Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 04/18, 26 Ocak 2018)
Geçen hafta neler oldu?
*** Türkiye, PYD yönetimindeki Afrin Kantonuna yönelik sınırötesi harekat başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son örgüt mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu
operasyon devam edecek” dedi, Afrin'den sonra ise Menbiç operasyonunun başlayacağını
açıkladı.
*** ‘Afrin Harekatı’yla birlikte savaş karşıtı protestolara ve sosyal medya paylaşımlarına
yönelik operasyonlar da başladı. Erdoğan “Sokağa çıkanlar bedeli öder” tehdidinde
bulundu. Üç vekil hakkında soruşturma açıldı. Bir haftada 23 kişi tutuklandı, 150’yi aşan
gözaltı sayısına hergün yenileri ekleniyor. Bazı kentlerde eylemler mülki idare iznine
bağlandı. (Ayrıntılar bültende…)
*** Basın kuruluşları temsilcileriyle biraraya gelen Başbakan Binali Yıldırım ‘Afrin
Operasyonu’nun medyada nasıl görülmesi gerektiğine dair bir ‘tavsiye’ listesi verdi,
"milli menfaatlerin gözetilmesi" uyarısı yaptı. RSF, durumu "Türk medyasının hükümetin
ve savaş hedeflerinin hizmetine girmesi" girişimi olarak değerlendirdi.
*** 170’i aşkın aydın Afrin operasyonunun durdurulması için bir çağrı yaptı. Hükümet ve
MHP aydınları hedef aldı. Erdoğan barış çağrısı yapanlara “terörist seviciler” dedi.
(Ayrıntılar bültende…)
*** AYM’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile ilgili ihlal kararı Resmi Gazete’de
yayınlandı. Ancak “resmileşen” karara rağmen tahliye talepleri reddedildi. (Ayrıntılar
bültende…)
*** Bu hafta 3 gazeteci ‘örgüt üyeliği-propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı. Türkiye
Gazeteciler Sendikası’nın verilerine göre cezaevindeki basın çalışanlarının sayısı 151.
(Ayrıntılar bültende…)
*** OHAL Komisyonu, 324 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça'nın işe dönüş talebini reddetti. Gülmen, açlık grevi eylemini sonlandırdıklarını
açıkladı. Komisyon meslekten ihraç edilenlere ilişkin şu ana kadar 3 bin 110 başvuru
hakkında karar verdi. Sadece 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmedildi. Komisyona
yapılan toplam başvuru sayısı ise 104 bin 657.
*** Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü (IBAHRI), Türkiye’de OHAL
süresince 1488 avukatın zulme varan kötü muameleye maruz kaldığını, 572 avukatın
tutuklandığını, 79’unun ise hapis cezasına mahkum olduğunu duyurdu.
*** AİHM’in 2017 verilerine göre Türkiye, bu yıl da “ifade özgürlüğü en çok ihlal eden
devlet” oldu. (Ayrıntılar bültende…)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“Savaşa Hayır” diyen en
az 150 kişi gözaltına
alındı, 23 kişi tutuklandı
TSK’nın Afrin Operasyonu ve
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
“Meydanlara çıkan bedelini çok ağır
öderler. Bu milli mücadelede
karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer
geçeriz. Taviz yok, en ufak bir
esneklik yok” tehdidinin ardından
protestolar ve sosyal medya paylaşımları engellemeler ve soruşturmalarla karşılaşıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, parti
sözcüsü Ayhan Bilgen ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında Afrin harekatıyla ilgili
attıkları tweet’ler nedeniyle soruşturma başlattı. Yıldırım ve Bilgen ‘halkı kin ve
düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik', Önlü ise ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti
devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin
yargı organlarını alenen aşağılamak’ ile suçlanıyor.
Bir çok kentte eylemler polis tarafından engellenirken, İstanbul, Kadıköy’deki
protestoda gözaltına alınan 13 kişiden 11’i ‘izinsiz toplantı ve yürüyüşe katılmak’
suçlamasıyla tutuklandı. 12 yurttaş Afrin operasyonuyla ilgili sosyal medya paylaşımları
ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yapmak’
suçlamasıyla çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandılar. 31 kentte yapılan
operasyonlarda en az 150 kişi gözaltına alındı ve bu rakam sürekli artıyor.

170’i aşkın aydından
Afrin mektubu
Aralarında eski bakan, milletvekili,
yazar, aydın, yönetmen, oyuncu,
senarist, gazeteci, sivil toplum örgütü
ve kadın kurumları temsilcilerinin
bulunduğu 170’i aşkın isim, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik
başlattığı operasyonun durdurulması
için
imzaladıkları
mektubu
Meclis'teki tüm milletvekillerine eposta yoluyla gönderdi.
Zülfü Livaneli, Rakel Dink, Fatma Bostan Ünsal, Gençay Gürsoy, Levent Tüzel, Ece
Temelkuran, Şanar Yurdatapan, Deniz Türkali, Ertuğrul Günay, Esra Arsan ve Necmiye
Alpay'ın da aralarında olduğu aydınlar “Ülkemizde ve bölgemizde savaş değil sulh ve
sükûn istiyoruz. Sınırlarımızı korumanın ve beka sorunu yaşamamanın en iyi yolunun
karşılıklı dostluk ve iyi komşuluk bağlarını güçlendirmek olduğuna inanıyoruz.
Güvenliğimizin milyarlara mâl olan silahlanmayla, gencecik insanların yaşamı pahasına ve
on binlerce aileyi yersiz yurtsuz bırakacak bir savaşla değil, karşılıklı müzakere ve
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işbirlikleri üzerinden sağlanacağını, üstelik bunun mümkün olduğunu, tecrübe ile
biliyoruz.” dedi.
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, aydınları "Bunlar hep bildik
tipler. Terör örgütlerinin gönüllü şakşakçıları, gönüllü destekçileri...Bunları bir kez daha
milletimize şikayet ediyorum. Böyle aydın olmaz olsun." diyerek hedef gösterdi. MHP Grup
Başkanvekili Erkan Akçay da aydınları hedef aldı; “Kıymetleri kendinden menkul kimi
aydın müsveddeleri, her dönem çıban başı olan kimi sanatçı, siyasetçi, akil, hukukçu
görünümlü, aslında kripto ırkçı PKK severler bir ihanet mektubunun daha altına imza
atmışlar” dedi. Ardından sosyal medyada söz konusu bildiriyle ve imzacılarla ilgili çok
sayıda tehdit ve hakaret içeren mesaj paylaşıldı.

Erdoğan; “Savaşa hayır
diyenler terörist seviciler”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi'nin,
Türk
Silahlı
Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik
başlattığı askeri harekata ilişkin
yayımladığı "Savaş Bir Halk Sağlığı
Sorunudur" başlıklı açıklamasını
hedef aldı.
Erdoğan; “Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kampanya
yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık...
Bu beyefendiler, bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar. Bu ülkenin dertleri ile
dertlenmediler.” dedi.

Erdoğan'ın hedef
gösterdiği Afrika
gazetesine saldırı
Afrin operasyonuna dair attığı
manşet
sonrası
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın hedef gösterdiği KKTC'de
yayınlanan Afrika gazetesi saldırıya
uğradı. Gazetenin yayın yönetmeni
Şener Levent, Kuzey Kıbrıs’ta
Madımak ruh halini yaşadıklarını; Erdoğan’ın sözlerinden önce kendilerine yönelik
herhangi bir tepkinin olmadığını, fitili Erdoğan’ın sözlerinin ateşlediğini söyledi.
Gazete, “Kıbrıs’a Barış Harekatı, Suriye’ye Zeytin Dalı Harekatı… Türkiye’den Bir İşgal
Harekatı Daha” manşeti ile yayınlanmış ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteyi
hedef alarak “Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... Kuzey Kıbrıslı
kardeşlerimin cevap vermeleri lazım.” şeklinde konuşmuştu.
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Ankara Valiliği Afrin
Operasyonu boyunca
yapılacak tüm eylemleri
yasakladı
Ankara’da
Afrin
operasyonu
boyunca, açık ve kapalı yer
toplantıları, basın açıklamaları, açlık
grevi, oturma eylemi, konser, şenlik,
şölen ve benzeri tüm eylem ve
etkinlikler mülki idare iznine bağlandı. Valilik, yapılacak eylemlerin kent genelinde
yasaklandığını ve harekât sona erene kadar izin alınmadan eylem yapılamayacağını
duyurdu. Aynı şekilde Kocaeli ve Mardin’de de eylemler mülki idare iznine bağlandı.

Radyocudan infaz
çağrısı: “İtiraz eden
gazeteciyi, milletvekilini
vurun”
Radyo programcısı Ali Şentürk,
Kral FM canlı yayınında ‘Afrin
Harekatı’ için “Operasyona itiraz
eden, sesini çıkaran ister gazeteci,
ister milletvekili olsun vursunlar.
Türkiye’yi
karıştırmak
isteyen
herkesin cezasının çok ağır olması lazım” dedi. Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Kral
FM “Canlı yayın yapan bu programcının akıl dışı sözlerinin hiçbir şekilde tasvip etmemiz
mümkün değildir” dedi. Ancak ‘kralmuzik.com.tr'den yapılan açıklama daha sonra
kaldırıldı.

Mahkeme,
resmileşmesine rağmen
AYM kararını tanımadı
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM),
Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile ilgili
ihlal kararı Resmi Gazete’de 19 Ocak
Cuma günü yayımladı. Böylece karar,
herkesi
bağlayıcı
bir
niteliğe
büründü. AYM’nin ihlal kararı
‘resmileşti’ ancak tahliye talepleri yine reddedildi.
Gerekçenin yayımlanması üzerine Altan’ın avukatları bir kez daha tahliye için yerel
mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme, “AYM yetkisini aştı” dedi. AYM kararını
tanımayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin yargılamanın
yapıldığı mahkemenin yerine geçerek delil değerlendirmesi ve yerindelik incelemesi
yapmasının bireysel başvuru incelemesinin kapsamı içerisinde olmadığını öne sürdü,
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ihlal kararına rağmen tutuklamanın “ölçülü” ve “yerinde” olduğunu savundu. Yapılan
itiraz bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedildi.
Ret gerekçesinde AYM’nin kararı ile ilgili yargılamayı yapan yerel mahkemeyi bağlayıcı
etkisini zorunlu kılan bir yasal düzenlemenin bulunmadığını öne sürüldü.
İtirazı inceleyen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin kararı ile ilgili yargılamayı
yapan yerel mahkemeyi bağlayıcı etkisini zorunlu kılan bir yasal düzenlemenin
bulunmadığını öne sürdü. Böylelikle Türkiye hukuk tarihi içerisinde bir kırılma yaşandı,
ilk defa en üst yargı organı olan AYM’nin kararı -bağlayıcı tüm hukuk normlarına
rağmen- yerine getirilmedi. Yani Türkiye mahkeme kararına uyulmayabilen bir ülke
haline geldi. Artık hiçbir yurttaş için hukuk güvencesi de kalmamış oldu.

Ankara Valiliği “Sadece
Diktatör” oyununu
yasakladı
Ankara Valiliği, Barış Atay'ın tek
kişilik "Sadece Diktatör" isimli tiyatro
oyunu yasakladı. Valilik, oyunun yanı
sıra Barış Atay’la birlikte “çeşitli
kurum ve kuruluşların” kentte
“toplumsal duyarlılık içeren” tiyatro,
panel, söyleşi, sinema, sinevizyon ve
sergi gibi etkinliklerinin de süresiz olarak yasaklandığını duyurdu.
Avukat Efkan Bolaç, Atay’ın Ankara’ya gelişini yasaklayan Valiliğin yeni bir yasak
keşfederek uygulamaya soktuğunu belirtti, “Bu talimata göre Atay’ın Ankara’da çay
kahve içmesi bile yasak” dedi. Valilik açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan
Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak da muğlak ifadelere dikkat çekti. Oyunun ‘halkın sosyal
sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer
bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik edeceğini’ savunan Valiliğe; “Hangi kesimi
hangi kesime karşı? Tiyatroseverlerle tiyatrosevmezler mi? Diktatörlük sevenlerle
diktatörlük sevmezler mi?” diyerek tepki gösterdi.

3 gazeteci tutuklandı
Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda
Taşkın,
Demokratik
Modernite
Dergisi editörü Haydar Ergül ve
gazeteci İdris Yılmaz; Ankara,
Diyarbakır ve Van’da çıkarıldıkları
Sulh
Ceza
Hakimliklerince
tutuklandılar. Taşkın ve Ergül ‘örgüt
üyeliği’
Yılmaz
ise
‘örgüt
propagandası’ ile suçlanıyor.
20 Aralık 2017’de Muş’ta haber takibi yaparken 20 Aralık 2017’de “Hakkında ciddi ihbar
var” denilerek gözaltına alınan ve mahkemece ‘adli kontrol şartı’yla serbest bırakılan
Taşkın hakkında savcılık tutuklama talebiyle itirazda bulunmuştu. Ergül ise dergide
editörlüğünü yaptığı yazılar nedeniyle suçlandı, Demokratik Modernite Dergisinin “terör
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örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda” yayın yaptığı öne sürüldü. Yılmaz ise daha
önce de Erciş Belediyesi'ne atanan kayyum tarafından hedef gösterilmiş ve yaptığı
haberlerden dolayı darp edilmişti.

Nazlı Ilıcak hakkında
'casusluk' davası
Gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında,
‘devletin güvenliğine ilişkin gizli
kalması gereken bilgileri casusluk
maksadıyla
açıklama’
suçundan
müebbet hapis cezası istemiyle dava
açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine
gönderilen iddianamede Ilıcak'ın, darbe girişiminden sonra kapatılan Bugün gazetesinde
2 Ocak 2015'te "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlığıyla yayınlanan yazısı suçlama
konusu yapıldı.
İddianameyi kabul eden Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "yetkisizlik" kararı vererek,
dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemenin kararında, kapatılan
gazetenin genel merkezinin İstanbul'da bulunduğu belirtilerek, Ceza Muhakemesi
Kanunu'nun 12/3. maddesinde, "Suç, ülkede yayınlanan bir basılı eser ile düzenlenmiş
ise yetki, eserin yayın merkezi olan yer mahkemesine aittir" düzenlemesi bulunduğuna
işaret edildi.

Jinnews ve Özgürlükçü
Demokrasi’ye erişim
engeli
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK), Jinnews’in web
adresine son 48 saatte ikinci kez
erişim engeli getirdi. 24 Ocak'ta MİT
yöneticileriyle
ilgili
yayınlanan
haberler gerekçe gösterilerek erişim
engeli getirilen site 25 Ocak’ta Afrin
haberleri gerekçe gösterilerek bir kez
daha sansürlendi. Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin web adresine de Türkiye’nin Afrin
saldırılarına ilişkin yaptığı haberler gerekçe gösterilerek erişim engeli getirildi.
Böylelikle gazetenin internet sitesi 45. kez sansürlenmiş oldu.
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AİHM 2017 bilançosu;
Türkiye ifade
özgürlüğünü en çok ihlal
eden ülke
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) 2017 istatistiklerine göre, 1
Ocak
2018
itibarıyla
AİHM
gündeminde 47 Avrupa Konseyi
üyesi ülkeden gelen toplam 56 bin
250 dava başvurusu bulunuyor. Türkiye, 7 bin 518 başvuruyla hakkında en fazla dava
başvurusu olan üçüncü ülke oldu. Açıklanan verilere göre Romanya, Rusya, Türkiye ve
Ukrayna AİHM’nin toplam iş yükünün yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor.
Türkiye’den gelen başvurular toplam sayının yüzde 13,3’üne eşit.
Türkiye 2016 yılını 12 bin 600 dava başvurusuyla Ukrayna’nın ardından ikinci sırada
tamamlamıştı. Bu sayı OHAL uygulamaları sonucunda 2017 yılı ortalarında 93 bin 200’e
kadar çıkmış ancak OHAL İnceleme Komisyonu’nun “iç hukuk yolu” olarak kabul
edilmesiyle bu şikayetlerin büyük bölümü reddedilmişti.
Ayrıca 2017’de karara bağlanan 1068 davadan 116’sı Türkiye’ye ait. Bu kararların
99’unda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) en az bir maddesinin ihlal
edildiğine hükmedildi. En fazla ihlal hükmü ‘emniyet ve güvenlik hakkı’, ‘adil yargılanma’
ve ‘ifade özgürlüğü’ maddelerinden verildi. Ayrıca Ankara geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
yine “ifade özgürlüğü en çok ihlal eden devlet” oldu. Bu kapsamda 44 ihlal kararı
verilirken bunların 16’sı Türkiye’ye karşı açılmış davalara ait.

Düşünce Suçu(!?)na
Karşı Girişim 23
yaşında...
Yaşar Kemal’in yargılandığı Devlet
Güvenlik
Mahkemesi
(DGM)
kapısındaki
sivil
itaatsizlik
eyleminden doğan ‘Düşünce Suçuna
Karşı Girişim’ 23 yaşına girdi.
23 Ocak 1995'te; Alman Der Spiegel
dergisinde yayınlanan ‘Yalanlar
Seferi’ başlıklı yazısı nedeniyle ‘bölücülük propagandası’ suçlamasıyla yargılanan Yaşar
Kemal’e destek için mahkeme salonuna gelenler "İçeriğini onaylasam da onaylamasam
da sırf düşüncelerini açıklama özgürlüğüne duyduğum saygı gereği yasal baskı altına
alınmak istenen düşüncelerin tümünün altına imzamı atıyorum” diyerek bir sivil
itaatsizlik eylemi başlatmıştı.
Bu eylemle birlikte 185 aydın, DGM'de kendini yargılatmış, daha doğru bir deyimle yargı
sistemini yargılamıştı. Şanar Yurdatapan’ın sözcülüğünde başlayan bu sivil itaatsizlik
eylemi daha sonra ‘Düşünce Suçuna Karşı Girişim’ olarak birçok eylem düzenledi; hiç
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fark gözetmeksizin, düşüncelerini açıkladığı için başı derde giren 300 kadar insanın
suç(!?)una katıldı. Bu 300 kişiden biri de Recep Tayyip Erdoğan'dı.
23. yıla girerken düşünce suçu(!?)na karşı mücadele halen sürüyor... Girişim, her kuruluş
yıldönümünde olduğu gibi bu yıl da ifade özgürlüğüne ilişkin hukuki ve toplumsal
gelişmelerin kaydını tutarak tarihe not düştüğü yıllık raporunu yayınladı.
‘Düşünceye Özgürlük 2017’ kitabına erişim için; https://goo.gl/Xau3pM

DÜŞÜNCE SUÇLARI MÜZESİ’NDE BU HAFTA

Gündemden uzak kalmayın
Düzenli olarak güncellenen müzemizden gündemi en eğlenceli biçimde takip edin.
OHAL
AİHM'in 2017 bilançosuna göre Türkiye, 7 bin 518
başvuruyla 2017 yılını AİHM önünde hakkında en
fazla dava başvurusu olan üçüncü ülke olarak
tamamladı. Diğer yandan Uluslararası Barolar Birliği
İnsan Hakları Enstitüsü (IBAHRI), Türkiye’de OHAL
süresince 1488 avukatın zulme varan kötü
muameleye maruz kaldığını, 572 avukatın
tutuklandığını, 79’unun ise hapis cezasına mahkum
olduğunu duyurdu.
Birinci haftasına giren Afrin "Zeytin Dalı"
Operasyonu, "Savaşa Hayır!" diyenlere yönelik
operasyonları, gözaltıları ve tehditleri beraberinde
getirdi. Sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik 31 kentte yapılan operasyonlarda
en az 150 kişi gözaltına alındı ancak bu rakam sürekli artıyor.
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İfade Özgürlüğü
Ankara Valiliği, Barış Atay'ın tek kişilik "Sadece
Diktatör" isimli tiyatro oyunu yasakladı. Valilik,
oyunun yanı sıra Barış Atay’la birlikte “çeşitli kurum
ve kuruluşların” kentte “toplumsal duyarlılık içeren”
tiyatro, panel, söyleşi, sinema, sinevizyon ve sergi
gibi etkinliklerinin de süresiz olarak yasaklandığını
duyurdu. Diğer yandan, Afrin Operasyonu ile beraber
çeşitli illerde gösteri yasakları ilan edilmeye devam
ediyor.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, tutuklu
yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında
verdiği "tahliye" kararları, ile Turhan Günay
hakkında verdiği ihlal kararı 19 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak Alpay ve
Altan tahliye edilmedi.

DÜŞÜNCE SUÇU DURUŞMALARI
•

•

•

Sözcü Gazetesi sahibi ve çalışanları hakkında, "Silahlı terör örgütünü yönetme",
"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü içindeki
hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme"
suçlarından açılan davanın ilk duruşmasında tek tutuklu sanık Gökmen Ulu
tahliye edilmişti. İkinci duruşma 23 Ocak’ta İstanbul 37. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Dava 30 Mayıs tarihine ertelendi.
MİT tırlarının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin açılan davada
sanıklar Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ‘Terör örgütünün hiyerarşisine dahil
olmaksızın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 7,5
yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep edilmişti. Dava 24 Ocak
günü 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve 16 Şubat tarihine ertelendi.
28-29 Temmuz'da tutuklanan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanları Serkan
ve Özkan Erdoğan hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası
yapmak" suçlamalarıyla dava açılmıştı. 2 gazetecinin ilk duruşması 25 Ocak günü
Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Özkan Erdoğan ve Serkan Erdoğan
ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme heyeti Özkan ve Serkan Erdoğan'ın
taleplerini kabul edip adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Bir
sonraki duruşma 22 Mayıs'ta görülecek.

Gelecek Haftanın Duruşmaları
•

•

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Hrant Dink cinayeti davasında,
mahkeme heyeti dönemin İstanbul Jandarma görevlilerinden beş kişinin tahliye
edilmesine karar vermişti. Bir sonraki duruşma 29-30 Ocak ve 1-2 Şubat
tarihlerinde saat 10.30’da görülecek.
Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu yargılanan gazeteci Ahmet Şık hakkında,
Twitter’da paylaştığı içerikler nedeniyle “Devlet organlarını aşağılamak”
9

•

•

•

•

iddiasından dava açılmıştı. Dava 30 Ocak’ta İstanbul 17. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.
Barış İçin Akademisyenlere açılan davalar devam ediyor. 30 Ocak günü Marmara
Üniversitesi'nden 5, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 3, İstanbul Teknik
Üniversitesi'nden 4, Özyeğin Üniversitesi'nden 1 akademisyenin davası İstanbul
32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 31 Ocak günü yargılanacak
akademisyenlerin davası ise 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmalar
saat 9.00 itibariyle başlayacak.
Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Mehmet Baransu ve Tuncay
Opçin’in “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Devletin Güvenliğine İlişkin
Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma, Devletin
Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme, Devletin Güvenliğine ve Siyasal
Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, Silahlı Terör Örgütü
Kurma veya Yönetme” suçlarından yargılandığı dava 31 Ocak günü saat 10.00’da
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
15 Temmuz‘dan sonra kapatılan İzmir’deki Gediz Üniversitesi’nin Sosyoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır hakkında ‘silahlı terör örgütü
üyeliği’ suçlamasıyla açılan dava 31 Ocak günü İstanbul 27. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde saat 15.30’da görülecek.
Büyükada davası devam ediyor. Yargı önüne çıkan insan hakları savunucuları
arasında Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü İdil Eser, örgütün Türkiye
şubesinin yönetim kurulu başkanı Taner Kılıç, Alman vatandaşı Peter Staudtner
ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi'nin yanı sıra şu isimler var. Helsinki Yurttaşlık
Derneği'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Helsinki
Yurttaşlar Derneği'nden Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden
Günal Kurşun ve Veli Acu bulunuyor. Dava 31 Ocak günü 35. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde saat 10.30’da görülecek.
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