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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	03/18,	19	Ocak	2017)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	OHAL	3	ay	süreyle	uzatıldı.	Böylelikle	darbe	girişiminin	ardından	 ilan	edilen	OHAL	
altıncı	kez	uzatılmış	oldu.		
		

***	ABD	 liderliğindeki	 IŞİD	Karşıtı	Koalisyonun,	 içerisinde	Kürt	güçlerin	de	bulunduğu	
bir	sınır	koruma	gücü	kuracaklarını	açıklaması	Suriye	hattında	yeni	bir	gerilime	sebep	
oldu.	 Sınıra	 yapılan	 askeri	 sevkiyat	 ve	 Afrin’e	 topçu	 ateşi	 açılmasının	 ardından	
Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 üst	 üste	 yaptığı	 sert	 açıklamalarla	 Afrin	 ve	 Menbiç'e	 askeri	
müdahalede	bulunulacağını	söyledi.	MGK	toplantısında	"Terörist	ordusu	kurulmasına	izin	
verilmeyecek"	ifadesi	kullanıldı.		
	

***	AKP	ve	MHP	arasında	ittifak	konusunda	ilk	somut	adım	atıldı.	İki	partili	vekillerden	
oluşan	heyetler	ilk	toplantısını	yaptı;	"Milli	Mutabakat	Komisyonu"	kuruldu.		
	

***	Tutuklu	gazeteciler	Mehmet	Altan	ve	Şahin	Alpay	AYM	kararına	rağmen	halen	tahliye	
edilmedi.	 Hükümet	 yetkilileri	 AYM’yi	 ‘yetki	 aşımı’	 ile	 suçluyor;	 yerel	 mahkemeler	 de	
bağlayıcı	olan	Yüksek	Mahkeme	kararını	uygulamıyor.			
	

***	 ‘MİT	 Tırları’	 davası	 kapsamında	 tutuklu	 bulunan	 CHP	Milletvekili	 Enis	 Berberoğlu	
İstinaf	 Mahkemesi'ndeki	 ikinci	 duruşmasında	 da	 tahliye	 edilmedi.	 	 Berberoğlu	
duruşmaya	 kelepçeli	 götürülmek	 istenmesini	 protesto	 etti	 ve	 bu	 nedenle	 salona	
getirilmedi.		
	

***	11	aydır	tutuklu	bulunan	Die	Welt	gazetesi	muhabiri	Deniz	Yücel	Almanya-Türkiye	
arasındaki	 silah	 ticaretinde	 adının	 geçmesini	 istemediğini	 belirtti;	 “Kirli	 bir	 anlaşma	
varsa	ben	yokum”	dedi.	Almanya	Dışişleri	Bakanı	Sigmar	Gabriel	"Alman	hükümetinin	çok	
sayıda	 silah	 ihracatına	onay	vermediğini”	 ve	 “Yücel	 vakası	 çözüme	ulaşmadığı	 sürece	de	
bu	durumun	böyle	kalacağını”	açıklamıştı.		
	

***	 Avrupa	 Parlamentosu	 Başkanı	 Antonio	 Tajani,	 HDP	 Milletvekili	 Leyla	 Zana'nın	
milletvekilliğinin	 düşürülmesiyle	 ilgili	 "kabul	 edilemez"	 ve	 "gayrimeşru"	 ifadelerini	
kullandı.	
	

***	Freedom	House'un	2018	Dünyada	Özgürlük	raporunda	Türkiye	"Kısmen	Özgür"den	
"Özgür	Değil"	kateogisine	geriledi.	(Ayrıntılar	bültende…)	
	

***	 HRW’nin	 2018	 Dünya	 Raporu’nda	 “Türkiye’nin	 referandumun	 ardından,	 medyanın,	
muhalefetin	 ve	 insan	 hakları	 savunucularının	 üzerindeki	 kısıtlamaları	 artırdığı”	
vurgulandı.	(Ayrıntılar	bültende…)	
	

***	 Bianet	 verilerine	 göre	 122	 gazeteci	 ve	 medya	 çalışanı	 yeni	 yıla	 hapiste	 girdi.	
Tutuksuz	 yargılanan	 520	 gazeteci	 de	 hapis	 tehdidiyle	 karşı	 karşıya.	 (Ayrıntılar	
bültende…)	
	

***	 Açlık	 grevindeki	 eğitimciler	 Nuriye	 Gülmen	 ve	 Semih	 Özakça	 eylemlerinin	 317.	
gününü	 geride	 bıraktı.	 Ankara	 Tabip	 Odası,	 Gülmen’in	 33,	 Özakça’nın	 ise	 45	 kiloya	
düştüğünü,	sağlık	durumlarının	ağırlaştığını	açıkladı.	
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***	Agos	Genel	Yayın	Yönetmeni	Hrant	Dink	cinayetinin	üzerinden	11	yıl	geçti.	Suikastla	
ilgili	 Şubat	 2007’den	 beri	 devam	 eden	 yargılamada	 cinayete	 giden	 süreç	 hala	
aydınlatılamadı.	“Hrant’ın	Dostları”	Dink’in	öldürüldüğü	yerde	anma	düzenledi;	11	yıldır	
süren	“adalet”	talebini	yineledi	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	
Freedom	House:	Türkiye	
'kısmen	özgür’den	‘özgür	
değil’	kategorisine	
geriledi	
	
Freedom	 House	 siyasi	 hak	 ve	
özgürlüklere	 ilişkin	 yıllık	 raporu	
olan	 2018	 Dünyada	 Özgürlük	
raporunu	 yayınladı.	 Demokrasinin	

tüm	 dünya	 çapında	 saldırı	 altında	 olduğunu	 söyleyen	 raporda	 Türkiye	 "Kısmen	
Özgür"den	 "Özgür	Değil"	 kateogisine	geriledi.	 18	yıldır	 yayınlanan	 raporda	Türkiye	 ilk	
defa	"Özgür	Değil"	kategorisinde	yer	aldı.	
	
Raporda	Türkiye’nin	notu	geçen	yıla	göre	6	puan	geriledi.	Türkiye,	 son	10	yılda	da	34	
puan	 düşüşle	 raporda	 bu	 zaman	 diliminde	 en	 çok	 puanı	 düşürülen	 ülke	 olurken	
"Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 başarısız	 2016	 darbe	 girişiminin	 ardından	
muhalif	 bellediği	 kesimlere	 yönelik	 genişleterek	 yoğunlaştırdığı	 baskısı	 Türkiye	
vatandaşları	 için	 ciddi	 sonuçlar	 doğurdu"	 denildi.	 Raporun	 tam	 metni	 için;	
https://goo.gl/5fC4p5	

	
HRW:	“Türkiye’de	
medya,	aktivistler,	
muhalefet	hedef	
alındı”	
	
İnsan	 Hakları	 İzleme	 Örgütü	
(Human	 Rights	 Watch/HRW)	
90’dan	 fazla	 ülkedeki	 insan	
hakları	 uygulamalarını	 incelediği	
‘2018	 Dünya	 Raporu’nu	
yayınladı.	

	
Örgütün	bu	yıl	28.	defa	yayınladığı	643	sayfalık	raporunda	“Türkiye,	Cumhurbaşkanının	
yetkilerini	 suiistimal	 etmesine	 karşı	 yeterli	 denge	 ve	 kontrol	mekanizmalarını	 içermeyen	
bir	başkanlık	sistemini	uygulamaya	soktu”,	“hükümet,	mahkemeler	ve	savcılıklar	üzerinde	
çok	 büyük	 bir	 baskı	 uyguladı”	 değerlendirmeleri	 yer	 aldı.	 	 Medyanın,	 muhalefetin	 ve	
insan	 hakları	 savunucularının	 üzerindeki	 kısıtlamaların	 arttığı	 belirtilen	 raporun	
Türkiye	bölümü	“polis	gözetimi	altında	işkence	iddialarının	artışı,	Güneydoğuda	sürmekte	
olan	çatışmaların	 insan	hakları	açısından	sonuçları,	 yüksek	 sayıda	mülteciye	ev	 sahipliği	
yapan	bir	ülke	olarak	Türkiye’nin	rolü	ve	Türkiye’nin	AB	ile	 ilişkilerinde	insan	haklarının	
rolü”	konularını	da	içeriyor.	Rapora	erişim	için;	https://goo.gl/ZkkCGu	
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'Olağanlaşan	OHAL':	
'1000’den	fazla	
maddede	değişiklik	
yapıldı'	
	
Heinrich	Böll	Stiftung	Derneği	
Türkiye	 Temsilciliği’nin	
hazırladığı	 ‘Olağanlaşan	
OHAL/KHK'ların	 yasal	
mevzuat	 üzerindeki	 etkileri’	

raporuna	 göre,	OHAL	döneminde	 çıkarılan	 30	KHK	 ile	mevzuat	 alanında	 toplam	1000	
maddenin	üzerinde	yeni	düzenleme	yapıldı.	
	
İsmet	 Akça,	 Süreyya	 Algül,	 Hülya	 Dinçer,	 Erhan	 Keleşoğlu	 ve	 Barış	 Alp	 Özden’in	
hazırladığı	120	sayfalık	raporda	“KHK’ların,	ülkenin	siyasal,	toplumsal,	iktisadi	yapılarına	
ve	 ilişkilerine	 yönelik	 gerçekleştirmeyi	 hedeflediği,	 mikro	 ve	 makro	 düzeylerde	
değişiklikler”	ortaya	konuldu.	Yapılan	bu	düzenlemelerle,	siyasi	iktidar	olağanüstü	rejim	
usullerini	 kullanarak;	 milli	 savunma	 ve	 iç	 güvenlikten	 yargı	 ve	 personel	 rejimine,	
ekonomi	 ve	 sosyal	 güvenlikten	 idari	 yapıya,	 eğitim	 ve	 sağlığa	 kadar	 birçok	 alanda	
siyasi/hukuki/	 toplumsal	 kurumları	 yeniden	 yapılandırdı.	 Raporun	 tam	 metni	 için;	
https://goo.gl/hSMbn8		
	

520	gazeteciye	237	
ağırlaştırılmış	müebbet,	
3	bin	672	yıl	hapis	
tehdidi	
	
Bianet	‘Ekim-Aralık	2017	BİA	Medya	
Gözlem	Raporu‘na	göre	122	gazeteci	
ve	 medya	 çalışanı	 yeni	 yıla	 hapiste	
girdi.	 Cezaevlerindeki	 122	
gazeteciden	 66’sı	 yargılanıyor,	 31’i	
soruşturma	 geçiriyor,	 21’i	 hükümlü,	

dördü	hükmedilen	cezaya	yaptığı	itirazın	sonuçlanmasını	bekliyor.	
	
‘Darbecilik’,	‘Anayasal	düzeni	yıkmaya	teşebbüs’,	‘Terör	örgütleriyle	işbirliği	veya	onlara	
yardım'	gibi	suçlamalarla	karşılaşan	cezaevindeki	gazeteciler	Terörle	Mücadele	Kanunu	
(TMK)	ve	Türk	Ceza	Kanunu	(TCK)	kapsamında	237	ağırlaştırılmış	müebbet	ile	toplam	3	
bin	672	yıl	6	ay	hapis	talebiyle	yargılanıyor.	Tutuksuz	yargılanan	520	gazeteci	de	hapis	
tehdidiyle	karşı	karşıya.		
	
Üç	aylık	dönemde	beş	gazeteci	yazı,	görüş	ve	eleştirileri	nedeniyle	TCK’nın	299.	Maddesi	
kapsamında	‘Cumhurbaşkanı’na	hakaret’ten	toplam	ertelemeli	1	yıl	11	ay	10	gün	hapse	
ve	42	bin	TL	de	adli	 para	 cezasına	mahkum	edildi.	Bir	 gazeteci	de	yargılama	 sonunda	
aklandı.	Altı	gazeteciye	“Cumhurbaşkanı’na	hakaret”ten	yeni	davalar	açılırken,	14’ünün	
davası	 sürüyor.	 Böylece	 Ağustos	 2014’ten,	 Cumhurbaşkanı	 seçildiği	 günden	 bu	 yana,	
Erdoğan’a	yönelik	eleştiri	ve	isnatlar	için	uygulanmaya	başlanan	TCK’nın	299.	Maddesi,	
bu	tarihten	1	Ocak	2018’e	kadar	en	az	34’u	gazeteci	35	kişinin	toplam	42	yıl	5	ay	2	gün	
(18	 yıl	 20	 günü	 ertelemeli)	 hapse	 ve	 188	 bin	 500	 TL	 de	 para	 cezasına	 mahkum	
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edilmesine	zemin	oluşturdu.	Ayrıca	üç	aylık	dönemde	en	az	36	sitedeki	haber	ve	yazıya,	
sekiz	 karikatüre,	 altı	 kitap,	 üç	 gazeteye	 sansür	 uygulandı.	 Raporun	 tam	 metni	 için;	
https://goo.gl/V3SxYy		
	

Altan	ve	Şahin’in	üst	
mahkemeye	yaptıkları	
tahliye	talebi	de	
reddedildi	
	
Anayasa	 Mahkemesi’nin	 (AYM)	
hakkında	 hak	 ihlali	 kararı	 verdiği	
tutuklu	gazeteciler	Mehmet	Altan	ve	
Şahin	Alpay’ın	tahliyesi	 için	İstanbul	
27.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	ve	İstanbul	

14.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’ne	yapılan	itirazlar	reddedildi.	
	
AYM	 kararının	 ardından	 Altan’ın	 yargılandığı	 İstanbul	 26.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’ne	
başvuran	avukatlar,	müvekkillerinin	tahliyesini	talep	etmiş,	Mahkeme	talebi	reddederek	
Altan'ın	tutukluluk	halinin	devamı	yönünde	karar	vermişti.	Avukatlar	karar	üzerine	bir	
üst	 mahkeme	 sıfatıyla	 İstanbul	 27.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'ne	 itiraz	 başvurusu	 yaptı.	
Ancak	 mahkeme,	 “Altan’ın	 üzerine	 atılı	 suçun	 vasıf	 ve	 mahiyeti,	 kuvvetli	 suç	 şüphesini	
gösterir	 mevcut	 delil	 durumu,	 delillerin	 toplanmamış	 olması”	 sebebiyle	 verilen	
tutukluluğun	 devamına	 ilişkin	 ara	 kararı	 usul	 ve	 yasaya	 uygun	 buldu.	 Aynı	 şekilde	
tahliye	 talebi	 yargılandığı	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	 tarafından	 reddedilen	
Alpay'ın	 avukatlarının	 bir	 üst	 mahkeme	 olan	 İstanbul	 14.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'ne	
yaptıkları	itiraz	da	reddedildi.	
	
Ardından	 AYM	 kararı	 Resmi	 Gazete’de	 yayınlandı.	 Mahkemenin	 artık	 tahliye	 kararı	
vermesi	gerektiğini	söyleyen	müdahil	avukatı	Engin	Cinmen	“Aksi	halde	mahkemenin	bu	
sorumluluğun	 ağırlığını	 çekmesi	 mümkün	 değil"	 dedi.	 Tahliye	 kararına	 uyulmazsa	 bir	
Ağır	Ceza	Mahkemesi,	en	yüksek	yargı	organı	olan	AYM	kararlarına	uyulmayabileceğine	
yönelik	bir	karar	vermiş	olacak	ve	vahim	bir	hukuk	kaosu	ortaya	çıkacak.	AYM	kararına	
uyulmaması	 durumunda	 “AYM’nin	 etkili	 bir	 iç	 hukuk	 yolu	 olmadığının”	 kesinleşeceğini	
söyleyen	 Cinmen	 bu	 durumda	 “AİHM,	 AYM’ye	 gitmeden	 de	 başvuruları	 kabul	 edebilir”	
dedi.	
	

Cumhuriyet	Davası	
tutuklularının	tahliye	
talebine	ret	
	
Anayasa	Mahkemesi’nin	Cumhuriyet	
gazetesi	 davası	 sanıklarından,	
Cumhuriyet	 Kitap	 eki	 Genel	 Yayın	
Yönetmeni	 Turhan	 Günay’ın	
tutukluluğuna	 dair	 hak	 ihlali	 kararı	
vermesinin	 ardından	 diğer	

tutukluların	yaptığı	tahliye	başvurusu	reddedildi.	
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İstanbul	27.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Günay	hakkında	AYM’nin	verdiği	hak	ihlali	kararının,	
tutuklu	 Genel	 Yayın	 Yönetmeni	 Murat	 Sabuncu,	 İcra	 Kurulu	 Başkanı	 Akın	 Atalay	 ve	
muhabir	Ahmet	Şık	için	etkisi	olmadığını	savundu.	Gazetenin	avukatları,	AYM	kararının	
ardından	 aynı	 dava	 kapsamında	 tutuklu	 bulunan	 Sabuncu,	 Atalay	 ve	 Şık’ın	 tahliye	
edilmelerini	 talep	 etmişti.	 Dilekçede	 “Tutuklama	 kararları	 aynıdır,	 iddianame	 aynıdır,	
suçlamalar	ve	kanıt	olarak	dosyaya	konulanlar	aynıdır”	denilmişti.	
	
İstanbul	 27.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 “bireysel	 başvuru	 kararlarında	 bireysel	 bir	 davaya	
ilişkin	 ihlal	 kararının	 objektif	 etkisinin	 olduğu	 yolunda	 mutlak	 bir	 bağlayıcı	 hükmün	
bulunmadığını”	 iddia	 etti,	 bireysel	 başvuru	 sonucunda	 verilen	 kararların	 sadece	
başvurucu	yönünden	etkili	olacağını	öne	sürdü.	
	

Beş	Özgür	Gündem	Yayın	
Yönetmenine	toplam	9	yıl	
9	ay	ceza	
	
675	 sayılı	 Kanun	 Hükmünde	
Kararname	 (KHK)	 ile	 kapatılan	
Özgür	 Gündem	 Gazetesi’nin	 Nöbetçi	
Genel	 Yönetmenliği	 kampanyasına	
katılan	 gazeteciler	 Ayşe	 Düzkan	 ve	

Ragıp	Duran	ile	gazete	yazarları	Mehmet	Ali	Çelebi,	Hüseyin	Bektaş,	Özgür	Gündem	eski	
Eş	 Genel	 Yayın	 Yönetmeni	 Hüseyin	 Aykol	 ‘örgüt	 propagandası’	 suçlamasıyla	mahkum	
oldu.	
		
İstanbul	13.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Aykol'a	verdiği	iki	yıllık	cezayı	"eylemi	basın	yolu	ile	
işlediği"	 ve	 "zincirleme	 gerçekleştirdiği"	 iddiasıyla	 arttırım	 yaparak	 üç	 yıl	 9	 aya,	 diğer	
dört	 isme	 ise	birer	yıl	verdiği	cezayı	da	"eylemini	basın	yolu	 ile	 işledikleri"	gerekçesiyle	
arttırarak	 birer	 yıl	 altışar	 aya	 çıkardı.	 Beş	 isim	 toplamda	 9	 yıl	 9	 ay	 hapse	 mahkum	
olurken	 cezalara	 “duruşmadaki	 davranışları	 ve	 yeterli	 pişmanlık	 göstermemiş	 olmaları”	
nedeniyle	indirim	uygulanmadı	ve	ertelenmedi.			
	

CHP	İstanbul	İl	Başkanı	
seçilen	Kaftancıoğlu	
hakkında	soruşturma	
	
12	Ocak	Cumartesi	günü	düzenlenen	
Cumhuriyet	 Halk	 Partisi	 (CHP)	
İstanbul	36.	Olağan	İl	Kongresi'nde	İl	
Başkanı	 seçilen	 Canan	 Kaftancıoğlu	
hakkında	 sosyal	 medyadaki	
paylaşımları	 nedeniyle	 ‘örgüt	

propagandası’	ve	‘Cumhurbaşkanına	hakaret’	suçlamalarıyla	soruşturma	başlatıldı.	
	
Kaftancıoğlu’nun	 başkan	 seçilmesinin	 ardından,	 Ermeni	 soykırımında	 hayatını	
kaybedenleri	 ve	 Gezi	 direnişi	 sırasında	 polisin	 attığı	 fişekle	 hayatını	 kaybeden	 Berkin	
Elvan’ı	 anması;	 HDP'li	 vekillerin	 gözaltına	 alınmasına	 ve	 darbe	 girişiminde	 askerlerin	
linç	 edilmesine	 tepki	 gösteren	 twitter	 paylaşımları	 yeniden	 dolaşıma	 sokularak	 hedef	



	 6	

gösterilmişti.	Hemen	ardından	İstanbul	Cumhuriyet	Başsavcılığı	soruşturma	başlatırken	
Kaftancıoğlu’nun	“PKK	ve	DHKP-C	propagandası	yaptığı”	iddia	edildi.	
	
Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	Erdoğan	da	partisinin	haftalık	 grup	 toplantısında	Canan	
Kaftancıoğlu’nu	 hedef	 aldı,	 geçmiş	 yıllarda	 attığı	 tweet’leri	 göstererek	 salondakilere	
Kaftancıoğlu’nu	yuhalattı.	Erdoğan	“Ermeni	soykırımı	diyerek	tarihimizi	aşağılıyor.	‘Devlet	
katil	değil,	seri	katil'	diyerek	güvenlik	güçlerine	saldırırken,	hayatını	kaybedenlerin	suçunu	
devlete	 atıyor...	 Gezi	 olayları	 sırasında	 insanları,	 'Ananı	 da	 al	 haydi	 Taksim’e'	 diyerek	
provokasyonların	her	yerinde	bu	kişinin	bizzat	bulunduğu	anlaşılıyor...”	şeklinde	konuştu.	
	

Demirtaş	yargılandığı	
‘hakaret’	davasından	
beraat	etti	
	
14	 aydan	 beri	 tutuklu	 olan	 HDP	 Eş	
Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş,	
Ankara’da	 tutuksuz	 yargılandığı	 iki	
dava	 nedeniyle	 Sincan	 Cezaevi’ndeki	
duruşma	 salonunda	 hakim	 karşısına	
çıktı.	

	
Demirtaş;	 7	 Haziran	 2015’te	 yapılan	 seçimler	 öncesinde	 dönemin	 AKP	 Genel	 Başkan	
Yardımcısı	 Süleyman	 Soylu’nun	 HDP’nin	 baraj	 altında	 kalması	 için	 3	 bin	 500	 kişilik	
seçim	hile	timi	kurduğu	iddiasıyla	ilgili	Ankara	10.	Asliye	Ceza	Mahkemesi’nde	‘hakaret’	
suçlamasıyla	 yargılandığı	 davada	 beraat	 etti.	 10	 Ekim	 katliamı	 sonrasında	 yaptığı	
açıklama	 nedeniyle	 ‘Türkiye	 Cumhuriyeti	 devleti	 ve	 hükümetini	 aşağılama’	 suçundan	
Ankara	25	Asliye	Ceza	Mahkemesinde	görülen	dava	ise	18	Nisan	2018’e	ertelendi.	
	
Öte	 yandan	 Ankara	 Valiliği	 duruşmalar	 öncesinde	 il	 genelinde	 her	 türlü	 toplanma,	
yürüyüş,	basın	açıklaması	ve	bu	gibi	eylemleri	yasakladı.	Kararda	olası	eylemlerin	“Terör	
örgütlerince	 suistimal	 edilerek	 muhtemel	 hedef	 teşkil	 edeceği,	 kamu	 düzeni,	 suç	
işlenmesinin	 önlenmesi,	 genel	 sağlığın	 ve	 genel	 ahlakın	 veya	 başkalarının	 hak	 ve	
özgürlüklerinin	korunmasını	tehlikeye	düşürebileceği"	ifadelerine	yer	verildi.	

	
HDP	Hakkari	Milletvekili	
Selma	Irmak'a	hapis	
cezası	
	
Tutuklu	 HDP	 Hakkari	 Milletvekili	
Selma	 Irmak	 ‘Türkiye	 Cumhuriyeti	
hükümetini	 alenen	 aşağılama’	
suçundan	 Diyarbakır	 9.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesinde	 yargılandığı	 davada	
1	 yıl	 hapis	 cezasına	 mahkum	 oldu.	

2015	 yılının	 Kasım	 ayında	 telefonla	 bağlandığı	 bir	 televizyon	 programındaki	
konuşmasında	“Türkiye	Cumhuriyeti	hükümetini	vahşet	yapmakla"	suçladığı	için	Irmak	
hakkında	dava	açılmıştı.	
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Mahkeme,”sanığın	 kişiliği,	 geçmişi	 ve	 yargılama	 sürecindeki	 davranışları”	 gerekçesiyle	
cezada	 indirim	 uygulamazken;	 Irmak’ın	 pişmanlık	 göstermediği	 ve	 yeniden	 suç	

işlemeyeceği	 kanaatinin	 oluşmadığı	
gerekçesiyle	de	cezayı	ertelemedi.	
Wikipedia:	“Türkiye'yi	
rahatsız	eden	içerikleri	
kaldırdık”	
	
Wikipedia’nın	 bağlı	 olduğu	
Wikimedia	 Vakfı’nın	 Genel	 Müdürü	
Katherine	Maher,	Türkiye’deki	resmi	
makamları	 rahatsız	 eden	 ve	 erişim	

yasağına	yol	açan	makalelerin	değiştiğini	söyledi.	Ancak	siteye	hala	erişim	sağlanamıyor.	
	
Erişim	yasağının	neden	devam	ettiği	bilmediklerini	söyleyen	Maher,	"Türkçe	Wikipedia	
300	bin	makale	içeriyor.	Umarım	kullanıcılarımız	içerik	yaratmaya	devam	eder	ve	bu	sayı	
milyonları	 bulur.	 Ama	 site	 engellenirse	 bu	 içeriği	 sağlayacak	 yazarlarımız	 engellenmiş	
olacak.	Türkçedeki	 en	büyük	bilgi	 kaynaklarından	biri	 olan	Wikipedia’nın	 tekrar	 erişime	
açılacağı	günü	iple	çekiyoruz."	dedi.	Wikipedia’ya	erişim	29	Nisan’da	engellenmişti.	

	
AİHM	Türkiye’yi	ifade	
özgürlüğü	ihlalinden	
mahkum	etti	
	
Öldürülen	 muhabirleri	 Metin	
Göktepe’yle	 ilgili	 yayınlanan	makale	
nedeniyle	 yayın	 durdurma	 ve	 para	
cezasına	 mahkum	 edilen	 Yeni	
Evrensel	 yöneticilerinin	 AİHM	
başvurusunda,	 Türkiye	 ifade	
özgürlüğünü	 ihlalden	mahkum	oldu.	

İki	gazeteciye	toplam	5	bin	Euro	manevi	tazminat	ödenecek.	
	
Göktepe	 8	 Ocak	 1996'da	 haber	 takibi	 sırasında	 gözaltına	 alınarak	 öldürülmüştü.	 Yeni	
Evrensel	gazetesi,	8	Ocak	2000’de,	muhabirlerinin	ölüm	yıldönümünde,	onu	darp	eden	
polislerle	 ilgili	 bilgi	de	 içeren	 “Ben	mutlaka	 izlemeliyim	arkadaşlar”	 başlıklı	bir	makale	
yayımlamıştı.	Bu	makale	nedeniyle	gazete	Terörle	Mücadele	Kanunu’nun	6/1.	maddesi	
uyarınca,	‘terörle	mücadelede	görev	almış	kamu	görevlilerinin	hüviyetlerini	yayınlamak’	
suçlamasıyla	 karşı	 karşıya	 kalmış,	 İstanbul	 3	 No'lu	 Devlet	 Güvenlik	 Mahkemesince	
gazeteye	 bir	 hafta	 geçici	 yayın	 durdurma	 cezası	 verilmişti.	 Ayrıca,	 gazetenin	 Sorumlu	
Müdürü	Ali	Karataş	ve	sahibi	Fevzi	Saygılı’ya	da	para	cezası	verilmişti.	
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DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

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

	
OHAL		
	
Freedom	 House'un	 hak	 ve	 özgürlüklere	 ilişkin	 2018	
Dünyada	 Özgürlük	 raporunda	 Türkiye	 "Kısmen	
Özgür"den	 "Özgür	 Değil"	 kategorisine	 geriledi.	 18	
yıldır	 yayınlanan	 raporda	 Türkiye	 ilk	 defa	 bu	
kategoride	yer	aldı.	
	
Geçtiğimiz	 Cuma	 CHP	 İstanbul	 İl	 Başkanı	 seçilen	 Dr.	
Canan	Kaftancıoğlu'na	 açılan	 "örgüt	 propagandası"	 ve	
"Cumhurbaşkanı'na	 hakaret"	 soruşturmasının	 üzerine	
Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 Kaftancıoğlu'nu	 hedef	
göstermeyi	 sürdürüyor.	 Kaftancıoğlu	 kendisi	
hakkındaki	hakaret	ve	iftira	içeren	ifadelere	karşı	dava	

açacağını	belirtti.	
	
Heinrich	 Böll	 Stiftung	 Derneği	 Türkiye	 Temsilciliği’nin	 hazırladığı	 “Olağanlaşan	
OHAL/KHK'ların	 yasal	 mevzuat	 üzerindeki	 etkileri”	 raporuna	 göre,	 OHAL	 döneminde	
çıkarılan	30	KHK	ile	mevzuat	alanında	toplam	1000	maddenin	üzerinde	yeni	düzenleme	
yapıldı.	

	
İfade	Özgürlüğü	
	
KHK	 ile	 kapatılan	 Özgür	 Gündem	 gazetesi	 nöbetçi	
genel	yayın	yönetmeni	Ayşe	Düzkan	ve	Ragıp	Duran	ile	
gazete	 yazarları	 Mehmet	 Ali	 Çelebi,	 Hüseyin	 Bektaş,	
Özgür	Gündem	eski	Eş	Genel	Yayın	Yönetmeni	Hüseyin	
Aykol	‘örgüt	propagandası’	suçlamasıyla	1	yıl	6	ay	ile	3	
yıl	 9	 ay	 arasında	 değişen	 hapis	 cezalarına	 mahkum	
edildi.	Mahkeme	gazetecilerin	cezasını	ertelemedi.		
	
Tutuklu	 CHP	 Milletvekili	 Enis	 Berberoğlu'nun	 İstinaf	
Mahkemesi'ndeki	 ikinci	 duruşması	 görüldü,	
duruşmada	yine	tahliye	kararı	verilmedi.		
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AYM	 kararına	 rağmen	 tahliye	 taleplerine	 red	 cevabı	 gelmeye	 devam	 ediyor.	 Gazeteci	
Şahin	 Alpay'ın	 ikinci	 talebi	 de	 reddedilirken,	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 Cumhuriyet	
gazetesi	 davası	 sanıklarından,	 Cumhuriyet	 Kitap	 eki	 Genel	 Yayın	 Yönetmeni	 Turhan	
Günay’ın	 tutukluluğuna	 dair	 hak	 ihlali	 kararı	 vermesinin	 ardından	 diğer	 tutukluların	
yaptığı	tahliye	başvurusu	da	reddedildi.	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

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

• 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.	Duruşma	
16	 Ocak	 günü	 görüldü.	 Mahkeme,	 "devletin	 gizli	 kalması	 gereken	 bilgilerini,	
siyasal	 ve	 askeri	 casusluk	 maksadıyla	 temin	 etmek"	 suçundan	 yargılanan	
Berberoğlu'nun	tutukluluğunun	devamına	karar	verdi.	Sonraki	duruşma	13	Şubat	
2018’e	ertelendi.	

• 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	görüldü.		Mahkemeye	yazı	gönderen	
Diyarbakır	 Emniyet	 Müdürlüğü,	 dinleme	 kayıtlarının	 silindiğini	 bildirdi.	
Mahkeme	 heyeti	 Karataş	 hakkındaki	 adli	 kontrol	 ve	 yurtdışına	 çıkış	 yasağının	
sürmesine	 karar	 verdi.	 Dava	 eksiklerin	 tamamlanması	 için	 30	 Mayıs	 tarihine	
ertelendi.	

• 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	 günü	 İstanbul	 27.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görüldü.	Bir	sonraki	duruşma	31	Ocak’ta	saat	15.30’da	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	görüldü.	Akademisyenlerin	gelecek	duruşmaları	28	
Haziran,	12	Temmuz	ve	18	Eylül	tarihlerine	ertelendi.	

• 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	görüldü.	Davanın	sonuçlarına	henüz	ulaşamadık.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• 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	
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tahliye	 edilmişti.	 Bir	 sonraki	 duruşma	 23	 Ocak’ta	 İstanbul	 37.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi'nde	görülecek.	

• 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.	Gelecek	duruşma	
24	Ocak	günü	14.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• 28-29	Temmuz'da	tutuklanan	Özgürlükçü	Demokrasi	Gazetesi	çalışanları	Serkan	
ve	 Özkan	 Erdoğan	 hakkında	 "örgüt	 üyesi	 olmak"	 ve	 "örgüt	 propagandası	
yapmak"	 suçlamalarıyla	 dava	 açıldı.	 2	 gazetecinin	 ilk	 duruşması	 25	 Ocak	 günü	
Mersin	8.	Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	görülecek.	

	
	


