
T.C Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 Ocak 2016 tarihinde Kanal D’de yayımlanan Beyaz 

Şov’a telefonla bağlanarak, “İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler 

ağlamasın… Burada yaşananlar ekranlarda farklı yansıtılıyor. Sessiz kalmayın” 

dediği için “terör örgütü propagandası” yapmaktan yargılanıyor. 

Biz aşağıda imzası olanlar,  hakkında soruşturma açılan öğretmen Ayşe Çelik’in 

“söyledikleri suçsa, biz de bu suça ortak oluyoruz,’’ diyerek destek olduğumuz 

için “terör propagandası’’ yapmaktan yargılanıyoruz. 

Bu desteği, ölümlerin durmasını istemenin, “çocuklar aç susuz kalmasın’’ 

demenin, yani en temel hak olan yaşam hakkını savunmanın “terör 

propagandası’’ olarak nitelendirilemeyeceğine, insanlığın en temel ve haklı 

talebi olan yaşamı ve barışı savunma anlamına geldiğine inandığımız için 

veriyoruz. 

İnsanlığın en temel vicdani değerlerini savunmayı terör propagandası yapmak 

kabul eden bir zihniyet ve hukuk düzeninin, insan hakları ve demokrasiyle 

bağdaşmadığına inanıyoruz. 

Ölümlerin önünü almanın tek yolunun silahların susması ve barışın tesisi 

için  diyalog olduğunu düşünüyoruz. 

Ayşe öğretmenin televizyon programında söyledikleri, aydınlar olarak, kadınlar 

olarak birçoğumuzun doğrudan tanıklık ettiğimiz gerçeklerden, yaptığımız 

açıklamalardan farklı değil. 

Hangi tehdit ve saldırı altında olursa olsun, demokrasi, insan hakları ve 

hukukun üstünlüğüne dayalı bir devletin insan yaşamını ve barışı savunanlara 

“terörist”  ve ”terör propagandacısı” yaftası yapıştırması ve yargılaması kabul 

edilemez. 

İnsan hayatını ve barışı savunanları mahkûm etmeye kalkmak, sadece 

demokrasiyi, insan haklarını hiçe saymak değil hayatın kendisini mahkûm 

etmek anlamına gelir. 

Bu vesileyle hem yurt içinde hem de uluslararası alanda her türlü savaş ve 

çatışmanın barış  ve müzakereyle sonuçlanması gerektiğine ilişkin talebimizi 

yineliyor ve barışı savunanların hemen beraat ettirilmesini istiyoruz. 

Ahmet Dindar / Ayşe Erzan / Ayşegül Devecioğlu / Ayşegül İyidoğan / Bahri 

Belen / Dilek Gökçin / Ercan İpekçi / Ergin Cinmen / Ferhat Tunç / Gençay 

Gürsoy / Gülseren Onanç / Gülşen Denizhan / Gürhan Ertür / Gürkan Develi / 



Halim Bulutoğlu / İbrahim Akın / İbrahim Sinemillioğlu / Mehmet Tursun / 

Mevlüt Ülgen / Murat Çelikkan / Nazmiye Özen / Nergiz Ovacık / Neşe Yaşın / 

Nil Özsoy Dindar / Orhan Alkaya / Orhan Silier / Oya Baydar / Perihan Pulat / 

Pınar Önen / Süleyman Eryılmaz / Şanar Yurdatapan / Türkcan Baykal / Üner 

Eyüboğlu. 

 


