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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	02/18,	12	Ocak	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	 Yeni	 yılın	 ilk	 Bakanlar	 Kurulu	 toplantısı	 Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	
başkanlığında	yapıldı,	OHAL’in	bir	kez	daha	uzatılacağı	açıklandı.	
		

***	OHAL	kapsamında	yeni	bir	KHK	yayımlandı;	60’ı	akademisyen	toplam	262	kişi	kamu	
görevinden	ihraç	edildi,	bir	televizyon	ve	bir	radyo	kanalı	kapatıldı.	
	

***	 MHP	 lideri	 Bahçeli,	 2019'da	 planlanan	 cumhurbaşkanlığı	 seçimlerinde	 Erdoğan'ı	
destekleyeceklerini	 ilan	 etti;	 AKP	 ve	 MHP’nin	 başarılı	 bir	 işbirliği	 süreci	 işlettiğini	
söyledi.	Erdoğan,	Bahçeli’yi	Cumhurbaşkanlığı	Külliyesine	davet	etti.	Görüşmede	 ittifak	
konusunun	masaya	yatırıldığı	tahmin	ediliyor.	
	

***	Erdoğan,	 "2019	 seçiminin	yerli	 ve	milli	 olanlarla	 ipi	başka	mahfillerin	 elinde	olanlar	
arasında	 geçeceği	 açıktır"	 dedi,	 Abdullah	 Gül'e	 yönelik	 sert	 ifadelerini	 sürdürdü:	
"Geçmişte	 partimiz	 çatısı	 altında	 olup	 da	 bugün	 dışarıda	 başka	 havalarda	 gezen	 hiç	
kimsenin	partimizle	ilgili	söz	söylemeye	hakkı	yoktur.”	dedi.	
	

***	 Resmi	 temaslarda	 bulunmak	 için	 Fransa’ya	 giden	 Erdoğan,	 Cumhurbaşkanı	
Macron’la	 düzenlediği	 ortak	 basın	 toplantısında	 MİT	 TIR'ları	 ile	 ilgili	 soruya	 “FETÖ	
ağzıyla	 konuşmamayı	 öğrenin”	 diye	 cevap	 verdi.	 Osman	 Kavala’yla	 ilgili	 ise	 ‘Gezi	
eylemlerinin	planlayıcısı	olduğu’	ithamını	tekrarladı.	
	

***	 AYM,	 tutuklu	 gazeteciler	 Şahin	 Alpay	 ve	Mehmet	 Altan’ın	 başvurusunda	 hak	 ihlali	
kararı	 verdi.	 Ancak	 iki	 gazeteci	 AYM	 kararına	 rağmen	 tahliye	 edilmedi.	 (Ayrıntılar	
bültende...)	
	

***	 HDP	 Ağrı	 Milletvekili	 Leyla	 Zana'nın	 milletvekilliği	 'devamsızlık'	 gerekçesiyle	
düşürüldü.	Zana	yasama	organı	üyeliği	düşürülen	altıncı	HDP’li	isim	oldu.	
	

***	Almanya	Federal	Anayasa	Mahkemesi,	sınırdışı	edilecek	bir	Türkiyeli	ile	ilgili	işlemi	
"işkence	 görme	 ve	 insanlık	 dışı	 tutukluluk	 koşullarına	maruz	 kalma	 tehlikesi"	 nedeniyle	
durdurdu.	 Mahkemenin	 kararında	 Türkiye’de	 "işkence	 tehlikesinin	 ciddi	 dayanakları"	
bulunduğu	belirtildi.		
	

***	 CPJ’nin	 hazırladığı	 basın	 özgürlüğüne	 saldıran	 liderler	 listesinde	 Erdoğan	 “En	
Alıngan	 Lider”	 ve	 “Terörle	 Mücadele	 Kanunlarını	 En	 Ölçüsüz	 Kullanan	 Lider”	
kategorilerinde	birinci	oldu.	(Ayrıntılar	bültende...)	
	

***	 ‘10	Ocak	Çalışan	Gazeteciler	Günü’ne	 yine	demokrasi	 ve	 ifade	 özgürlüğü	önündeki	
engellerle	 girildi.	 Her	 üç	 gazeteciden	 birinin	 işsiz	 olduğu	 Türkiye’de	 145	 gazeteci	
cezaevinde.	 Erdoğan	 ise	 Türkiye’nin	 basın	 özgürlüğünde	 önde	 gelen	 ülkelerden	 biri	
olduğunu	iddia	ediyor.	(Ayrıntılar	bültende...)	
	

***	Haberleşme	Bakanı	Ahmet	Arslan,	29	Nisan’dan	bu	yana	yasaklı	olan	Wikipedia'ya	
erişim	 engellenirken	 haberleşme	 hürriyeti	 ile	 ‘ölçülülük’	 ve	 ‘orantılılık’	 ilkelerinin	
gözetildiğini;	 erişim	 engelleriyle	 ilgili	 rakamların	 toplu	 olarak	 açıklanmamasını	 da	
“uluslararası	düzeyde	ülkemiz	aleyhine	haksız	algı	oluşmaması”	gerekçesiyle	savundu.	
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***	 Barış	 İçin	 Akademisyenler,	 ‘Barış	 Bildirisi’nin	 ikinci	 yıldönümünde	 bir	 açıklama	
yaptı:	 “Sözümüzün	 arkasındayız.	 Barış	 istemek	 suç	 değildir.	 Barış	 talebi	 yargılanamaz.”	
dedi.	 İmzacılar	 hakkında	 Aralık	 ayında	 başlayan	 yargılama	 sürecinde	 ilk	 duruşmaları	
görülen	akademisyenlerin	sayısı	75’e	ulaştı.		
	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
Şahin	Alpay	ve	Mehmet	
Altan	AYM	kararına	
rağmen	tahliye	edilmedi	
	
Anayasa	 Mahkemesi	 (AYM)	 tutuklu	
gazeteciler	 Şahin	 Alpay	 ve	 Mehmet	
Altan’ın	 bireysel	 başvurusunda	 ‘kişi	
hürriyeti	ve	güvenliği	hakkı’	ile	‘ifade	
ve	 basın	 özgürlüklerinin’	 ihlal	
edildiğine	 karar	 verdi;	 FETÖ	

üyeliğinden	tutuklu	yargılanan	iki	gazetecinin	tahliyelerine	hükmetti.	
	
Ancak	İstanbul	13.	ve	26.	Ağır	Ceza	Mahkemeleri,	AYM	kararına	rağmen	Altan	ve	Alpay’ı	
tahliye	 etmedi.	 Her	 iki	mahkeme	 de	 tahliyeye	 ret	 gerekçesinde,	 AYM	 kararının	 Resmi	
Gazete'de	yayınlanmaması	ve	gerekçeli	kararın	henüz	mahkemeye	ulaşmamış	olmasını	
gösterdi.	 Bunun	 ardından	 Yüksek	 Mahkeme	 ise	 kararın	 resmi	 internet	 sitesinde	
yayınlandığını	 duyurdu.	 Anayasal	 olarak	 en	 yüksek	 yargı	 mercii	 olan	 Anayasa	
Mahkemesi’nin	kararları	her	kurum	ve	kişi	için	bağlayıcı	nitelik	taşıyor.		
	
Öte	 yandan	 tutuklu	 gazetecilerle	 ilgili	 muhalefetten	 ve	 yurtdışından	 gelen	 tepkilere	
ülkede	“yargı	bağımsızlığı	var”	diyerek	yanıtlayan	hükümet,	bu	sefer	‘bağımsız	yargı’nın	
kararını	 beğenmeyince	 AYM’ye	 tepki	 gösterdi.	 Başbakan	 Yardımcısı	 ve	 Hükümet	
Sözcüsü	 Bekir	 Bozdağ	 “AYM’nin	 yetkisini	 aştığını”	 öne	 sürdü.	 Anayasa	 Mahkemesinin	
kişisel	hak	ve	özgürlükler	bakımından	önemli	bir	yargısal	güvence	olduğunu	kabul	eden	
Bozdağ	 yine	 de	 yüksek	 mahkemenin	 vaka	 ve	 delil	 değerlendirmesi	 yapamayacağını,	
suçun	oluşumunu	ve	delil	durumunu	değerlendiremeyeceğini	savundu.	
	
Benzer	bir	durum	‘MİT	Tırları	Davası’nda	tutuklu	yargılanan	gazeteciler	Can	Dündar	ve	
Erdem	 Gül	 için	 verilen	 tahliye	 kararında	 da	 yaşanmış,	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 söz	
konusu	AYM	kararına	“saygı	duymadığını”	açıklamıştı.		

	
Çalışan	Gazeteciler	Günü:	
145	gazeteci	cezaevinde,	
her	üç	gazeteciden	biri	
işsiz	
	
10	 Ocak;	 1961’den	 beri	 Türkiye’de	
‘Çalışan	 Gazeteciler	 Günü’	 olarak	
kutlanıyor.	1971	yılına	kadar	‘Çalışan	
Gazeteciler	 Bayramı’	 adıyla	 kutlanan	

gün;	12	Mart	döneminde	ülkede	gazetecilerin	bazı	haklarının	geri	alınması	üzerine	artık	
bayram	değil,	sorunların	dile	getirildiği	bir	gün	haline	geldi.		
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Türkiye;	bu	yıl	da	10	Ocak’a	demokrasi	ve	ifade	özgürlüğü	önündeki	engellerle	girdi.	10	
binin	üzerinde	gazetecinin	işsiz,	145’inin	tutuklu	bulunduğu	Türkiye’de	‘10	Ocak	Çalışan	
Gazeteciler	 Günü’,	 işsiz	 ve	 tutuklu	 gazeteciler	 gününe	 dönüşmüş	 durumda.	 Gazeteciler	
için	adliyeler	 ikinci	adres	haline	gelirken;	yayın	yasakları,	para	cezaları,	açılan	davalar,	
gözaltılar,	 tutuklamalar,	 sansür,	oto	sansür	artık	sıradan	olaylar	oldu.	Gazetecilik	 terör	
faaliyeti,	gazeteciler	de	terörist	olarak	tanımlanarak	hedef	alınıyor.	
	
Ortada	 böyle	 bir	 tablo	 mevcutken	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 ise	 10	 Ocak	 mesajında	
Türkiye’nin	basın	özgürlüğünde	önde	gelen	dünya	ülkelerinden	biri	olduğunu	iddia	etti.	
Medya	 kuruluşlarının	 herhangi	 bir	 kısıtlamaya	 maruz	 kalmadan,	 Türkiye’nin	 her	 bir	
köşesinde,	 dünyanın	 dört	 bir	 tarafında	 olup	 biteni	 insanlara	 ulaştırmasını	 sağlamanın	
demokrasinin	 gereği	 olduğunu	 söyleyen	 Erdoğan;	 “Farklı	 seslerin,	 farklı	 kültürlerin	
kendini	 ifade	 edebilmesi,	 fikirlerini	 rahatlıkla	 söyleyebilmesi	 için	 mücadeleler	 verdim,	
vermeye	devam	ediyorum”	dedi.	Hemen	ardından	da	ekledi;	“Fikir	özgürlüğü	konusundaki	
hassasiyetimizi	 istismar	 eden	 bazıları,	 haberlerle	 devletimizin	 bütünlüğünü	 bozmaya	
çalışıyor.”	

	
CPJ'den	'Basın	
Özgürlüğünün	Altını	
Oyanlar'	listesi	
	
Gazetecileri	 Koruma	 Komitesi	 (CPJ),	
basın	özgürlüğüne	saldıran	liderlerin	
listesini	 çıkardı.	 Listede	
Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	
Erdoğan	 “En	 Alıngan	 Lider”	 ve	

“Terörle	Mücadele	Kanunlarını	En	Ölçüsüz	Kullanan	Lider”	kategorilerinde	birinci	oldu.	
	
Yapılan	 açıklamada	 Türkiye’deki	 ‘Cumhurbaşkanına	 hakaret’	 ve	 ‘TCK	 301’	 davalarına	
dikkat	 çekildi.	 Ayrıca	 Türkiye’nin	 dünyanın	 en	 büyük	 gazeteci	 hapishanesi	 olduğunu	
hatırlatan	CPJ,	cezaevindeki	gazetecilerin	mesleki	 faaliyetlerinden	dolayı	 ‘devlet	karşıtı	
suçlar’	 ya	 da	 ‘terör	 örgütü	 propagandası’	 kapsamında	 soruşturulduğunu	 ya	 da	
cezalandırıldığını	vurguladı.	
	
Listede	Erdoğan’ın	dışında	ABD	Başkanı	Donald	Trump,	Rusya	Devlet	Başkanı	Vladimir	
Putin,	 Çin	 Cumhurbaşkanı	 Xi	 Jinping,	 Myanmar’ın	 defacto	 lideri	 ve	 hükümet	
başdanışmanı	 Aung	 San	 Suu	Kyi,	Mısır	 Cumhurbaşkanı	 Abdülfettah	 El	 Sisi	 ve	 Polonya	
Cumhurbaşkanı	Andrzej	Dudayer	aldı.	
	

Gazeteci	Ayşenur	Arslan’a	
‘Cumhurbaşkanına	
hakaret’ten	hapis	cezası	
	
Ankara	 12.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi,	
Cumhurbaşkanı’na	 hakaret	 ettiği	
iddiasıyla	 yargılanan	 Ayşenur	
Arslan’ı	 1	 yıl	 2	 ay	 hapis	 cezasına	
mahkum	etti.	11	ay	20	güne	indirilen	
ceza	ertelendi.	Arslan,	14	Eylül	2015	
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tarihinde	 Halk	 TV’de	 yayınlanan	 ‘Medya	 Mahallesi’	 programında	 Nokta	 dergisinin	
toplatılmasını	 eleştirmiş,	 Konya’da	 yaşayan	 bir	 kişinin	 ihbarı	 üzerine	 de	 hakkında	
soruşturma	başlatılmıştı.	

	
Ahmet	Altan’a	
‘Cumhurbaşkanına	
hakaret’ten	para	cezası	
	
Darbe	 girişiminin	 ardından	
tutuklanan	 ve	 hakkında	 müebbet	
hapis	 cezası	 istenen	 gazeteci	 yazar	
Ahmet	 Altan,	 ‘Cumhurbaşkanına	
hakaret’	 suçlamasıyla	 yargılandığı	

davada	7	bin	lira	adli	para	cezasına	çarptırıldı.	Altan,	13	Nisan	2016	yılında	grihat.com.tr	
haber	sitesinde	yayımlanan	söyleşisi	nedeniyle	İstanbul	21.	Asliye	Ceza	Mahkemesinde	
yargılanıyordu.		
	

Cumhuriyet	muhabirine	
‘gizliliği	ihlal’	davası	
	
Cumhuriyet	gazetesi	muhabiri	Alican	
Uludağ	hakkında	hakim	ve	savcılarla	
ilgili	yaptığı	bir	haber	nedeniyle	dava	
açıldı.	
	
Uludağ,	 20	 Mart	 2017’de	 ‘FETÖ’	
soruşturmalarında	 ifade	 veren	 bir	
gizli	 tanığın	halen	 görevde	olan	dört	

hakim	 ve	 savcının	 ‘FETÖ’	 toplantılarına	 katıldığını	 anlatmasını	 haberleştirmişti.	 Söz	
konusu	haber	nedeniyle	‘soruşturmanın	gizliliğini	ihlal’	ile	suçlanan	gazeteci	hakkındaki	
iddianame	Ankara	37.	Asliye	Ceza	Mahkemesi	tarafından	kabul	edildi.	
	

Bakanlıktan	ezber	
savunma:	“Gazetecilikten	
tutuklu	değiller”	
	
Adalet	 Bakanlığı,	 ‘Cumhuriyet	
Davası’nda	 yargılanan	 gazetenin	
yazar	 ve	 yöneticileri	 için	 AYM’ye	
yapılan	 bireysel	 başvurulara	 ilişkin	
görüş	 bildirdi.	 Bakanlık,	 9	 ayrı	
başvuruyu	 tek	 dosyada	 toplarken,	

Ahmet	 Şık’la	 ilgili	 olarak	 ise	 ayrı	 bir	 görüş	 bildirdi.	 Her	 iki	 görüşte	 de	 daha	 önce	
defalarca	tekrarlanan	“gazetecilikten	tutuklu	değiller”	savunması	yinelendi.	
	
Bakanlık,	 suçlama	 konusu	 yayınlarda	 ‘15	 Temmuz	 darbe	 girişimine	 yönelik	 bir	 çağrı	
olduğunu’,	bunların	 ‘cebir	ve	 şiddeti	 teşvik	 içerdiğini’	 iddia	etti;	darbe	girişimi	 sonrası	
yapılan	 haberlerin	 de	 terör	 örgütleri	 lehine	 olduğunu	 ileri	 sürdü.	 Kadri	 Gürsel’in	
yazısının	“subliminal	mesaj”	içerdiği	iddia	etti,	Aydın	Engin’in	yazısına	koyduğu	“Cihanda	
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sulh,	 peki	 yurtta	 ne?”	 başlığı	 da	 bu	 kapsamda	 suç	 olarak	 nitelendirildi.	 Bakanlık	 15	
Temmuz’dan	 sonra,	 bu	 başlığın	 ‘cebir	 ve	 şiddete	 teşvik	 olduğunun’	 daha	 iyi	
anlaşılacağını	 ileri	 sürdü.	Gazeteci	Ahmet	Şık’ın	 tutukluluğa	gerekçe	gösterilen	Twitter	
paylaşımları,	haber	ve	röportajları	sıralanarak,	“Bu	tip	yazı	ve	paylaşımlar	ifade	ve	basın	
özgürlüğü	ile	açıklanamaz”	denildi.	
	
Başvurucuların	 ‘FETÖ/PDY’	 ve	 ‘PKK/KCK’	 adına	 faaliyette	 bulunduklarının	 kesin	
olduğunu	 belirten	 Bakanlık	 bu	 durumun	 ifade	 özgürlüğüne	 müdahale	 olarak	
görülmemesi	 gerektiğini	 kaydetti;	 tutuklamaların	 “ulusal	 güvenliğin	 veya	 kamu	
güvenliğinin	 korunması,	 kamu	 düzeninin	 sağlanması	 ve	 suç	 işlenmesinin	 önlenmesi	 gibi	
meşru	amaç	güttüğünü”		savundu.		

	
Haber	takibi	yapan	
gazeteciye	'örgüt	
propagandası’ndan	dava	
	
Antep’te	 geçtiğimiz	 yıl	 haber	 takibi	
için	 Adli	 Tıp	 Kurumu	 önüne	 giden	
devhaber.net	 	 sitesi	 kurucusu	 ve	
yazarı	 Ali	 Vefa	 Yurdal	 hakkında,	
‘örgüt	 propagandası	 yapmak’	
suçundan	dava	açıldı.	

	
Antep	8.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	yapılan	yargılamada	Yurdal,	örgüt	üyesi	olduğu	iddia	
edilen	kişilerin	cenazeleri	 için	Adli	Tıp	Kurumu	önüne	gitmek	ve	Kürtçe	 slogan	atarak	
‘örgüt	 propagandası’	 yapmakla	 suçlanıyor.	 Dava	 dosyasında	 hakkındaki	 tek	 delil	 ise	
boynunda	 fotoğraf	 makinesi	 asılı	 fotoğrafı.	 Mahkemede	 yaptığı	 savunmasında	
“Gazetecilik	 suç	 değildir	 ve	 bundan	 sonra	da	haber	 takibi	 yapmayı	 sürdüreceğim"	 diyen	
Yurdal	 Kürtçe	 sloganla	 örgüt	 propagandası	 yapmasının	 ise	 "Kürtçe	 bilmediği	 için"	
mümkün	 olmadığını	 dile	 getirdi.	 Görüntülerin	 Yurdal’ın	 slogan	 attığı	 iddialarını	
doğrulamadığını	 ifade	 eden	 savcılık	 beraat	 talep	 ederken	 mahkeme	 heyeti	 Emniyet’e	
başkaca	bir	delil	olup	olmadığının	sorulmasına	karar	vererek	duruşmayı	erteledi.	

	
“Erdoğan'dan	sansür	
talebi”	haberlerine	de	
sansür	
	
İstanbul	 9.	 Sulh	 Ceza	 Hakimliği,	
Twitter’da	 paylaşılan	 Brezilyalı	
karikatürist	 Carlos	 Latuff’un	
çizimlerinin	 sansürlenmesini	 isteyen	
Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	
Erdoğan’a	 ilişkin	 haberlerin	 erişime	
engellenmesine	karar	verdi.	

	
15	 ayrı	 URL	 adresine	 erişim	 engeli	 getiren	 hakim	 İsmail	 Taş,	 haberlerde	 ‘kişilik	
haklarının	 ihlal	edildiğine’	hükmetti,	Erdoğan’ın	“meslek	ve	 şerefini,	 saygınlığını	 rencide	
edici;	 hakkında	 olumsuz	 ve	 yanlış	 bir	 algı	 yaratmaya	 yönelik	 ifade	 ve	 anlatımların	
bulunduğunu”	ileri	sürdü.	
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Tiyatro	oyununa	
“uygunsuz	içerik”	
nedeniyle	Artvin’de	
salon	verilmedi	
	
Barış	 Atay’ın	 tek	 kişilik	 oyunu	
‘Sadece	 Diktatör’ün	 Artvin’de	
sahnelenmesine	 izin	 verilmedi.	
Oyunla	 ilgili	 Valilik,	 gösterimin	
yapılacağı	 kültür	 merkezinin	
sorumluluğunun	 Artvin	 İl	 Özel	
İdaresinde	 olduğu	 gerekçesiyle	

başvurunun	 buraya	 yapılmasını	 istedi.	 İl	 Özel	 İdaresi’ne	 yapılan	 başvuruda	 oyununun	
içeriğinin	“uygun	görülmediği”	ve	salon	tahsisinin	yapılamayacağı	ifade	edildi.	
	

Vicdani	ret	hakkı	Anayasa	
Mahkemesi'nde	
	
Vicdani	retçi	Burak	Özgüner,	zorunlu	
askerlik	 uygulamasıyla	 ilgili	 yasal	
düzenlemelerin	 Anayasa’nın	 17,	 19,	
24,	 38,	 40.	 maddeleri	 ile	 Avrupa	
İnsan	 Hakları	 Sözleşmesi’nin	 3,	 5,	 9	
ve	 13.	 maddelerini	 ihlal	 ettiğini	
gerekçesiyle	 Anayasa	 Mahkemesi’ne	
(AYM)	başvuruda	bulundu.	

	
Başvuru	 dilekçesinde	 “Başvurucu	 anti-militarist	 ve	 savaş	 karşıtı	 bir	 aktivisttir.	 Vicdani	
kanaatleri	 nedeniyle	 öldürücü	 güç	 kullanımını	 hiçbir	 koşulda	 meşru	 görmemektedir.	
Silahlı	 herhangi	 bir	 hizmeti	 yerine	 getirmeyi,	 savaşın	 veya	 savaş	 hazırlığının	 bir	 parçası	
olmayı,	 ölme	 ve	 öldürme	 eğitimi	 almayı	 reddetmektedir.	 Dolayısıyla	 zorunlu	 askerlik	
hizmeti	 ile	 başvurucunun	 vicdani	 kanaatleri	 arasında	 aşılmaz	 bir	 çelişki	 mevcuttur.”	
denildi.	
	
AİHM	 ve	 BM	 İnsan	 Hakları	 Komitesi’nin	 ihlal	 kararlarına	 rağmen	 Türkiye’nin	 hala	
askerlik	yapmayı	reddeden	kişilere	muafiyet	getirmediğine	dikkat	çekilen	dilekçede;	bu	
kişilerin	tüm	medeni	ve	siyasal	haklardan	mahrum	kalma	anlamında	AİHM’in	kullandığı	
üzere	‘sivil	ölüm’	durumuyla	karşı	karşıya	bırakıldığı	vurgulandı.	

	
‘Risk	Altındaki	İnsan	
Hakları	Savunucuları	
Raporu’	
	
Uluslararası	 insan	 hakları	 kuruluşu	
Front	Line	Defenders,	 ‘Risk	Altındaki	
İnsan	 Hakları	 Savunucuları	 2017’	
raporunu	 yayınladı.	 Dublin	 merkezli	
kurumun	 24	 sayfalık	 raporunda,	
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Vietnam,	El	Salvador,	Suudi	Arabistan,	Zimbabve’nin	yanı	sıra,	Türkiye’ye	de	özel	bölüm	
ayrıldı.	
	
Raporda	 Büyükada’da	 düzenlenen	 bir	 seminer	 nedeniyle	 tutuklanıp	 serbest	 kalan,	
haklarında	açılan	dava	halen	devam	eden	11	hak	savunucusunun	durumuna	özel	olarak	
yer	 verilirken;	 OHAL	 kanunlarının	 yaygın	 kullanımıyla	 ifade,	 medya,	 toplanma,	
dernekleşme	özgürlüklerinin	 sınırlandırıldığı	 ve	 bu	 konulardaki	 hak	 savunuculuğunun	
hedef	alındığı	vurgulandı.	300’den	fazla	sivil	toplum	örgütünun	kapatıldığı,	yüzlerce	hak	
savunucusu	 ve	 avukatın	 hapsedildiği	 ve	 Türkiye’nin	 gazetecilerin	 en	 çok	 hapsedildiği	
ülke	olduğu	belirtildi.	Raporun	tam	metni	için;	https://goo.gl/qTEbzE	
	
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

	
	
Gündemden	uzak	kalmayın	
	
Düzenli	olarak	güncellenen	müzemizden	gündemi	en	eğlenceli	biçimde	takip	edin.	
	

OHAL	ve	Siyaset	
	
Yeni	yılın	ilk	Bakanlar	Kurulu	toplantısının	ardından	
OHAL’in	 bir	 kez	 daha	 uzatılacağı	 açıklandı.	 Hemen	
ardından	 yeni	 bir	 KHK	 daha	 yürürlüğe	 girdi.	
KHK’larla	 ihraç	 edilen	 ancak	 daha	 sonra	 Bylock	
mağduru	 olduğu	 tespit	 edilen	 1823	 kamu	 çalışanı	
göreve	iade	edildi.		
	
MHP	 lideri	 Bahçeli,	 2019'da	 planlanan	
cumhurbaşkanlığı	 seçimlerinde	 Erdoğan'ı	
destekleyeceklerini	 ilan	 etti;	 iki	 parti	 arasındaki	
ittifak	görüşmeleri	için	komisyon	kuruldu.		
	
HDP	 Ağrı	 Milletvekili	 Leyla	 Zana'nın	 milletvekilliği	

'devamsızlık'	gerekçesiyle	düşürüldü.		
	
Akademisyen	 Nuriye	 Gülmen	 ve	 öğretmen	 Semih	 Özakça’nın	 işe	 iade	 talebiyle	
başladıkları	 açlık	 grevinin	 310.	 Gününü	 geride	 bıraktı.	 Eğitimciler	 Olağanüstü	 Hal	
İşlemleri	 İnceleme	 Komisyonu	 Eylül	 2017'de	 yaptıkları	 başvurularına	 henüz	 yanıt	
alamadı.	
	



	 8	

İfade	Özgürlüğü	
	
AYM,	 tutuklu	 gazeteciler	 Şahin	 Alpay	 ve	 Mehmet	
Altan’ın	başvurusunda	hak	 ihlali	kararı	verdi.	Ancak	
iki	 gazeteci	 AYM	 kararına	 rağmen	 tahliye	 edilmedi.	
Hükümet	AYM	kararına	tepki	gösterdi.		
	
4	Kasım	2016’dan	bu	 yana	 tutuklu	 bulunan	HDP	Eş	
Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş,	 ilk	 kez	 hakim	
karşısına	 çıktı.	 Hakkında	 çok	 sayıda	 dava	 bulunan	
Demirtaş	14	aydır	hiçbir	duruşmaya	çıkarılmamıştı.		
	
10	 Ocak	 Çalışan	 Gazeteciler	 Günü’ne	 145	 gazeteci	
cezaevinde	 girdi.	 Türkiye’de	 her	 üç	 gazeteciden	 biri	
işsiz.	 Erdoğan	 göre	 ise	 Türkiye	 basın	 özgürlüğünde	

dünyanın	önde	gelen	ülkelerinden.		
	
‘Barış	 Bildirisi’nin	 ikinci	 yıldönümünde	 bir	 açıklama	 yapan	 akademisyenler;	 “Barış	
istemek	suç	değildir.	Barış	talebi	yargılanamaz.”	dedi.	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• Barış	Akademisyenlerine	açılan	davalar	devam	etti.	35.	Ağır	Ceza	Mahkemesin’de	
barış	 bildirisi	 imzacıları	 Kadir	 Has	 Üniversitesi’nden	 Dr.	 Ceren	 Lord	 ve	 Dr.	
Çiğdem	Bozdağ	 Bucak’ın	 davalarının	 ilk	 duruşmaları	 görüldü.	 Derhal	 beraat	 ve	
birleştirme	talepleri	reddedildi.	Mahkeme	heyeti	duruşmanın	26	Haziran	09.40’ta	
devam	etmesine	karar	verdi.	

• Mardin	E	Tipi	Kapalı	Cezaevi’nde	tutuklu	bulunan	Kanun	Hükmünde	Kararname	
(KHK)	 ile	kapatılan	Dicle	Haber	Ajansı	 (DİHA)	Muhabiri	Şerife	Oruç,	Batman’da	
haber	takibi	sırasında	gözaltına	alınmıştı.	1	yıldan	fazla	süredir	tutuklu	bulunan	
Oruç’un	 son	 duruşması	 11	 Ocak	 günü	 Batman	 2.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	
görüldü.	Mahkeme	heyeti	savcılığın	gerekçelerine	bağlı	kalarak	tutukluluk	halinin	
devamına	karar	verdi	ve	davayı	7	Mart’a	erteledi.	

• Antep’te	 geçen	 yıl	 çatışma	 bölgelerinde	 yaşamını	 yitirenlerin	 cenazelerinin	
teslimi	 sırasında	 haber	 takibi	 için	 Adli	 Tıp	 Kurumu	 önüne	 giden	 ‘devhaber.net’	
sitesi	kurucusu	ve	yazarı	Ali	Vefa	Yurdal	hakkında,	‘örgüt	propagandası	yapmak’	
suçundan	dava	 açılmıştı.	 Yurdal’ın	duruşması	 11	Ocak	 günü	Antep	2.	Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görüldü.	Duruşmanın	sonucuna	henüz	ulaşamadık.	

• 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	 12	 Ocak	 günü	 İstanbul	 27.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görüldü.	Duruşma	17	Ocak	saat	16.00'ya	ertelendi.	
	

Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• İzmir’de	16	Nisan	referandum	sonuçlarını	protesto	ederken,	aralarında	Kamera	
Sokak	 kolektifi	 kurucularından,	 yönetmen,	 fotoğrafçı,	 belgeselci,	 video	 aktivist	
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Kazım	Kızıl'ın	da	bulunduğu	24	kişinin	davası	15	Ocak	günü	İzmir	33.	Asliye	Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	

• CHP	Milletvekili	Enis	Berberoğlu	hakkında	verilen	25	yıllık	hapis	cezasına	ilişkin	
hükmü	bozan	İstanbul	Bölge	Adliye	Mahkemesi	2.	Ceza	Dairesi'nin	kararı,	‘usul	ve	
yasaya	 aykırı	 olduğu’	 gerekçesiyle	 yerel	mahkemece	 iade	 edilmişti.	 Bir	 sonraki	
duruşma	16	Ocak	günü	görülecek.	

• Demokratik	Toplum	Kongresi	(DTK)	soruşturması	kapsamında	2	ay	tutuklu	kalan	
ve	 22	 Eylül’de	 tahliye	 edilen	 Evrensel	 Yazarı	 Yusuf	 Karataş’ın	 davası	 17	 Ocak	
günü	Diyarbakır	9.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• Barış	 Akademisyenlerine	 açılan	 davalar	 devam	 ediyor.	 18	 Ocak	 günü	 İstanbul	
Teknik	 Üniversitesi'nden	 4,	 Yıldız	 Teknik	 Üniversitesi'nden	 2,	 Marmara	
Üniversitesi'nden	3,	Özyeğin	Üniversitesi'nden	1	akademisyenin	davası	 İstanbul	
35.	Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	görülecek.	

• Çözüm	 sürecinde	 Batman’da	 gösterimi	 yapılan	 Bakur	 adlı	 belgeselin	 iki	
yönetmeni	 Ertuğrul	 Mavioğlu	 ve	 Çayan	 Demirel	 ile	 filmin	 gösterildiği	 Batman	
Belediyesi	 Yılmaz	 Güney	 Sineması’nın	 idari	 sorumlusu	 Dicle	 Anter’e	 ‘örgüt	
propagandası’	suçlamasıyla	dava	açılmıştı.	Duruşma	18	Ocak	günü	Batman	2.	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	 17	 Ocak	 saat	 16.00'da	 İstanbul	 27.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	

	
	
	

	


