özgürlüklerin yok edilmesi 

sonucunu doğuran kapalı devre sistemine geçilmiştir. Bu durum siyasi iktidarın planlı bir objektiflik 

ihlalini hedeflediğini göstermektedir.

Bu mahkemelerin kuruluş süreci, suçtan sonra ihdas edilmiş olmaları ve özellikle tutuklamaya ve 

tutukluluk halinin devamına ilişkin kararlarındaki tutum ve ısrarları, topluma güven vermedeki zafi-

yetleri, bu hâkimliklerin hem tabii hâkim ilkesine hem de hâkimin tarafsızlık ilkesine uygun olmadık-

larını göstermektedir. Hâkimin tarafsızlığı ilkesi tabii hâkim ilkesiyle bağlantılıdır. Mahkemelerin ya 

da özgürlük sınırlamaları gibi fevkalade önemli yetkiler kullanan hâkimliklerin suçtan sonra kurulmuş 

olması onların objektif tarafsızlıklarının baştan olmadığı anlamına gelir. Çünkü suçu işleyenlere karşı 

özel bir kastla kurulmuş olmaktadırlar. Tarihte gücü ele geçirenler muhaliflerini ya da ötekileştirdik-

lerini bu yolla ezmişlerdir. Bu nedenle tabii hâkim, hâkim bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri sahih bir 

demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının insanlık hak ve 

hukuk mücadelesinden süzülüp gelen vazgeçilmezleridir.

Nitekim AİHM kararlarında özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5. maddesinin 3. fıkrası hükmü-

ne göre, özgürlüklerin en fazla kısıtlandığı bir tedbir olan tutuklamaya, yargısal bazı güvencelerle do-

natılmış bir “hâkimin” karar vermesi gerektiği belirtilmiştir. Bu özellikleri taşımayan makamların söz-

leşmenin 5. maddesi kapsamındaki hâkim ya da mahkeme olarak kabulü mümkün değildir. (AİHM, 

Megyeri/Almanya-Brannigan ve McBride/Birleşik Krallık kararları) Bu nedenle kişilerin hürriyetine 

ağır bir kısıtlama getiren tutuklama ya da tutuklamanın devamına, tahliye talebinin reddine karar 

verecek makam ile tahliye talebinin reddi durumunda itiraza bakacak olan mahkemenin; soruşturma 

makamları tarafından suç olduğu iddia edilen fiillerin işlenmesinden önce kanunla kurulmuş, tam bir 

tarafsızlık ve bağımsızlık içinde görev yapan bir makam olması gerekmektedir.

Başta Hidayet Karaca müdafii olmak üzere aynı soruşturma dosyasında şüpheli olarak bulunanla-

rın müdafileri yukarıda belirtilen gerekçelerle birlikte söz konusu hâkimlerin soruşturma sırasındaki 

davranışlarını ve  tutuklama ve tutukluluğun devamına ilişkin kararların Ceza Muhakemesi Kanunu 

ve Anayasadaki esaslara ve AİHM içtihatlarına aykırı olarak gerekçesiz sayılacak şekilde verilmesini 

gerekçe göstererek tüm Sulh Ceza hâkimleri için reddi hâkim talebinde bulunmuşlardır. 
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29. Asliye Ceza Mahkemesi CMK 24-28 maddelerinden kaynaklanan yetkisi dahilinde ret başvurusunu 

inceleyerek evrensel hukuka ve özellikle AİHM içtihatlarına uygun bir değerlendirmeden hareketle şu 

sonuca varmıştır: 

“Yukarıda belirtilen tüm bu yasal düzenlemelerin ve içtihatlar ışığında;

  •  Yürütme organlarının Sulh Ceza Hâkimlikleri kurulmadan önce ve sonra Sulh Ceza Hâkimlikleri 

konusunda basına yansıyan söylemleri,

  •  Sulh Ceza Hâkimliklerindeki sorgu aşamasında basına da yansıyan bir kısım iddialar,

  •  Sulh Ceza Hâkimliklerine atanan hâkimlerden bir kısmının görevi kabulden imtina etmeleri, tu-

tuklama kararı vermeyen ya da tahliye kararı veren Sulh Ceza Hâkimlerinin yetkilerinin değişmesi.

  •  Sulh Ceza Hâkimlikleri kurulduktan sonra çeşitli soruşturmalardaki kolluk operasyonundan önce 

ve operasyon sırasında tutuklanacak kişilerin sosyal medya hesaplarından önceden ilan edilmesi.

  •  Tutukluluğun devamına ilişkin tüm hâkimlerin benzer şablon kararlar vermesi, hususları bir bütün 

olarak değerlendirildiğinde; şüpheliler müdafilerinin hâkimlerin tarafsız olmadığı yönündeki iddiala-

rının AİHM’ce çerçevesi çizilen objektif tarafsızlık kriterlerinden haklı sayılabilir yeterli somut nedenin 

bulunduğu, kanaatine varıldığı anlaşıldığından;”

Hidayet Karaca müdafii ve aynı soruşturma dosyasında şüpheli olarak bulunanların müdafileri reddi 

hâkim talebiyle birlikte tahliye talebinde bulunduklarından ve ret kararı sonucunda bu kararı verecek 

yetkili Sulh Ceza hâkimi kalmadığından Sulh Ceza hâkimlerinin reddi istemini kabul yönünde karara 

bağladıktan sonra müdafilerin tahliye istemlerini karara bağlamak üzere CMK m. 27/4 uyarınca dos-

yayı nöbetçi 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndermiştir. Mahkeme, yetkisi dâhilindeki tahliye baş-

vurusunu inceleyerek tutuklama konusunda yukarıda belirtilen meşru hukuk birikimine ve özellikle 

AİHM içtihatlarına uygun bir gerekçelendirmeyle şu sonuca varmıştır: 

“Şüphelilerin tutuklanmasının üzerinden geçen uzun süreye rağmen Cumhuriyet savcısının hangi 

delilleri topladığı ya da toplamaya çalıştığı belirsizdir. Makul sürede soruşturma evrakını neden ta-

mamlamadığını tartışmamış olduğu anlaşılmıştır. Tartışılan usul yasası ile AYM ve AİHM içtihatları 

doğrultusunda tutukluluğu gerektirir olgu ve delillere rastlanmamıştır. Şüphelilerin tutukluluk hal-

lerinin devamını gösterir yeni olgu ve delillere ulaşılamadığı da dosyada görülmüştür. Şüphelilerin 

meslekleri, sosyal durumları, karakterleri, sabıkasızlık geçmişleri, ikametgahları, mal varlıkları ve 

kendilerinin gelip teslim olmaları gibi unsurlardan dolayı tutukluluğun devamını gerektirecek neden-

ler görülmemiştir.”17

17  http://platform24.org/medya-izleme/862/-adalet-yok-hukmunde 

Medyaya Yapılan Müdahaleler  2014-2015



• 31

Kanuna ve usule uygun verilmiş bulunan 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nin şüphelilere ilişkin 25.04.2015 

tarihli savcı tarafından itirazı mümkün olmayan tahliye kararı hiçbir makamın incelenmesine ve de-

netlemesine tabi olmayıp, derhal uygulanır. Anayasa m. 138/4’e göre “Yasama ve yürütme organları 

ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 

suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Ancak bu karar siyasi baskılardan 

dolayı reddi hâkim ve tahliye kararları uygulanmamış, kararı veren 32. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi 

Mustafa Başer ve 29. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Metin Özçelik kararlarından dolayı tutuklanmış-

lardır. Kararı uygulamayanlar ve onları azmettirenler, birlikte Anayasayı askıya almış olmaktadırlar. 

Anayasal bir suçun yanı sıra haklarında tahliye kararı verilmiş bulunanlara yönelik olarak da “kişiyi 

hürriyetinden yoksun bırakma” suçu mütemadi bir şekilde işlenmektedir. Daha sonra 32. Asliye Ceza 

Mahkemesi hâkimi Mustafa Başer’in yerine atanan yeni hâkim Erdoğan Şimşek daha önce verilmiş 

aynı mahkemenin kesinleşmiş kararını yetkisi olmamasına rağmen yok saymıştır. İtirazı mümkün 

olmayan ve hukuk âlemine doğmuş bir kararı yetkisi olmayan bir başka hâkimin ortadan kaldırması 

hukuk güvenliğini yok eder. 32. Asliye Ceza hâkimi bakımından da cezai ve hukuki sorumluluk doğ-

muştur.

Ayrıca tahliye kararı kesin olduğundan bir başka merci tarafından denetlenmesi mümkün değildir. 

Bu karara karşı ancak CMK’nın 309. maddesinde düzenlenen ve olağanüstü kanun yolu olan “ka-

nun yararına bozma” yoluna gidilebilir. Buna göre kararda hukuka aykırılık olduğunu öğrenen Adalet 

Bakanlığı, kararın Yargıtay’ca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığına yazılı olarak bildirir. Oysa İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği hiç yetkisi olmadığı, üstelik 

mahkeme olmayıp yetkileri belli konulara münhasır bir hâkimlik olduğu halde kanunu ve hukuku yok 

sayarak, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nin reddi hâkim taleplerinin kabulü kararının yok sayıl-

masına karar vermiştir. Böylece hukuk güvenliği herkes için kalkmış, Anayasal teminatlar askıya alın-

mıştır. 10. Sulh Ceza hâkimi ve onu azmettirenler bakımından cezai ve hukuki sorumluluk doğmuştur.

Sulh Ceza Hâkimlikleri, kurulma amaçları ve uygulamalarıyla objektif tarafsızlıklarının sorgulanma-

sına neden olmakta, bu durum hâkimler bakımından da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nce 

benimsenen ve HSYK’ca da hâkimlere tebliğ edilen BM Bangalor Yargı Etiği ilkelerine de aykırılık 

oluşturmaktadır.

Kişi hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı kararları almakla yetkili hâkimlerin Bangalor Yargı Etiği kurallarına 

aykırı davranmaları sonucu suç unsurları oluştuğu takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı, bunun 

yanı sıra hukuki taleplerle karşılaşabilecekleri açıktır. Bunun dışında Türkiye’nin AİHM’ce mahkûm ol-

ması sonucu ödenecek tazminatlarda her yurttaşın ödediği vergilerin katkısının bulunduğu, demokrasi 

ve hukuk standardı kaybının ülkenin itibarını sarsacağı hususu da düşünülmek zorundadır.
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Usul ve Ceza Hukuku Bağlamında Tespit
Edilen Aykırılıklar

  •  Hidayet Karaca’nın tutuklanma 

kararında hâkim adli kontrol tedbir-

lerinin neden yetersiz kalacağı hu-

susunda hiçbir gerekçe gösterme-

miştir. 

  •  Karaca hakkında tesis edilen tu-

tuklama ve itirazın reddi kararında 

CMK-100 mucibince zikredilen “so-

mut delillere dayalı kuvvetli şüphe”-

nin nasıl oluştuğu belirtilmemiştir. 

Somut deliller gösterilmediği gibi 

somut olgulara dahi temas edilme-

miştir. 

  •  Hidayet Karaca’nın Emniyet’te 

savcı tarafından baskı içerisinde (si-

lahlar altında) sorgulanmıştır. Bu uy-

gulama; Yakalama, Gözaltına Alma 

ve İfade Alma Yönetmeliğinin 24. 

maddesi gereğince hukuka aykırıdır.

  •  Hidayet Karaca’nın adliyeye sevk 

edilmesiyle beraber ilk duruşmadan 

sonra karar vermek yerine hâkim 

keyfi bir şekilde kararı bir gün son-

raya bırakmıştır.

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

Madde 4: Muhafaza altına alma

Kanunun yetki verdiği hâllerde yetkili merci önüne çıkarılması gereken ki-

şilerin ilgili kurumlar veya kişilerce teslim alınana kadar sağlıklarına zarar 

vermeyecek şekilde ve zorunlu olduğu ölçüde özgürlüklerinin kısıtlanıp 

alıkonulması,

Madde 21: Müdafi ile görüşme

  •  Şüpheli veya sanık vekâletname aranmaksızın müdafii ile her zaman 

ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu 

kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime tâbi tutulamaz.

  •  Müdafii ile görüşmesinden önce ve görüşmesi sırasında, talebi halinde 

yakalanan kişiye kalem ve kâğıt verilir.

  •  Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla ve yakalanan kişi isterse, vekâ-

letname aranmaksızın en çok üç müdafi ifadede hazır bulunabilir.

  •  Her kolluk biriminde görüşme için uygun şartları haiz görüşme odası 

ayrılır.

Madde 22: Müdafiin soruşturma evrakını incelemesi

  •  Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği 

belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. Kollukta bulunan soruşturma 

dosyası için yetkili Cumhuriyet savcısının yazılı emri gerekir.

  •  Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, 

soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının 

talebi üzerine, Sulh Ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.

  •  Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi 

raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli 

işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

  •  Müdafi, Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamenin mahkemeye verildi-

ği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri in-

celeyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.

  •  Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yarar-

lanır.
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  •  Kararın bir gün sonraya bırakılma-

sıyla beraber şeker hastası olan Hidayet 

Karaca için uygun ortam hazırlanmamış-

tır. Nezarethanelerin soğuk olmasının 

yanı sıra kendilerine yatmaları için uygun 

bir ortam temin edilmemiştir. Bu durum; 

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma 

Yönetmeliğinin 4. ve 25. maddesine ay-

kırıdır.

  •  Hidayet Karaca’nın adliyede olduğu 

sırada avukatlarıyla görüşmesi engellen-

miştir. Savcı kendisinin belirleyeceği sa-

dece 3 avukatıyla Karaca’nın görüşebile-

ceğini avukatlara iletmiştir. Bu muamele; 

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma 

Yönetmeliğinin 21. maddesine aykırıdır.

  •  Karaca’nın mahkemeye sevk yazısını 

savcılar keyfi olarak bir gün geciktirmiştir.

  •  Hidayet Karaca’nın Emniyet’te savcılık 

sorgusu sırasında ilaç alması için su veril-

memiştir. Bu durum Yakalama, Gözaltına 

Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 4 ve 

25. maddelerine aykırıdır.

  •  Hidayet Karaca’nın avukatları ken-

dilerinden soruşturma dosyasının içeriği-

nin saklandığını dile getirmişlerdir. Bu da 

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma 

Yönetmeliğinin 22. maddesine aykırıdır.

Madde 24: İfade almada yasak yöntemler

  •  İfade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine dayanmalıdır. 

Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilaç verme, yor-

ma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma 

gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.

  •  Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

  •  Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil 

olarak değerlendirilemez.

  •  Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması 

ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafın-

dan yapılabilir.

  •  Hiç kimse, kendisini veya kanunda gösterilen yakınlarını suç-

layan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zor-

lanamaz.

Madde 25: Nezarethane ve ifade alma odası

  •  Nezarethaneler en az 7 metrekare genişliğinde, 2,5 metre 

yüksekliğinde ve duvarlar arasında en az 2 metre mesafe olacak 

şekilde düzenlenir. Yeterli doğal ışıklandırma ve havalandırma im-

kânları sağlanır. Ancak, şüpheli sayısının çokluğu sebebiyle nezaret-

hane imkânlarının yetersiz olması durumunda, nezarethaneler için 

öngörülen fizikî şartlara sahip başka yerler de kullanılabilir.

  •  Nezarethanelerde gözaltına alınan kişilerin yatmaları ve otur-

maları için yeteri kadar sabit ve dayanıklı oturma yerleri bulundu-

rulur.

  •  Mevsim ve gözaltı yerlerinin maddi şartları da dikkate alınarak, 

geceyi gözaltında geçirecek şahıslar için yeterli miktarda battaniye 

ve yatak temin edilir.

  •  Tuvalet, banyo ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli 

tedbirler alınır.

  •  Nezarethane girişine, onaylanmış nezarethane talimatı asılır.

  •  İç ve dış emniyeti sağlanmış, özel surette hazırlanmış, teknik 

donanımlı, bağımsız yerlerin ifade alma odası olarak kullanılmasına 

özen gösterilir.

• Mevcut nezarethane ve ifade alma odalarının standartlara 

uygun hale getirilmesi bütçe imkânları çerçevesinde sağlanır.
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Av. Ahmet GÜNDEL, Emekli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

17-25 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma sonucunda 

hükümetin dört bakanı ile bunlardan bazılarının çocukları ve bir kısım bürokratlar hakkında önemli 

yolsuzluk iddiaları Türkiye’nin gündemine oturdu.

Yolsuzluk soruşturmasının ilerleyen aşamalarında savcılara ve polislere bu soruşturmadan el çektiril-

di, yeni savcılar soruşturmayı şüphelilerin lehine sonuçlandırdı, suçlanan dört bakan da Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde yapılan oylama sonucu aklandılar. Bütün bunlara rağmen kamuoyu yolsuzlukların 

varlığı konusunda önemli oranda bir kanaate sahip oldu.

Yolsuzluk iddiaları AK Parti’ye ciddi miktarda oy ve itibar kaybına mal oldu. Bunun üzerine iktidar 

partisi, yolsuzlukların üzerine gitmek yerine, basın-yayın yoluyla büyük bir algı operasyonuna girerek, 

Paralel Yapı olarak adlandırdığı bir grubun hükümete kumpas kurduğunu, aynı grubun Balyoz, Ergene-

kon gibi önemli darbe girişimi suçlamalarında benzer kumpası askerlere de kurduğunu iddia etti. Bu 

algı operasyonunda başarılı da oldu.

Yolsuzluk suçlamalarının muhatabı olan hükümetin önemli isimleri bu soruşturmadan sorumlu tuttuk-

ları Hizmet Hareketi’ni yargı mercilerine hedef olarak gösterecek açıklamalara başladılar. Yargıyla ilgili 

kanunlarda değişiklikler yaptılar, HSYK seçimlerinde AK Parti’ye yakın isimlerin bu kurulda olmasını 

sağladılar.

Sonuçta hem yerel yargıda hem yüksek yargıda önemli etkinlik sağlayan iktidar, Hizmet Hareketi ile 

kendisine muhalif olan güçlere karşı yargıyı kullanmak suretiyle intikam soruşturmaları başlattı.

İşte 14 Aralık’ta Hizmet Hareketi’ne ait televizyon ve gazetelere yapılan yargısal soruşturmalar bu 

sürecin bir sonucudur. Hukuksal hiçbir temeli yoktur ve halen Samanyolu Televizyon Grup Başkanı 

Hidayet Karaca’nın yanı sıra birçok kişi uzun bir süreden beri tutuklu bulunmaktadır.

Hidayet Karaca ve arkadaşlarına “silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma” suçlamaları yö-

neltilmiştir. Ceza hukukçularınca suni ve zorlama olduğu derhal fark edilebilen bu soruşturmada çok 

sayıda hukuksuzluk bir arada yapılabilmiştir. Bunların neler olduğunu kısa başlıklar halinde ortaya 

koyduğumuzda hukukun nasıl katledildiği daha rahatlıkla görülebilecektir.

Hukuki Görüş
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 •  Öncelikle Fethullah Gülen’in bir konuşması soruşturmaya dayanak yapılmıştır. Bu kısa konuşma 

metni bütünlük içerisinde incelendiğinde herhangi bir oluşumun hedef gösterilmediği, aksine arka-

daşlarına yapılabilecek bazı komplolara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldığı rahatlıkla görülebile-

cektir. Gerek bu konuşma gerekse bununla ilişkili görülen birkaç makale paragrafı ve bir TV dizisinde 

silahlı örgütü çağrıştırabilecek suç unsurları söz konusu değildir.

 •  Savcılık soruşturmasında somut bir delil ve suç ortaya konamamış, önemli çelişkiler yaşanmıştır. 

Şüphelilere sadece, soyut örgüt suçlaması yapılmış; ceza yasalarında belirtilen, çıkar amaçlı suç ör-

gütü, terör örgütü ve silahlı örgüt suçlarından hangisiyle itham edildikleri açıkça gösterilememiştir. 

Şüpheliler silahlı örgüt suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilirken farklı bir suç olan terör örgütünden 

tutuklanmışlardır.

 •  Herhangi bir hâkim kararına dayanmayan, yasa dışı olarak internete düşen bir konuşma, soruştur-

maya ve mahkemece tutuklamaya gerekçe yapılabilmiştir.

 •  Suçun işlendiği iddia edilen tarihten yıllar sonra yapılan böyle bir soruşturmada gizliliği gerektiren 

bir durum söz konusu olmadığı halde soruşturma uzun süredir şüpheli ve müdafilerinden gizli olarak 

yürütülmektedir.

 •  Şüphelilerin tutuklanmasının üzerinden dört aydan fazla süre geçtiği ve soruşturmanın uzamasını 

gerektirecek hiçbir hukuksal neden bulunmadığı halde sırf daha fazla tutukluluğun sürmesi için dava 

açılmadığı gözlemlenmektedir.

Halen ülkede hükümete muhalefet eden gazeteciler ve daha bazı kişiler herhangi bir somut delil ol-

madığı halde, bazen basit bazı suçlamaların yanına silahlı örgüt suçlaması da ilave edilerek hükümeti 

zorla ortadan kaldırmaya kalkışmak gibi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmayı 

gerektiren ağır bir soruşturmaya tabi tutulmakta ve yargılanabilmektedirler.

Görüldüğü gibi yasama, yürütme, yargı ayırımı ortadan kalkmaya başlamış, bütün güçler yürütme 

erkinde birleşme aşamasına gelinmiştir. İnsanlar somut deliller olmadan kolaylıkla silahlı örgüt suç-

lamasından tutuklanabilmekte, hükümete yönelik yolsuzluk soruşturmaları ise kapatılabilmektedir. 

Sonuçta bütün bu gelişmeler insanların yargıya olan güvenini ortadan kaldırmış bulunmaktadır.
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Samanyolu Grup Başkanı Hidayet Karaca’nın tutuklanmasında hukuk hiçe sayılmıştır. Usule, ka-

nuna, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde  tutuklama yapılmıştır. Karacanın, 

yasanın tutuklama için aradığı somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunmamaktadır. Hâlbuki 

tutuklama için “Kuvvetli suç şüphesi olmazsa olmaz bir gerekliliktir.” Kuvvetli suç şüphesi yoksa 

kişi derhal serbest bırakılmalıdır. Şüpheliye delilleri göstermeden, kuvvetli suç şüphesinin bulunup 

bulunmadığını tartışma imkânı vermeden, tahliye talebi ya da itiraz müessesesinin etkili bir yol 

olarak değerlendirilebilmesi asla düşünülemez.

Aynı zamanda, Anayasa tarafından güvence altına alınan basın özgürlüğünü ve 64. maddede dü-

zenlenen şekliyle, “devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur, sanat eserlerinin ve sanatçının 

korunması değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri 

alır” hükmü açıkça ihlal edilmiştir. 

Sulh Ceza Hâkimlikleri, şu anda kendileri kurulmadan çok önce işlendiği iddia edilen suçlarda tu-

tuklamaya karar vermiştir. Bu durum doğal hâkim güvencesi sunmadıkları için, kendilerinden önce 

işlendiği iddia edilen suçların şüphelileri bakımından mahkeme niteliğinde değildir. Bu nedenle, 

AİHS madde 5 anlamında hâkim olmadıkları için, kendilerinden önce işlendiği iddia olunan suçlar 

açısından tutuklamaya karar veremeyecekleri açıktır. 

Hâkimlikçe Karaca hakkında CMK-109’daki adli kontrol tedbirlerinin neden yetersiz kalacağı hu-

susunda hiçbir gerekçe gösterilmemiştir. Oysa adli kontrole başvurmanın neden yeterli olmadığı, 

somut bulgulara dayalı şekilde gerekçede belirtilmelidir. Bütün bunlar objektif bir gözlemciyi ikna 

etmeye yeterli olmalıdır. Ancak gerekçede kullanılan dil, masumiyet karinesini ihlal eder nitelikte 

olmamak zorundadır. Bununla beraber, Karaca hakkında tesis edilen tutuklama ve itirazın reddi 

kararında CMK-100 mucibince zikredilen “somut delillere dayalı kuvvetli şüphe”nin nasıl oluştuğu 

belirtilmemiştir. Somut deliller gösterilmediği gibi somut olgulara dahi temas edilmemiştir. 

Sonuç ve Analiz
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Şüphelerin kuvvetli suç şüphesi yoğunluğuna ulaştığının, somut delillere dayanılarak gösterilmesi 

zorunludur (Anayasa m. 19 ve CMK-100). Oysa İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklamayı haklı 

kılacak hangi somut delillere dayanıldığı hiçbir şekilde gösterilmemiştir.

Burada dikkat çeken husus, tutuklama için zikredilen “kuvvetli şüphe”nin olgulardan çok somut de-

lillere dayalı olması şartıdır. Oysa hâkimlikçe Hidayet Karaca hakkında verilen tutuklama kararında, 

tutuklamaya esas teşkil edebilecek hiçbir somut delil zikredilmemiştir. CMK-100 şartlarına aykırı 

davranıldığı açıktır.

Bütün bunlar göz önüne alındığında Hidayet Karaca’nın bir an önce serbest bırakılması gerekmek-

tedir. 
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Ekrem Dumanlı

Ekrem Dumanlı (Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni - Gazeteci)

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Ekrem 

Dumanlı, 1993 yılında Zaman Gazetesi Kültür Sanat Servisi’nde muhabir olarak çalışmaya 

başladı. Daha sonra sırasıyla Kültür Sanat Servisi Editörlüğü ve Genel Yayın Koordinatörlü-

ğü görevlerinde bulundu. 1997 yılında medya üzerinde çalışmalar yapmak üzere ABD’ye 

giden Dumanlı, Boston’da Emerson College’da yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında 

Türkiye’ye döndü ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevini üstlendi. Halen bu 

görevini sürdüren Dumanlı’nın 12 kitabı bulunmaktadır. Dumanlı ayrıca WAN (World Asso-

ciation of Newspapers), Türkiye Yazarlar Birliği ve BJK kongre üyesidir.

2010 yılında İstanbul Emniyeti tarafından “El Kaide terör örgütü destekçisi oldukları” iddiasıyla ‘Tahşi-

yeciler’ ismindeki gruba yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu iddianameyle açılan dava tamam-

lanmadan örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle yargılanan bir sanık, 16 Mayıs 2014 tarihinde Muha-

bere Elektronik Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunarak kendilerine ‘kumpas’ kurulduğu şikayetinde 

bulunmuştur. 11 Aralık 2014 akşamında sosyal medya üzerinden, Ekrem Dumanlı’nın yanı sıra Zaman 

Gazetesi’nden ve diğer gazetelerden birçok gazeteci ile sivil toplum kuruluşu mensuplarının gözaltına 

alınacağı iddiası dile getirilmiştir. Bunun üzerine Dumanlı ve avukatları İstanbul Başsavcılığına iddiala-

rın doğruluğun teyit maksadıyla müracaatta bulunmuştur. Başsavcılık da kendileri hakkında herhangi 

bir soruşturma bulunmadığı cevabını vermiştir.

Ancak 12 Aralık 2014 tarihinde ‘makul şüphe’ yasasını onaylamasıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı 13 Aralık’ta ‘Tahşiye terör örgütü’ sanığının şikayetini değerlendirerek bir soruşturma baş-

latmıştır. Soruşturmanın gerekçesi şu şekilde ifade edilmiştir: “Silahlı örgüt kurmak veya yönetmek, 

Türkiye Cumhuriyeti devletin egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemle-

ri kullanarak örgütsel yapı oluşturarak bu yapılanma altında, iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 

belgede sahtecilik.
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Giriş
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TAHŞİYE DAVASI NEDİR? 

Tarih 22 Ocak 2010’u gösterirken El Kaide örgütüne yönelik 

Türkiye çapında yapılan operasyonlarda 122 kişi gözaltına alın-

dı. 38 kişi tutuklandı. İstanbul Başsavcılığı tarafından 12 Ma-

yıs 2010 tarihli iddianameyle aralarında “Molla Muhammed” 

lakaplı Mehmet Doğan’ın da bulunduğu 40 kişi hakkında 15 

yıla kadar hapis istemiyle “terör örgütü” davası açıldı. İstanbul 

Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın İstan-

bul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün 24 Nisan 2009 ve TEM Şube 

Müdürlüğü’nün 4 Mayıs 2009 sayılı yazıları üzerine başlatıldığı, 

örgüt evi olarak tespit edilen evde 2 adet el bombası, 1 adet el 

bombası gövdesi, 1 adet sis kutusu, çok sayıda fişek, kitaplar ve 

krokilerin bulunduğu belirtildi. 95 sayfalık iddianamede, ‘Tahşi-

ye örgütü’ şeklinde bir tespit yer almazken,  ‘Tahşiye’ kelimesi 

sadece Mehmet Doğan’ın sahibi olduğu yayınevi ismi olarak 

geçiyordu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce örgüt lideri 

olduğu iddiasıyla yargılanan 66 yaşındaki Mehmet Doğan,  17 

ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Bu süreçte davanın 

görüldüğü CMK 250 ile yetkilendirilmiş mahkemeler kapatıldığı 

için dosya Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi

” Gazeteci Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 

günü İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele 

Şube Müdürlüğü polisleri tarafından Zaman 

Gazetesi’nde gözaltına alınmıştır. Aynı so-

ruşturma gereği gerçekleştirilen diğer gö-

zaltına alınanlar arasında yazar, televizyon 

yöneticisi, dizi senaristleri ve yönetmenler 

yer almaktadır.

Sulh Ceza hâkimince verilen kararda Du-

manlı’ya yönelik TCK 314/1, TCK 267/1 ve 

9, TCK 109/ 1, 2 ve 3 ile TMK 1. ve 7. mad-

deleri kapsamındaki suçlamalar yer almıştır. 

Tutuklanma istemiyle hâkimliğe sevk edilen 

Dumanlı, Sulh Ceza hâkimi tarafından adli 

kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz 

yargılanmasına karar verilmiştir.
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Ekrem Dumanlı ile ilgili soruşturma kapsamında yöneltilen iddiaları şöyledir:

 •  Fethullah Gülen’in 6 Nisan 2009 tarihinde verdiği ve içinde ‘Tahşiyeciler’ ismi geçen sohbeti haber 

yaparak hedef gösterdiği,

 •  ‘Tahşiyeciler’ isimli grup hakkında yöneticisi bulunduğu gazete tarafından yapılan haberlerle iftira 

atarak kumpas kurduğu,

 •  ‘Tahşiyeciler’ isimli gruba yönelik operasyon gerçekleştiren emniyet mensuplarına gazetede ya-

yınlanmasına izin verdiği 1 haber ve 2 yazıyla (Ahmet Şahin ve Hüseyin Gülerce Köşe yazıları) talimat 

verdiği,

 •  Gazetede yayınlanan haberler konusunda Fethullah Gülen’den talimat aldığı,

Savcılık, Dumanlı’nın tutuklanma istemiyle hâkimliğe sevk edilmesinde TCK 314/1, TCK 267/1 ve 9 

ve TCK 109/ 1, 2 ve 3 maddelerini gerekçe göstermiştir. 

Hâkim, 19 Aralık 2014 tarihinde verdiği kararda; Dumanlı’nın üzerine atılı suçu işlediği yönünde, bu 

aşamada tutuklamayı gerektirecek somut deliller bulunmadığı, adli kontrol hükümlerinin yeterli ola-

cağı kanaatine varıldığı bundan dolayı da savcının tutuklama talebinin reddine hükmetmiştir. Ancak 

Sulh Ceza hâkimi, Dumanlı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygulaması bulunan adli kontrol tedbiri 

uygulanmasına ve bu tedbirin iddianamenin kabulüne kadar devamına karar verdiğini açıklamıştır. 

Dumanlı’yla ilgili yargı süreci, TMK 1. ve 7. maddelerinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyetini yıkma, 

ele geçirmek ve zaafa uğratmak için silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” maddelerince tutuksuz şe-

kilde devam edecektir.

İddialar
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Dumanlı’nın savcılık ifadesi, 17 Aralık 2014’te alınmıştır ve suçlamaya ilişkin sorulan sorular şöyledir:

 •  Fethullah Gülen ile tanışıklığınız var mı? Gülen’i hangi tarihten bu yana, ne kadar tanırsınız?

 •  Fethullah Gülen adlı kişinin demeçlerini, kitaplarını ve bu kişi ile ilgili haberleri takip eder misiniz?

 •  Bizzat Fethullah Gülen tarafından ya da aracılar vasıtasıyla size verilen görev ya da talimat var 

mıdır?

 •  Fethullah Gülen, 06.04.2009 tarihinde www.herkul.org adlı internet sitesinde yaptığı “İrtica Para-

noyası” adlı konuşmasında kimleri kastediyor?

 •  Fethullah Gülen’in Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV ile herhangi bir yasal bağı var mı?

 •  Zaman Gazetesi’nin yayın politikası ve gazetede yayımlanacak haberler Fethullah Gülen’in söy-

lemleri ve talimatlarına göre mi şekillenir?

 •  Fethullah Gülen’in 6 Nisan’daki konuşmasının iki gün sonra Zaman’da yayınlanması tesadüf mü-

dür?

 •  “Terör Örgütü Üretenler Yeni Tezgâh Peşinde” konulu haber yapmanızın sebebi nedir?

 •  8, 9, 10, 11, 14 Ekim ve 25 Kasım 2013 tarihli yayınlarda dershaneler konusunun sürekli sistematik 

bir şekilde işlendiği ve haberinin yapıldığı tespit edilmiştir. Dershane konusunun sürekli işlenmesinin 

sebebi nedir?

 •  25 Kasım 2013’te “Başbakan’a Açık Mektup” konulu haberin yapıldığı ve sizin de önceki Başba-

kan’a ve şimdiki Cumhurbaşkanı’na yazdığınız mektup tespit edilmiştir. Herhangi bir dershane ile 

yasal bağınız var mı? Dershane konusunun gazetede sürekli gündeme getirilmesinin sebebi nedir?

 •  Gazete yazarlarına yazı talimatı verdiniz mi?

Bunların yanı sıra Dumanlı’ya, 19 Mart 2014’te CNN Türk Televizyonu’nda katıldığı 5N1K programında 

sunucunun soruları üzerine yapılan konuşmalar da soru olarak yöneltilmiştir. 

Soruşturma Dosyası Kapsamında 
Sorulan Sorular
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Savunma

A.   Gazetede Kimseden Talimat Alarak Haber ve Yazı Yayınlanmadı

Dumanlı, savcının kendisine yönelttiği sorulardan Fethullah Gülen’den talimat alarak yayın yaptığı 

iddiasına; Fethullah Gülen’i sohbet ve vaazlarından din âlimi olarak tanıdığını ve Gülen’in Zaman 

Gazetesi ile bağı olmadığını söyleyerek savunmasını gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte Dumanlı, Gü-

len’in sadece Cuma günleri ‘Kürsü’ isimli köşe yazısının yayınlandığını ve Zaman Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmenliği süresince kendisinden herhangi bir haber ya da yazı talimatı almadığını ifade etmiştir. 

Dumanlı kendisine sorulan Fethullah Gülen’in 6 Nisan 2009 tarihli internet üzerinde yayınlanan ko-

nuşmasını ise hatırlamadığı savunmasında bulunmuştur.

B.   Gülen’in Söz Konusu Konuşması Başka Gazete ve Gazeteciler Tarafından da Kullanıldı

Dumanlı, Gülen’in konuşmasının 2 gün sonra haber yöneticisi bulunduğu Zaman Gazetesi’nde yayın-

lanması ile ilgili soruya ‘editör tercihi’ şeklinde savunma yapmıştır. Dumanlı sayfa editörlerinin haber 

değeri taşıyan her şeyi yayınlayabileceğini söylerken kendisinin her sayfaya tek tek bakamayacağını 

dile getirmiştir. Ayrıca Dumanlı savunmasında söz konusu konuşmayı sadece kendi yayınlarında değil; 

Hürriyet Gazetesi’nden Ertuğrul Özkök’ün köşe yazısında, Vatan Gazetesi’nde bir haberde, Hüseyin 

Gülerce ve Ahmet Şahin’in yazılarında da yazıldığını söylemiştir. Dumanlı kendisine yöneltilen Gü-

lerce ve Şahin’e talimatla yazı yazdırdığı iddiasını ise kesinlikle kabul etmediğini savunmuştur. Aynı 

soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Hüseyin Gülerce ve Ahmet Şahin de talimat iddialarını red-

detmişlerdir. 

C.   Gazete Yayınları Suçmuş Gibi Gösterildi

Savcı ifade sırasında, Ekrem Dumanlı’ya neden Fethullah Gülen ile röportaj yaptığını sormuştur. Buna 

karşılık Dumanlı Gülen ile gazetecilik faaliyeti kapsamında röportaj yaptığını dile getirmiştir. Dumanlı 

soruşturma kapsamında ismi geçen ‘Tek Türkiye’ isimli diziden de sorgulanmıştır. Gazeteci, diziyi hiç 

izlemediğini söyleyerek savunmasını gerçekleştirmiştir. Dershanelerin kapatılması ile alakalı yapılan 

yayınlar hakkında soru da soran savcıya Dumanlı dershanelerin kapatılmasının Türkiye için negatif bir 

etki olacağını düşündüklerini ve bundan dolayı da o yönde haber yaptıklarını belirtmiştir. 
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D.   Haber ve Yazı Yayınlamak Herhangi Bir Suç Teşkil Etmez

Savcının Dumanlı’yı tutuklanma istemiyle sevk ettiği sorgu hâkimi, Dumanlı’ya yöneticisi olduğu ga-

zetede “Tahşiyeciler” isimli terör örgütü olduğu konusunda yargılanan grup ile alakalı 1 haber ve 2 

yazı yayınlamaktan suçlandığını söylemiştir. Bunun üzerine Dumanlı söz konusu haberlerin ve yazının 

kendisi ile alakalı olmadığını ve herhangi bir talimat vermediğini dile getirmiştir. Dumanlı ayrıca haber 

ve yazı yayınlamanın herhangi bir suç teşkil etmeyeceğini savunmuştur. 

E.   “Terör Örgütü” Suçlaması Büyük Bir İftiradır

Dumanlı kendisine yöneltilen “terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasına ise 20 yıllık gaze-

tecilik tecrübesi dahilinde hiçbir zaman ve zeminde teröre izin vermediğini ifade ederek, kendisine 

yöneltilen iddiaların büyük bir iftira olduğu cevabını vermiştir.

Dumanlı’nın avukatları, gözaltı uygulamasının yanı sıra arama ve gözaltı kararında iddia edilen suç-

lardan bahsedilmemesinin hukuksuz olduğunu savunmuştur. Kısıtlama ve gizlilik kararı olduğu için 

soruşturma dosyasını inceleyemediklerini, soruşturma içeriğini öğrenemediklerini ve müvekkillerini 

de bilgilendiremediklerini bu şekilde savunma haklarının ihlal edildiğini belirtmiştir. “Devlet güven-

liğine dair suçlar” arasında bulunan TCK 309. maddeyle suçlandıklarını ifade eden avukat Gazi Tanır, 

bu suçun mağdurunun ‘devlet’ olduğu ama dosyadaki şikayetçinin ise halen yargılanmakta olan bir 

sanık olduğunu dile getirmiştir ve bu kişinin yargılandığı davanın sonucu beklenmeyerek hukuki hata 

yapıldığını ileri sürmüştür.

Avukat Tanır,  müvekkilinin “devletin egemenliğini ele geçirmek” iddiasıyla suçlandığını ama bunun 

nasıl yapacağının anlatılmadığını aktarmıştır. Savcının emniyette silahlar altında ifade almasının da 

bugüne kadarki uygulamalara ters olduğunu ifade etmiştir. Dumanlı ve avukatları soruşturma kap-

samında kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek salıverilmelerini talep etmişlerdir. Sulh 

Ceza hâkimi, gazeteci Dumanlı’ya ilişkin bu aşamada tutuklamayı gerektirecek ölçüde kuvvetli suç 

şüphesine dayalı somut deliller bulunmadığını söylemesine rağmen adli kontrol (yurt dışına çıkış ya-

sağı) ile serbest bırakılmasına karar vermiştir. 
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 •  Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), bir kişinin bireysel suçlarda 24 saat, örgütlü suçlarda 48 saat 

içinde hâkim karşısına çıkarılmasını emreder. Ancak örgütlü suçlar için zorunlu şartlarda 1’er günlük 

ek gözaltı süresi alınarak toplam süre 4 güne çıkarılabilmektedir. Dumanlı için “zorunluluk şartları” 

belirtilmeden keyfi olarak 4 günlük gözaltı süresinin uygulandığı ve bunun 1 gün daha uzatılıp 5 güne 

çıkarıldığı görülmüştür. 

 •  Soruşturma savcısının ifade alma işlemini Çağlayan’daki adliye odasında yapması gerekirken; Em-

niyet binasında, polisler eşliğinde, silahların gölgesinde bir ifade alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu 

uygulama; Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince hukuka 

aykırıdır.

 •  Suçlama sebebinden ilk kez ifade alma sırasında bahseden savcı, Dumanlı’ya, “Tahşiye” isimli 

bu raporun yazıldığı tarihte hâlâ davası süren “El Kaide” bağlantılı bir örgüt nedeniyle suçlandığını 

anlatmıştır.  

 •  Ekrem Dumanlı’nın adliyeye sevk edilmesiyle beraber sorgudan hemen sonra karar vermek yerine 

hâkim keyfi bir şekilde kararı bir gün sonraya bırakmıştır.

 •  Kararın bir gün sonraya bırakısıyla beraber Ekrem Dumanlı için uygun ortam hazırlanmamıştır. Ne-

zarethanelerin soğuk olmasının yanı sıra kendilerine yatmaları için uygun bir ortam temin edilmemiş-

tir. Bu durum; Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 4. ve 25. maddesine aykırıdır.

 •  Dumanlı’nın hâkimliğe sevk yazısını savcılar keyfi olarak bir gün geciktirmiştir.

 •  Ekrem Dumanlı’nın avukatları kendilerinden soruşturma dosyasının içeriğinin saklandığını dile 

getirmişlerdir. Bu da Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 22. maddesine aykırıdır.

 

Usul ve Ceza Hukuku Bağlamında 
Tespit Edilen Aykırılıklar
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Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, Ceza ve Ceza Muhakemesi Öğretim Üyesi

       Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zeki Yıldırım, Ceza ve Ceza Muhakemesi Öğretim Üyesi

İnsan için serbestlik ve özgürlük asıldır. Yasaklanan fiiller, davranışlar istisnadır. Suçlar, cezalar ve 

güvenlik önlemlerinin kanunda belirtilmiş olması gerekir. Biz buna suçta ve cezada kanunilik ilkesi 

diyoruz (bk. TCK m.2). Bu ilke; kişilerin hangi davranışlarının-fiillerinin suç oluşturduğunun, yasak-

landığının ve bunlara ne tür cezalar verileceğinin kanunda açıkça belirtilmiş olması anlamına gelir. 

Bu temel kural, otoritenin keyfi suçlamalarını engelleyici olduğu gibi, kişiler açısından da güvence 

oluşturur. Ceza hukuku, dışa yansıyan insan davranışlarıyla ilgilidir. Genelde ahlak ve dinin ilgi alanı 

diyebileceğimiz; kişinin iç dünyasıyla, vehimlerle, tahminlerle, algılarla, varsayımlarla, kabullerle il-

gilenmez. Onun ilgi sahası; dış dünyaya yansımış, irade eseri olan, bir fiilin kanunda tanımlanan suç 

fiilini oluşturup oluşturmadığıdır.

Toplumsal ilişkiler, temaslar, kişilere duyulan sevgi ve saygılar, fikirlere verilen değer, fikri yakınlık 

içinde olmalar, siyasi, felsefi, dini akımlar, sivil toplum oluşumları gibi toplumda var olan farklılıklar-

dan birine kişinin kendisini mensup veya yakın hissetmesi, bir suç isnadı sebebi olmaz. Demokratik 

çağdaş toplumların önemli bir özelliği örgütlü toplum olmalarıdır. Ceza hukukunun bir diğer temel 

prensibi suçun şahsiliğidir.

Bazı durumlarda, mesela zorunluluk halinde, fiil suç oluştursa da kusurluluğu kaldıran bir sebep bu-

lunduğundan failin cezalandırılmaması gerekir. Bazen de meşru müdafaa olduğu gibi, kanunda ta-

nımlanan suç neticesi gerçekleştiği halde suç oluşmaz. Biz bu son hale “hukuka uygunluk sebebi” 

diyoruz ki; basının haber verme hakkı da hakkın kullanılması kapsamında bir hukuka uygunluk se-

bebidir. Bu durum TCK m. 26/1 “Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez.” diyerek belirtildiği gibi, 

maddenin gerekçesinde de açık bir şekilde ifade edilmiştir.1

Hukuki Görüş

1   “Bir hakkı kullanan kimsenin hukuka aykırı bir şekilde hareket etmiş sayılamayacağı, bilinen bir gerçektir. Bir hak, kanun, 
tüzük, yönetmelik, genelge gibi nizamlara dayanabilir ve hukuken tanınmış ve düzenlenmiş olmak kaydıyla, bir mesleğin 
icrasından da doğabilir.”
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5187 sayılı Basın Kanunu 3. maddesi “Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, 

yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.” şeklindeki tespitiyle bu hakkın kullanım alanını göster-

mektedir. Yargıtay da vermiş olduğu birçok kararında, öncelikle haber verme hakkının “görünüşte 

gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi ve konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık” kuralları 

çerçevesinde kullanıldığı sürece hukuka uygun olduğunu ifade etmiştir.2

Temel haklar açısından baktığımızda ifade hürriyeti3 demokrasinin omurgasıdır. AİHM kararlarında 

düşünce özgürlüğünün önemini “ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun asli temellerindendir, bu 

toplumun ilerlemesinin ve her bireyin kendini gerçekleştirmesinin temel koşullarından birini oluştu-

rur”4 şeklinde belirtmiştir. İfade özgürlüğünün kullanılma mecralarının en önemlisi, basın özgürlüğü 

olup; AİHM’nin “hukukun üstünlüğü ilkesine göre yönetilen bir devlette basının ayrıcalıklı bir role 

sahip olduğu” yönündeki tespiti5,  demokrasilerde basının yerinin belirlenmesi açısından önemlidir. 

AİHS 10. maddesi6 temel bir prensip olarak herhangi bir ayrım yapmaksızın; kişi, grup, sivil toplum 

örgütü ya da medya türü tarafından yayılan her tür düşünceyi koruma altına alır.7 

2   Yar. 4. HD. T. 22.11.2000, E. 4-1672, K. 1720 “Anayasal güvence altında bulunan basın hak ve hürriyetinin yine yasalarca 
korunan kişilik haklarına üstün tutulabilmesi için haber verme, yorum ve eleştiri hürriyetinin öğretide ve uygulamada 
tartışmasız benimsenen gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi ve konu ile ifade arasında düşünsel bağ çerçeve-
sinde kullanılması gerekir. Bu kurallardan herhangi birinin ihlali halinde, saldırıya uğrayan kişisel hak, korunmaya değer 
bir üstünlük kazanır.” (Kazancı Bilişim-İçtihat Bankası/Yar. 4. HD. T. 23.05.2005 E. 11132, K. 5506 “…Davacının bu konumu 
ve siyasi kişiliği nedeniyle eleştirilmesi ve hatta bu eleştirinin sert bir dille yapılması da hukuka aykırılık oluşturmaz. Dava 
konusu edilen yayın bu anlamda incelendiğinde davacının kişilik haklarına zarar verecek ve eleştiri sınırını aşacak nitelikte 
bir ifade şekli içermemektedir. Yazının son bölümünde yer alan şiirde geçen nitelemelerin ise davacıya yönelik olduğu 
anlamı çıkmamaktadır. Bu durumda hükümetin icraatları kamu yararı düşüncesiyle ve sert bir dille eleştirilmiş olup, top-
lumsal ilginin varlığı da açıktır. Davacının kişiliğine yönelik herhangi bir saldırı yoktur…” (Kazancı Bilişim-İçtihat Bankası)./
Yar. HGK. T. 15.05.2002, E. 4-413, K. 409, “Tanınmış kişilerin davranışlarını, yaşayış tarzlarını halkın bilmesinde yarar bu-
lunmaktadır. Toplum bu sayede siyasi kişiliği bulunanları tanıyacak ve ilerde ona göre davranacaktır. Olayda, davacıların 
davranışları kamuoyuna yansıtılırken aynı zamanda eleştirilmiş olup konu ile ifade arasında da düşünsel bağ bulunmak-
tadır. Haberde; suçlayıcı, küçültücü, kamuoyunu yanıltıcı sözlere yer verilmemiş olup, basının ‘haber verme hakkı’ sınırları 
içinde kalınmıştır. Bu durumda hukuka aykırılıktan ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğundan söz edilemez” (Kazancı 
Bilişim-İçtihat Bankası). 
3   “Olumlu bulunan ya da saldırgan gelmeyen ya da insanların tahammül edip kayıtsız kalabildiği bilgi ve fikirler değil; sal-
dırgan gelen, sarsıcı özellik taşıyan veya rahatsız eden fikirler de demokratik toplumun vazgeçilmez özellikleri olan çoğul-
culuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gereklerindendir.” (Handyside-Birleşik Krallık, 1976; Arslan-Türkiye, 1999;  Sunday 
Times-Birleşik Krallık, 1979; Lingens-Avusturya, 1986; Oberschlick-Avusturya, 199; Thorgeirson-İzlanda, 1992; Jersild- Da-
nimarka, 1994; Goodwin-Birleşik Krallık, 1996; De Haes ve Gijels-Belçika, 1997; Dalban-Romanya, 1999; Thoma-Lüksem-
burg, 2001; Jerusalem-Avusturya, 2001; Maronek- Slovakya, 2001; Dichand ve diğerleri-Avusturya, 2002)
4   Lingens-Avusturya, 1986; Şener-Türkiye, 2000; Thoma-Lüksemburg, 2001; Maronek-Slovakya, 2001; Dichand ve diğer-
leri-Avusturya, 2002 vb. 
5   Castells-İspanya, 1992; Prager ve Oberschlick-Avusturya, 1995. 
6   AİHS m.10 “1. Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritele-
rinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, 
devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir.”
7   İfadenin içeriğine yönelik olarak uyguladığı kısıtlama, sadece ırkçılık ve Nazi ideolojisinin savunulması ve düşmanlık ve 
ırksal ayırımcılığa teşvike yönelik fikirlerin yayılmasıyla ilgilidir. (Lehideux ve İsorni/Fransa, 22 Eylül 1998, Schimanek/
Avusturya, 1 Şubat 2000)
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10. maddenin “haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir” şeklindeki ifadesiyle sağla-

dığı hak, bilgi ve kanaatlerin açıklanması özgürlüğüdür. İfade özgürlüğü bir ülkenin siyasi hayatının 

ve demokratik sisteminin temelini oluşturur. AİHM’e göre ifade özgürlüğü, demokratik bir toplumun 

asli temellerinden birisi olmanın yanında toplumun ilerlemesinin ve her bireyin kendi gelişmesini 

sağlamasının temel şartlarından birini oluşturur.  “…Basının, anılan bilgileri ve fikirleri bildirme zorun-

luluğunun yanı sıra, halkın da bunları almaya hakkı vardır. Basın özgürlüğü, kamuoyuna siyasi liderle-

rin fikir ve tutumlarının keşfedilmesi ve bunlara ilişkin bir kanaat oluşturulması için en iyi araçlardan 

birini sağlamaktadır… Sözleşmeci devletler, ceza hukukunun ağırlığını medya üzerine toplayarak, 

toprak bütünlüğü veya ulusal güvenliğin korunmasının veya suç ve asayişsizliğin önlenmesinin halkın 

bu hususlarda haber alma hakkını kısıtladığını ifade edemezler.”  Bilgi ve fikirleri açıklama özgürlüğü, 

bilgi ve fikirlere ulaşma özgürlüğü birbirini gerekli kılar, hakikatin iki ayrı yüzüdür, birisi olmadan diğeri 

olmaz. 

Bu genel bilgiler çerçevesinde olayımıza baktığımızda, Sayın Fethullah Gülen’in 2009 yılında inter-

nette yayımlanan bir sohbeti, Zaman Gazetesi tarafından iki gün sonra “Terör örgütü üretenler yeni 

tezgâh peşinde” şeklinde üçüncü sayfasında haber yapıldığı, bu haberden yaklaşık beş yıl sonra da 

gazetenin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın, 14 Aralık 2014 günü İstanbul Emniyeti Terörle 

Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Zaman Gazetesi’nde gözaltına alındığı anlaşılmaktadır. 

Soruşturmanın gerekçesi “Türkiye Cumhuriyeti devletin egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, 

yıldırma ve tehdit yöntemleri kullanarak örgütsel yapı oluşturarak bu yapılanma altında, iftira, kişiyi 

hürriyetinden yoksun kılma, belgede sahtecilik” şeklinde ifade edilmiştir. Sulh Ceza hâkimince verilen 

kararda Dumanlı’ya yönelik TCK 314/1, TCK 267/1 ve 9, TCK 109/ 1, 2 ve 3 ile TMK 1 ve 7. maddeleri 

kapsamındaki suçlamalar yer almış, Dumanlı adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Dosyada delil olarak, 

yukarıda belirtilen haber ve konuyla ilgili gazete yazarlarının iki yazısı yer almıştır.

Bu veriler hukuki açıdan değerlendirildiğinde; Sayın Fethullah Gülen’in konuşması ifade hürriyeti, 

eleştiri hakkı kapsamında bir hakkın kullanımı şeklidir. Nitekim Sayın Gülen dışında medya ve basında 

birçok kişi eleştiri hakkını kullanmıştır. 

8   Handyside-Birleşik Krallık, 1976. 
9   Sürek ve Özdemir/ Türkiye, 1999, Lingens-Avusturya, 1986, Şener-Türkiye, 2000; Thoma-Lüksemburg, 2001; Dichand ve 
diğerleri-Avusturya, 2002, vb.
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SBu haberin içeriğinde suç unsuru oluşturacak bir ifade yoktur. Kendisi suç olmayan bir haberin başka 

bir suçun unsuru olması nasıl mümkün olabilir? Güncel, kamuoyunun ilgisine mazhar bir konuşma, 

içeriğe sadık kalınarak haber yapılmıştır. Konuşma, olumsuz bir itham, hüküm benzeri bir şey içerme-

mekte; ikaz, kişisel öngörüler çerçevesinde uyarıda bulunmaktadır. Zaman Gazetesi de bu konuşmayı 

haberleştirmiştir.

Cumhuriyet savcısının iddiaları ve sulh hâkiminin kararı ceza kanununda yer alan en ağır suçları ifade 

etmektedir. Ancak bu iddiaları destekleyen, en azından basit şüphe oluşturacak bir emare bile ortada 

yoktur. Kişilerin birbirlerini tanımaları veya siyasi, felsefi, dini bir harekete mensup olmaları suçlan-

maları için yeterli bir sebep değildir. Delilsiz kabullerle, iddiaya dayanak oluşturacak herhangi bir fiil 

belirtilmemekte, nedensellik ilişkisi olmayan, isnat edilebilme niteliği bulunmayan suçlar sayılmakta-

dır. İfade hürriyeti ve basın özgürlüğü bakımından açık bir tehdit oluşturacak bu durum muhatapların 

dışında tüm vatandaşlar açısından kaygı ve endişe verici niteliktedir.
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Dosyada delil olarak tek bir silah vb. unsur olmamasına rağmen, sadece iki yazı ve bir haberle 

“terör örgütü yöneticisi” yapılan Ekrem Dumanlı, anayasal kurallar ve özgürlükler çerçevesinde ku-

rulmuş ve faaliyet gösteren dershanelerin kapatılmasıyla ilgili haberlerle ‘kamuoyu oluşturmakla’ 

suçlanmıştır. 

Dosyada delil olarak tek bir silah yer almazken, hâkim de “bugüne kadar cebir ve şiddet içeren 

eylem ve işlemleri tespit edilmemiş olsa da” diyerek silahlı örgüt suçlamasını kendi eliyle çürüt-

müştür. 

Savcının, gözaltına alma talebinde ve tutuklamaya sevk etme kararlarında şüphelilere yöneltilen 

suçlamalardan iftira suçu (TCK 267), 2011 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

Buna rağmen, bu maddeden tutuklama talebinin hukuksuzluğu da sorgu aşamasında fark edilerek 

karara geçmiştir. Bu da sürecin keyfiliği ile ilgili fikir vermektedir. Operasyonlar kapsamında suçla-

ma konusu olan “Tahşiye” örgütü ile ilgili yazı ve senaryo yazanlar serbest kalmıştır. Konuyla hukuki 

açıdan ilgisi olmayan gazete ve TV yöneticileri de tutuklanmaları için hâkimliğe sevk edilmiştir.

Suçlama konusu El Kaide-Tahşiye davası, daha derdest ve karara bağlanmamışken, bu aşamada 

yargısal sürecin “kumpas” şeklinde ilan edilmesi de 14 Aralık soruşturmasının hukukun dışında bir 

proje olarak işlediğini açıkça göstermektedir. 

Sonuç ve Analiz
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Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya

Ceyda Karan (Gazeteci)

Ceyda Karan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü’nü bitir-

miştir. Cumhuriyet Gazetesi İstihbarat Servisi’ndeki stajla başlayan meslek hayatı birçok 

farklı mecrada devam etmiştir. Ajansçılıktan, dergiciliğe, ilk özel televizyonlardan gazetele-

re uzanan pek çok alanda muhabir, editör ve şef olarak çalışmıştır. İlk profesyonel deneyimi 

Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğünde olmuştur. Daha sonra ANKA Ajansı’na geçen 

Karan, daha kuruluş yıllarında Kanal D Haber Merkezi ve Dış Haberler Servisi’nde görev 

almıştır. 28 Şubat döneminde 32. Gün Programı’nda Mehmet Ali Birand’ın yapımcılığı ve 

asistanlığını yapan gazeteci 1998 yılı başında Radikal Gazetesi Dış Haberler Servisi’nde 

mesleğine devam etmiştir. 1999 başlarında Radikal Gazetesi’nde Dış Haberler Şefi olan 

Karan, 3 yıla yakın bölüm şefliğinde bulunmuştur. 2005’ten itibaren “Tersine Dünya” adlı 

köşesinde dünyada yaşanan olayları analiz etmiştir. Radikal Gazetesi’nden 2010 Kasım 

ayında ayrılan Karan, Habertürk Televizyonu Dış Haberler Şefliği görevini üstlenmiştir. Ocak 

2013’te Habertürk’ten de ayrılmış, 13 Haziran 2013’ten 1 Ağustos 2014’e kadar Taraf Ga-

zetesi’nde köşe yazarlığı yapmıştır. Karan, bu tarihten itibaren yazılarını Cumhuriyet Gaze-

tesi’nde sürdürmektedir.

Hikmet Çetinkaya (Gazeteci)

Hikmet Çetinkaya, 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışmaya başladı. 30 yılı aşkın 

bir zamandır çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi’nin uzun bir süre İzmir danışmanlığını yapmıştır. 

2000 yılından itibaren 5 sene gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Özellikle 

tarikat-ticaret-siyaset üçgeni hakkında yazdığı yazılarla tanınır. Türkiye İnsan Hakları Kuru-

mu (TİHAK) kurucu üyesidir. 25 adet kitabı bulunmaktadır. İkinci kitabı ile Türkiye Gerçeği 

(1976) Türk Dil Kurumu Röportaj Dil Ödülü almıştır. Gazeteciler Cemiyeti yarışmalarında 14 

kez ödül kazanana Çetinkaya, Cumhuriyet Gazetesi’nde 100’e yakın dizi röportaj ve araş-

tırma yayınları. 1990-2001 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Koordina-

törlüğünü yaptı. Çetinkaya, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu ve Cumhuriyet Vakfı üyesidir. 

Halen Cumhuriyet Gazetesi’nin 5. sayfasında “Politika Günlüğü” isimli köşenin yazarıdır.
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nin matbaasının çıkışında gazeteleri dağıtacak araçları durdurdu. Gazeteleri basın savcısına incelemesi 

için gönderen polisler 40 dakika kadar matbaada gazetelerin çıkışını engelledi. Yayınlanan ekin yanı 

sıra aynı gün Ceyda Karan ‘Engizisyon tehlikesi’ ve Hikmet Çetinkaya ise ‘Charlie Hebdo’ başlıklı ya-

zılarında, Fransız mizah dergisine yapılan saldırıdan sonra derginin bastığı Hz. Muhammed’in olduğu 

iddia edilen karikatüre yer vermiştir. “Toutest Pardonne” (her şey affedildi) yazılı karikatürde ağlayan 

bir insanın elinde “Jesuis Charelie” (ben Charlie’yim) yazısı bulunuyordu. Bu yazılardan hemen sonra 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo dergisinin son sayısından 4 sayfalık bir seçki yayım-

layan Cumhuriyet Gazetesi ve köşelerinde derginin bir karikatürüne yer veren Hikmet Çetinkaya ve 

Ceyda Karan hakkında 1.280 kişinin şikâyeti üzerine “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” 

suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatmıştır. Bu kapsamda Karan ve Çetinkaya’nın ifadeleri alınmıştır. 

Savcı 08.04.2015 tarihinde Karan ve Çetinkaya hakkında bir iddianame hazırlamıştır. 

Charlie Hebdo Nedir? 

Charlie Hebdo, Fransa’da yayımlanan haftalık mizah der-

gisidir. “Charlie Hebdo” “Haftalık Charlie” anlamına gel-

mektedir. İlk sayısı 1969’da yayımlanan dergi 1982’de 

kapanmış ve 1992’de yeniden yayın hayatına dönmüştür. 

Sol eğilimli bir yayın anlayışı olan derginin tekrar yayı-

na girmesinden sonra sırayla François Cavanna (1969-

1981), Philippe Val (1992-2009) ve 2009 yılından iti-

baren de Stéphane Charbonnier editörlüğünü yapmıştır. 

Hiçbir konuda polemikten kaçınmama politikası izleyen 

dergi, karikatürler yoluyla her türlü inanç ve dogmaya 

ağır eleştirilerde bulunmuş ve haklarında çok sayıda dava 

açılmıştır. Katolik Kilisesi de davacılar arasındadır.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo 7 Ocak 2015 

günü bir terör eyleminin hedefi oldu. Derginin Pa-

ris’teki merkez binasına kendisini ‘Müslüman’ ola-

rak tanıtan 3 kişi tarafından yapılan saldırı sonucu 

10’u gazeteci, 2’si polis memuru olmak üzere 12 

kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Gazetesi de sal-

dırıyı kınamak adına hadiseden birkaç gün sonra 

Charlie Hebdo dergisinin karikatürlerinden bir seçki 

yaparak bunu gazeteye ek bir sayı olarak vermek 

istedi. Ancak 14 Ocak 2015 tarihinde polisler, ka-

rikatürlerin toplumda tehlikeli bir etki doğuracağı 

gerekçesiyle hiçbir yargı kararı olmaksızın gazete-
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Cumhuriyet Gazetesi’nin, Fransa’daki silahlı saldırıda 12 çalışanı öldürülen Charlie Hebdo dergisinin 

son sayısından 4 sayfalık bir ek yayımlaması üzerine 15 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adli-

yesi’ne çok sayıda bireysel suç duyurusunda bulunulmuştur. Cumhuriyet yazarları Hikmet Çetinkaya 

ve Ceyda Karan ile gazetenin İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer ve 

Yazı İşleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç aleyhine savcılığa birçok dilekçe verilmiştir. Savcının Karan 

ve Çetinkaya hakkında öne sürdüğü iddialar şöyle sıralanmıştır:

 •   İslam peygamberi figüre edilerek Müslümanları eli silahlı, cahil, yobaz, insan öldüren, uçak kaçı-

ran varlıklar şeklinde gösteren karikatürü yayınlamak

 •  Bu karikatürlerin yayınlanması sonucunda çoğunluğu Müslüman olan ülkemizde yaşanabilecek 

olaylara sebebiyet vermek

 •  Karikatürlerin yayınlanması sonucunda oluşabilecek tahriklerin kamu güvenliği açısından açık ve 

yakın bir tehlike ortaya çıkarması ihtimali
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İddialar

TCK 216: 

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

(1)  Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge ba-

kımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir 

kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 

kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve ya-

kın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri ale-

nen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli 

olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.

TCK 218

(1)  Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın 

ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı 

oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aş-

mayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları 

suç oluşturmaz.

TCK 53

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

 •  Karikatürlerin yayınlanmasının dünyada toplumsal 

hareketlere sebep olması nedeniyle kamu barışının 

bozulması için elverişli bir ortam yaratmak

 •  AİHS’e de bakıldığında düşünce açıklama ve ha-

berleşme özgürlüğünden bahsedilirken din ve vicdan 

özgürlüğünün bir kenara bırakılmasının söz konusu 

olmaması

Savcı, Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında 

hazırladığı iddianamede yazarların “halkın bir kesi-

minin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” 

(TC 216/3) ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik 

etme” (TCK 216/1) suçlarını basın yoluyla işlediği-

ni belirtmiştir. Savcı, Karan ve Çetinkaya’nın TCK’nın 

216/1, 216/3, 218/1 ve 53 maddelerine göre ceza-

landırılmalarını talep etmiştir.
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Soruşturma Dosyası Kapsamında 
Sorulan Sorular

 •  Köşe yazılarınızda karikatürleri neden yayınla-

dınız?

 •  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. madde-

sindeki düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile 10. 

maddesindeki ifade özgürlüğü arasında öncelik 

verdiğiniz özgürlük hangisidir?

 •  Yayımladığınız çizimin Fransa ve Türkiye açı-

sından yansımasının aynı, iki toplum arasındaki al-

gının eşit olup olmayacağını düşünüyor musunuz?

AİHS 9. Madde: 

Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü

1.   Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip-

tir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek 

başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğ-

retim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya 

inancını açıklama özgürlüğünü de içerir

2.   Din veya inancını açıklama özgürlüğü ancak kamu 

güvenliğinin, kamu düzenin, genel sağlığın veya ahlakın 

ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için 

demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla 

sınırlanabilir.

AİHS 10. Madde 

1.   Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gö-

zetilmeksizin, kanaat özgürlüğü ile haber ve görüş alma-verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde; devletlerin radyo, 

televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir.

2.   Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulu-

sal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin 

önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi 

veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar 

veya yaptırımlara tabi tutulabilir.
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Savunma

Hikmet Çetinkaya’nın Savunması:

A.   Karikatür alay etmek için değil 

Çetinkaya, ifadesinde karikatürü yazma nedeni olarak Fran-

sa’da gerçekleşen olayın bir terör olayı olmasını göstermiştir. 

Çetinkaya terörün nereden gelirse gelsin veya ne olursa olsun 

bir insanlık suçu olduğunu ve Charlie Hebdo dergisine yapılan 

saldırıya bir tepki olarak yazısında söz konusu karikatüre yer 

verdiğini ifade etmiştir. Çetinkaya, karikatür sanatının bir alay-

cılık içermesi gerektiğini ancak söz konusu karikatürün alaycılık 

içermediğini dile getirmiştir. Çetinkaya, karikatürü yayınlanma-

sına sebep olarak karikatürde üzülen ve ağlayan bir insan oldu-

ğunu düşünerek yayınladığını söylemiştir.

B.   Özgürlükler arasında fark yoktur

Çetinkaya savcının kendisine yönelttiği Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 9. maddesindeki düşünce, vicdan ve din özgür-

lüğü ile 10. maddesindeki ifade özgürlüğü arasında hangisine 

öncelik verdiği sorusuna cevaben her iki özgürlüğün de kendisi 

için eşit olduğunu söylemiştir. Çetinkaya din, dil, ırk ayrımcılığı-

na karşı olduğunu da dile getirmiştir. 

C.   Karikatür, Müslümanların teröre karşı duruşunu sergi-

lemektedir

Çetinkaya, yayımladığı çizimin Fransa ve Türkiye açısından yan-

sımasının aynı olup olmayacağı sorusuna yanıt olarak; yayın-

ladığı karikatürdeki gözyaşının bir Müslümanın terör eylemine 

karşı gösterdiği duruş olduğunu belirtmiştir. Çetinkaya, ağlayan 

bir insan portresi sergileyen karikatürü aslında Müslümanların 

da bu hadiseye üzüldüğünün göstergesi şeklinde yorumlamıştır.

HİKMET ÇETİNKAYA’IN YAZISI

CHARLİE HEBDO...

12 kişi köktendinci teröristlerce 

öldürüldü...

Charlie Hebdo mizah dergisi 25 

ülkede 16 dilde 3 milyon basıldı. 

Derginin kapağında pek çok kişi-

nin Hz. Muhammet olduğunu id-

dia ettiği bir çizim var. Bana so-

rarsanız Hz. Muhammet’le ilgisi 

yoktur. O çizim insancıl ve vicdani 

bir anlayışın simgesidir; üzerinde 

şunlar yazılıdır: 

“Tout est pardonne” 

Türkçesi: 

“Hepsi affedildi!” 

Bir kez daha yineliyorum... 

Terör bir insanlık suçudur! 

Nereden gelirse gelsin!.. 

Evet! 

Terör bir insanlık suçudur! 

Elindeki kâğıtta yazılan: 

“JE SUIS CHARLIE...” 

Türkçesi: 

“Ben Charlie’yim...”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Cumhuriyet yazarları Ceyda 

Karan ve Hikmet Çetinkaya Şubat 2015 tarihinde ifade vermiştir. 
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Ceyda Karan’ın Savunması:

A.   Karikatür, terör saldırısına karşı şiddet içermeyen bir düşüncedir

Ceyda Karan, yazısında karikatüre yer vermesinin sebebi olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet 

Davutoğlu’nun dergi saldırısından sonra dünya liderleriyle Fransa’da düzenlenen yürüyüşe katılması-

na benzer bir dayanışma göstermek olduğunu belirtmiştir. Karan, liderlerin terör saldırısına karşı gös-

terdiği tepkinin bir benzerini basın mensubu olarak kendisinin sergilediğini belirtmiştir. Karan, yaşam 

hakkına ve her türlü şiddete karşı, içinde saldırganlık, hakaret ya da şiddet içermeyen herhangi bir 

düşüncenin dile getirilmesini desteklediğini dile getirmiştir. 

B.   Bir eylem şiddet içermedikçe özgürce ifade edilebilmeli

Karan, savcının kendisine yönelttiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesindeki düşünce, 

vicdan ve din özgürlüğü ile 10. maddesindeki ifade özgürlüğü arasında önceliğinin olup olmadığı so-

rusuna; din ve vicdan özgürlüğü ile ifade özgürlüğü arasında öncelik kurmadığını ifade ederek cevap 

vermiştir. Buna ek olarak herhangi bir eylemin şiddet içermediği müddetçe ve hakarete yol açmadığı 

durumlarda tamamen özgürce ifade edilebilmesinden yana olduğunu savunmuştur. 

C.   Evrensel değerler, insan hakları ve özgürlükleri ülkeden ülkeye toplumdan topluma değiş-

mez

Karan; yayımladığı çizimin Fransa ve Türkiye açısından yansımasının aynı olup olmayacağı sorusuna 

evrensel değerlerin, insan hakları ve özgürlüklerin ülkeden ülkeye, insandan insana ve toplumdan 

topluma değişmeyeceği cevabını vermiştir. 

Avukat Bülent Utku ve Tora Pekin, savcıya, 9 sayfalık bir dilekçe sunarak takipsizlik kararı verilmesini 

talep etmiştir. Avukat Utku, dosyada tek tip şikâyet dilekçelerinin olduğuna dikkat çekerek dilekçe-

lerdeki Hz. Peygamber’in çiziminin yasaklandığı yönündeki iddianın ispatlanamadığını vurgulamıştır. 

Avukat Utku karikatürleri yayınlamanın suç olup olmadığına İslam ulemasının yaklaşımının değil, ceza 

yasası kıstaslarının esas olacağını dile getirmiştir. Savcının yazarları suçladığı TCK 216. maddesine 

göre karikatürlerin yayınlanmasının bir suç olmadığı belirtilirken aynı maddede yer alan suç içeriği 

tanımına göre farklı dine mensup iki halkın birbirlerine karşı kışkırtılması gerekmektedir. Avukat Utku 

da savunmasını bu temelde yapmıştır.
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CEYDA KARAN’IN YAZISI 

ENGİZİSYON TEHLİKESİ

Türkiye’nin önde gelen sağcı aydınlarından Taha Akyol, Charlie Hebdo katliamı vesilesiyle İslam 

dünyasının içine saplandığı durumu “Müslüman Ortaçağı” mefhumuyla izah etmiş. Maalesef son 

derece isabetli görünen bu saptamanın kaçınılmaz sonucu, giderek baskın hale gelen cihatçı Sele-

filiğin “Müslüman Engizisyonu” tehlikesiyle karşı karşıya olmamız demek. Türkiye’yi yöneten siyasi 

heyetin beyan ettiği görüşlere ve tekelinde tuttuğu yandaş medyanın tartışmalar vesilesiyle ahaliye 

zerk ettiklerine bakınca; bu, açık seçik ortada. Televizyonları izleyince varacağınız sonuç ise net: 

Meğer Samuel Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” tezinin en büyük alıcıları, yıllardır bu tezi 

lanetleyip/olumsuzlayıp duran siyasal İslamcı aydınlarmış. 

“İslamcı aydınlarımızdaki” reaksiyonerliğin güçlü olduğunu bilmiyor değildik. Ancak çok daha derin 

patolojik sorunları bu vesileyle ortalığa saçıldı. Batı’yı tartışmadan kendi kendilerini konuşamıyorlar 

bile. Kendini sürekli başkalarının eylem/edimlerinden yola çıkarak izaha çabalamak, mütemadiyen 

kurban/patlamış kum torbası misali olmak ne acıklı bir varoluş. “Dış güçler, komplocular, büyük ta-

sarımcılar…” Sanırsınız Asya, Uzakdoğu, Latin Amerika hiç sömürgecilik görmemiş, bilmiyor. Bunlar 

bir de kendilerini en büyük “antiemperyalist” zanneder. “Özeleştiriyi” katiyetle barındırmayan bir 

“medeniyet iddiasının” elim manzarası… Kanımca İslamiyetin de katkılarının eksik olmadığı evren-

sel değerleri hiçbir biçimde anlayamamış bir zihniyetin tezahürü… 

Pek azı çıkıp şu soruları sorabiliyor: “Biz niye bu haldeyiz”, “İçimizdeki gayri meşruları neden net 

biçimde kınayamıyoruz”, “Hayatlarımızın bu denli ucuz olmasının asıl sebebi kendi edimlerimizin so-

nucu değil mi”, “Mezhebi, etnik çatışmalarda birbirimizi gözümüz kırpmadan nasıl katledebiliyoruz”

Avukatların dilekçesinde bir insanın veya peygamberin cinayetlere üzüldüğünü anlatan bir karikatü-

re konu olmasının hakaret ve saldırı sayılamayacağı dile getirilmiştir. Avukatlar, müvekkillerinin da-

yanışma içinde olduğu meslektaşlarının 12 silahsız arkadaşını terör saldırısında kaybetmiş insanlar 

olduğunu belirtmiş ve bu insanların saldırıya rağmen barış ve diyalog yanlısı bir yayın yaptıklarını 

savunmuşlardır. 

Avukatlar mevcut karikatürlerin yayınlanmasını basın ve ifade özgürlüğü anlamında değerlendirilmesi 

gerektiğini ifade ederek buna sebep olarak da söz konusu karikatürlerin herhangi bir şiddet ve hakaret 

içermediğini öne sürmüşlerdir. 
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“İslam medeniyeti deyip duruyoruz da demokrasi, hak, hukuk, özgürlükler ve çoğulculuk adına 

edecek tek lafımız nasıl olamıyor”, “Batılıların parmağı varsa bile, biz nasıl bu kadar kolay maşa 

oluyoruz”, “Kendi aklımız yok mu? Biz nasıl mütemadiyen kukla ve mazlum olabiliyoruz”…

İslamiyeti siyasal hırsları için kullananlardan yanıt beklemek saflık elbette. Onların “Makedonya’dan 

Kahire’ye...” retoriklerinin maddi sebepleri aşikâr. Ya “İslam dünyası 200 yıldır Batı’nın tecavüzünü 

yaşadı” diyen aydınların “fetihçi ruhu”? Endülüs’ü “hayal diyarı” görmek işlerine gelir de Avrupa’nın 

Hıristiyan ahalisinin son tahlilde bunu “İslam istilası” olarak görebileceği gelmez. İslamın “barış dini 

olduğunu” söylemek bedava. Geçmiş büyük ulemaların siyasal alanla aralarına nasıl çizgiler çekti-

ğini anlatmayı da severler. Ama aynı çizgi çekecek feraseti olmayanlar, ancak Şiilerin öldürülmesi 

için fetva vermekten çekinmemiş İhvancı Yusuf Karadavi’yi kendine “kıble” beller… Yaşananları hiç 

anlayamadıkları için “Sorun İslam devletinin hiç kurulamamış olması” gibi sayıklamalarda deva arar-

lar. Son tahlilde hep kenardan dolaşacak, patolojileri icabı Huntington’a sarılacaklardır. Kaçarı yok. 

Hanımlar beyler fark şu ki, beğenilmeyen Batı, sizin sığındığınız Huntington’ı olumsuzlamak için 

sizden fazla çabalıyor. Beğenmediğiniz Batı’nın solcu aydınları sizden daha fazla antiemperyalist, 

kendilerini yönetenleri sizden daha fazla “yerden yere vurabiliyor”. Siz toplumunuzu kutuplaştırmak-

la iştigal ederken, beğenmediğiniz Batı’nın liderleri toplumlarını kendi içlerindeki “İslam karşıtlarına 

karşı mobilize etmekle” uğraşıyor. “Irkçılık ruhlarına işlemiş” diyerek küçümsediğiniz Almanya’nın 

liderleri, İslam karşıtlarına karşı Müslümanların gösterilerinde yerini alıyor. 

Avrupa, Haçlı ruhunu gömeli çok oldu. Sadece kendi kamusal alanlarında değil. Her türlü eleştiri-

mize açık “yeni sömürgeciliklerinde de” din aygıtını kullanmıyorlar. Dertleri, geçmiş “günahlarının” 

topraklarına iş, aş, sosyal ve siyasal haklar için taşıdığı göçmenlerle entegrasyon. Geliştirdikleri “çok 

kültürlülük” çözümünde yaşadıkları sıkıntılar... Bizden farkları, sıkıntılarını ilkeleri üzerinden çözme 

çabaları. İçlerinde beterleri yok mu, var. Onlara gür sesleriyle haykıranlar çoğunlukta… Ve yine biz-

den farklı olarak onların hakiki aydınları Avrupa’da yaşayan her Müslümana “potansiyel terörist” 

gözüyle bakmanın radikal köktendincilerin ekmeğine yağ süreceğinin ayırdında. 

Biz asıl, Türkiye, cumhuriyetçi ve seküler deneyimiyle normal koşullarda sıkıntıların devası olabile-

cekken, memleketimizi “savaşın kaçınılmaz cephesi” yapanlara yanalım… Biz Anadolu topraklarına 

“fanatizm” ekilmesine izin verenlere yanalım… Biz, ifade özgürlüğünü hedef alan terörü kınamaya 

giderken, “Meydanları onlara bırakamazdık” diyebilen zihniyet tarafından yönetildiğimize yanalım… 

Bir de yönetenlere televizyonlardan verebilecek tek tavsiyeleri “Bu kadar siyasi İslamcı görüntü ve-

rilmesin, sonra başımız derde girecek” olan sözde aydınlarımızın bulunmasına…
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Yrd. Doç. Dr. Günal Kurşun, İnsan Hakları Gündemi Derneği

Raporun giriş bölümünde, Fransız Charlie Hebdo mizah dergisinin bu yılın Ocak ayının başlarında bir 

terör eylemine hedef olması ve sonucunda 12 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan bu eyle-

me kaynaklık teşkil eden İslam dini peygamberi Hz. Muhammed karikatürleri yayınlanması olayı 

özetlenmektedir. Bu olaya bir tepki ve Charlie Hebdo dergisi ile dayanışmanın bir göstergesi olarak, 

Cumhuriyet Gazetesi’nde söz konusu karikatürleri içeren bir ek düzenlenerek dağıtılmış ve bu çerçe-

vede gazetenin köşe yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan da, köşe yazılarına ayrılan bölüm 

içerisinde Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed karikatürü içeren kapağına yer vermişlerdir.  Bu 

yayın üzerine çok sayıda kişinin şikayetiyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından Basın Kanunu uyarınca 

gazetenin sahibi, genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü ile adı geçen köşe yazarları 

hakkında bir soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında Çetinkaya ve Karan’ın da ifadelerine 

başvurulmuştur. Yapılan soruşturma sonucunda Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir iddianame ha-

zırlanarak kamu davası açılmıştır Dava halen devam etmektedir. İddianamede Çetinkaya ve Karan 

hakkında 5237 sayılı TCK’nın 216. maddesi uyarınca halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçunun 

işlendiği, bu suç basın yoluyla işlendiği için TCK’nın 218. maddesi uyarınca artırım sebebi öngörüldüğü 

belirtilmektedir.

Değerlendirme konusu raporda soruşturma kapsamında Çetinkaya ve Karan’a sorulan sorulara da yer 

verilmektedir. Bu çerçevede, adı geçenlere karikatürleri yayınlama amaçları, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 9. ve 10. maddeleri arasında hangisine öncelik tanıdıkları ve yayının Fransa ve Türkiye 

toplumlarında aynı şekilde algılanıp algılanmayacakları da sorulmuş, raporda yanıt özetlerine yer ve-

rilmiştir. Mezkur 5237 sayılı TCK’nın 216. maddesi, mülga 765 sayılı TCK’nın 312. maddesine karşılık 

gelmektedir ve bu suç, Türk doktrininde çokça tartışılmıştır. Maddenin eski haline getirilen eleştiriler 

üzerine ilk önce aleniyet unsuru, daha sonra yakın ve açık bir tehlike yaratma unsuru maddeye ek-

lenmiş, 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 216. maddesinde ise halkın benimsediği dini 

değerleri aşağılama fiilinin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde cezalandırılacağı belirlen-

miştir.

Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çeşitli kararlarıyla da açıklanmış, mahkeme net kriterler 

belirlemiştir. Özellikle AİHS m.9 ve 10 konusunda çatışma yaşanması durumunda mahkemenin bakış 

açısı da bu kriterler vasıtasıyla açıklığa kavuşturulmuştur. 

Hukuki Görüş
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Konulan kriterlerden en önemlileri aşağıda listelenmiştir:

 •  Olumlu karşılanan ya da kimseye saldırgan gelmeyen ya da insanların kayıtsız kalabildiği bilgi ve 

fikirler değil; saldırgan gelen, sarsıcı nitelik taşıyan ya da rahatsız eden fikirler de demokratik toplu-

mun vazgeçilmez özellikleri olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir (Handysi-

de/İngiltere).

 •  Basının yalnızca bilgi ve fikirleri açıklama görevi yoktur, halkın da bunlara ulaşma hakkı vardır 

(Sunday Times/İngiltere).

 •  Olguların varlığı kanıtlanabilir; oysa değer yargılarının doğruluğu kanıta başvurularak ortaya konu-

lamaz (Lingens/Avusturya).

 •  Basının yalnızca tümüyle kanıtlanmış olguları yayınlama zorunluluğu ile karşı karşıya bırakılması 

halinde hemen hemen hiçbir şey yayınlanamaz (Thargeirson/İrlanda).

 •  Bir gazetecinin, doğruluğunu kanıtlayamadığı sürece eleştirel değer yargılarını ifade etmesinin 

engellenmesi kabul edilemez. 

 •  İfade özgürlüğü AİHS m.10/2 uyarınca şu koşulla sınırlanabilir: “Kullanılması görev ve sorumlu-

luk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal 

güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve 

suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması veya 

yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı biçim koşullarına, sı-

nırlamalara ve yaptırımlara bağlanabilir.”

 •  Mahkeme, sınırlamanın sınırı konusunda da net kriterler belirlemiştir. Buna göre ifade özgürlüğü-

nün sınırlanmasında belirlenen şu üç kritere uygunluk önem taşır:

1.   Sınırlandırma kanunla belirlenmiş olmalıdır, kanunlar öngörülebilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

2.   Sınırlamanın meşru bir amacı olmalıdır.

3.   Sınırlandırma demokratik bir toplum için gerekli olmalıdır. Bu kriterler yerinde değilse, şiddet 

kullanımını özendirmeyen, silahlı direnişe çağrı yapmayan ve isyana teşvik etmeyen, nefret söylemi 

içermeyen her türlü açıklama ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilir.
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Mahkemeye göre bu üç kriter yerinde değilse, ifade özgürlüğüne getirilen sınırlama hukuka aykırılık 

taşımaktadır.

 •  9. maddede yer alan düşünce, inanç, vicdan terimlerinden anlaşılacağı gibi, burada felsefi öğreti 

bütünlüğüne sahip inanç anlamı vardır. 10. maddede ise anlamı ve kapsamı daha geniş olan “kanaat” 

veya “görüş” yani bilgilenme sonucu edinilen kişisel fikir sahibi olma durumu söz konusudur.

 •  9. maddede yer alan din ve vicdan özgürlüğü ile 10. maddede yer alan düşünceyi ifade özgürlüğü 

kimi zaman çatışabilir. Basın özgürlüğü zaman zaman özel yaşam, kişilik hakları, aile yaşamı, hatta 

adil yargılama hakkı ile çelişebilir. Hakların çatışması durumunda mahkeme, karar verirken çelişen 

hak ve özgürlükler arasında bir denge kurmaya çalışır. Bu dengede, devlete bırakılan takdir yetkisi 

önemli bir rol oynar. Devletin takdir yetkisi alana göre değişiklik gösterir. Örneğin, ticari nitelikteki ya-

yınlarda daha geniş olan takdir yetkisi, siyasal nitelikte yayınlarda daha dar bir alanla sınırlıdır. Başka 

bir deyişle, siyasal eleştirilerde basının özgürlük alanı daha geniştir.

Olayda ise Cumhuriyet Gazetesi, Çetinkaya ve Karan; ifade özgürlüğü çerçevesinde, Charlie Hebdo 

dergisine radikal İslamcı militanlar tarafından yapılan saldırıyı eleştirmek ve protesto etmek maksa-

dıyla karikatürleri yayınlamaktadırlar. Meselenin AİHM önüne gitmesi durumunda tereddütsüz şekilde 

yukarıdaki tartışmayı tekrarlayarak ifade özgürlüğü lehine karar vereceği kanaati edinilmektedir.
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Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya’nın Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo saldırısı sonrası köşele-

rinde yayınladıkları karikatürle alakalı açılan soruşturma basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kap-

samında değerlendirilebilir. Hukuki olarak da açıklanan soruşturmada Yrd. Doç. Dr. Günal Kurşun’un 

da anlattığı gibi AİHM’nin emsal kararları göz önüne alındığında soruşturmanın bir hakaret davası 

olarak değil basına bir gözdağı mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü her iki yazarın da ifade-

lerinde karikatürle alakalı dile getirdikleri bu soruşturmanın temel yaptığı iddiaları çürütmektedir. 

Çünkü yazarlar köşe yazılarında bu karikatüre yer vermelerinin gerekçesini dergiye yapılan saldırıyı 

bir Müslüman gözüyle kınama mahiyetinde açıklamışlardır. Ayrıca savcının iddianamede dile ge-

tirdiği karikatür sebebiyle Türkiye gibi Müslümanlığın çoğunlukta olduğu bir ülkede kamu güvenli-

ğinin tehdit suçlaması ise bir önermeden başka bir şey değildir. Burada çıkarımla söz konusu dava 

bir medyayı yıldırma girişimi olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca soruşturmada şikâyeti yer alan kişiler arasında iktidara yakın kişiler yer almaktadır. Bu da iki 

yazarın muhalif kişiliklerinden kaynaklı bir karşı atak olarak dile getirilebilir. Buna örnek olabilecek 

daha birçok soruşturma 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları olarak bilinen hadiseler sonrası ör-

nek gösterilebilir. Bu dönüm noktasından sonra yargıda yapılan radikal iktidara yakın değişiklikler 

sonrası muhalif gazetecilerin nefes alma ve özgür bir şekilde mesleğini icra edebilmeleri oldukça 

kısıtlanmıştır.

Ayrıca söz konusu köşe yazılarının yazıları dışında Cumhuriyet Gazetesi’nin yazıların yayınlandığı 

gün matbaasından çıkacak olan araçların polis tarafından durdurulması da medya kuruluşlarına 

bir tehdit olarak değerlendirilmiştir. Yapılan operasyon, medya gruplarının yayınlarına polis eliyle 

müdahale anlamı taşımaktadır. 

Sonuç ve Analiz

Medyaya Yapılan Müdahaleler  2014-2015



Sedef Kabaş

SEDEF KABAŞ (SUNUCU - PROGRAMCI)

Sedef Kabaş, lisans eğitimini 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bö-

lümünde tamamlamıştır. Fulbright bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi’nde Televizyon 

Haberciliği üzerine yüksek lisans yapmış, Marmara Üniversitesi’nde İletişim doktorasını 

tamamlamıştır. Atlanta CNN International’da çalışan ilk Türk gazeteci olan Kabaş, NTV, ATV, 

TV8, SKY Türk gibi çeşitli televizyon kanallarında programlar hazırlamıştır. TRT 2’de “Medya 

Medya” isimli programı hazırlayıp sunan Kabaş; 2007 yılında eğitim, koçluk, danışmanlık 

üzerine bir şirket kurmuştur. Halen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şir-

ketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir.

Gazeteci ve televizyon yapımcısı Sedef Kabaş, 19 Ekim 2014 günü 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet so-

ruşturmaları hakkında verilen takipsizlik kararına tepki olarak;  “17 Aralık soruşturmasına takipsizlik 

kararı veren hâkimin ismini unutmayın” şeklinde bir tweet paylaşmıştır. Bunun üzerine Kabaş hak-

kında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “terörle mücadelede görev almış şahısları hedef göstermek” 

iddiası ile soruşturma başlatmıştır.1 Kabaş’ın evi 30 Aralık günü polisler tarafından aranmış ve gözal-

tına alınmıştır. Laptopuna, cep telefonuna ve çocuğunun ipadine incelenmek üzere el konulmuştur. 

Sedef Kabaş, emniyet sorgusunun ardından “adli kontrol” uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye 

sevk edilmiştir.2 Ancak Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Kabaş’ı adli kontrole gerek duymadan serbest 

bırakmıştır.3  

• 62

Giriş

1   http://www.milliyet.com.tr/gazeteci-kabas-a-tweet-baskini-gundem-1992211/  
2   http://www.radikal.com.tr/turkiye/gazeteci_sedef_kabas_adliyeye_getirildi-1262191 
3   http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27868785.asp
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TCK 106

Tehdit Maddesi

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut 

veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştire-

ceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğ-

ratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte 

ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî 

para cezasına hükmolunur. 

(2) Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir 

hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, 

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sa-

yılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanı-

larak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya 

malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu 

suçlardan dolayı ceza verilir.5

TMK 6

Açıklama ve Yayınlama

İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik ol-

duğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör 

örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede 

görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya 

yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan 

üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Terör örgütlerinin; 

cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren 

veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri 

veya açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlar bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kanunun 14. mad-

desine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya 

yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-

lır. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin basın ve yayın yoluyla 

işlenmesi hâlinde, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine 

iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden 

beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.6

Sedef Kabaş hakkında iki ayrı iddianame 

düzenlenmiştir.4 Birinci iddianamede TCK 

106\1-1 CÜMLE, TMK 6\1 maddeleri uyarın-

ca dava açılması talep edilmiş, iddianamenin 

kabulü kararı ile de İstanbul 22. Asliye Ceza 

Mahkemesine 2015\20E dosyası üzerinden 

yargılama başlamışsa da ilk duruşmada mah-

keme görevsizlik kararı vererek dosyayı Nö-

betçi Ağır Ceza Mahkemesine göndermiştir.

Ayrıca İkinci iddianamede polislerin evi bas-

tığı sırada Sedef Kabaş’ın gelen sivil polislere 

siz taraflısınız demesi ve sabahlığını çıkartıp 

üstünü değiştirmek ve avukatını aramak için 

polisi kapıda 5-10 dakika bekletmesi nede-

niyle hakkında TCK 265\1, TCK125\1,3,4, 

TCK53 sevk maddeleri ile (Polise hakaret, 

Görevi yaptırmamak için direnme)  suçlama-

ları yer almıştır.  Kamu görevlisi olan polis 

memurlarının şikayetçi olmamasına rağmen 

dava açılmasına karar verilmiş olup İstanbul 

26. Asliye Ceza Mahkemesinde ( yetkisiz yer-

de) 2015\55E sayısı ile dava açılmıştır. Po-

lislerin şikayetçi olmamasına rağmen açılan 

davanın 26.05.2015 tarihli ilk duruşmasında 

beraat kararı çıkmıştır. İfadelerin ardından ka-

rarını açıklayan mahkeme, direnme ve haka-

ret suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçe-

siyle Kabaş hakkında beraat kararı vermiştir.

4   http://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/sedef-kabas-hakkinda-bir-dava-daha-sedef-kabas-kimdir-726843/
5   http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=3937
6 http://www.iskur.gov.tr/portals/0/dokumanlar/kurumsal%20bilgi/mevzuat/Kanunlar/Ter%C3%B6rle%20M%C3%BC-
cadele%20Kanunu.pdf 
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Sedef Kabaş ile ilgili soruşturma kapsamında yöneltilen iddialar şunlardır:

 •  Kabaş’ın Twitter’da Başsavcı aleyhine, bulundu-

ğu makamı hedef alarak asılsız, kasıtlı, kötü niyetli ve 

hedef gösteren paylaşımlarda bulunmak ve böylece 

Başsavcı’nın görevi nedeniyle terör örgütlerinin ölüm 

listesine alınması ihtimali 

  •  Başsavcıyı tereddüde yer vermeyecek şekilde teh-

dit etmek

  •  Başsavcıyı itibarsızlaştırmaya çalışmak

  •  Twitter’da kullanılan beyanların altında Başsav-

cının resmini de kullanarak kendisini açık bir şekilde 

hedef göstermek

 •  Görevini yapmak için eve gelen polisleri engelle-

mek, yanlısınız diye hakaret etmek 

İddialar

TCK 125/3: 

Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve ka-

naatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yay-

maya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve 

yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayı-

lan değerlerden bahisle,

işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az ola-

maz.7

TCK 265/1,2: Görevi yaptırmamak için direnme

Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelle-

mek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı 

aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi ha-

linde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hük-

molunur.8

Savcılık, hazırladığı iddianamede Kabaş’ın TCK 106\1-1 kapsamındaki suçtan dolayı altı ay ila iki yıl, 

TMK 6 kapsamındaki suçtan dolayı ise 1 ila 3 yıl, TCK125/3 kapsamındaki suçtan dolayı 6 ay ila 2 yıl,  

TCK 265 kapsamındaki suçtan dolayı 1 yıl 8 ay ila 5 yıl 4 ay arasında hapisle cezalandırılmasını talep 

etmiştir.

Gözaltı sonrasında mahkemeye adli kontrol istemiyle sevk edilen Sedef Kabaş, mahkeme tarafından 

serbest bırakılmıştır. Kabaş’ın yargılanmasına 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle başlanmıştır.

7   http://www.abchukuk.com/cezahukuku/hakaret.html 
8   http://emrahdaylan.av.tr/gorevi-yaptirmamak-icin-direnme-sucunun-cezasi-nedir.html
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Savunma

Sedef Kabaş’ın kendisine yöneltilen suçlar hakkında yaptığı savunma şu şekildedir:

A.   Tweet paylaşmak ifade özgürlüğü kapsamındadır

Sedef Kabaş kendisi ile alakalı savcının yönelttiği ve iddianamede yer verdiği “Terörle mücadele yapan 

kişilere yönelik hedef gösterme” suçunu hiçbir şekilde kabul etmediğini ve suçlamada iddia edildiği 

gibi bir kastının olmadığını söylemiştir. Kabaş, her dönem terörle mücadele edenleri alkışladığını 

söyleyerek kendini savunmuştur. Kabaş tweetindeki eleştirinin 17 Aralık’ta Türkiye’nin öğrendiği yol-

suzluk ve rüşvet olaylarının bir yargı müdahalesiyle üzerinin kapatılmasına yönelik olduğunu dile 

getirmiştir. Kabaş, tweetlerinin herkese açık olduğunu ve sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaş-

manın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur. Zaten savcının Kabaş’ı 

adli kontrol istemiyle sevk ettiği Sulh Ceza Hâkimi de savcının adli kontrol talebini reddederek dosyayı 

savcılığa iade etmiştir.

B.   Paylaşım tehdit niteliğinde değil

Türk Ceza Kanunun (TCK 106\1-1, TMK 6) maddesi kapsamında suçlanan Sedef Kabaş paylaştığı twe-

ette hiçbir şekilde birilerini tehdit etmediğini ve hedef göstermediğini söylemiştir.  Kabaş, tweetiyle 

takipsizlik kararı verilen yolsuzluk ve rüşvet dosyasına dikkat çekmek istediğini savunmuştur ve yaz-

dığı cümlede herhangi bir tehdit, hakaret ve hedef gösterme suçunun söz konusu olmadığını dile 

getirmiştir.

C.   Görevliyi engellemeye yönelik bir hareket yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından hazırlanan iddianamede, Kabaş’ın evini aramak için 

gelen polisleri engellediği belirtilmiştir. Gazeteci Kabaş; söz konusu iddiayı kabul etmediğini, polislerin 

evine habersiz geldiğini ve sivil olduklarını, bundan dolayı da hazırlanmak, avukatını aramak için izin 

isteyerek onları beklettiğini söylemiştir. Kabaş, polisleri engellemediğini aksine onlara kolaylık sağla-

dığını savunarak polislerin kendisinden şikayetçi olmadığını dile getirmiştir.

Sedef Kabaş’ın avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu; müvekkilinin attığı bir tweet nedeniyle evine bas-

kın yapmak, bilgisayarına, iPad’ine ve cep telefonuna el koymanın amacı Anayasada ve CMK’da ön-

görüldüğü gibi zorunlu bir delil aracını kullanmak değil, müvekkile ve onun şahsında yurttaşlara ifade 

özgürlüğünü kullandığı için gözdağı vermektir ve bu davranış, TCK’nın 257. maddesinde düzenlenen 

“görevi kötüye kullanma” suçuna vücut vermekte olup, sorumlular hakkında işlem yapılması zorunlu 

olduğuna dikkat çekmiştir. 
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  •  Sedef Kabaş’ın evi aranırken telefon, 

iPad ve bilgisayarlarının imajlarına değil 

asıllarına el konulmuştur.

  •  Sedef Kabaş hakkında ‘görevi yap-

tırmamak için direnme’ suçuna iddiana-

mede yer verilmiştir. Ancak söz konusu 

iddia ile alakalı aramayı yapan polislerin 

herhangi bir şikâyeti bulunmamaktadır.

 

Usul ve Ceza Hukuku Bağlamında 
Tespit Edilen Aykırılıklar

Dosya Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi

Gazeteci Sedef Kabaş’ın, attığı bir tweet nedeniyle “tehdit” ve “te-

rörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme” 

iddiasıyla yargılandığı ilk davada mahkeme görevsizlik kararı ver-

miştir. 30 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 

22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Mahkeme sanığa 

isnat edilen suçun sevk maddelerini dikkate alarak, yargılama ve 

delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst mahkemeye ait olduğunu 

belirtmiştir.  Kendi mahkemesinin görevsizliğine karar veren mahke-

me, dosyayı Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermiştir.

Sedef Kabaş’ın avukat Fatma Vildan Yirmibeşoğlu mahkemeye dos-

yaya görevsizlik verilmesi yönünde dilekçe sunmuştur. Avukat Yir-

mibeşoğlu, davanın usulen Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek 

zorunda olduğunu, soruşturma savcısının davayı yanlış mahkemeye 

açtığını belirtmiştir. Savcının, Terörle Mücadele Yasası’na göre iddi-

aname hazırladığını belirten Avukat Yirmibeşoğlu, cezanın sınırı ne 

olursa olsun Terörle Mücadele Yasası’na göre açılan davaların Ağır 

Ceza Mahkemesi’nin bakacağını, buradaki suçun da terörle mücade-

lede görev yapmış kişilerin hedef gösterilmesi olduğunu,  davanın 

görevsiz mahkemede açıldığını 5271 sayılı madde 4,5 gereğince gö-

revli olmayan hâkim ve ya mahkemece yapılan işlerin hükümsüz ol-

ması ve hâkimin takdir yetkisinin bulunmaması nedeniyle, buradan 

beraat alınsa bile dosyanın Yargıtay’dan döneceğini ifade etmiştir.

Mahkeme sırasında hâkim, görevsizlik talebine ilişkin sanık Sedef 

Kabaş’a söz vermiştir. Söz alan Kabaş da görevsizlik açısından bir 

diyeceğinin olmadığını belirterek “Öncelikle beraatımı talep ediyo-

rum. Savcıyı (şikayetçi Hadi Salihoğlu) tanımıyorum. Kim olduğuyla 

da ilgilenmiyorum. Benim attığım tweet 17-25 Aralık soruşturmasın-

da gerekli soruşturma yapılmadığı ve kuvvetli deliller incelenmeden 

takipsizlik kararının verilmesini eleştirme niteliğindeydi. Beraatımı 

talep ediyorum.” demiştir.
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Fatma Vildan Yirmibeşoğlu, Sedef Kabaş’ın Avukatı 

1.   Müşteki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sıfatı ile sürdürdüğü kamu görevi çerçevesinde yürüttüğü 

Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem taşıyan ve çok kuvvetli iddialara dayanan bir yolsuzluk 

soruşturmasında takipsizlik kararı vermiştir. Bu çok tartışmalı karara imza attığı için de asla unutulma-

malıdır. Müvekkil de attığı 13 kelimelik tweet mesajı ile bunu dile getirmiştir. Eleştiri mahiyetindeki 

bu mesajı okuyan müşteki dahil hiç kimsenin TCK 106 kapsamında tehdit edildiği düşünülemez. Türk 

Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenen tehdit suçunun oluşması için, öncelikle müvekkilin 

“bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir 

saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit” etmesi gerekir. 106. maddenin gerekçesinde de yer al-

dığı üzere, mağdurun iç huzurunun bozulması, onun serbestçe karar vermesini veya verdiği kararlara 

göre hareket edebilmesini tehlikeye sokması olgularının varlığı gerekmektedir. Önemli olan failin söz 

ve davranışlarının muhatabı üzerinde ciddi şekilde korku ve endişe yaratacak uygunluk ve yeterlilik 

içerip içermediği ve kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetinin engellenip engellenmediğidir. 

Yargılama konusu Twitter mesajlarının amacının ise şikayetçiyi “korkutmak” değil eleştirmek amacını 

taşıdığı, bu anlamıyla müvekkilde oluşmuş bir suç kastından bahsedilemeyeceği açıktır. 

2.   Müvekkil ayrıca Terörle Mücadele Yasası’nın 6. maddesini ihlal etmekle suçlanmaktadır. Anılan 

suç “terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar 

veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” demek-

tedir. Demek ki bu suçun maddi unsurunun gerçekleşmesi için;

 •  Kamu görevlisinin terörle mücadelede görev almış olması,

 •  Hüviyetinin bilinmemesi,

 •  Hüviyetinin de terörle mücadele etmesi nedeniyle açıklanması gerekir.

Hukuki Görüş
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Oysa dava konusu eylemde bu unsurların hiçbiri gerçekleşmemiştir. Hadi Salihoğlu’nun adı ilk kez 

Sedef Kabaş tarafından kamuoyuna duyurulmamıştır. Şikayetçi zaten olay sırasında Cumhuriyet Baş-

savcısı’dır. Bu nedenle, terör de dahil olmak üzere birçok suçun soruşturulmasından sorumludur ama 

özellikle terörle mücadeleden sorumlu olması gibi bir durum söz konusu değildir. Ortada ifşa edecek 

bir bilgi de mevcut değildir. Eğer olsaydı bile müvekkilin yaptığı açıklama ile terörizm arasında illiyet 

bağının kurulması imkânsızdır, çünkü müvekkil zaten herkes tarafından bilinen ve yolsuzluk operas-

yonuna ilişkin karar verildiğinde ve halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan şikayetçinin durumunu 

bir kez daha tekrar etmiştir.

İlave etmek gerekir ki dava konusu mesajın yazılmasına neden olan 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk 

operasyonu, devamında yürütülen soruşturma süreci, verilen takipsizlik kararı ve kararı veren Baş-

savcı olarak müştekinin ismine ilişkin yüzlerce haber yapılmıştır. Verdiği kararda müştekinin zaten bi-

linen kimliği de aleniyet kazanmıştır. Böylece halk tarafından tüm bu sürecin öğrenildiği ve durumun 

alenileştiği ortadadır.

3.   Açıklanan gerekçelerle, davanın mesnetsiz olduğu açıktır. Müvekkilin sosyal medya platformu 

Twitter üzerinden gönderdiği mesaj, düşüncelerinin açıklanması mahiyetindedir. Müvekkil sanığın 

“düşünceyi açıklamanın günümüzde en etkili ve yaygın yöntemlerinden biri” (AYM B. No: 2014/3986, 

02.04.2014, para. 39) olan Twitter üzerinden mesaj göndermek şeklindeki eylemi ifade özgürlüğü 

kapsamındadır. Paylaşılan içeriğin devletin ve toplumun bir kesiminin aleyhinde olan, onlara çarpıcı 

gelen veya onları rahatsız eden düşüncelerden olduğu kabul edilecek olsa dahi bu içerik çoğulculuk, 

hoşgörü ve açık görüşlülük gereğince Anayasanın 26. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

10. maddesiyle güvence altına alınmıştır (Anayasa Mahkemesi B. No: 2013/2602, 23.01.2014, par. 

42, AİHM Lingens/Avusturya, no. 9815/82, 08.07.1986). İnternet, modern demokrasilerde başta 

ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir araçsal 

değere sahiptir ve internetin sağladığı sosyal medya zemini, kişilerin bilgi ve düşüncelerini açıklama, 

karşılıklı paylaşma ve yaymaları için vazgeçilmez olup bu nedenle düşünceyi açıklamanın günümüzde 

en etkili ve yaygın yöntemlerinden biridir (AYM B. No: 2014/3986, 02.04.2014, par. 39). Bu anlamda 

müvekkil sanığın Twitter üzerinden mesaj göndermek şeklindeki eylemi (30.12.2014 tarihine kadar 

sadece kendi arkadaşlarının görebildiği, dışarıya kapalı olan hesabından), bir düşüncenin açıklanması 

mahiyetindedir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Kamu görevlilerine yönelik kabul edilebilir eleştiri sınırlarının sıradan yurttaşlara göre daha geniş 

olduğu ise tartışmasızdır. Müşteki Hadi Salihoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıdır ve bulunduğu 

konum nedeniyle kamuoyu tarafından yakından tanınmaktadır. 
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Kamu görevlilerine yönelik kabul edilebilir eleştiri sınırlarının, sıradan yurttaşlara göre daha geniş 

olduğu ise tartışmasızdır. Bu sebeple mesleği nedeniyle ülke gündeminde tartışma konusu olan kritik 

bir kararda rolü olan müştekinin sert eleştirilere maruz kalması doğaldır ve hayatın olağan akışına 

uygundur. Nitekim Yargıtay ve AİHM’in yerleşik içtihadı da bu yöndedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 17.07.2007 tarih ve E:2007/117, K:2007/175 sayılı kararında; “…kamu 

görevinde bulunan veya talip olanların, diğerlerine oranla daha sert eleştirilere muhatap kalmasının 

da doğal karşılanması gerektiğini” belirtmiştir. AİHM çok sayıda kararında kamu görevi yapanların 

kabul edilebilir eleştiri sınırlarının, sade vatandaşlardan daha geniş olduğunu ifade etmiştir.

4.   Şikayetçinin müvekkil hakkındaki şikayeti bir hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir ve Anaya-

sanın 14. maddesi ve AİHS 17. maddesine aykırıdır.

5.   Müvekkilin düşüncelerini ifade ettiği ve müştekiye yönelik tehdit ve hedef gösterme unsuru içer-

meyen mesajı hakkında dava açılmasının müvekkilin ifade özgürlüğünü tahrip etme amacı taşıdığı 

açıktır. Nitekim İstanbul Cumhuriyet Savcılığının müştekinin adını Twitter arama motoruna yazarak 

hakkında yazılmış binlerce mesaj içinde müvekkilin yazdığını tespit ederek soruşturma başlatması, 

müştekinin de kendisine yönelik bu ifadeler hakkında dava açılması talebinde bulunması ve söz ko-

nusu soruşturma sonucunda müvekkil hakkında dava açılması durumu; muhtemel siyasi ve hukuki 

eleştirilere ket vurmak, cezalandırılma korkusu yaratma sonucunu doğurmaktadır. Bu durum basın 

ve de özellikle vatandaşların kamu yararını ilgilendiren konulardaki eleştirel görüşlerini paylaşmaları 

konusunda çekince yaratabilecektir.

6.   Kişilerin ifade özgürlüğünün bu yolla engellenmesinin yanında, hesabını kaybetme, herhangi bir 

soruşturmaya uğrama veya dava açılması, evinin basılarak aranması ve iletişim araçlarına keyfi olarak 

el konulması ihtimalinin bu denli yüksek oluşu kullanıcıları oto-sansüre de sürüklemektedir.

7.   Anayasanın “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36/1. maddesinde herkesin yargı mercileri önünde 

davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. 

Ancak, hak arama hürriyeti de diğer temel hak ve hürriyetlerle birlikte, Anayasanın 14. maddesinde 

düzenlenen temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması yasağına aykırı biçimde kullanılamaya-

caktır. Ancak huzurdaki davanın açılmış olması hali dahi Anayasanın 14. maddesine aykırıdır. Kamu 

görevlilerine yönelik eleştiriler hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza tehdidiyle dava açılması, dalga etkisi 

(chilling effect) yaratma tehlikesine sahiptir. 
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8.   Müvekkilin Twitter üzerinden attığı mesaj nedeniyle dava açılmasıyla sosyal medya kullanıcısı 

diğer tüm kişiler üzerinde yaptırım tehdidi oluşturulmuştur. Bir kişinin dahi böylesi bir yolla hakkında 

dava açılması veya ceza alması ise tüm toplumda, en basit bir mesaj ya da düşünce açıklaması ne-

deniyle dahi cezalandırılabileceği korkusu yaratmaktadır.

Anayasa Mahkemesi basın-yayın yoluyla işlenen hakaret suçlarına ilişkin olarak hürriyeti bağlayıcı 

cezaya hükmedilmesi halinde bunun tüm basın ve toplum üzerinde baskı kurabileceği ve kamuoyunu 

ilgilendiren konuların tartışılmasından gazetecileri caydırabileceği, böylece bir oto-sansür kurumuna 

dönüşebileceğini belirterek, demokratik bir toplumda şiddet çağrısı veya nefret söylemi gibi çoğulcu 

demokrasiyi ortadan kaldırmayı amaçlayan ifadeler söz konusu olmadıkça hürriyeti bağlayıcı cezaya 

hükmedilmekten kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir (AYM B.No: 2013/2602, 23.01.2014 – par.79). 

Karar her ne kadar basınla ilgili de olsa, özellikle kamu görevlilerine yönelik eleştiriler hakkında, 

hürriyeti bağlayıcı ceza tehdidiyle herhangi bir yurttaşa açılmış davaların da aynı etkiyi yaratacağı 

kuşkusuzdur. Huzurdaki dava da böyle bir etki yaratmaktadır. Kaldı ki Taner Akçam/Türkiye davasında 

AİHM, başvurucu hakkında takipsizlik kararı verilmiş olmasına rağmen başvurucu aleyhine yıldırıcı et-

kisi olan ceza muhakemesi işlemlerinin başlatılmış olmasını yeterli görmüştür (Taner Akçam/Türkiye, 

B.No:27520/07, 25.10.2011).

9.   Yaptırıma maruz kalma endişesinin kesintiye uğratıcı bir etkisi vardır ve sonunda aklanma durumu 

ortaya çıksa bile kişi bu etki altında ileride benzer beyanlarda bulunmaktan imtina edebilecektir (Ta-

ner Akçam/Türkiye, B.No:27520/07, 25.10.2011, para.68). Hem bulunduğu konum nedeniyle muha-

tabı hem de içeriği siyasi nitelik taşıyan bir ifade nedeniyle hapis cezasının herhalde insan hakları içti-

hadı açısından orantısız ve kabul edilemez nitelikte olduğu açıktır. Soruşturma aşamasında kullanılan 

delil toplama yöntemleri ve uygulanan adli kolluk tedbirleri müvekkili yıldırma amacı taşımaktadır. 

10.  Anayasanın 20. maddesi özel hayatı, 22. maddesi ise haberleşme özgürlüğünü korumaktadır. 

Yine Anayasanın 13. maddesi gereğince temel hak ve hürriyetler yasal dayanak olmaksızın kısıtla-

namaz. Bu nedenle de kişi özgürlüğü ancak yasayla öngörülmüş ve Anayasaya uygun durumlarda 

sınırlandırılabilecektir. Yasallık ilkesinin bir sonucu olarak koruma tedbirlerinin şartları ve sebepleri de 

kıyas yoluyla genişletilemeyecektir.

11.  İstisnailik ilkesi uyarınca özgürlük asıl, özgürlüğün sınırlandırılması istisnadır. Bir temel hak veya 

özgürlüğün kısıtlanması anlamına gelen koruma tedbirine kural olarak başvurulmaması gerekir. Ana-

yasanın 13. maddesinde öngörülen ölçülülük ilkesi, sınırlandırmanın sadece orantılı değil fakat elve-

rişli ve zorunlu olmasını da gerektirir. 

Medyaya Yapılan Müdahaleler  2014-2015



• 71

Anayasa Mahkemesi’ne göre “kamusal makamlara tanınan bu takdir yetkisi sınırsız olmayıp, ih-

lal iddiasına konu önlemin Anayasal temel hak ve özgürlüklerle bağdaşır olması, yani müdahaleyi 

meşrulaştırmak üzere kullanılan argümanların elverişli, zorunlu ve orantılı olması gerekir” (B. No. 

2013/1614, 3.4.2014. para. 50). Zorunluluk koşulu, kolluk tedbirini kullanmak suretiyle temel hak ve 

özgürlüğü sınırlandırmanın daha üstün bir değeri korumak için zorunlu olması halinde yerine gelmiş 

olacaktır. Bu nedenle, örneğin kişi ifadeye geliyorsa, ifade için sabah evini basmak zorunlu olmadığı 

için Anayasaya ve yasaya aykırı olacaktır. 

12.  Ceza Muhakemesi Kanunu da bu sistematiğe uygun bir şekilde “bir suç dolayısıyla yapılan so-

ruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde 

etme imkânının bulunmaması halinde”  bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde 

arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına cevaz vermektedir (CMK, md. 134). 

Müvekkil, yukarıda açıklandığı gibi mesajı kendisinin attığını kabul etmekte, bunu hiçbir aşamada 

reddetmemektedir. Atılan bir tweetle ilgili yürütülen bir soruşturmada, ilgili tweet dışında bir delilin 

var olması mümkün değildir. Nitekim müvekkilin bilgisayarına ve telefonuna bu tweeti atması dışında 

hangi gerekçeyle el koyulduğu da belirsizdir. Hal böyleyken, ortada başka surette delil elde etme 

imkânının olmadığını ileri sürmek mümkün değildir. Belirtmek gerekir ki AİHM, dijital bilgilerin kol-

luk tarafından yasada öngörülen güvencelere aykırı olarak keyfi olarak toplanmasını sözleşmenin 8. 

maddesine aykırı bulmaktadır. Ayrıca hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu davayla müvekkilim çeşitli 

gazetelerde ve Twitter mesajlarında hakaretlerle, iftiralarla, hedef gösterilmek suretiyle tehditlerle 

karşılaşmıştır.

13.  Asıl hedef göstermenin, ifade özgürlüğünü kullanan müvekkilin soruşturma ve kovuşturulması 

yoluyla oluştuğu açıktır. Müvekkilim, Anayasa 40. madde gereği “rücu hakkı”nı işletmek için tüm 

hukuki yolları kullanacaktır.

14.  Benzer şekilde müvekkilin evine baskın yapmak, bilgisayarına, iPad’ine ve cep telefonuna el 

koymanın amacı Anayasada ve CMK’da öngörüldüğü gibi zorunlu bir delil aracını kullanmak değil, 

müvekkile ifade özgürlüğünü kullandığı için gözdağı vermektir Bu davranış, TCK’nın 257. maddesinde 

düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna vücut vermekte olup, sorumlular hakkında işlem yapıl-

ması zorunluluğu vardır. Özetle açılan soruşturmalar ve davalar usul ve yasaya aykırı olduğu gibi aynı 

zamanda birer insan hakları ihlalidir.
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Celal Ülgen, Avukat

Sedef Kabaş, 19 Ekim 2014 günü 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına takipsizlik kararına 

tepki olarak;  “17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren hâkimin ismini unutmayın” şeklinde 

tweet attığı için hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “terörle mücadelede görev almış şahısları 

hedef göstermek” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatmış ve Kabaş’ın evi 30 Aralık günü polisler 

tarafından aranmış, iPad’ine, bilgisayarına ve cep telefonuna el konulmuş ve bunun sonucunda da 

gözaltına alınmıştır. Başsavcı vekilinin Kabaş hakkında hazırladığı iddianamede TCK 125/3, TCK 265 

ve TMK 6 maddelerini kapsayan “hakaret, terörle mücadelede görev almış şahısları hedef göstermek 

ve görevini yapmaya gelen memura zorluk çıkarmak” suçlamaları yer almıştır.

Öncelikle Kabaş’ın takipçileriyle paylaştığı tweet  kesinlikle ne hakaret ne de bir savcıyı hedef göster-

me unsurlarını taşımaktadır. Hele terörle uğraşanları  hedef gösterdiği savı kargaları bile güldürecek 

ciddiyetsizlikte bir savdır.  Bu savı yazanların da yazdıklarına inanmadıklarını düşünüyorum. Ancak 

burada işin özünün ve Sedef Kabaş hakkında haksız ve hukuksuz iddianame tanzim edilmesinin ve 

görevli polis memuruna mukavemet gibi artı bir suç uydurulmasının yanında bir başka  sorun daha 

var. O da tweet yüzünden bir gazetecinin başına gelenler...

Twitter’dan  gönderilmiş tweetlerin ya da Facebook paylaşımlarının hakaret, tehdit içermesiyle ilgili 

olarak Emniyet Müdürlükleri bünyesinde Sanal Devriye Büro Amirliği adında bir büro kurulmuştur.  Bu 

büro bütün Twitter, Facebook ve diğer sosyal medyayı tarayarak suç unsuru bulduğu takdirde soruş-

turma başlatmaktadır.  Ancak bu sosyal medyalar Özellikle Twitter kendisinden istenilen kullanıcı bil-

gilerini ve kullanıcıların IP numaralarını  isteyen ülkelere ve adli birimlere vermemektedir. Bu nedenle 

birkaç kez böylesine ret  barajına takılan polis de yeni bir yöntem yaratarak  kanıt bulmaya yönelmiş 

bulunmaktadır. Bu hususun aslında sosyal medyada bir sansür uygulaması olarak kabul edilmesi de 

mümkündür. Çünkü bu aslında birileri hakkında soruşturma olduğu kadar birilerine de gözdağı oluş-

turmaktadır. Kabaş olayı aslında gazeteci Kabaş’ı cezalandırmaktan çok sosyal medya kullanıcılarına 

karşı bir korkutma ve sindirme girişimidir.
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Suç konusu oluşturduğu iddia edilen tweetin kimin tarafından atıldığı ya da şüpheli olan kişinin bu 

tweeti atıp atmadığı, bilgisayarında arama yapılması ile ortaya çıkarılmak istenmektedir. Bu nedenle 

çıkarılan arama kararı ile polis ev araması kararları almakta ve kendi delilini kendin yarat kampanyası 

sahne almaktadır... Çok defa bu aramalar suç unsuru taşımayan tweetler için de çıkarılmaktadır. Bi-

zim eleştiri konumuz budur. Örneğin Sedef Kabaş’ın attığı tweette suç unsuru bulunmadığı açıktır. Bu 

tweet ile ilgili arama kararı çıkarılmasını yadırgamamak mümkün değil.

Twitter araması için hedef şüpheli egemenliğinde bulunan bilgisayarlarda böyle bir tweetin yazılıp 

yazılmadığının tespitidir. Bunun için bilgisayarın log kayıtları incelenecektir. İnternet gezgini belgeleri-

ne ve tampon bellek dosyalarına bakılarak o hesaba giriş yapılmış olup olmadığı araştırılacaktır. Twit-

ter aramaları ile ilgili olarak bilgisayarların log kayıtlarında iz bulunmadığı ancak akıllı telefonlarda bir 

miktar log kaydı tutulduğu da bilinmektedir.

Önemli olan arama yapılan şüphelinin bilgisayarlarına sonradan veri yüklenmesinin önüne geçilmesi-

dir. Bu güveni ya da güvenceyi sağlama da  el konulan dijital veri depolarının imajlarının alınması ile 

mümkün olur. Her türlü akıllı ve akılsız cep telefonları, bilgisayarlar, dijital veri yüklü CD, DVD ve flash 

bellekler bilgisayar kütüğü sayılırlar. Sedef Kabaş’ın iPad’i, bilgisayarları ve cep telefonu da birer veri 

depolayan aygıtlardır. Hodbehot el koymak CMK uyarınca mümkün değildir.
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Sedef Kabaş’ın takipçileriyle paylaştığı tweet, hakaret ve savcıyı hedef gösterme unsurlarını taşı-

mamaktadır. Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen tweetin kimin tarafından atıldığı ya da şüpheli 

olan kişinin bu tweeti atıp atmadığı bilgisayarında arama yapılarak ortaya çıkarılmak istenmiştir.  

Sedef Kabaş’ın iPad’i, bilgisayarları ve cep telefonu birer veri depolayan aygıtlardır. El konulan dijital 

veri depolarının imajlarının alınması gerekirken hodbehot el koymak Ceza muhakemeleri Kanununa 

aykırıdır. Bunun yanında Sedef Kabaş ifade ile gelebilecekken, yapılan bir baskında evinin aranması 

diğer bir usul hatası olarak göze çarpmaktadır. Makul şüpheyle ev araması, bulunması umulan suç 

malzemesi için yapıldığı kuşkularını ortaya çıkarmaktadır. Asıl sorulması gereken soru şudur: “Bir 

tweet için Sedef Kabaş’ın evinden hangi suç malzemelerinin çıkması beklenir de arama yapılabilir?” 

Sonuç olarak Sedef Kabaş’ın suçlandığı konuyla alakalı evine polis araması yapmak yerine sadece 

ifadesi alınarak söz konusu tweet sorulabilir ve daha sonra gerekirse bilgisayar ve diğer elektronik 

eşyaların imajları alınabilirdi.

Aynı zamanda Sedef Kabaş hakkında hazırlanan birinci iddianame Anayasanın 26. maddesinde yer 

alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin ihlali olarak görülmektedir. Söz konusu 26. madde-

de şu ifadeler yer almaktadır: 

“Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak 

açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber 

veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü; radyo, televizyon, sinema 

veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.” 9

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümlere, bunların ya-

yımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. 

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ka-

nunla düzenlenir.

Sonuç ve Analiz

9   https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/anayasa.uc?p1=26
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İfade özgürlüğü, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 10. madde-

sinde yer almaktadır. AİHS’de şu ifadeler bulunmaktadır: “Herkes, görüşlerini açıklama ve anlatım 

özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları 

söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir.” 10 Birleşmiş Milletler(-

BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesinde de ifade özgürlüğü şu şekilde garanti altı-

na alınmıştır: “Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak; düşüncelerinden dolayı 

rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, 

elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.”11 Türkiye’nin taraf olduğu BM Kişisel ve Siyasal Haklar 

Uluslararası Sözleşmesi’nin 19. maddesinde ise ifade özgürlüğüyle ilgili şu ifadeler yer almaktadır:  

“1. Herkesin, bir müdahaleyle karşılaşmaksızın fikirlere sahip olma hakkı vardır.” 12

Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianameler, Türkiye’de son dönemde sıkça tartışılan basın ve 

ifade özgürlüğü konusundaki endişeleri artırmıştır. Söz konusu iddiaların, kişilerin Anayasa ve AİHS 

yer alan ifade ve düşünce hürriyetini açıkça ihlal ettiği görülmektedir. Sonuç olarak, Sedef Kabaş’a 

yapılan gözaltı, arama ve el koymanın kanunsuz olduğu ortadadır.

10   http://www.bireyselbasvuru.info/Web/Icerik.aspx?IcerikID=54 
11   http://www.adlitip.hacettepe.edu.tr/ekler/pdf/beyanname.pdf 
12   https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/53-73.pdf
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MEHMET BARANSU

Mehmet Baransu 20 Ocak 2010 tarihinde Taraf Gazetesi’nde manşetten yayınlanan “Fatih Camii Bom-

balanacaktı” başlıklı haberle Balyoz darbe planını ortaya çıkardı. 30 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Baş-

savcılığı bu haber vasıtasıyla bir soruşturma başlattı. Habere konu olan belgeler Baransu tarafından 

savcılığa iletildi. Yürütülen soruşturma sonrasında “Balyoz darbe planı” davasına dönüştü. 21 Eylül 

2012 tarihinde dava, mahkûmiyet kararıyla sonuçlandı. Yargıtay, 9 Ekim 2013 tarihinde mahkemenin 

verdiği mahkûmiyetleri onadı.

2010 yılında Anayasada bazı değişikliklerin yapılmasıyla vatandaşlar Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) 

bireysel başvuru hakkini elde ettiler. 8 Kasım 2013 tarihinde 230 Balyoz sanığı, adil yargılanma hak-

kının ihlal edildiğinin tespit edilmesi gerekçesiyle AYM’ye başvurdular.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların başvurusunda dile getirdiği dijital delillerin de-

ğerlendirilmesine ilişkin şikâyetlerinin giderilmemesi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök 

ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın tanık olarak dinlenmesi taleplerinin reddi nedeniyle 18 

Haziran 2014 Balyoz darbe planı davasında yeniden yargılama kararı aldı.
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Giriş

Mehmet Baransu (Gazeteci)

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İleti-

şim Fakültesi’nde tamamlayan Baransu gazetecilik mesleğine Akşam Gazetesi’nde stajyer 

olarak başladı. Hürriyet Gazetesi’nde mesleğine devam etti. Sırasıyla 1997-2000 yılları 

arasında Aksiyon dergisinde, 2007 yılında da yeni kurulan Taraf Gazetesi’nde çalışmaya 

başladı. “O Dört Er Böyle Öldü: Pimini Çekip Bombayı Verdi” başlıklı haberi nedeniyle 2009 

Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldü. Baransu, 2010 yılında Taraf Gazetesi’nde 

yayımladığı “Balyoz Hareket Planı” haberiyle Balyoz darbe planını ortaya çıkardı. 2 Mart 

2015 tarihinde ise “devletin gizli kalması gereken belge bilgileri yayınlamak” suçundan 

tutuklandı. Baransu’nun Pirus, Karargah ve Mösyö adında 3 kitabı bulunmaktadır.
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Balyoz Davası

Soruşturma başlama tarihi: 20 Ocak 2010  

Soruşturma bitiş tarihi: 21 Eylül 2012

AYM’nin yeniden yargılanma kararı: 18 Haziran 2014

İstanbul Anadolu Adliyesi 4. ACM beraat kararı: 31 Mart 2015

İddia: Türkiye Cumhuriyeti yürütme organını cebren ıskat veya vazife görmek-

ten cebren men etmeye teşebbüs

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi kararı: Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri 

heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan 365 

sanıktan 325’ini ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştır. Ancak ‘eksik 

teşebbüs’ göz önünde bulundurularak cezalarda bazı indirimlere gidilmiştir. 

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılanma kararı: Di-

jital delillerin değerlendirilmesine ilişkin şikâyetlerin giderilmemesi ve dö-

nemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç 

Yalman’ın tanık olarak dinlenmesi taleplerinin reddi nedeniyle “yeniden yargı-

lanma” kararı alındı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararı: Balyoz darbe pla-

nıyla ilgili yeniden yargılanan 236 sanığın “suçlarının sabit olmadığı” iddiasıyla 

beraatına karar verildi.

Tutuklu Sayısı: Yok

Balyoz sanıklarının davaya itiraz noktaları

  •   Uzun tutukluluk süreleri sanıklar tarafından birçok kez dile getirildi. Bizzat 

davanın bir numaralı sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan tarafından sanıkların 

uzun tutukluluk durumları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı. 

AİHM 4 Mayıs 2012’de verdiği kararda sanıklar hakkındaki delillerin “somut ve 

meşru” olduğunu belirterek tutuklulukların yasal olduğuna hükmetti ve Do-

ğan’ın başvurusunu reddetti.

  •   Dijital verilerin doğruluğu veya sonradan üretildiği sanık avukatları tara-

fından mahkemeye şüpheli olarak gösterildi. O dönemde savcılık dijital verileri 

birçok resmi kuruma inceletmiş, delillerin orijinal olduğu bilirkişiler tarafından 

rapor edilmişti. Ayrıca AİHM dijital veriler hakkında verdiği kararda da bilirkişi 

raporlarında aksi yönde karar verenleri de inceleyerek dijital dokümanların ori-

jinal olduğuna karar vermiştir.

  •   Davada geçen darbe planlarının anlatıldığı seminer konuşmaları sanık-

lar tarafından reddedilmiştir. Ancak davanın bir numaralı sanığı Çetin Doğan 

27.01.2010 tarihinde Habertürk Televizyonu’nda katıldığı programda seminerin 

gerçekleştiğini kabul etmiştir.
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Yargıtay tarafından onanan 

Balyoz darbe planı davasında-

ki mahkeme kararına rağmen 

Balyoz darbe planı, Genelkur-

may Başkanlığının 27 Aralık 

2013’te, “TSK’nın muvazzaf 

ve emekli personelinin yargı-

landığı davalarda TSK’yı hedef 

alacak şekilde suç delilleri üre-

tildiği, davalarda görev yapan 

adli kolluk, savcı ve hâkimlerin 

yargılamada savunmanın gö-

rüşlerini dikkate almadığı, suç 

delillerini manipüle etiği” ge-

rekçesiyle yaptığı suç duyurusu 

üzerine Balyoz davasında kum-

pas iddialarına ilişkin başlatılan 

soruşturma kapsamında, Ba-

ransu’nun evinde 1 Mart 2015 

günü arama yapılmıştır. Gözal-

tına alınan Baransu’ya, Balyoz 

haberleri ve 2010’da yayım-

lanan Karargâh isimli kitabına 

ilişkin sorular sorulmuştur.

Emniyetteki ifadesinden sonra 

Baransu, TCK 220/1, 326/1, 

327/1 ve 329. maddelerini 

kapsayan “devletin güvenliği-

ne ilişkin belgeleri temin etme 

ve tahrip etme, amacı dışında 

kullanma, hile ile alma, çalma” 

suçlarından mahkemeye sevk 

edilmiş ve Sulh Ceza Hâkimliği 

tarafından tutuklanmıştır.
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TCK 220/1

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt ku-

ranlar veya yönetenler; örgütün yapısı, sahip bulunduğu 

üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları iş-

lemeye elverişli olması halinde iki yıldan altı yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için 

üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.

TCK 326/1

Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına 

ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok 

eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik ya-

pan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yer-

den başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan 

kimseye sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 327/1

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları ba-

kımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgi-

leri temin eden kimseye üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 

cezası verilir.

TCK 329

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları ba-

kımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri 

açıklayan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası 

verilir.

Savcılık, Baransu’nun gözaltına alınmasında ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmesin-

de, TCK 220/1, TCK 326/1, TCK 327/1 ve 329. maddeleri kapsamında tutuklanmasını talep etmiştir. 

Mahkeme 2 Mart 2015 tarihinde, Baransu’nun alabileceği ceza miktarını göz önünde bulundurarak 

kaçabileceği şüphesine binaen, adli kontrol tedbiri uygulamasının bu aşamada yetersiz kalacağı kana-

atiyle, tutuklanmasına karar vermiştir. Tutuklama gerekçesi olarak TCK 327’de düzenlenen “devletin 

güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri 

temin eden kimseye 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilir” maddesi dayanak gösterilmiştir.

Balyoz darbe planı davasına temel olan bel-

geleri açıklayan Baransu ile alakalı başlatılan 

soruşturma kapsamında aşağıdaki iddialar öne 

sürülmüştür:

 •  Plan evraklarını illegal yollardan ve devlet 

aleyhine değerlendirmek

 •  Konu olan dijital verileri sonradan bizzat ya 

da bir başkası vasıtasıyla üretmek

 •  Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yarar-

ları bakımından gizli kalması gereken belgeleri 

yetkili mercilere teslim etmemek

 •  İçinde devletin güvenliği ve askeri yararları 

açısından ‘gizli’/‘çok gizli’ belgeleri ihtiva eden 

CD’leri 1. Ordu Komutanlığından izinsiz dışarıya 

çıkaran kişi ya da kişilerle eylem birliği içinde 

suç örgütü faaliyetinde bulunmak

 •  Bunu gerçekleştirebilmek için “terör örgütü” 

kurmak

İddialar
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Soruşturma Dosyası Kapsamında 
Sorulan Sorular

 •  20.01.2010 ve devam eden tarihlerde Taraf Gazetesi’nde yayınlanan “Fatih Camii Bombalanacak-

tı” vb. başlıklarla sunulan haberlere ilişkin belge veya dijital verileri siz mi elde ettiniz?

 •  Bunları kim ya da kimlerden hangi tarihlerde teslim aldınız?

 •  21.01.2010 tarihli tutanakta belirtilen 4 adet DVD’yi siz mi hazırladınız?

 •  9.01.2010 tarihli tutanaktaki beyanınızda, kamuoyunda sanık olarak adlandırılan İstanbul Başsa-

cılığının 2010/185 numaralı soruşturma dosyasına ilişkin belge ve dijital verileri sizin teslim ettiğiniz 

anlaşılmaktadır, bununla ilgili olarak tutanakta kaynak kişi olarak belirttiğiniz şahıs ile toplamda kaç 

defa hangi tarihlerde ve nerelerde görüştünüz?

 •  Bu görüşmelerde kaynak kişi olarak belirttiğiniz şahıstan hangi tarihlerde, hangi belge ve dijital 

verileri teslim aldınız?

 •  Kaynak kişi olarak belirttiğiniz şahıs ile nasıl irtibat kurarak buluşma gerçekleştirdiniz? 

 •  İstanbul Başsavcılığında 21.01.2010 ve 29.01.2010 tarihli tutanaklarda orijinal klasörleri gördü-

ğünüzü ve tarayarak aldığınızı, bir kısmını da orijinal CD’lerden aktarma yaptığınızı, İstanbul Baş-

savcılığında kaynak kişinin belgeleri size gösterdikten sonra 4 adet DVD’yi savcılığa teslim ettiğinizi 

belirtmişsiniz, 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı İstanbul 26.02.2010 tarihli hazırlık soruşturması 

tespit tutanağında vermiş olduğunuz ifadede ise, kaynak kişinin size 3 adet DVD ile 1 adet CD verdiğini 

belirtmişsiniz; bu şekilde birbirinden farklı beyanlarda bulunmanızın nedeni nedir?
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 •  Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken ve ifşası 

halinde devletin savaş hazırlıklarına veya savaş etkinliğine veya askeri hareketlerini tehlikeye sokabi-

lecek nitelikteki ‘çok gizli’ belgeleri(n); 

    ••  Gazete içinde kimlerle birlikte incelediniz?

    ••  Belgelerin çıktısını aldınız. Bu işlemi kimlerle birlikte yaptınız?

    ••  Tarama işlemini kimlerle birlikte yaptınız? 

    ••  Niçin imha ettiniz?

    ••  Başka birileriyle paylaştınız mı?

    ••  Herhangi bir kopya bulundurdunuz mu?

 •  Bu dokümanların bir kısmında ‘gizli’ veya ‘çok gizli’ gizlilik derecesine haiz olduğu yazılıdır. Orijinal 

belgeleri kaynak kişiden aldığınızı iddia ettiğiniz ilk tarihte neden doğrudan yetkili makamlara teslim 

etmediniz?

 •  Teslim ettiğiniz ses kasetleri üzerinde yapılan sıralama gereğince 1/6 yazılı olması gereken ve 

içinde Ergun Saygun’un açık ismi ihtiva eden ses kaydını niçin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 

teslim etmediniz? 

 •  1/6 yazılı seminer ses kasetine ne yaptınız? Kimlerle paylaştınız?
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Baransu, kendisine yöneltilen suçlamalar ve sorulara karşılık olarak verdiği cevaplarla savunmasını 

gerçekleştirmiştir. Savunmada öne çıkan argümanlar şöyledir:

A. Daha önce aynı suçlamadan (TCK 327/1) açılan soruşturmalar takipsizlikle sonuçlanmıştır

Mehmet Baransu, TCK’nın 327/1 göre suçlandığı “Devletin gizli belgelerini ifşa etmek” suçlama-

sıyla 29.07.2011 ve 03/12.2014 tarihlerinde yapılan iki soruşturma da takipsizlikle sonuçlanmıştır. 

Mahkeme tarafından 2010/329 Esas 2011/187 karar ile Baransu hakkında verilen karar 29.07.2011 

tarihinde kesinleşti. 

B. Devletin gizli kalması gereken hiçbir belgesi yayınlanmadı

Baransu, TCK’nın 327/1’de yer alan “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, 

niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 

cezası verilir” maddesiyle suçlanmasına yönelik olarak devletin gizli kalması gereken belgelerinin hiç-

bir şekilde yayınlamadıklarını sadece darbe planı ile alakalı belgeleri haberleştirdiklerini savunmuştur. 

Belgeler arasında devletin savaş hazırlıklarına ve etkinliğine dair veya askeri hareketlerini tehlikeye 

sokabilecek nitelikte dokümanlar bulunmasına rağmen, darbe planlarını gösteren belgeler dışında 

herhangi bir yayın/haber yapılmadığını da ifade etmiştir. 

C. Belgeler, Baransu tarafından üretilmedi

Savcılığın yönelttiği CD’lerin Baransu tarafından üretildiği suçlamasına karşılık Baransu, savcılığa tes-

lim ettiği binlerce belge olduğunu ve bu belgelerde on binlerce isim, sicil numarası ve rütbe detayla-

rının verildiğini ifade etmiştir. Gazeteci olarak bu bilgilerin detaylarına vakıf olabilmesinin ve hazırla-

yabilmesinin hayatın doğal akışına aykırı olduğunu savunmuştur.

D. Orijinal belgeler mahkemeye teslim edildi

Baransu’ya yönelik devletin güvenliğine ilişkin orijinal belgeleri imha ettiği suçlaması da yapılmıştır. 

Baransu, orijinal belgeleri imha etmediğini, 2010/185 numaralı soruşturma kapsamında 29.01.2010 

tarihinde şahsen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dokümanları teslim ettiğini belirtmiştir. Teslimat 

ile alakalı bir tutanak tutulduğunu da ifade etmiştir. 

Savunma
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E. Dijital verilerin sahte olmadığı bilirkişi raporlarında belirtilmişti

Baransu’ya Balyoz darbe planı davasında delil olarak gösterilen dijital verilerin kendisi tarafında üreti-

lip savcılığa teslim ettiği suçlaması yapılmıştır. Savcı, bu iddiaya delil olarak AYM’nin yeniden yargılan-

ma kararından sonra düzenlenen yeni bilirkişi raporunu göstermiştir. 16.02.2015 tarihli raporda, dijital 

verilerin Balyoz darbe planlarının yapıldığı tarihten sonra (2005) düzenlendiği belirtilmiştir. Baransu, 

Balyoz darbe planı davasında delil olarak gösterilen dijital verilerin kendisi tarafından üretilmediğini, 

kendisine ulaştırılan orijinal belgeleri savcılığa teslim ettiğini belirtmiştir. Ayrıca, dava sırasında dijital 

verilerin birden fazla kurumdan alınan bilirkişi raporları tarafından orijinalliğinin tespit edildiğini ifade 

etmiştir. Kendisinin gazeteci olarak eline geçen belgeleri haberleştirdiğini dile getirmiştir. 

Ayrıca, dava sırasında dijital verilerin birden fazla kurumdan alınan bilirkişi raporları tarafından oriji-

nalliğinin tespit edildiğini ifade etmiştir. Kendisinin gazeteci olarak eline geçen belgeleri haberleştir-

diğini dile getirmiştir. 

TC Anayasası 26. Madde:

Herkes düşünce ve kanaatleri-

ni söz, yazı, resim veya başka 

yollarla tek başına veya top-

lu olarak açıklama ve yayma 

hakkına sahiptir. Bu hürriyet 

resmi makamların müdahale-

si olmaksızın haber veya fikir 

almak ya da vermek serbest-

liğini de kapsar. 

TCK 278

İşlenmekte olan bir suçu yet-

kili makamlara bildirmeyen 

kişi, bir yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır.

Baransu’nun avukatı Emre Bayrak, Baransu’ya atfedilen suçlamaların 

Anayasadaki “basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü hakkının” kullanılması 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bayrak, Baran-

su’nun darbe planlarını haberleştirerek bir gazetecilik faaliyetinde bulun-

duğunu ifade etmiştir.

Avukat Bayrak, Baransu’nun Savcılığa teslim ettiği belgeler nedeniyle 

savcı tarafından devletin gizli belgelerinin ifşası olarak suçlanmasına iti-

raz etmiştir. Bayrak, Baransu’nun TCK 278 maddeye uygun bir şekilde 

elindeki tüm bilgi ve belgelerin orijinallerini yetkili makamlara verdiğini 

belirtmiştir. Çünkü söz konusu belgelerin teslim edilmemesi de ayrı bir 

suç oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu bilgi ve belgelerin kopyalarının 

yayınlanmaması ya da kitapta kullanılmaması yönünde herhangi bir ya-

sal düzenlemenin de bulunmadığı savunulmuştur.

Avukat Bayrak, Baransu’ya yönelik olarak TCK 220/1’de tanımlanan “örgüt kurmak ve yönetmek” 

suçuyla alakalı hiçbir soru sorulmadığını ve buna yönelik herhangi bir delilin olmadığını belirterek bu 

suçlamayı reddetmiştir. Avukat Bayrak, yukarıda sıralanan savunmayı yaparak Baransu’nun serbest 

kalmasını istemiştir. Buna rağmen Baransu, TCK 327/1’e göre “devletin gizli kalması gereken belge 

ve bilgileri yayınlamak” suçundan tutuklanmıştır.
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 •  Baransu’nun evi 2010 yılındaki dava kapsamında aranmıştır. Ancak Baransu o dönemde elinde 

olan orijinal delilleri teslim etmiştir.

 •  Baransu Emniyet sorgusundan sonra savcıyla da görüşerek ona da ifade vermek istemiştir ancak 

bu istek karşılık bulmamıştır.

 •  Baransu’ya yöneltilen “terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlaması tek başına örgüt kurmak 

demek olduğu için ceza hukukuna aykırı bulunmuştur.

 •  Baransu’nun eski eşinin evi aranarak delil oluşturulmaya çalışılmıştır. Baransu’nun adresi eski eşi-

nin evi olmadığı için burada bulunabilecek delillerin Baransu ile alakası hukuken yoktur.

Usul ve Ceza Hukuku Bağlamında 
Tespit Edilen Aykırılıklar
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Ümit Kardaş, Emekli Askeri Hâkim, Gazeteci-Yazar

Belgeler üzerinden yapılan incelemede; gazeteci Mehmet Baransu’nun Balyoz darbe planı iddialarına 

ilişkin Taraf Gazetesi’nde yayınladığı belgeler sonucu darbeye teşebbüs suçunu işlediği iddia olunanlar 

bakımından yargılama sürecinin başlatıldığı, bu süreçte mahkûm olanların daha sonra beraat etmeleri 

nedeniyle bu sefer Baransu hakkında soruşturma başlatıldığı anlaşılmaktadır. Baransu’ya yöneltilen 

suçlamalara göre değerlendirme yapıldığında şu sonuçlara varılmıştır.                                

1.   Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çal-

ma suçu (TCK m. 326/1)

Balyoz darbeye teşebbüs davasındaki temel iddia bir harekât planı görüntüsü içinde bir darbe te-

şebbüsüne ilişkin plan tatbikatı yapıldığıdır. Gazeteci olan Baransu’ya bir kişi tarafından verilmiş söz 

konusu belgeler gazete yönetimi tarafından incelenmiş ve toplumun haber alma hakkı çerçevesinde 

önemli ve ciddi bulunarak yayınlanmıştır. Bu bir gazetecilik faaliyetidir ve hiçbir şekilde sorgulana-

maz. Söz konusu belgelerin orijinalleriyle birlikte savcılığa teslim edildiğinin düzenlenen tutanaklar-

dan belli olduğu, gazetede bu belgelerin tahrip edildiğine ve hile ile alındığına ilişkin herhangi bir 

delilin bulunmadığı da anlaşılmaktadır. Basın özgürlüğü kapsamında yer alan gazetecilik faaliyetinin 

bu şekilde sorgulanması kanunlara ve evrensel hukuka aykırıdır. Ayrıca bu tür bilgi ve belgelerin ya-

yımlanması demokratik hukuk devletinin iç siyasal yararı bakımından olumlu bir katkıdır. Baransu’nun 

eyleminde bu suçun maddi ve manevi unsurları bulunmamaktadır.

2.   Devletin güvenliğine veya siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu (TCK m.329/1)

Maddedeki düzenlemeye göre açıklanması yasaklanan belgeler niteliği itibariyle gizli kalması ge-

reken belgelerdir. Oysa Baransu’ya ulaştırılan belgeler TCK’da ağır yaptırımlara bağlanmış darbeye 

teşebbüs suçuna ilişkin belgelerdir ve suç konusu oluşturan belgelerin toplumun haber alma hakkı, 

basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde devletin iç siyasal yararını zedelediği düşünülemez. Aksine bu 

belgelerin açıklanmaması ve yargısal sürecin başlatılmaması anayasal demokratik hukuk devletinin 

sonu olur. Gazeteci olarak Baransu risk alarak görevini gazeteci etiği içinde yapmış bulunduğundan 

eyleminde söz konusu suçun maddi ve manevi unsuru bulunmamaktadır.

Hukuki Görüş
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3.  Suç işlemek için örgüt kurma suçu (TCK m. 220/1)

Bu suçun oluşabilmesi için en az üç kişinin bir araya gelmesi, hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç 

işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği itibariyle bir devamlılık göstermesi ge-

rekir. Ayrıca örgütün; yapısı, sahip olduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları 

işlemeye elverişli olması da gerekmektedir. Somut olaydaki gazetecilik faaliyetini suç örgütü kapsa-

mında düşünmeyi gerektirecek hiçbir delil bulunmamaktadır. Soruşturma konusu olayı haber yapmayı 

ve savcılığın talep ettiği belgeleri bu makama teslim etmeyi suç işlemek için örgüt kurma kapsamında 

değerlendirmek medyayı kamusal görevini yapamaz hale getirmek ve demokratik hukuk devletini 

yok etmek demektir.

4.  Devletin güvenliğine veya siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme suçu (TCK m. 327/1)                                                                                             

Maddenin gerekçesinde “suç olgusuna ilişkin bilgi ve belgeler, bir hukuk toplumunda hiçbir surette 

devlet sırrı olarak koruma altına alınamaz” denilmektedir. Baransu’nun ve gazetenin temin ettiği bel-

geler darbe teşebbüsüne ilişkindir. Ancak iddia kapsamında, Baransu’ya teslim edilen bu belgelerle 

birlikte Egemen Harekât Planı’nın da kendisine verildiği, bu planın ‘çok gizli’ gizlilik derecesine sahip 

olduğu, bu plandaki bilgilerin devletin güvenliği yahut iç veya dış siyasal yararlar bakımından gizli 

kalması gereken nitelikte olduğu belirtilmektedir.

Baransu, bu maddeyle suçlanmasına yönelik verdiği ifadede devletin gizli kalması gereken belgelerini 

hiçbir şekilde yayınlamadıklarını, sadece darbe planıyla alakalı belgeleri haberleştirdiklerini savun-

muştur. Belgeler arasında devletin savaş hazırlıklarına ve etkinliğine dair veya askeri hareketlerini 

tehlikeye sokabilecek nitelikte dokümanlar bulunmasına rağmen, darbe planlarını gösteren belgeler 

dışında herhangi bir yayın yapılmadığını da ifade etmiştir.

Baransu’nun fiilinde söz konusu suçun maddi unsuru bulunsa dahi yani devletin güvenliği bakımın-

dan niteliği itibariyle gizli kalması gereken belgeleri temin etmiş olsa dahi, Baransu’nun eyleminde 

manevi unsur yani kast unsuru bulunmamaktadır. TCK m. 21’e göre “Suçun oluşması kastın varlığına 

bağlıdır. Kasıt, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.” Ba-

ransu’nun ifadesinden ve fiilini gösteren delillerden anlaşılacağı gibi gizli kalması gereken belgeleri 

temin etme kastıyla hareket etmemiş, sadece darbe teşebbüsüne ilişkin bilgi ve belgeleri temin etme 

niyetiyle hareket etmiş bulunmaktadır. Nitekim haber konusu dışında kalan bilgi ve belgeleri fark et-

tiğinde bunları imha ettiğini belirtmektedir. Bu nedenle Baransu’nun eyleminde maddi unsur bulunsa 

da kasıt unsuru bulunmaması nedeniyle beraat etme ihtimali yüksektir. 
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5.   Tutuklama bakımından

Baransu, isnat edilen suçlardan sadece “ devletin güvenliğine veya siyasal yararlarına ilişkin bilgileri 

temin etme suçu” (TCK m. 327/1) nedeniyle tutuklanmış olup, mahkemenin manevi unsuru göz 

önüne alıp beraat kararı verme ihtimali bulunmaktadır. Diğer suçlar bakımından ise maddi ve manevi 

unsur bulunmamaktadır. Kuvvetli suç şüphesinin bulunmamasının yanı sıra kaçma şüphesi ve delilleri 

karartma bakımından da somut olgular söz konusu değildir.

İsnat edilen suça verilecek cezanın ağırlığı kendiliğinden sanığın kaçma tehlikesi bulunduğu gerekçe-

siyle tutukluluğunun devamını haklı kılmaz. Sanığın karakteri, ahlaki durumu, ikametgâhı, mesleği, 

dış dünyaya yansıyan davranışları, aile bağları, tutukluluğa karşı gösterdiği tepki, başka bir ülke-

ye gerçekten kaçmayı planlayıp planlamadığı gibi faktörler somut delillerle birlikte değerlendirilir.  

(AİHM, Neumeister/Avusturya kararı) Baransu’nun uluslararası itibarı olan bir gazeteci olması, sos-

yal durumu, ikametgâh sahibi oluşu, sabıkasızlık geçmişi, kendiliğinden teslim oluşu, dış dünyaya 

yansıyan davranışları birlikte değerlendirildiğinde tutukluluk halinin devamının hukuka aykırı olduğu 

anlaşılmaktadır.
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Gazeteci Mehmet Baransu TCK 220/1, 326/1, 327/1 ve 329. maddeleri kapsayan “devletin güven-

liğine ilişkin belgeleri temin etme ve tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” 

suçlarından dolayı mahkemeye sevk edilmiş ve Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır. Baran-

su’nun suçlandığı maddeler ve emniyet ifadelerine bakıldığında savcının gazeteciyi sırf gazetecilik 

faaliyetlerinden kaynaklı bir iddia ile suçladığı görülmektedir. Baransu’nun suçlandığı TCK 326/1 

“devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme ve tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile 

alma, çalma” suçu hakkında Ümit Kardaş’ın da hukuki mütalaasında belirttiği gibi Baransu’nun yap-

tığı iş bir gazetecilik faaliyetidir ve bu faaliyet Anayasa tarafından koruma altındadır. Devletin güven-

liğine ait belgelerin ortaya çıkmamasının sağlanması devletin sorumluluğu altındadır. Bir gazeteci 

eline geçen belgeleri yayınlamakla yükümlüdür. Ayrıca söz konusu belgeler kamuoyunu yakından 

ilgilendiren anayasal düzene karşı başlatılması planlanan bir darbenin hazırlık belgeleri olması açı-

sından önemli olması hasebiyle halkla paylaşılması lüzumludur.

Baransu’nun suçlandığı bir diğer madde olan TCK 329/1 “devletin güvenliğine veya siyasal yarar-

larına ilişkin bilgileri açıklama suçu” hakkında da Ümit Kardaş’ın da belirttiği gibi, söz konusu soruş-

turmaya konu belgelerin açıklanması devletin siyasi çıkarlarına göre doğrudur. Çünkü söz konusu 

belgelerde devletin anayasal düzenine karşı işlenmek üzere planlanan bir darbe söz konusudur. Ve 

ayrıca Baransu gazetecilik etiği içinde haberlerini yaparken söz konusu belgelerin hepsini eksiksiz bir 

şekilde savcılığa teslim etmiştir. Bu sebepten dolayı Baransu’nun haber yapmaktaki kastı devleti iç 

ve dış siyasal konumu açısından zor durumda bırakmak değil, kamuoyunun bilmesi gereken belge-

leri açıklamaktır.

Savcının tutuklama isteminde “örgüt” suçlaması ise tamamen hukuksuzdur. Çünkü söz konusu soruş-

turmada Baransu dışında hiçbir kişi gösterilmemiştir. TCK’ya göre de bir terör örgütü olabilmesi için 

en az üç kişi aranmaktadır. Ancak söz konusu soruşturmada Baransu dışında kimse bulunamamıştır.

Sonuç ve Analiz
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Baransu’nun son olarak suçlandığı TCK 327/1 “devletin güvenliğine veya siyasal yararlarına ilişkin 

bilgileri temin etme suçu” hakkında ise savcı; “Egemen Harekât Planı’nın da gazeteciye verildiği, 

bu planın “çok gizli” gizlilik derecesine sahip olduğunu delil olarak göstermiştir. Ancak Kardaş’ın da 

hukuki görüşünde dile getirdiği Baransu’nun fiilinde söz konusu suçun maddi unsuru bulunsa dahi 

yani devletin güvenliği bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken belgeleri temin etmiş olsa 

dahi, Baransu’nun eyleminde manevi unsur yani kast unsuru bulunmamaktadır. Bundan dolayı da 

TCK m.21’e göre suçun oluşması kastın varlığına bağlı olmasından kaynaklı Baransu’nun söz konusu 

belgeleri açıklamasında herhangi bir siyasi kastı yoktur.

Bunların yanı sıra Baransu’nun da ifadesinde dile getirdiği, daha önce aynı suçlamalarla kendisi 

hakkında soruşturma açıldığını ve bunların tamamının takipsizlikle sonuçlandığıdır. Gazeteci hakkın-

da takipsizlik kararı verilen bir suçlamadan tekrar suçlanması da bunun bir siyasi dava olduğunun 

göstergesidir.

Ayrıca söz konusu soruşturmaya dâhil olan Balyoz davasının sanıklarının tahliye olması ve iktidarın 

bu konudaki görüşünün değişmesi ve yargıda meydana gelen radikal değişikliklerden sonra iktida-

ra muhalif Baransu hakkında sürekli soruşturmalar açılmıştır. Ve en son Balyoz davasının Anayasa 

Mahkemesi’nden gelen “tekrar yargılanma kararından sonra Baransu hakkında böyle bir soruşturma 

açılması ve tutuklanması siyasi baskının açık bir göstergesidir.

Baransu’nun tutuklanması kararı hukuken sıkıntılıdır. Çünkü Baransu 2014 ve tutuklandığı 2015 yı-

lında 5 kez gözaltına alınmış ve hiçbirinden sonra kaçmamıştır. Bu durum, Baransu’nun kaçma şüp-

hesinin de bulunmadığını açıkça göstermektedir. 
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TARİH VAKIA KATEGORİ 
18 Aralık 2013  Gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak’ın Sabah Gazetesi’nden ayrıldığı açıklandı.  Nazlı 

Ilıcak’a gazete yönetimi ayrılık gerekçesini, “fikir ayrılığı” olarak bildirdi. 
İşten çıkarma 

2 Ocak 2014 
 

Galatasaray ve Türk Milli eski takımı futbolcusu Hakan Şükür, AK Parti 
milletvekilliğinden istifa etti, Lig TV futbol yorumlarına son verdi. 

İstifa etme 

4 Ocak 2014 Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Mehmet Çetingüleç, görevinden ayrıldı. 
Çetingüleç’in, 17 Aralık soruşturmaları sonrasında Takvim Genel Yayın 
Yönetmeni Ergün Diler’in “Cemaat’e yüklen” baskılarına maruz kaldığı ileri 
sürüldü. 

İstifa etme 

5 Ocak 2014 Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Uzak Doğu’ya gerçekleştirdiği resmi 
seyahatinde Zaman, Posta, Hürriyet, Sözcü, Milliyet, Habertürk, Radikal, Vatan, 
Bugün, Taraf ve Cumhuriyet gazetelerinin temsilcilerini uçağa almadı. 

Akreditasyon 

8 Ocak 2014 Gazeteci yazar Nur Batur, Sabah Gazetesi’nden istifa etti. İstifa etme 
8 Ocak 2014 Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Kazım Canlan, görevinden ayrıldı. İstifa etme 
9 Ocak 2014 Sabah Gazetesi Yazarı Meliha Okur, Sabah Gazetesi’nden kovuldu. İşten çıkarma 
11 Ocak 2014 Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Murat Aksoy’un, özel bir TV 

programındaki sözlerinden dolayı işine son verildi. 
İşten çıkarma 

22 Ocak 2014 TRT’de 800 yurt muhabiri işten çıkartıldı. İşten çıkarma 
23 Ocak 2014 17 Aralık soruşturması ile ilgili yayın yasağı geldi. Yayın yasağı 
17 Şubat 2014 Gazeteci Banu Güven, NTV’de çalışırken yöneticilere ve medya sahiplerine 

Başbakan ve yanındakiler tarafından yayınlara müdahale geldiğini açıkladı. 
Siyasi baskı 

19 Şubat 2014 Gazeteci-yazar Cüneyt Özdemir, Cemaat’i eleştirmediği için iktidar yanlısı bir 
köşe yazarı tarafından açıkça tehdit edildiğini yazdı. 

Tehdit alma 

20 Mart 2014 Twitter, mahkeme kararıyla ülke genelinde erişime kapatıldı. Yayın yasağı 
26 Mart 2014 Star Yazı İşleri Müdürü Doğan Ertuğrul istifa etti. 4 yıl boyunca Star Gazetesi yazı 

işleri müdürlüğünü yapan Doğan Ertuğrul, gazetenin son dönemde kullandığı 
‘nefret’ diline dayanamadığını söyledi. 

İstifa etme 

27 Mart 2014 Türkiye genelinde YouTube hakkında da erişim yasağı getirildi. Yayın yasağı 
29 Mart 2014 Sabah Gazetesi bünyesinde 14 yıldır çalışan Roma Temsilcisi Yasemin Taşkın, 

eşinin La Repubblica gazetesi için Fethullah Gülen ile röportaj yapması nedeniyle 
gazeteden kovuldu. 

İşten çıkarma 

4 Nisan 2014 Ekonomi yazarı Süleyman Yaşar, Sabah Gazetesi’nden kovuldu. Cemaat’i 
eleştirmediği için Yaşar’a baskı yapıldığı iddia edildi. 

İşten çıkarma 

14 Nisan 2014 Gazeteci yazar Fikri Akyüz, Akşam Gazetesi’nin son dönemde 28 Şubat 
medyasından daha beter yayıncılık yaptığını söyleyerek istifa etti. 

İstifa etme 

14 Mayıs 2014 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan Soma’daki maden faciası sonrasında 
gazeteciler bölgeye alınmadı. 

Siyasi baskı 

25 Mayıs 2014 NTV’den 20, Vatan Gazetesi’nden 30 medya mensubunun işine son verildi. İşten çıkarma  
3 Haziran 2014 Gezi olaylarının yıldönümünde Taksim’den canlı yayın yapan CNN International 

muhabiri Ivan Watson, canlı yayın sırasında polisler tarafından gözaltına alındı. 
Erdoğan, olayla ilgili “Bir tane o CNN’in dalkavuğu oralarda bir şeyler yapmaya 
çalışıyor” dedi. 

Gözaltına alma 

14 Haziran 2014 Star Gazetesi, köşe yazarları Mustafa Akyol ve Sedat Laçiner’in işine son verdi. İşten çıkarma 
7 Ağustos 2014 Dönemin Başbakanı Erdoğan, The Economist Dergisi Türkiye Temsilcisi ve Taraf 

yazarı olan Amberin Zaman için  “gazeteci kılıklı militan” ifadelerini kullandı ve 
“edepsiz kadın, haddini bil” dedi.  

Hakaret 

9 Ağustos 2014 Dönemin Başbakanı Erdoğan, Malatya’da seçim mitinginde Doğan Yayın 
Grubu’nu eleştirdi. Erdoğan, konuşmasında, “Doğan Grubu, Radikal Gazetesi 
isim veriyorum açık.” diyerek eleştirdi. Bu konuşmadan 2 gün sonra Hürriyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu görevinden istifa etti. 

İstifa etme 

15 Ağustos 2014 Hürriyet Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in Erdoğan’ı eleştiren yazısı yayımlanmadı. 
Bunun üzerine Özdil, gazeteden istifa etti. 

İstifa etme 

30 Ağustos 2014 Çankaya Köşkü’ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Cihan Haber Ajansı 
alınmadı. 

Akreditasyon 

10 Eylül 2014 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 8 
kişinin şikâyeti üzerine gazeteci Can Dündar, 17 ve 25 Aralık operasyonlarına 
ilişkin yazıları hakkında “gizliliği ihlal”, “hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” 
suçlamalarıyla ilgili ifade verdi. 

Dava edilme 
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25 Eylül 2014 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’da ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile bir 
görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyi takip etmek için otelde bulunan Bugün ve 
Zaman temsilcileri, bürokratların küfür ve saldırısına maruz kaldı. 

Fiziki şiddet 

30 Eylül 2014 Polis, internetten yayın yapan Karşı Gazetesi’ne baskın yaptı. 17 ve 25 Aralık 
soruşturmaları ile ilgili Erdoğan’ın ses kayıtlarının orijinal olduğunu belirten 
“Hani o kayıtlar montajdı?” haberinin siteden kaldırılmasını istedi. 

Gazeteye polis 
baskını 

30 Eylül 2014 Polis, GriHat internet sitesi muhabirlerinin evlerine baskın yaptı. GriHat’a yapılan 
polis baskınına MİT TIR’larıyla ilgili haber gerekçe gösterildi. İnternet sitesinde 
yapılan açıklamada, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal ’suçlaması yapıldığı belirtildi. 

Medya 
mensubu evine 
baskın 

26 Ekim 2014 Gazeteci Soner Yalçın, sabah 5’te gözaltına alındı. Avukat Celal Ülgen, ifadesi 
alındıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Soner Yalçın ile ilgili “yeni yargı 
paketine konulan makul şüphe ile gözaltına almanın denendiğini” söyledi. 

Gözaltına alma 

06 Kasım 2014 Habertürk Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Doğan Satmış işinden 
ayrıldı. Ayrılışı hakkında konuşan Satmış, “Kukla olmadığım için işten çıkarıldım.” 
dedi. 

İşten çıkarma 

11 Kasım 2014 Habertürk Gazetesi’ndeki köşesinde 3. havalimanı hakkında bilgiler paylaşan 
Fatih Altaylı, yazılarına ara verdiğini duyurdu. Altaylı, Gezi olayları sırasında 
Erdoğan’ı ağırladığı programın perde arkasını da okurlarla paylaşmıştı. 
Habertürk yazarı, uzun bir Güney Amerika gezisi yapmak istediğini belirterek, 
“Affınızı rica ediyorum.” dedi. 

Siyasi baskı 

22 Kasım 2014 Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu, MİT’in CHP’li işadamlarını fişlediğiyle 
ilgili haberi nedeniyle gözaltına alındı. Mahkemedeki ifadesinden sonra serbest 
bırakıldı. 

Gözaltına alma 

26 Kasım 2014 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Samanyolu Grubu’na 10 ay içinde 102 
defa ceza verildiğini açıkladı. Verilen para cezalarının toplamı 2 milyon 542 bin 
649 TL ediyor. 

Siyasi Baskı 

14 Aralık 2014 Zaman Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, İstanbul’da bulunan gazete 
binasına yapılan polis baskınıyla canlı yayında gözaltına alındı. Samanyolu Yayın 
Grubu Başkanı Hidayet Karaca, senarist ve dizi çalışanlarıyla birlikte 31 kişi 
hakkında gözaltı kararı verildi. 

Gözaltına alma 

19 Aralık 2014 Hidayet Karaca, dizi senaryosu gerekçe gösterilerek, “terör örgütü yöneticisi” 
olmak iddiasıyla tutuklandı. 

Tutuklama 

19 Aralık 2014 Ekrem Dumanlı hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak denetimli serbestlik 
kararı verildi. 

Yurtdışı yasağı 

19 Aralık 2014 14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınacaklar listesinde adı bulunan 
Bugün Gazetesi Yazarı Nuh Gönültaş, Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. Gönültaş 
daha sonra serbest kaldı. 

İfade verme 

30 Aralık 2014 Gazeteci Sedef Kabaş, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla ilgili attığı tweet 
yüzünden gözaltına alındı. Kabaş, ifadesinin alınması için getirildiği Asayiş Şube 
Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. 
Kabaş hakkında açılan iki davada toplam 10,5 yıl hapsi istendi. 

Gözaltına alma 

06 Ocak 2015 Anadolu Ajansı’nda birim müdürlerinin de aralarında olduğu 15 kişi işten 
çıkarıldı. 

İşten çıkarma 

03 Mayıs 2015 Balyoz davasına ilişkin yaptığı haberler nedeniyle evi basılarak gözaltına alınan 
Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu “devletin gizli kalması gereken 
belgelerini temin etmek” suçlamasıyla tutuklandı. 

Tutuklanma 

24 Nisan 2015 Prof. Dr. Sedat Laçiner’in internethaber.com sitesindeki yazılarına son verildi. 
Laçiner, kararı “İnternethaber'de yazmamı büyüklerimiz istemiyormuş reklamlar 
kesiliyormuş” sözleriyle duyurdu. 

İşten çıkarma 

22 Mayıs 2015 Silivri Cezaevi'nde  tutuklu bulunan eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub 
Saygılı'nın dilekçesini haber yapan gazeteci Arzu Yıldız'a terör soruşturması 
açıldı. 

Soruşturma 

28 Mayıs 2015 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mirgün Cabas, Koray Çalışkan, Pelin Batu ve 
Banu Güven'i sosyal medya paylaşımlarından dolayı “terör örgütü propagandası 
yapmak” suçlamasıyla ifadeye çağırdı. 

İfade verme 

29 Mayıs 2015 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırlarında yapılan aramalarla ilgili 
görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi hakkında soruşturma başlattı. 

Soruşturma 
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Biyografiler

Kamil Arlı

Kamil Arlı 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Arnavutluk Epoka Üniver-

sitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimine 

Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam etmektedir. Zaman Gazetesi İstanbul 

Haber Merkezi’nde diplomasi ve medya muhabiri olarak çalışan Arlı, “Medyaya AKP Darbesi” 

ve “Gizlenemeyen Gerçekler: 17 Aralık” isimli 2 interaktif belgesele imza attı. Arlı’nın Suat 

Özçelik’le birlikte hazırladığı Fotoğraflarla Medya Özgürlüğü / 2014 adlı kitap 3 farklı dilde 

yayınlanmıştır.

Büşra Erdal

2005 yılında İstanbul Hukuk fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını İstanbul Barosu’nda 

tamamladı. Ancak, hukuk fakültesinde öğrenciyken 2002 yılında başladığı Zaman Gazetesi’nde 

gazetecilik mesleğinde devam etme kararı aldı. Türkiye’nin tarihi davaları olan Ergenekon ve 

Balyoz başta olmak üzere hukuk ve yargı gündemini takip etti, haberler ve analizler yazdı. 

Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili haber ve analizlerinden dolayı hakkında 75 ceza davası 

açıldı, asgari 300 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı. Kafası Karışanlar İçin Ergenekon ve Tescilli 

Yalanlar kitaplarını yazdı. Halen Zaman Gazetesi’nde mesleğine devam ediyor.

Suat Özçelik 

Suat Özçelik 1 Mart 1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Konya’da ta-

mamladı. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldu. Polis Aka-

demisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşırı Suçlar Programı’nın 

yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 

Zaman Gazetesi İstanbul Haber Merkezi’nde medya ve Türkiye’de İslami gruplar konusunda 1 

yıl muhabirlik yapan Özçelik, yönetici asistanı olarak iş hayatına devam etmektedir. Özçelik’in 

Kamil Arlı’yla birlikte hazırladığı Fotoğraflarla Medya Özgürlüğü / 2014 adlı kitap 3 farklı dilde 

yayınlanmıştır.
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