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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	05/18,	2	Şubat	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	 Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan,	 Afrin	 operasyonuna	 karşı	 çıkan	 ve	 barış	
çağrısı	yapan	aydınları	“vatan	haini”	ilan	etti.	
		

***	HDP	Urfa	Milletvekili	Osman	Baydemir,	Afrin	harekatıyla	ilgili	açıklamaları	nedeniyle	
hakkında	soruşturma	başlatılan	dördüncü	HDP’li	vekil	oldu.	
	

***	"Savaş	Bir	Halk	Sağlığı	Sorunudur"	başlığıyla	bir	açıklama	yayınlayan	Türk	Tabipleri	
Birliği	(TTB)	yöneticileri	hakkında	soruşturma	başlatıldı;	11	doktor	gözaltına	alındı.	
	

***	 ‘Afrin	 Harekatı’yla	 birlikte	 sosyal	 medya	 paylaşımlarına	 yönelik	 başlatılan	
operasyonlarda	 en	 az	 36	 kişi	 tutuklandı,	 300’ü	 aşan	 gözaltı	 sayısına	 hergün	 yenileri	
ekleniyor.		
	

***	İktidara	muhalif	İslami	kimliği	ile	tanınan	Furkan	Vakfı’na	operasyon	düzenlendi,		25	
kişi	gözaltına	alındı.	
	

***	 Hükümet	 Sözcüsü	 Bekir	 Bozdağ,	 OHAL	 sürecinde	 110	 bin	 778	 kişinin	 kamu	
görevinden	 ihraç	 edildiğini,	 bunlardan	 3	 bin	 604’nün	 sonrasında	 işe	 iade	 edildiğini	
söyledi.	 OHAL	 Komisyonuna	 105	 bin	 151	 kişinin	 müracaatta	 bulunduğunu	 açıklayan	
Bozdağ,	 “Komisyon,	 bin	 562	 kişi	 hakkında	 karar	 vermiş,	 bu	 kararlardan	 41’i	 ‘kabul’,	
diğerleri	‘ret’	şeklinde.”	dedi.	
	

***	 ‘Büyükada	 Davası’nda	 tutuklu	 yargılanan	 Uluslararası	 Af	 Örgütü	 Türkiye	 Şubesi	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Taner	Kılıç’ın	tahliyesine	karar	verildi.	Ancak	Kılıç	cezaevinden	
çıkamadan	savcılığın	itirazı	üzerine	yeniden	tutuklandı.	
	

***	 2017	 yılı	 raporunu	 açıklayan	 Avrupa	 Konseyi	 İnsan	 Hakları	 Komiseri	 Muižnieks,	
Türkiye	 ile	 ilgili	 olarak	 “insan	 hakları	 krizinin	 devam	 ettiği”	 değerlendirmesini	 yaptı;	
eleştirel	 seslere	 ve	 hak	 savunucularına	 yönelik	 baskının	 arttığını,	 gazetecilerin,	
gazetecilik	faaliyetlerinden	yargılandığını	ifade	etti.	https://goo.gl/BaKrCX		
	

***	Dünya	Adalet	Projesi’nin	 ‘Hukuk	Üstünlüğü	Raporu’nda	Türkiye	113	ülke	arasında	
101’inci	 sırada	 yer	 aldı.	 Raporda	 ülkeler	 sekiz	 kategoride	 değerlendirmeye	 tabi	
tutulurken	Türkiye’nin	en	kötü	performans	gösterdiği	alan	 “hükümet	yetkileri	üzerinde	
kısıtlamalar”	 kategorisinde	 oldu.	 Türkiye	 bu	 kategoride	 111’inci	 sırada	 yer	 bulabildi,	
“temel	 haklar”	 kategorisinde	 107’inci	 sırada	 yer	 aldı.	 Ayrıca,	 geçen	 yıla	 göre	 en	 fazla	
“güvenlik	ve	düzen”	kategorisinde	gerileme	gösterdi.	https://goo.gl/PBoZmy		
	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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Erdoğan	'Savaşa	hayır'	
diyen	aydınları	“hain”	ilan	
etti	
	
Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	
Erdoğan,	 Afrin	 operasyonuna	 karşı	
çıkan	 ve	 barış	 çağrısı	 yapan	
aralarında	 eski	 bakan,	 milletvekili,	
yazar,	 aydın,	 yönetmen,	 oyuncu,	
senarist,	gazeteci,	sivil	toplum	örgütü	

temsilcilerinin	bulunduğu	170'i	aşkın	 ismi	“vatan	haini”	 ilan	etti;	“Neymiş,	bunlar	savaş	
istemiyormuş.	Yememiş,	içmemişler	utanmadan	böyle	bir	şeyin	altına	imza	atmışlar.	Siz	ne	
vicdansızsınız	 ya.	 Profesör	 olmak,	 sanatçı	 olmak,	 doçent	 olmak	 size	 artı	 bir	 değer	 mi	
kazandırıyor?	Yok	biz	savaş	istemiyoruz,	barış	istiyoruz.	Barış	kanla	tesis	edilmez.	Madem	
barışseversiniz,	 niçin	 bölücü	 terör	 örgütleri	 polislerimizi	 şehit	 ederken	 üç	 maymunu	
oynadınız	 hainler.	 Onların	 kanı	 yerde	 kalmayacak	 bunu	 böyle	 biliniz.	 Siz	 sözde	
sanatçısınız”	dedi.	
	

“Savaş	Bir	Halk	Sağlığı	
Sorunudur”	diyen	TTB’ye	
baskın,	doktorlara	gözaltı	
	
Afrin’e	 yönelik	 operasyona	 karşı	
‘barış’	 çağrısı	 yaptıkları	 için	
Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 tarafından	
“terörist	 seviciler”	 sözleriyle	 hedef	
gösterilen	 ve	 İçişleri	 Bakanlığı	
tarafından	 haklarında	 suç	
duyurusunda	 bulunulan	 Türk	

Tabipleri	Birliği	(TTB)	yöneticileri	hakkında	soruşturma	açıldı.	
	
Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı’nın	 başlattığı	 soruşturmada	 "Savaş	 Bir	 Halk	 Sağlığı	
Sorunudur"	başlığıyla	bir	açıklama	yapan	doktorlar,	 ‘halkı	kin	ve	düşmanlığa	 tahrik’	ve	
‘Türk	milletini,	Türkiye	Cumhuriyetini	aşağılama’	 ile	suçlandı,	aralarında	Genel	Başkan	
Prof.	 Dr.	 Raşit	 Tükel'in	 de	 olduğu	 11	TTB	merkez	 yöneticisi	 evleri	 basılarak	 gözaltına	
alındı.	 Ayrıca	 TTB	 Genel	Merkezi’ne	 de	 baskın	 yapıldı.	 Soruşturma	 dosyasında	 gizlilik	
kararı	 bulunuyor.	 Öte	 yandan	 gözaltındaki	 TBB	 Başkanı	 Prof	 Dr.	 Raşit	 Tükel	 ve	 TTB	
yöneticisi	 Prof.	 Dr.	 Taner	 Gören	 İstanbul	 Üniversitesi	 tarafından	 3	 ay	 süreyle	
görevlerinden	 uzaklaştırıldı.	 Bülten	 yayına	 girdiği	 sırada	 doktorlar	 savcılığa	 ifade	
vermek	üzere	adliyeye	sevk	ediliyordu.		
		

Afrin	paylaşımlarıyla	
ilgili	tutuklamalar	
	
Sosyal	 medyada	 Afrin	 harekatıyla	
ilgili	paylaşımları	nedeniyle	gözaltına	
alınan	 ve	 tutuklananlara	 her	 gün	
yenileri	 ekleniyor.	 Basından	
derlediğimiz	verilere	göre	20	Ocak’ta	
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başlayan	 operasyonda	 13	 günde	 sosyal	 medya	 paylaşımları	 nedeniyle	 en	 az	 36	 kişi	
tutuklandı.	 İçişleri	Bakanlığı,	22-29	Aralık	tarihleri	arasında	sosyal	medya	paylaşımları	
nedeniyle	311	kişinin	‘örgüt	propagandası’	suçlamasıyla	gözaltına	alındığını	açıkladı.	

	
HDP'li	Osman	Baydemir'e	
soruşturma	
	
Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	HDP	
Şanlıurfa	 Milletvekili	 Osman	
Baydemir’in	 28	Ocak	 tarihinde	 Afrin	
operasyonu	 ile	 ilgili	 olarak	 basına	
yaptığı	 ve	 Twitter	 üzerinden	
yayınlanan	 açıklaması	 hakkında	

soruşturma	başlattı.	
	
Başsavcılık	“Baydemir	hakkında	Türk	Silahlı	Kuvvetlerini	işgalci	olarak	belirten,	NATO’yu	
Türkiye’ye	 müdahaleye	 çağıran,	 halkı	 sokağa	 çağıran	 beyanları	 nedeniyle	 ‘halkı	 kin	 ve	
düşmanlığa	 tahrik’	 (TCK	 216),	 ‘Türk	 Milletini,	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Devletini,	 devletin	
kurum	 ve	 organlarını	 aşağılama’	 (TCK	 301)	 ve	 ‘devlete	 karşı	 savaşa	 tahrik’	 (TCK	 304)	
suçlarından	soruşturma	başlatılmıştır.”	dedi.	

	
Af	Örgütü	Başkanı	Taner	
Kılıç	yeniden	tutuklandı	
	
Büyükada’da	 hak	 savunucularının	
güvenliği	 konulu	 bir	 toplantı	
nedeniyle	 yargılanan	 11	 hak	
savunucusunun	 üçüncü	 duruşması	
İstanbul	 35.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi'nde	görüldü.	Davanın	tek	
tutuklu	sanığı	Uluslararası	Af	Örgütü	
Türkiye	 Şubesi	 Yönetim	 Kurulu	

Başkanı	 avukat	 Taner	 Kılıç	 tahliyesine	 karar	 verildi.	 Ancak	 Kılıç,	 aradan	 24	 saat	
geçmeden	tekrar	tutuklandı.	
	
Toplantıları	basılarak	gözaltına	alınan	ve	tutuklanan	10	hak	savunucusu	hakkında	Ekim	
2017’de	 hazırlanan	 iddianameye	 “şüpheli”	 olarak	 eklenen	 Kılıç’ın	 dosyası,	 25	 Ekim	
2017’de	 ‘Büyükada	 Davası’yla	 birleştirilmişti.	 Verilen	 tahliye	 kararına	 savcı	 itiraz	
ederken	Kılıç	 cezaevinden	çıkmadan	gözaltına	alındı.	Tekrar	mahkemeye	çıkan	Kılıç'ın	
tutuklu	yargılanmasına	karar	verildi.	

	
Furkan	Vakfı’na	
operasyon	
	
Adana	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı’nın	
yürüttüğü	 soruşturma	 kapsamında	
muhalif	 İslami	 kimliğiyle	 tanınan	
Furkan	 Eğitim	 ve	 Hizmet	 Vakfı’na	
yönelik	operasyon	düzenlendi.	
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‘Kamu	 düzenini	 bozmaya	 karşı	 faaliyet	 yürütme	 ve	 suç	 örgütü’	 iddiasıyla	 düzenlenen	
operasyon	kapsamında	vakfın	genel	merkezi	ve	yöneticilerinin	evlerine	baskın	yapıldı;	
25	 kişi	 gözaltına	 alındı.	 Gözaltına	 alınanlar	 arasında	 vakfın	 kurucu	 başkanı	 Alparslan	
Kuytul	 da	 bulunuyor.	 İktidara	 yönelik	 muhalif	 bir	 tavır	 gösteren	 ve	 AKP'yi	 "Zulümle	
Kalkınma	 Partisi"	 olarak	 tanımlayan	 Kuytul,	 son	 günlerde	 de	 sosyal	medya	 üzerinden	
‘Afrin	Harekatı’nı	eleştiren	paylaşımlarda	bulunuyordu.	
	
Adana	 Valiliği,	 operasyonla	 ilgili	 protestoları	 engellemek	 için	 kent	 genelinde	 basın	
açıklaması,	 eylem	 ve	 gösterileri	 yasakladı.	 Ayrıca	 valilik	 vakfın	 İçişleri	 Bakanlığı’nın	
onayıyla	geçici	olarak	faaliyetten	men	edilerek	kapatıldığını	açıkladı.	
	
Öte	yandan	Alparslan	Kuytul	hakkında	daha	önce	yürütülen	soruşturmalar	kapsamında	
‘Halkı	kin	ve	düşmanlığa	alenen	tahrik	etme’	ve	‘Cumhurbaşkanına	hakaret’	suçlarından	
iddianame	 hazırlandı.	 Adana	 2.	 ve	 22.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemelerince	 kabul	 edilen	
iddianamelerde	Kuytul’un	toplamda	7	yıl	hapsi	istendi.	

	
Profesör	İştar	Gözaydın	
beraat	etti	
	
Darbe	 girişimi	 soruşturması	
kapsamında	 gözaltına	 alınarak	
tutuklanan	 ve	 ‘silahlı	 terör	 örgütü	
üyesi	 olmak’	 iddiasıyla	 İstanbul	 27.	
Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	yargılanan	
Prof.	 İştar	 Gözaydın	 beraat	 etti.	
Dosya	kapsamında	20	Aralık	2016’da	

tutuklanan	Gözaydın,	 94	 gün	 cezaevinde	 kalmış	 ve	 ardından	 tahliye	 edilmişti.	 KHK	 ile	
kapatılan	Gediz	Üniversitesi’nde	ders	vermesi	ve	yine	KHK	ile	kapatılan	Can	Erzincan	ve	
Samanyolu	televizyonlarında	program	yapması	nedeniyle	akademisyenin	10	yıla	kadar	
hapsi	isteniyordu.	

	
Ocak	ayında	basın	
özgürlüğü	
	
Olağanüstü	 Hal	 (OHAL)	 döneminde	
yoğunlaşarak	 devam	 eden	
gazetecilere	 yönelik	 baskı,	
Türkiye’nin	Afrin’e	yönelik	başlattığı,	
‘Zeytin	 Dalı’	 adı	 verilen	 operasyonla	
birlikte	daha	da	görünür	hale	geldi.	
	
Gazete	 Karınca’nın	 derlediği	 verilere	
göre	 2018’in	 ilk	 ayında	 20	 gazeteci	

gözaltına	 alındı,	 bunlardan	 7’si	 tutuklandı.	 Bu	 isimlerden	 ikisi	 Halkın	 Nabzı	 Gazetesi	
Genel	Yayın	Yönetmeni	 ve	Artı	Gerçek	yazarı	 İshak	Karakaş	ve	Özgürlükçü	Demokrasi	
Gazetesi	 çalışanı	 Barış	 Ceyhan	 bu	 hafta	 tutuklandı.	 Karakaş	 ve	 Ceyhan	 Afrin	
operasyonuna	 ilişkin	 sosyal	 medya	 paylaşımları	 nedeniyle	 ‘örgüt	 propagandası’yla	
suçlanıyor.	Ocak	ayında	en	az	dört	gazeteciye	dava	açılırken,	8	gazeteciye	ise	toplam	10	
yıl	 8	 ay	 20	 gün	 hapis	 cezası	 verildi.	 JinNews	 ve	 Özgürlükçü	 Demokrasi	 Gazetesi’nin	
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internet	sitelerine	erişim	engelleri	getirildi.	JinNews	son	on	günde	altı	defa	sansürlendi.	
Tutuklu	iki	gazeteci	ise	tahliye	edildi.	

	
Ahmet	Şık'a	aynı	
ihbardan	iki	iddianame	
	
Cumhuriyet	 gazetesi	 davası	
kapsamında	 tutuklu	 yargılanan	
gazeteci	 Ahmet	 Şık	 hakkında	 sosyal	
medya	 paylaşımları	 gerekçesiyle	
açılan	 davanın	 duruşması	 İstanbul	
17.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nde	
görüldü.	
	

Anadolu	 Ajansı	 muhabiri	 Kerem	 Kocalar’ın	 Başbakanlık	 İletişim	 Merkezi’ne	 (BİMER)	
yaptığı	 ihbar	üzerine	açılan	davada	 İstanbul	Cumhuriyet	Savcısı	Asım	Ekren’in	 -ihbara	
konu	 tweetler	 nedeniyle	 davanın	 açılmasından	 sonra-	 ikinci	 bir	 iddianame	 daha	
hazırladığı	 ve	 bunun	 dava	 dosyasıyla	 birleştirildiği	 ortaya	 çıktı.	 Aynı	 savcının,	 aynı	
ihbardan	ve	aynı	tweetlerle	ilgili	hazırladığı	ikinci	iddianamede	Şık	hakkında	Türk	Ceza	
Kanunu'nun	"zincirleme	suç"	başlıklı	43.	maddesi	kapsamında	cezada	artırım	istendi.	Bir	
sonraki	duruşma	22	Mayıs	2018’de	görülecek.	
	

Savcılıktan	YÖK’e	
‘talimat’:	
“Akademisyenler	için	
gereği	yapılsın”	
	
‘Barış	 İçin	 Akademisyenler’in	 “Bu	
suça	 ortak	 olmayacağız”	 bildirisi	
imzacılarına	 yönelik	 yargılamalar	
geçtiğimiz	 hafta	 da	 sürerken	 13	
akademisyen	daha	mahkemeye	 çıktı.	

Böylece	 şimdiye	 dek	 102	 bilim	 insanının	 ilk	 duruşmaları	 görülmüş	 oldu.	 Beraat	 ve	
dosyaların	birleştirilmesi	talepleri	yine	reddedildi.	Duruşmalar	ertelendi.		
	
Öte	yandan	 İstanbul	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	akademisyenler	hakkındaki	 iddianameyi,	
“Tarafınızca	 yürütülecek	 idari	 tahkikatlarda	 değerlendirilmesi”	 notuyla	 Yükseköğretim	
Kurulu’na	(YÖK)	gönderdi.	İstanbul	Terör	ve	Örgütlü	Suçlar	Bürosu	savcılarından	İsmet	
Bozkurt	 tarafından	 hazırlanan	 yazıda,	 PKK’nin	 öz	 yönetim	 ilan	 ettiği,	 örgüt	
yöneticilerinin	 ‘Aydın	ve	demokratik	çevreler	öz	yönetime	sahip	çıksın’	 çağrısı	yaptığı,	
akademisyenlerin	 bu	 çağrı	 üzerine	 bildiriyi	 hazırladığı	 öne	 sürüldü.	 Bozkurt,	 bilim	
insanlarını	 “terör	 örgütünün	 cebir,	 şiddet	 veya	 tehdit	 içeren	 yöntemlerini	 meşru	
göstermek,	 bu	 yöntemlere	 başvurmayı	 teşvik	 edecek	 şekilde	 propaganda	 yapmakla”	
suçladı.	
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‘Sadece	Diktatör’	
Kocaeli’nde	de	yasaklandı	
	
İstanbul	ve	Ankara	başta	olmak	üzere	
çok	 sayıda	 ilde	 sahnelenmesi	
engellenen	 Barış	 Atay’ın	 tek	 kişilik	
tiyatro	 oyunu	 ‘Sadece	 Diktatör’	
Kocaeli’nde	 de	 yasaklandı.	 OHAL	
kanununa	 dayanılarak	 ‘Zeytin	 Dalı	
Harekatı’	 süresince	 il	 genelinde	 her	

türlü	 etkinliğin	 mülki	 idare	 iznine	 bağlandığını	 belirten	 İzmit	 Kaymakamı	 Ersin	
Emiroğlu,	oyunu	“toplumsal	infiale	neden	olabileceği”	gerekçesiyle	yasakladı.	
	
Öte	 yandan	 Kadıköy	 Tiyatrolar	 Platformu	 üyelerinin	 çağrısıyla	 birçok	 kentte	 ve	 yurt	
dışındaki	 tiyatro	 sahnelerinde	 oyunun	metni	 okundu.	 Altkat	 Sanat	 Yönetmeni	 Nevzat	
Süs	“Bu	sansüre,	baskıya,	yasaklamalara	karşı	sembolik	bir	eylemdir”	dedi.	
	

Batman’da	tiyatro	
oyununa	sansür	
	
Adana	 Devlet	 Tiyatrosu	 (DT)	 yapımı	
“İndia	 Bankası”	 adlı	 tiyatro	 oyunu,	
Batman’da	 sansürlendi.	 	 Komedi	
oyununun	 turne	 için	 bulunduğu	
Batman’daki	 gösteriminde,	 iki	
sahnenin	 “müstehcen”	 olduğunu	öne	
süren	 Batman	 İl	 Kültür	 Turizm	

Müdürlüğü	yetkilileri	o	sahnelerin	kaldırılmasını	istedi.	Ancak	oyunda	görevli	sanatçılar,	
“böyle	 bir	 yetkiye	 sahip	 olmadıklarını,	 bu	 yetkinin	 sadece	 Devlet	 Tiyatroları	 Genel	
Müdürü’ne	ait	olduğunu”	belirterek,	sahnelerin	kaldırılmasına	itiraz	etti.	Bunun	üzerine	
oyun	 gösterimden	 kaldırıldı.	 Devlet	 Tiyatroları	 Sanatçıları	 Derneği,	 İl	 Kültür	
Müdürlüğü’nün	 oyuna	 seyirci	 gelmesini	 engellediğini	 ve	 ‘iptal	 edildiği’	 duyurusu	
yaptığını	açıkladı.	
	

Yargıtay'dan	ifade	
özgürlüğü	kararı:	“Ölçüt	
kamu	yararıdır”	
	
Yargıtay	 4.	 Hukuk	 Dairesi,	 yazar	
Perihan	 Mağden'in	 gazeteci	 Hakan	
Gence'ye	 verdiği	 röportajda	 Acun	
Ilıcalı'ya	 hakaret	 ettiği	 gerekçesiyle	
verilen	 5	 bin	 lira	 tazminat	 cezasını	
bozdu.	 İstanbul	 16.	 Asliye	 Hukuk	
Mahkemesi,	 Aralık	 2014	 tarihli	

kararında	 "Utanmazlık	 markası	 Acun"	 başlığıyla	 Hürriyet	 gazetesinde	 yayınlanan	
röportaj	nedeniyle,	ifadelerin	sahibi	Mağden	ve	haberi	hazırlayan	Gence'nin,	5’er	bin	lira	
tazminat	ödemesine	hükmetmişti.	
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Bozma	 kararında	 “röportajın	 eleştiri	 sınırları	 içinde	 kaldığı	 ve	 davacının	 topluma	 mal	
olmuş	 bir	 insan	 olarak	 eleştirilere	 katlanma	 yükümlülüğü	 bulunduğu”	 değerlendirmesi	
yapıldı.	Basının	özgürce	yayın	yapmasının	Anayasal	güvence	altına	alındığı	belirtilerek	
basın	özgürlüğü	ile	kişilik	değerlerinin	karşı	karşıya	geldiği	durumlarda	bu	iki	değerden	
birinin	diğerine	üstün	tutulması	gerektiği,	bunun	için	temel	ölçütün	kamu	yararı	olduğu	
ve	davanın	tümden	reddedilmesi	gerektiği	vurgulandı.	
	

AYM;	 “Sosyal	 medyada	
görüş	 paylaşmak	 ifade	
özgürlüğüdür”	
	
Anayasa	 Mahkemesi	 (AYM)	 sosyal	
medyada	 görüş	 paylaşmanın	 ifade	
özgürlüğü	olduğunu	hükme	bağladı.		
	
Facebook'taki	 bir	 mesajın	 altına	

yazdığı	yorumda	toplanan	bağışlarla	ilgili	usulsüzlük	iddiaları	nedeniyle	Manisa	Hayvan	
Hakları	Derneği	yöneticilerini	eleştiren	ve	"Haddini	bilmez"	ifadesini	kullanan	bir	kişiye	
hakaretten	 ceza	 veren	 yerel	 mahkemenin	 kararının,	 'ifade	 özgürlüğüne	 yönelik	 bir	
müdahale'	 olduğuna	 karar	 verdi.	Manisa	 3.	 Sulh	 Ceza	Mahkemesi	 tarafından	 adli	 para	
cezasına	mahkum	edilen	başvurucuya	ifade	özgürlüğü	ihlali	nedeniyle	4	bin	TL	tazminat	
ödenecek.		
	

Mahkeme:	“Gösteri	
yapmak	yasal	haktır”	
	
Uluslararası	 Para	 Fonu'nu	 (IMF)	
2009	 yılında	 protesto	 eden	 ve	
2011'de	 haklarında	 dava	 açılan	 10	
kişi,	 8	 yılın	 ardından	 emsal	 bir	
kararla	beraat	etti.	İstanbul	35.	Asliye	
Ceza	 Mahkemesi,	 kararında	 gösteri	
yapmanın	yasal	olduğunu	belirtti.	

	
İddianamede,	 toplantıların	 yapıldığı	 Harbiye	 Kongre	 Vadisi’nin	 gösteri	 yürüyüşlerine	
yasaklandığı,	basın	açıklamasına	katılan	şahısların	 tüm	 ikazlara	rağmen	dağılmadıkları	
ve	 kolluk	 güçlerinin	 "yetki	 dahilinde"	 yaptıkları	 müdahalenin	 ardından	 polislere	
direndikleri	öne	sürüldü.	Ancak	mahkeme	eylemcilerin,	atılı	suçu	işlediklerine	dair	delil	
bulunmaması	 ve	 suçun	 sanıklar	 tarafından	 işlendiğinin	 sabit	 olmaması	 nedeniyle	
beraatlerine	 karar	 verdi.	 Gerekçeli	 kararda,	 “toplantı	 ve	 gösteri	 yürüyüşü	 hakkının	
kullanılması,	 barışçıl	 amaçlarla	 yapıldığı,	 silahsız	 ve	 saldırısız	 olduğu,	 kendi	 içerisinde	
başka	 bir	 suçu	 oluşturmadığı,	 hukuken	 korunabilecek	 sınırda	 kaldığı	 sürece	 düşünce	 ve	
kanaat	açıklama	yöntemidir."	denildi.	
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DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

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

	
OHAL		
	
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	 300	 kişi	
gözaltına	 alındı.	 Gazeteci	 İshak	 Karakuş	 tutuklandı,	
‘Savaş	 Bir	 Halk	 Sağlığı	 Sorunudur!’	 başlığıyla	 Afrin	
Operasyonuna	 karşı	 çıkan	 Türk	 Tabipler	 Birliği	
yöneticisi	11	doktor	gözaltına	alındı.	
	
Kıbrıs'taki	Afrika	 gazetesi	Afrin	 operasyonu	 ile	 ilgili	
“Kıbrıs’a	 Barış	 Harekatı,	 Suriye’ye	 Zeytin	 Dalı	
Harekatı…	 Türkiye’den	 Bir	 İşgal	 Harekatı	 Daha”	

başlığı	ile	yayımladığı	haberi	sebebiyle	saldırıya	uğradı.	
	
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	
valilikçe	yasaklandı.	

	
İfade	Özgürlüğü	
	
İştar	 Gözaydın	 “silahlı	 terör	 örgütü	 üyesi	 olmak"	
iddiasıyla	 tutuklu	 bulunduğu	 davanın	 31	 Ocak	
2018'de	görülen	üçüncü	duruşmasında	beraat	etti.	
	
‘Büyükada	 Davası’nda	 yargılanan	 Uluslararası	 Af	
Örgütü	 Türkiye	 Şubesi	 Başkanı	 avukat	 Taner	 Kılıç	
davanın	 üçüncü	 duruşmasında	 tahliye	 edildi,	
mahkeme	 savcısının	 itirazı	 ile	 hakkında	 tutuklama	
kararı	verildi.	
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	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• 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	görüldü.	Mahkemenin	sonucuna	henüz	ulaşamadık.			

• Cumhuriyet	Gazetesi	davasında	tutuklu	yargılanan	gazeteci	Ahmet	Şık	hakkında,	
Twitter’da	 paylaştığı	 içerikler	 nedeniyle	 “Devlet	 organlarını	 aşağılamak”	
iddiasından	 dava	 açılmıştı.	 Dava	 30	 Ocak’ta	 İstanbul	 17.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Ahmet	 Şık	 sağlık	 sorunları	 sebebiyle	 duruşmaya	
katılamazken	duruşma	22	Mayıs’a	ertelendi.	

• Barış	 İçin	 Akademisyenlere	 açılan	 davalar	 devam	 etti.	 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	 görüldü.	 31	 Ocak	 günü	 yargılanan	
akademisyenlerin	davası	ise	33.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görüldü.	Davaların	21-
23	Şubat,	5-6	Nisan,	19-22	Haziran,	17	Temmuz	 tarihlerinde	devam	edilmesine	
karar	verildi.	

• Taraf	 Gazetesi	 Davası	 devam	 etti.	 Ahmet	 Altan,	 Yasemin	 Çongar,	 Yıldıray	Oğur,	
Mehmet	 Baransu	 ve	 Tuncay	 Opçin’in	 yargılandığı	 dava	 31	 Ocak	 günü	 saat	
10.00’da	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Baransu’nun	 reddi	
hakim	talebi	reddedildi.	Mahkeme	heyeti	davayı	2-3-4	Mayıs	tarihlerine	erteledi.	

• Büyükada	 Davası	 31	 Ocak	 günü	 35.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 saat	 10.30’da	
görüldü.	 Tek	 tutuklu	 sanık	 Taner	 Kılıç'ın	 yurtdışı	 yasağı	 şartı	 ile	 tahliye	
edilmesine	 karar	 verildi	 ve	 duruşma	 21	 Haziran’a	 ertelendi.	 Fakat	 aynı	 gün	
21.30'da	 İzmir	 Şakran	 Cezaevi’nden	 tahliye	 edilmesi	 beklenen	 Kılıç’ın	 tahliye	
kararına	 savcının	 itiraz	 ettiği	 öğrenildi.	 İstanbul	 35.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	
savcının	 itirazını	 reddetti.	 Ardından	 savcının	 itirazı	 değerlendirilmek	 üzere	 bir	
üst	mahkemeye,	 İstanbul	 36.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesine	 gönderildi.	 36.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi	savcının	itirazını	kabul	etti.	35.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Kılıç’ın	tutuklu	
yargılanması	dair	verilen	36.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	kararını	uyguladı.	

• 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	 görüldü.	 Mahkeme	 heyeti	 Gözaydın’ın	 beraatine	
karar	verdi.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• Ertuğrul	 Mavioğlu	 ve	 Çayan	 Demirel’in	 yönetmenliklerini	 üstlendiği	
‘Bakur/Kuzey’	belgeseli	sebebiyle	'örgüt	propagandası'	suçlamasından	Batman	2.	
Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 dava	 açıldı.	 Ancak	 Batman	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	
yönetmenlerin	 İstanbul'da	 ikamet	 etmeleri	 nedeniyle	 talimatla	 ifadelerini	 talep	
etme	 yoluna	 gitti.	 Ertuğrul	 Mavioğlu	 5	 Şubat	 2018'de	 talimatla	 ifade	 vermek	
üzere	çağrılı	olduğu	37.	Ağır	Ceza	Mahkemesi'ne	gidecek.	Çayan	Demirel	 ise	28	
Aralık	2017'de	Çağlayan	adliyesine	ifade	vermeye	gitmişti.	Demirel’in	avukatları	
23.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	 mahkeme	 heyetinin	 izinde	 olması	 sebebiyle	 8	
Şubat’a	gün	istemişlerdi.	
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• 6	Şubat	Salı	günü	Medya-"FETÖ"	üyeliği	kapsamında	aralarında	Murat	Aksoy	ve	
Atilla	 Taş'ın	 da	 bulunduğu	 29	 kişinin	 yargılandığı	 dava	 25.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	

• Barış	 İçin	 Akademisyenlere	 açılan	 davalar	 devam	 ediyor.	 6	 Şubat	 Salı	 günü	
İstanbul	 Teknik	 Üniversite’den,	 Yıldız	 Teknik	 Üniversitesi’nden	 ve	 Marmara	
Üniversitesi’nden	 akademisyenlerin	 duruşmaları	 34.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	
görülecek.	Duruşmalar	saat	9.30	itibarıyla	başlayacak.	8	Şubat	Perşembe	günü	ise	
İstanbul	 Üniversitesi’nden	 ve	 Galatasaray	 Üniversitesi’nden	 akademisyenlerin	
yargılandığı	 davalar	 33.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 saat	 10.30’da	 görülmeye	
başlanacak.		

• 8	 Şubat	 Perşembe	 günü	 Barış	 İçin	 Akademisyenler	 için	 sivil	 itaatsizlik	 eylemi	
yapanlara	açılan	dava	Aydın	Söke	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

	
	

	


