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Gazetecilik suç değildir – 

Emin Şakir'e özgürlük! 
 

Sosyalist gazeteci Emin Şakir 28 Kasım 2017 tarihinde Türk makamları tarafından gözaltına 
alınmıştır. O tarihten bu yana İstanbul’da, Maltepe Cezaevi’nde tutulmaktadır.  
 
Emin Şakir 1987 yılında Bulgaristan’da doğmuştur. Çocukken Türkiye’nin İzmir kentine 
taşınmıştır. Tutuklanmadan önce beş yıl boyunca İstanbul’da yazılımcı olarak çalışmıştır.  
 
Resmi makamlar, Emin Şakir’in gözaltına alınmasını sözde “kaçma tehlikesi” bulunduğu 
iddiasıyla gerekçelendirmektedir. Hakkında “terör örgütünün propagandası” yapma 
suçlamasıyla iki yıl önce açılan bir dava hala devam etmektedir. Emin’e yöneltilen suçlama, 
“Solyayin.com” isimli online platformunu kurarak yönetmiş olmasıdır.  
 
Söz konusu internet sitesi, Türkçe olarak yayımlanmış çok sayıdaki sol ve özgürlükçü yayına 

kamuoyunun erişimesini sağlamayı amaçlayan bir açık arşivdir. Uluslararası saygınlığa sahip 
Princeton University ve University of Washington gibi üniversitelerin kütüphaneleri, bu arşivi 
kaynak olarak kullanıp online arşiv sistemlerine dahil etmişler ve böylece kendi kullanıcılarına 

bu kaynaklara erişmeyi kolaylaştırma olanağı sunmuşlardır. Solyayin.com Türk kitle 
medyasında da arşivlenmesi gereken bilgilerin güvence altına alınması için önemli bir katkı 
olarak değerlendirilmekte ve takdir edilmektedir. 
 
Emin, sosyalist bir parti olan DSİP’nin (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi) üyesidir. Ayrıca Sosyalist 
İşçi adındaki gazetenin yazı kurulu üyesidir. Bir gazeteci ve sosyalist bir aktivist olarak, Türk 
soluna ait yayınları en geniş kapsamlı bir şekilde Solyayin.com isimli platformda 
belgelendirmeyi yaşamı boyunca kendisine bir görev edinmiştir.  
 
İddia makamı, Emin’e resmi makamların hoşlanmadığı basın organlarını belgelendirmesinin 

yanısıra, 2013’te gerçekleşen Gezi Parkı protestola gösterilerinin örgütleyicisi olmak 
suçlamasını da yöneltmektedir. Tutuklanması aynı zamanda, o dönem Gezi Parkı’nda 
yapılması planlanan inşaata karşı gerçekleştirilen bu sivil kitle gösterilerini kriminalize etme 
çabalarının da bir parçasıdır.  
 
Bu dava, şeffaf ve adil değildir. Emin’e Gaziantep’teki bazı şahıslarla ilişkisi olduğu suçlaması 
yöneltilmekte, ancak bu şahısların adı belirtilmemektedir. Polis sorgusu sırasında da, Emin’e 
Gaziantep’te şahıslar tanıyıp tanımadığı yönünde bir soru yöneltilmemiştir. Bu durum, 
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savunma avukatlarının davaya gerektiği şekilde hazırlanmalarını olanaksız kılmaktadır. İki 

yıldır süren soruşturmaların, sayısız sorgunun ve iki aylık tutukluluğun ardından davada ilk 
duruşma tarihi hala belirlenmemiştir. Bu adil olmayan davanın hukuksal zemini olarak, hala 
sürmekte olan Olağanüstü Hal uygulaması gösterilmektedir. Söz konusu OHAL uygulaması, 
hem Emin’in, hem de sayısız başka mağdurun en temel haklarının gaspına yol açmaktadır.  
 
Emin, “kaçma tehlikesi” bulunduğu iddiasıyla tutuklu tutulmaktadır. Bu iddia dayanaktan 
yoksundur. Kendisi davanın başladığı tarihten itibaren defalarca Türkiye’yi terk etmiş, buna 
rağmen çağrıldığı bütün ifade verme randevularına gitmiştir.  
 
Türkiye’de ve diğer bazı ülkelerde çok sayıda insan Emin ile dayanışma etkinlikleri 
düzenlenmiştir. Bu konudaki bilgilere eminsakir.org adlı inernet sitesinden ulaşılabilir. 
 
Biz Almanya Federal Meclisi üyesi milletvekilleri olarak, Türkiye’de temel hakların sistematik 

bir şekilde ihlal edilmesini protesto ediyoruz. 
 

Emin Şakir’in derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz! 
 

Emin Şakir’e karşı açılan davanın derhal durdurulmasını talep ediyoruz! 
 

Berlin, 9 Şubat 2018 
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