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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	06/18,	9	Şubat	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	 ‘Afrin	Harekatı’	 21	 günü	 geride	 bırakırken	Ankara	 operasyonla	 ilgili	 yurt	 dışından	
gelen	 eleştirilere	 ve	 itidal	 çağrılarına	 tepki	 gösteriyor.	 Başta	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	
olmak	 üzere	 hükümet	 yetkilileri	 bir	 sonraki	 adımın	 Menbiç	 olacağını	 ilan	 ediyor.	
Erdoğan,	 Amerikan	 birliklerinin	 Menbiç'den	 ayrılmalarını	 istedi.	 ABD	 yönetimi	
birliklerin	çekilmeyeceğini	duyurdu.		
		

***	 İtalyan	La	Stampa	Gazetesi’ne	demeç	veren	Cumhurbaşkanı	Erdoğan	 “Sizi	protesto	
edenlere	 nasıl	 seslenmek	 istersiniz”	 diye	 soran	 gazetenin	 Genel	 Yayın	 Yönetmeni	
Maurizio	 Molinari’ye	 “Teröristlere	 Afrin’de	 hitap	 ettiğim	 gibi	 hitap	 ediyorum,	 çünkü	
onların	anladığı	dil,	o	dildir.	Bundan	sonra	da	yine	aynı	dille	hitap	edeceğim.”	dedi.	
	

***	Afrin'e	 yönelik	 askeri	 harekatın	 ardından	 yayınladıkları	 bildiri	 nedeniyle	 gözaltına	
alınan	Türk	Tabipler	Birliği	 (TTB)	Merkez	Konsey	üyesi	 hekimler	 adli	 kontrol	 şartıyla	
serbest	bırakıldı.	(Devamı	bültende…)	
	

***	 MHP	 lideri	 Bahçeli	 ve	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 bu	 hafta	 da	 TTB’yi	 hedef	 almayı	
sürdürdü.	 Hükümet,	 kamu	 kurumu	 niteliğindeki	 meslek	 örgütlerinin	 yetkilerini	
kısıtlayacak	bir	düzenleme	hazırlığına	başladı.	(Devamı	bültende…)	
	

***	 İçişleri	 Bakanlığı,	 TSK'nin	 Afrin'e	 yönelik	 başlattığı	 operasyon	 başlangıcından	
itibaren	sosyal	medyadan	paylaşım	yapan	449	kişiyle	protesto	eylemlerine	katılan	124	
kişinin	 'örgüt	 propagandası'ndan	 gözaltına	 alındığını	 açıkladı.	 Basından	 derlediğimiz	
verilere	göre	en	az	41	kişi	de	sosyal	medya	paylaşımları	nedeniyle	tutuklandı.	Gözaltılar	
ve	tutuklamalara	hergün	yenileri	ekleniyor.		
	

***	 Hollanda	 Dışişleri	 Bakanlığı,	 referandum	 öncesi	 yaşanan	 gerginliğin	 ardından	 bir	
yıldır	 Türkiye'ye	 girişine	 izin	 verilmeyen	 büyükelçisini	 resmen	 geri	 çektiğini	 açıkladı.	
Türkiye'nin	de	Hollanda'ya	yeni	bir	büyükelçi	atamasına	izin	verilmeyeceği	belirtildi.	
	

***	 Tutuklu	 HDP	 Şırnak	 Milletvekili	 Ferhat	 Encü'nün	 milletvekilliği,	 hakkındaki	
'kesinleşmiş	 hapis	 cezası'	 gerekçesiyle	 düşürüldü.	 Yasama	 organı	 üyeliği	 düşürülen	
HDP’li	 vekil	 sayısı	 7’ye	 çıktı.	Öte	 yandan	CHP	 lideri	Kılıçdaroğlu	 ve	 tutuklu	HDP	 lideri	
Demirtaş'ın	 da	 olduğu	 57	 milletvekiline	 ait	 114	 fezleke	 daha	 Meclis'e	 ulaştı.	
Dokunulmazlıklarla	ilgili	Meclis’teki	dosya	sayısı	524’e	çıktı.	
	

***	 Bir	 süredir	 gündemde	 olan	 Türkiye-AB	 zirvesinin	 26	 Mart'ta	 Bulgaristan'da	
yapılacağı,	 toplantıya	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan'ın	 katılacağı	 açıklandı.	 Taraflar	 uzun	
süredir	durgun	olan	Türkiye-AB	ilişkilerini	ve	bölgesel	meseleleri	görüşecek.	
	

***	 Avrupa	 Parlamentosu	 Türkiye'de	 insan	 hakları	 ve	 hukukun	 üstünlüğü	 ilkesinin	
ihlâline	 ilişkin	gelişmeleri	kınayan	karar	metnini	kabul	etti;	OHAL’in	“meşru	ve	barışçıl	
muhalefeti	 daha	 da	 bastırmak,	 medya	 ve	 sivil	 toplumun	 ifade	 özgürlüğü	 hakkını	
engellemek	için	kullanıldığını”	belirtti.	
	

***	 Başbakan	 Yardımcısı	 Bekir	 Bozdağ,	 internet	 üzerinden	 yapılan	 bütün	 yayınların	
Radyo	 ve	 Televizyon	 Üst	 Kurulu’nun	 (RTÜK)	 denetimine	 alınacağını	 açıkladı.	 Meclis’e	
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gönderilen	düzenlemede	RTÜK’e	internet	yayınları	için	lisans	verme,	lisans	iptal	etme	ve	
Sulh	Ceza	Hakimlikleri	aracılığıyla	erişim	engelletme	yetkisi	veriliyor.		
	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

TTB	Merkez	Konseyi	
üyeleri	adli	kontrol	şartı	
ile	serbest	bırakıldı	
	
Afrin'e	 yönelik	 askeri	 harekatın	
ardından	 yayınladıkları	 bildiri	
nedeniyle	gözaltına	alınan,	aralarında	
Türk	 Tabipler	 Birliği	 (TTB)	 Başkanı	
Prof.	 Dr.	 Raşit	 Tükel’in	 de	 olduğu	
TTB	 Merkez	 Konsey	 üyesi	 sekiz	

hekim	bir	hafta	sonra	adli	kontrol	şartıyla	serbest	bırakıldı.	
	
Afrin’e	 yönelik	 operasyona	 karşı	 “Savaş	 bir	 halk	 sağlığı	 sorunudur”	 başlığıyla	
yayımladıkları	 ‘barış	 çağrısı’nın	 ardından	 haklarında	 soruşturma	 başlatılan	 11	 doktor,	
30	Ocak’ta	evlerine	yapılan	baskınlarla	gözaltına	alınmıştı.	Bu	isimlerden	üçü	geçtiğimiz	
Cuma	 günü	 adli	 kontrol	 şartıyla	 serbest	 bırakılmıştı.	 Tükel,	 adliye	 çıkışında	 yaptığı	
konuşmada	 “Biz	 hekimlik	 değerlerini	 savunuyoruz.	 Bunu	 her	 koşulda	 her	 ortamda	
savunuyoruz.	Hekimlik	değerleri	yaşamdan	yana,	barış	iklimini	oluşturmaktan	yana.	Daha	
önce	söylediğimizi	yine	söylüyoruz.	Bundan	sonra	da	söyleyeceğiz”	dedi.	

	
“Afrin	yıkılmalı,	TTB	
kapatılmalı”	
	
MHP	 Genel	 Başkanı	 Devlet	 Bahçeli,	
partisinin	 grup	 toplantısında	 barış	
çağrısı	yapan	Türk	Tabipler	Birliği’ni	
(TTB)	 hedef	 aldı;	 "Türk	 düşmanıdır,	
hekimliğin	 yüz	 karasıdır.	 Derhal	
hakkında	hukuki	düzenleme	yapılmalı	
ya	 da	 kapısına	 kilit	 asılmalıdır"	 dedi.	
Hekimleri	 ‘vatana	 ihanet	 etmek’le	

suçlayan	 Bahçeli	 ayrıca	 “Afrin	 ya	 yıkılmalı	 ya	 da	 teröristler	 ateşe	 verilmelidir”	 diye	
konuştu.	
	
Cumhurbaşkanı	Erdoğan	da	Türk	Tabipler	Birliği	ve	Türkiye	Barolar	Birliği’ndeki	“Türk”	
ifadesinin	 Bakanlar	 Kurulu’nca	 kaldırılacağını	 söyledi.	 "Bunların	milli,	 yerli,	 bu	 ülkenin	
yaptığı	 vatanı	 koruma	 ile	 ilgili	 mücadelede	 yanımızda	 olma	 durumları	 yok,	 tam	 aksine	
karşımızda	yer	alma,	teröristlere	sahip	çıkma,	onlarla	yandaş	olma	gibi	bir	durumları	var.”	
şeklinde	konuştu.	
	
Hemen	 ardından	 harekete	 geçen	 hükümet,	 ilgili	 kanun	 değişikliklerini	 gündeme	 aldı.		
Anadolu	 Ajansı’nın	 haberine	 göre	 düzenlemede	 avukatlık	 yapmak	 için	 baroya	 kayıtlı	
olma	 şartı	 ve	 doktorlukla	 ilgili	 TTB’ye	 üye	 olma	 şartı	 da	 kaldırılacak.	 Buna	 göre,	 tıp	
doktoru,	mühendis,	 avukat	gibi	meslek	 sahipleri	 istedikleri	kuruluşlara	üye	olabilecek.	
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Düzenlemeyle	 söz	 konusu	 kuruluşlara	 kamudan	 kaynak	 aktarılması	 gibi	 uygulamalara	
da	son	verilecek.	

	
HDP	Eş	Genel	Başkanı	
Kemalbay	hakkında	
gözaltı	kararı	DBP	Eş	
Genel	Başkanı	Arslan	
tutuklandı	
	
Halkların	 Demokratik	 Partisi’nin	
(HDP)	 11	 Şubat’ta	 Ankara’da	

düzenlenecek	 3.	 Büyük	 Olağan	 Kongresi	 öncesi	 partiye	 dönük	 başlatılan	 gözaltı	
operasyonları	sürüyor.	Anadolu	Ajansı,	HDP	Eş	Genel	Başkanı	Serpil	Kemalbay	hakkında	
da	 gözaltı	 kararı	 çıkarıldığını	 duyurdu.	 Gözaltı	 kararına	 gerekçe	 olarak	 ise	 HDP’nin	
Afrin’e	yönelik	operasyona	karşı	yayımladığı	bildiri	gösteriliyor.	
	
İstanbul,	 Ankara	 ve	 İzmir’de	 HDP'nin	 bileşeni	 olan	 birçok	 siyasi	 parti	 ve	 kurum	
temsilcisi	 de	 evlerine	 düzenlenen	 operasyonlarla	 gözaltına	 alındı.	 Anadolu	 Ajansı’nın	
haberine	göre	gözaltıların	gerekçesi	 ‘Afrin	Harekatı’nı	protesto	etmek	için	halkı	sokağa	
çağırmak.	Kemalbay'ın	da	adının	bulunduğu	listede	17	kişinin	isminin	olduğu	belirtildi.	
	
Öte	yandan	Türkiye’nin	Afrin’e	yönelik	yaptığı	operasyona	karşı	açıklamaları	ve	sosyal	
medya	 paylaşımları	 gerekçe	 gösterilerek	 6	 Şubat'ta	 gözaltına	 alınan	 Demokratik	
Bölgeler	 Partisi	 (DBP)	 Eş	 Genel	 Başkanı	 Mehmet	 Arslan	 ‘örgüt	 üyeliği’	 iddiasıyla	
tutuklandı.	

	
Çocuk	oyunu	'savaş	
karşıtı'	olduğu	için	
yasaklandı	
	
İzmir	 Toprak	 Sahne	 Tiyatrosu’nun	
hazırladığı	 'Çevreci	 Afacanlar'	 adlı	
tiyatro	oyunu	'savaş	ve	şiddet	karşıtı'	
olduğu	 gerekçesiyle	 yasakladı.	
Oyunun	Manisa’da	sahnelenmesi	 için	
yapılan	başvuruyu	reddeden	Akhisar	

İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	“ülkenin	içinden	geçtiği	bu	hassas	dönemde	savaş	karşıtlığı	
gibi	 siyasal	 söylemlerin	 çocuklarımıza	 sunulmasının	 sakıncalı	 olduğuna”	 karar	 verdi,	
okullarda	oyunun	tanıtımına	ve	afişlerinin	asılmasına	izin	vermedi.	
	

Mahkeme	şiiri	örgüt	
üyeliği	delili	saydı;	9	yıl	9	
ay	hapis	cezası	
	
Urfa	 6.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 cep	
telefonunda	 Aziz	 Nesin,	 Cemal	
Süreya,	 Ahmed	 Arif,	 Ataol	
Behramoğlu,	Adnan	Yücel,	Can	Yücel,	
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Yılmaz	 Güney,	 Che	 Guevara,	 ve	 Uruguay	 eski	 devlet	 başkanı	 Jose	 Mujica’nın	 şiir	 ve	
sözleri	bulunduğu	için	tutuklu	yargılanan	İsa	Kutay’ı	‘örgüt	üyeliği’nden	dokuz	yıl	dokuz	
ay	 hapis	 cezasına	mahkum	 etti.	 Davanın	 iddianamesinde	 şiir	 ve	 fotoğrafların	 yanısıra	
üzerinde	 Kürtçe	 alfabe	 bulunan	 kağıt	 da	 ‘ileriki	 dönemlerde	 yapılacak	 olan	 eylem	 ve	
faaliyetlerin	kodlandığı	tablo’	olarak	yer	alıyordu.	

	
Adalet	Nöbeti	tutan	
avukatlara	dava	açıldı	
	
Haksız	 tutuklamalara	 tepki	 için	
başlatılan	 Adalet	 Nöbeti’nin	 6	 Nisan	
2017	 tarihli	 buluşmasında	 polisin	
saldırısına	 uğrayan	 ve	 gözaltına	
alınan	9	avukata	dava	açıldı.	Güvenlik	
güçlerine	 ihtara	 rağmen	 direnme	

suçlamasıyla	3’er	yıl	hapisleri	 istenen	avukatların	yargılanmasına	12	Temmuz	2018’de	
İstanbul	50.	Asliye	Ceza	Mahkemesi’nde	başlanacak.	
	
Davanın	 iddianamesinde	 avukatların	 adliye	 binasının	 girişinde	 bulunan	 Themis	
heykellerinin	 önünde	 oturma	 eylemi	 düzenleyerek	 kamu	 binası	 içerisinde	 izinsiz	
toplantı	ve	gösteri	yaptıkları	iddia	edildi.	Savcılık	eyleme	müdahale	eden	polisin	“orantılı	
güç”	 kullanılarak	 eylemcileri	 dağıttığını	 savundu.	 Soruşturma	 dosyasındaki	 polis	
tutanağında	 da	 adliye	 içerisindeki	 eyleme	 “devlet	 otoritesinin	 sarsılmaması	 için”	
müdahale	edildiği	savunulmuştu.	
	

Artvin’de	sosyal	medya	
paylaşımlarına	açılan	
davalar	
	
Artvin	 Hopa’da	 sosyal	 medya	
paylaşımlarıyla	 ‘terör	 örgütünün	
propagandasını	 yapmak’	
suçlamasıyla	 tutuklanan	 Nurcan	
Vayiç’in	 yargılanmasına	 başlandı.		

Ezilenlerin	Sosyalist	Partisi	 (ESP)	Hopa	 ilçe	yöneticisi	Vayiç	dosya	kapsamında	45	gün	
tutuklu	 kaldıktan	 sonra	 8	 Aralık	 2017’de	 tahliye	 edilmişti.	 Artvin	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 görülen	 davanın	 iddianamesinde	 Diyarbakır-Sur’daki	 kültürel	 yıkım	
hakkında	bir	makale,	 IŞİD’e	karşı	 Suriye	ve	 Irak’taki	mücadele	hakkındaki	haberler	 ile	
fotoğraf	 taşıdıkları	 için	 tutuklananların	 tahliye	 olduğuna	 ilişkin	 bir	 haber	 suç	 delili	
olarak	yer	alıyor.	
	
Vayiç’le	aynı	gün,	eşi	araştırmacı-yazar	Cemil	Aksu	da,	sosyal	medya	paylaşımıyla	‘terör	
örgütü	 propagandası’	 yaptığı	 gerekçesiyle	mahkemeye	 çıktı.	 Aynı	 zamanda	HDP	Hopa	
ilçe	başkanlığını	 yürüten	Aksu,	bir	Facebook	hesabı	 tarafından	yayınlanan	 “Kazlıçeşme	
kokardı	 gülüşleri”	başlıklı	 notu	 paylaşması	 nedeniyle	 Ekim	 ayında	 tutuklanmış	 59	 gün	
sonra	 tahliye	edilmişti.	Her	 iki	davanın	da	 ikinci	duruşmaları	16	Şubat	2018	 tarihinde	
görülecek.	
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Yeşil	Yol'a	karşı	çıkan	11	
kişi	beraat	etti	
	
Rize'nin	Çamlıhemşin	 ilçesinde,	Yeşil	
Yol	 projesi	 kapsamında	 yaylalar	
arasında	 yapılması	 planlanan	 8	
kilometrelik	 bağlantı	 yoluna	 karşı	
yapılan	 protestolar	 nedeniyle	 açılan	
iki	 ayrı	 davadan	 biri	 beraatle	
sonuçlandı.	 Pazar	 Asliye	 Ceza	

Mahkemesi,	‘iş	ve	çalışma	hürriyetini	ihlal'	suçlamasıyla	yargılanan	11	yurttaş	hakkında	
beraat	kararı	verdi.	Aynı	mahkemede	aynı	suçlamayla	yargılanan	13	kişinin	davası	ise	8	
Mayıs	2018’e	ertelendi.	
	

Furkan	 Vakfı'na	 kayyum	
atandı	
	
Adana	 Asliye	 Hukuk	 Mahkemesi,	
polisin	 düzenlediği	 baskınlarla	
kurucu	 başkanı	 Alparslan	 Kuytul'un	
da	 aralarında	bulunduğu	28	 yönetici	
ve	 üyesi	 gözaltına	 alınan	 Furkan	
Eğitim	 ve	 Hizmet	 Vakfı'na	 kayyum	
atadı.	Adana	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	

vakıf	 hakkında	 “anayasal	 düzene	 karşı	 fikir	 ve	 eylem	 birliği	 içerisinde	 hareket	 ederek	
kamu	 güvenliğine	 karşı	 faaliyet	 yürütme	 ve	 suç	 örgütü”	 iddiasıyla	 soruşturma	 açmış,	
Adana	Valiliği	de	vakfın	geçici	olarak	faaliyetini	yasaklandığını	açıklamıştı.	
	
Öte	yandan	Kuytul'un	da	aralarında	bulunduğu	beş	kişi	‘FETÖ/PDY,	PKK/KCK,	El	Kaide,	
DAEŞ	silahlı	terör	örgütlerine	bilerek	ve	isteyerek	yardım	etme’,	‘suç	örgütü	kurmak	ve	
yönetmek’,	‘örgüt	faaliyeti	çerçevesinde	nitelikli	dolandırıcılık	ve	özel	belgede	sahtecilik’	
suçlamalarıyla	tutuklandı.		

	
İki	gazeteci	tutuklandı	
	
Sosyal	medya	paylaşımları	ve	BirGün	
gazetesinde	 yaptığı	 haberler	 gerekçe	
gösterilerek	 Balıkesir’de	 gözaltına	
alınan	 gazeteci	 Mete	 Cem	 Bahtiyar,	
çıkarıldığı	 mahkemece	 ‘örgüt	
propagandası’	 suçlamasıyla	
tutuklandı.	 Son	 3	 yıldır	 aktif	 olarak	
gazetecilik	 yapmadığını	 belirten	

Bahtiyar	“Daha	önce	ulusal	bir	gazete	olan	BirGün	gazetesinde	muhabirdim.	Üzerime	atılı	
suçlar	söz	konusu	kaynaklardan	yaptığım	paylaşımlardır.”	dedi.	
	
1	Şubat’ta	gözaltına	alınan	Etkin	Haber	Ajansı	(ETHA)	muhabiri	Ali	Sönmez	Kayar	‘örgüt	
üyeliği’	 suçlamasıyla	 tutuklandı.	 Kayar’la	 birlikte	 gözaltına	 alınan	 ve	 aralarında	
Ezilenlerin	 Sosyalist	 Partisi	 (ESP)	 Genel	 Başkan	 Vekili	 Sıtkı	 Güngör,	 Sosyalist	 Gençlik	
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Dernekleri	 Federasyonu	 (SGDF)	 Merkez	 Yürütme	 Kurulu	 üyesi	 Ali	 Deniz	 Esen’in	 de	
bulunduğu	beş	kişi	daha	tutuklandı.	

	
AYM	kararları		
	
Anayasa	 Mahkemesi	 (AYM),	 bir	
Yargıtay	 Cumhuriyet	 Başsavcısına	
gönderdiği	 mailde,	 yargıyı	 eleştiren	
ifadeleri	nedeniyle	 ‘kamu	görevlisine	
görevinden	dolayı	hakaret’	suçundan	
para	 cezasına	 çarptırılan	 yurttaşın	
ifade	 özgürlüğünün	 ihlal	 edildiğine	
hükmetti.	 Mailinde	 “...Benim	 gibi	

sıradan	bir	vatandaşın	gözünde	sıfır	itibara	sahipsiniz."	ifadelerini	kullanan	ve	bu	nedenle	
Ankara	2.	Sulh	Ceza	Mahkemesinde	yargılanan	Arif	Altın	isimli	yurttaş	12	bin	lira	para	
cezasına	çarptırılmıştı.	
	
Ayrıca	2009	yılında	görülen	bir	davada	duruşma	savcısının	esas	hakkındaki	mütalaasını	
eleştiren	 savunma	 avukatı	 Keleş	 Öztürk’ün	 mahkum	 olmasının	 ifade	 özgürlüğü	 ihlali	
olduğuna	 hükmedildi.	 “Savcı	 ya	 hukuk	 fakültesi	 okumadı	 ya	 da	 dosyayı	 okumadı...	 Ben	
İstanbul	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi’nden	mezunum,	savcının	hangi	hukuk	fakültesinden	
mezun	 olduğunu	 ise	 bilmiyorum”	 diyen	 Öztürk,	 İstanbul	 2.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	
tarafından	 ‘kamu	 görevlisine	 görevinden	 dolayı	 hakaret’ten	 6	 bin	 80	 TL	 adli	 para	
cezasına	mahkum	etmişti.			
	
AYM,	 bir	 başka	 "ifade	 özgürlüğünü	 ihlal"	 kararını	 ise	 Bartın'da	 yayın	 yapan	 Manşet	
gazetesinin	 internet	 sayfasında	 yer	 alan	 bir	 haberle	 ilgili	 verdi.	 Bir	 boksörün	 yaşadığı	
mağlubiyeti	 "Ringi	 sürünerek	 terk	etti"	başlığıyla	haberleştiren	Hulusi	Elmas’ı	 ‘hakaret’	
suçundan	 para	 cezasına	 çarptıran	 Bartın	 1.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nin	 kararının	 da	
ifade	özgürlüğü	ihlali	olduğuna	hükmettti.	
	
2008	yılında	bir	protesto	 gösterisine	katıldığı	 için	 ‘kanuna	aykırı	 toplantı	 veya	 gösteri	
yürüyüşleri	 düzenlemek	 ve	 bunlara	 katılmak’	 suçlamasıyla	 yargılanan	 Dilan	 Ögüz	
Canan'ın	başvurusunda	toplantı	ve	gösteri	yürüyüşü	düzenleme	hakkıyla	makul	sürede	
yargılanma	 hakkının	 ihlal	 edildiğine	 karar	 verildi.	 Canan,	 uzun	 süren	 yargılama	
sürecinde	 iki	 kez	mahkum	 edilmiş,	 kararlar	 üst	mahkemeler	 tarafından	 kaldırılmış	 ve	
ardından	 davanın	 ertelenmesine	 karar	 verilerek	 	 üç	 yıl	 süreyle	 denetimli	 serbestlik	
tedbiri	 uygulanmıştı.	 Yüksek	 Mahkeme	 başvurucunun	 sırf	 bir	 toplantı	 ve	 gösteriye	
katılmış	olması	nedeniyle	cezalandırıldığını	belirtti.	

	
BTK’nin	erişim	engeli	
yetkisine	‘kısmen’	iptal	
	
Anayasa	 Mahkemesi	 (AYM),	 Bilgi	
Teknolojileri	ve	İletişim	Kurumu’nun	
(BTK)	 “müstehcenlik	 suçunu	
oluşturan”	 internet	 yayınlarına	
erişim	 engelleme	 yetkisini	 iptal	 etti.	
Yüksek	Mahkeme,	idareye	kapsam	ve	
sınırları	 belirsiz	 şekilde	 erişimin	
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engellenmesi	yetkisi	tanınmasının	Anayasa'ya	aykırı	olduğuna	hükmetti.	Kararın	olumlu	
olduğunu	 söyleyen	 Prof.	 Dr.	 Yaman	 Akdeniz,	 Twitter	 ve	 Youtube’un	 bu	 maddeden	
kaynaklanan	yetki	ile	kapatıldığını	hatırlattı.	
	
İnternet	sitelerine	5651	Sayılı	Kanun	tanıdığı	yetkiyle	katalog	suçlar	olarak	tanımlanan	
“intihara	 yönlendirme,	 çocuk	 pornografisi,	 fuhuş,	müstehcenlik,	 Atatürk	 aleyhine	 işlenen	
suçlar”	 vs.	 gibi	 suçlar	 nedeniyle	 mahkeme	 kararı	 aranmaksızın	 idari	 tedbir	
uygulanabiliyor.	Sadece	“müstehcenlik”	yetkisi	iptal	edilirken	kararsa	ancak	bir	yıl	sonra	
yürürlüğe	 girecek.	 Yani	 bu	 süre	 zarfında	 BTK	 Anayasa’ya	 aykırı	 olan	 yetkisini	
kullanabilecek(!).	Ayrıca	AYM,	BTK	Başkanı’nın	diğer	katalog	suçlarla	ilgili	resen	erişim	
engelleme	kararı	verme	yetkisine	ilişkin	herhangi	bir	değişiklik	de	yapmadı.		
	
Nitekim	 erişim	 engelleri	 hız	 kesmeden	 sürüyor.	 Bu	 hafta	 OHAL	 KHK’leri	 ile	 kapatılan	
televizyon	 ve	 radyoların	 çalışanlarının	 kurduğu	 1HaberVar	 Platformu’nun	 internet	
sitesiyle	 Mezopotamya	 Ajansı’nın	 internet	 sitesinin	 de	 arasında	 olduğu	 dört	 haber	
sitesine	daha	erişim	engeli	getirildi.	
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

	
	
Erdoğan	20	Ocak’ta	yaptığı	açıklamada	"Afrin	operasyonu	sahada	fiilen	başlamıştır.	Bunu	
Menbic	takip	edecek”	dedi.	
	
Devlet	 Bahçeli’nin	 “Afrin’e	 girmek	 helali	 hakkımızdır”	 açıklamasının	 ardından	
Kılıçdaroğlu	 da	 önce	 “Afrin	 operasyonuna	 desteğimiz	 tam”	 derken	 	 operasyonun	 20.	
gününde	“şehrin	içine	girilmesini	doğru	bulmadığını”	söyledi.	
	

	
	
Afrin	 operasyonuyla	 ilgili	 sosyal	 medyadan	 paylaşım	 yapan	 449	 kişiyle	 protesto	
eylemlerine	katılan	124	kişi	'örgüt	propagandası'ndan	gözaltına	alındı.	En	az	41	kişi	de	
sosyal	medya	paylaşımları	nedeniyle	tutuklandı.		
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Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Afrin	operasyonuna	karşı	çıkan	ve	barış	çağrısı	
yapan	aydınları	ve	TTB’yi	“vatan	haini”	ilan	etti.	
	

	
	
Suriye	 İnsan	 Hakları	 Gözlemevi,	 Afrin	 harekatında	 Türk	 Silahlı	 Kuvvetleri’nin	 dokuz	
günlük	bombardımanı	sonucunda	aralarında	12	çocuk	ile	yedi	sivil	kadının	da	olduğu	42	
Kürt,	Arap	ve	Ermeni’nin	hayatını	kaybettiğini	açıkladı.		
	
TSK	öldürülenlerin	sayısıyla	ilgili	açıklamalar	yaparken	bayrağa	sarılı	asker	tabutları	da	
gelmeye	başladı.	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• Bakur/Kuzey	belgeseli	yönetmenlerine	 ‘örgüt	propagandası’	suçlamasıyla	açılan	
dava	kapsamında	Ertuğrul	Mavioğlu	5	Şubat	günü	 talimatla	 ifade	vermek	üzere	
çağrılı	olduğu	37.	Ağır	Ceza	Mahkemesi'ne	ifade	verdi.	8	Şubat	günü	ifade	vermesi	
beklenen	 Çayan	 Demirel	 ise	 sağlık	 sorunları	 sebebiyle	 duruşmaya	 katılamadı.	
Demirel	ifadesini	Batman’da	verecek.	

• 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	 görüldü.	 Tutuklu	 sanık	 Halil	 İbrahim	 Balta’nın	 sağlık	
nedenleriyle	 adli	 kontrol	 uygulamasıyla	 tahliyesine	 karar	 veren	 mahkeme,	
savcının	tahliyesini	istediği	Gökçe	Fırat	Çulhaoğlu	da	dahil	geri	kalan	tüm	tutuklu	
sanıkların	 tutukluluklarının	devamına	hükmetti.	Davanın	bir	 sonraki	duruşması	
22	Şubat’ta	görülecek.	

• Barış	 İçin	 Akademisyenlere	 açılan	 davalar	 devam	 etti.	 6	 Şubat	 Salı	 günü	
yargılanan	akademisyenlerin	duruşmaları	34.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görüldü.	
8	 Şubat	Perşembe	günü	yargılanan	akademisyenlerin	davaları	 ise	33.	Ağır	Ceza	
Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Davaların	 gelecek	 duruşmaları	 19	 Haziran,	 5	 ve	 10	
Temmuz	tarihlerinde	görülecek.	

• 8	Şubat	Perşembe	günü	Barış	İçin	Akademisyenler	için	sivil	itaatsizlik	yapanların	
davası	Aydın	 Söke	 2.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesi’nde	 görüldü.	Duruşmanın	 sonucuna	
henüz	ulaşamadık.	
	

Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
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• 12	Şubat	Pazartesi	günü	‘Fetö-Darbe	Girişimi	Medya	Davası’	kapsamında	Ahmet	
Altan,	Mehmet	 Altan,	 Nazlı	 Ilıcak	 ve	 diğer	 sanıkların	 yargılandığı	 dava	 26.	 Ağır	
Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	Duruşmaya	saat	10.00’da	başlanacak.	

• 13	 Şubat	 Salı	 günü	 sanatçı	 Suavi'ye	 'Cumhurbaşkanına	 hakaret'	 suçlamasından	
açılan	davanın	ikinci	duruşması	İzmir	33.	Asliye	Ceza	Mahkemesi'nde	görülecek.	

• Barış	 İçin	 Akademisyenlere	 açılan	 davalar	 devam	 ediyor.	 13	 ve	 15	 Şubat	
günlerinde	yargılanacak	akademisyenlerin	davaları	İstanbul	34.	ve	36.	Ağır	Ceza	
Mahkemelerinde	görülecek.	

• Fotoğraf	 muhabiri	Çağdaş	 Erdoğan,	 Kalamış	 sahilinde	 fotoğraf	 çekerken	 “Millî	
İstihbarat	 Teşkilatı’na	 ait	 sosyal	 tesislerin	 fotoğrafını	 çektiği”	 gerekçesiyle	
gözaltına	 alınıp	 tutuklanmıştı.	 Erdoğan’ın	 22	 buçuk	 yıla	 kadar	 hapis	 istemiyle	
yargılanacağı	 davanın	 ilk	 duruşması	 13	 Şubat	 Salı	 günü	 İstanbul	 33.	 Ağır	
Mahkemesi’nde	saat	11.15’te	görülecek.	

• MİT	TIR'ları	görüntülerini	Cumhuriyet	Gazetesi	eski	Genel	Yayın	Yönetmeni	Can	
Dündar'a	verdiği	gerekçesi	ile	İstanbul	14.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	tarafından	25	yıl	
hapis	cezasına	çarptırılan	CHP	İstanbul	Milletvekili	Enis	Berberoğlu'nun	İstanbul	
Bölge	Adliye	Mahkemesi	2.	Ceza	Dairesi'nde	görülen	davasının	üçüncü	duruşması	
13	Şubat'ta	devam	edecek.	

• HDP	 Eş	 Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş’ın	 ‘silahlı	 terör	 örgütü	 yöneticiliği’	
yapmak	 suçundan	 yargılandığı	 dava	 14	 Şubat	 Çarşamba	 günü	 Ankara	 19.	 Ağır	
Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• İnan	 Ketenciler	 ve	 Perihan	 Mağden’in	 Cumhurbaşkanı’na	 hakaret	 ettikleri	
gerekçesiyle	 haklarında	 açılan	 dava	 15	 Şubat	 tarihinde	 İstanbul	 2.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	Duruşma	10.50	itibarıyla	başlayacak.	

• CHP	İstanbul	Milletvekili	Enis	Berberoğlu,	Cumhuriyet	Gazetesi	eski	Genel	Yayın	
Yönetmeni	 Can	 Dündar	 ve	 gazetenin	 Ankara	 temsilcisi	 Erdem	 Gül’ün	 MİT	
tırlarının	görüntülerinin	yayınlanmasına	 ilişkin	yargılandığı	dava	16	Şubat	günü	
14.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

		
	

	


