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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	07/18,	16	Şubat	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	‘Afrin	Harekatı’	28.	gününü	geride	bırakırken	Genelkurmay’ın	verdiği	rakamlara	göre	
31	TSK	mensubu	hayatını	 kaybetti.	 Cumhurbaşkanı	Erdoğan	ABD’ye	 tepki	 göstermeye	
devam	 etti;	 “Hiç	 Osmanlı	 tokadı	 yememişler”	 diye	 konuştu.	 Konuşmalarında	 HDP	 ve	
CHP’yi	 hedef	 göstermeyi	 de	 sürdüren	 Erdoğan,	 ayrıca	 Yunanistan’ı	 da	 Kıbrıs	 ve	 Ege	
üzerinden	tehdit	etti.	
	

***	 Erdoğan,	 ilişkilerin	 gergin	 olduğu	 ABD’nin	 Dışişleri	 Bakanı	 Tillerson’la	 bir	 araya	
geldi.	 Görüşmede	Türkiye’nin	Afrin	 harekâtı	 ele	 alındı.	 Türkiye	 ile	 ABD'nin	 sorunların	
çözümü	 için	yeni	bir	mekanizma	oluşturmaya	karar	verdiği	açıklandı.	Ankara	"YPG'nin	
Menbiç'ten	 çıkması"	 talebini	 iletirken,	 Tillerson	 "Suriye'de	 bölünme	 olmadan	 çözüme	
ulaşmak	istiyoruz.	Öncelikle	Menbiç	konusunu	ele	alacağız.”	dedi.	
	

***	 Bir	 yılı	 aşkın	 süredir	 tutuklu	 bulunan	 Die	 Welt	 Türkiye	 muhabiri	 Deniz	 Yücel	
hakkındaki	 iddianame	 tamamlandı,	 18	 yıla	 kadar	 hapsi	 istenen	 gazeteci	 tahliye	 edildi.	
Hafta	 içerisinde	resmi	 temaslarda	bulunmak	 için	Almanya’ya	giden	Başbakan	Yıldırım;	
tahliye	 kararından	 birkaç	 gün	 önce	 “Ümit	 ederim	 kısa	 sürede	 serbest	 kalmış	 olur.	 Kısa	
sürede	 bir	 gelişme	 olacağı	 kanaatindeyim”	 diye	 konuşmuştu.	 (Haberin	 devamı	
bültende…)	
	

***	 Kıbrıs	 açıklarındaki	 doğalgaz	 arama	 çalışmaları,	 Türkiye	 ile	 AB	 arasında	 gerilime	
neden	oldu.	AB,	Türk	savaş	gemileri	tarafından	uygulanan	ablukayı	sona	erdirme	çağrısı	
yaptı.	
	

***	 Selahattin	 Demirtaş	 tutuklu	 olduğu	 dava	 kapsamında	 460	 gün	 sonra	 ilk	 kez	
mahkemeye	 çıktı.	 Hakkındaki	 31	 fezlekenin	 toplamından	 oluşan	 davada	 Demirtaş	
savunmasını	yaptı.	Savcılık	tutukluluk	halinin	devamını	istedi.	Bülten	yayına	hazırlandığı	
sırada	duruşma	sürmekteydi.		
	

***	 Gazetecilerin	 15	 Temmuz	 darbe	 girişimine	 “iştirak	 etmekle”	 suçlandıkları	 ilk	 dava	
olma	 niteliğini	 taşıyan	 ‘Darbe	 Girişimi	 Medya	 Davası’nda,	 aralarında	 Ahmet	 Altan,	
Mehmet	 Altan	 ve	 Nazlı	 Ilıcak'ın	 da	 olduğu	 sanıklar	 ağırlaştırılmış	 müebbet	 hapis	
cezasına	mahkum	oldu.	(Haberin	devamı	bültende…)	
	

	***	 İstinaf	 Mahkemesi,	 ‘MİT	 TIR’ları	 Davası’	 kapsamında	 tutuklu	 yargılanan	 CHP	
İstanbul	Milletvekili	Enis	Berberoğlu’nu	5	yıl	10	ay	hapis	cezasına	mahkum	etti.		
	

***	HDP	Muş	Milletvekili	Ahmet	Yıldırım’ın	Cumhurbaşkanına	hakaret	ettiği	gerekçesiyle	
aldığı	 1	 yıl	 2	 ay	 hapis	 cezası,	 istinaf	 mahkemesince	 onanarak	 kesinleşti.	 Yıldırım’ın	
milletvekilliğinin	düşürülmesi	gündeme	geldi.	(Haberin	devamı	bültende…)	
	

***	İçişleri	Bakanlığı	20	Ocak-12	Şubat	arasında	sosyal	medyadan	‘Afrin	Operasyonu’yla	
ilgili	 paylaşım	 yapan	 474	 kişi	 ile	 protesto	 eylemlerine	 katılan	 192	 kişinin	 gözaltına	
alındığını	açıkladı.	Gözaltılara	her	gün	yenileri	ekleniyor.	(Haberin	devamı	bültende…)	
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***	 Girişimimizin	 sözcüsü	 müzisyen	 Şanar	 Yurdatapan	 ve	 akademisyen	 Baskın	 Oran,	
Afrin	 harekatına	 son	 verilmesi	 çağrısında	 bulunan	 aydınları	 hedef	 alan	 Erdoğan	
hakkında	suç	duyurusunda	bulundu.	İki	isim	ayrıca	1’er	liralık	tazminat	davaları	açtı.	
	

***	 AYM,	 2012	 yılında	 başlayan	 bireysel	 başvuru	 uygulamasıyla	 ilgili	 istatistikleri	
açıkladı.	5	yıllık	sürede	173	bin	479	başvurudan	137	binini	karara	bağlayan	AYM,	2	bin	
536	ihlal	kararı	verdi.	(Haberin	devamı	bültende…)	
	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
Barış	çağrısı	yapan	
aydınlardan	Erdoğan	
hakkında	suç	duyurusu	
	
Girişimimizin	 Sözcüsü	 müzisyen	
Şanar	Yurdatapan	ve	Prof.	Dr.	Baskın	
Oran,	 Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	
Erdoğan	 hakkında	 suç	 duyurusunda	
bulundu.	 İki	 isim	 ayrıca	 sembolik	
olarak	 1'er	 liralık	 manevi	 tazminat	
davaları	açtılar.	

	
Cumhurbaşkanı	 28	 Ocak’ta	 yaptığı	 konuşmada	 Afrin’e	 yönelik	 askeri	 harekata	 son	
verilmesi	 ve	 sorunların	 diyalogla	 çözülmesi	 talebini	 dile	 getiren	 170	 ismi	 “hain”,	
“ahlaksız”,	“adi”,	“sözde	sanatçı”	olarak	nitelemiş;	kaleme	aldıkları	mektubun	“riyakarlık”,	
“sahtekarlık”,	 “fikir	 soytarılığı”,	 “teröristlere	 canlı	kalkan	olmak”,	 “bölücü	 terör	örgütüne	
yardakçılık”	olduğunu	söylemişti.	
	
Barış	 çağrısı	 yapan	 aydınların	 hedef	 alındığı	 konuşmanın	 nefret	 söylemi	 içerdiğini	
belirten	Yurdatapan	ve	Oran,	Cumhurbaşkanı’nın	bu	konuşmayla	‘hakaret’,	‘halkı	kin	ve	
düşmanlığa	tahrik’	suçlarını	işlediğini	vurguladı.	İlgili	kanun	maddesinde	yer	alan	‘kamu	
güvenliği	 açısından	 açık	 ve	 yakın	 bir	 tehlike’nin	 varlığı’nın	 da	 hemen	 kendisini	
gösterdiğini	söyleyen	Yurdatapan,	“AKP	yanlısı	troller	harekete	geçerek	imza	sahiplerine	
tehditler	 yağdırdılar.	 change.org	 sitesinde	 ‘170	 kişi	 yurttaşlıktan	 atılsın’	 şeklinde	
başlattılan	 imza	 kampanyasına	 gelen	 yorumlar	 bunun	 somut	 kanıtıdır”	 dedi.	 Oran	 da	
“Devletin	 en	 üst	 düzey	 görevinde	 bulunan	 Cumhurbaşkanı'nın	 düşüncelerini	 açıklayan	
sanatçı	 ve	 aydınları	 ağır	 hakaretlerle	 aşağılaması	 Anayasada	 korunan	 ifade	 ve	 bilim	
özgürlüğünü	 alenen	 ihlal	 etmektedir.”	 dedi.	 Suç	 duyurusu	 öncesi	 adliyede	 yapılan	
açıklama	için;	https://goo.gl/SSHv5H		
	

‘Darbe	Girişimi	Medya	
Davası’nda	sanıklara	
ağırlaştırılmış	müebbet		
	
Gazetecilerin	 15	 Temmuz	 darbe	
girişimine	 “iştirak	 etmekle”	
suçlandıkları	 ilk	 dava	 olma	 niteliğini	
taşıyan,	 aralarında	 Ahmet	 Altan,	
Mehmet	 Altan	 ve	 Nazlı	 Ilıcak'ın	 da	
olduğu	 6'sı	 tutuklu	 7	 sanıklı	 ‘Darbe	
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Girişimi	Medya	Davası’	sonuçlandı.	İstanbul	26.	Ağır	Ceza	Mahkemesi;	Ahmet	ve	Mehmet	
Altan,	 Nazlı	 Ilıcak,	 Fevzi	 Yazıcı,	 Faruk	 Şimşek	 ve	 Şükrü	 Tuğrul	 Özşengül	 hakkında	
‘Anayasal	 düzeni	 ortadan	 kaldırmaya	 teşebbüs’	 suçlamasıyla	 ağırlaştırılmış	 müebbet	
hapis	cezası	verdi.		
	
19	 Haziran	 2017'de	 görülmeye	 başlayan	 dava	 kapsamında	 500	 günü	 aşkın	 süredir	
tutuklu	 bulunan	 isimler	 son	 sözlerinde	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 (AYM)	 dosya	
kapsamında	 verdiği	 ihlal	 kararını	 hatırlattı.	 AYM,	 Mehmet	 Altan’ın	 bireysel	
başvurusunda	‘kişi	hürriyeti	ve	güvenliği	hakkı’	ile	 ‘ifade	ve	basın	özgürlükleri’nin	ihlal	
edildiğine	 ve	 tahliyesine	 karar	 vermişti.	 Ancak	 İstanbul	 26.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	
Anayasal	zorunluluğa	rağmen	AYM	kararına	karşı	direnmiş	ve	uygulamamıştı.		

	
Bir	yılın	ardından	
iddianame	tamamlandı;	
Deniz	Yücel	hakkında	
tahliye	kararı	
	
Bir	yılı	aşkın	süredir	tutuklu	bulunan	
Die	 Welt	 Türkiye	 muhabiri	 Deniz	
Yücel	hakkında	tahliye	kararı	verildi.	
Anadolu	Ajansı,	 İstanbul	Cumhuriyet	
Başsavcılığı’nın	 Yücel	 hakkında	 18	
yıla	kadar	hapis	sitemiyle	 iddianame	

hazırladığını,	iddianameyi	kabul	eden	İstanbul	32.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nin	gazetecinin	
tahliyesine	 karar	 verdiğini	 duyurdu.	 İddianamede	 Yücel	 ‘terör	 örgütü	 propagandası	
yapmak’,	‘halkı	kin	ve	düşmanlığa	tahrik’	ile	suçlanıyor.		
	
Yücel,	 Enerji	 Bakanı	 Berat	 Albayrak'ın	 hacklenen	 e-posta	 yazışmalarına	 ilişkin	 kaleme	
aldığı	 haberi	 nedeniyle	 14	 Şubat	 2017’de	 gözaltına	 alınarak	 tutuklanmıştı.	
Cumhurbaşkanı	Erdoğan,	Yücel’i	“Bu	adam	terörist,	gazeteci	değil”	diyerek	hedef	almıştı.		
	

Sosyal	medya	
operasyonları	
	
Afrin	 Kantonuna	 yönelik	 başlatılan	
askeri	operasyonun	24.	günü	olan	12	
Şubat	 tarihinde	 İçişleri	 Bakanlığı	
harekâtın	 başlangıcından	 itibaren	
sosyal	medya	paylaşımları	nedeniyle	
474,	protesto	eylemleri	nedeniyle	de	
192	 olmak	 üzere	 toplamda	 666	

kişinin	‘örgüt	propagandası’	suçlamasıyla	gözaltına	alındığını	duyurdu.	
	
Pazartesi	günü	yapılan	açıklamanın	ardından	gözaltılara	ve	tutuklamalara	hafta	boyunca	
yenileri	 eklendi.	 Basından	 derlediğimiz	 verilere	 göre	 Bakanlık	 açıklamasının	 ardından	
en	az	220	kişi	daha	sosyal	medya	paylaşımları	nedeniyle	gözaltına	alındı.	Ayrıca	bu	hafta	
içerisinde	13	kişi	sosyal	medyada	‘terör	propagandası	yapmak’	suçlamasıyla	tutuklandı.		
Böylelikle	 harekatın	 başladığı	 20	Ocak’tan	 bu	 yana	 tutuklananların	 sayısı	 da	 en	 az	 47	
oldu.	
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HDP	Eş	Genel	Başkanlık	görevini	10	Şubat'ta	yapılan	kongrede	devreden	ve	Parti	Meclisi	
(PM)	 üyesi	 seçilen	 Serpil	 Kemalbay	 da	 gözaltına	 alındı.	 Anadolu	 Ajansı	 gözaltı	
gerekçesinin	 kongrede	 yaptığı	 konuşma	 nedeniyle	 başlatılan	 soruşturma	 olduğunu	
duyurdu.		

		
‘Barış	bildirisi’ne	‘örgüt	
propagandası’ndan	dava	
	
İstanbul’da	 Emek	 Partisi’nin	 (EMEP)	
Afrin	 Operasyonu’na	 karşı	 barış	
çağrısı	 yapan	 bildirisini	 dağıttıkları	
için	 ‘terör	 örgütü	 propagandası	
yapmak’	 suçlamasıyla	 tutuklanan	
Neslihan	Karyemez	ile	Bilal	Karaman	
hakkında	 hazırlanan	 iddianame	
İstanbul	 	 33.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	
tarafından	kabul	edildi.	

	
İddianameyi	 hazırlayan	 İstanbul	 Cumhuriyet	 Savcısı	 Edip	 Şahiner,	 bildiride	 “Afrin	
operasyonunun	 işgalcilik	 anlamına	geldiğinin	 belirtildiğini	 ve	 böylelikle	 terör	 örgütünün	
cebir,	 tehdit	 ve	 şiddet	 içeren	 eylemlerinin	 meşru	 gösterildiğini”	 öne	 sürdü.	 Davanın	 ilk	
duruşması	27	Şubat	2018	saat	14.15’te	görülecek.	

	
HDP’li	Buldan	ve	Önder	
hakkında	soruşturma	
	
HDP’nin	hafta	sonu	yapılan	3.	Büyük	
Olağan	 Kongresi’ndeki	 konuşmaları	
nedeniyle	kongrede	Eş	Genel	Başkan	
seçilen	 Pervin	Buldan	 ve	milletvekili	
Sırrı	 Süreyya	 Önder	 hakkında	
soruşturma	 başlatıldı.	 Ankara	
Cumhuriyet	 Başsavcılığı’nın	 açtığı	

soruşturmada	iki	isim	‘Afrin	Harekatı’	ve	Abdullah	Öcalan	hakkındaki	ifadeleri	nedeniyle	
‘terör	 örgütü	 propagandası	 yapmak’,’	 halkı	 kin	 ve	 düşmanlığa	 tahrik	 etmek’,	 ‘suçu	 ve	
suçluyu	övmek’	ile	suçlanıyor.			
	
Ayrıca	 Buldan	 hakkında,	 2008	 ve	 2015	 yılları	 arasında	 yaptığı	 konuşmalar	 nedeniyle	
‘örgüt	üyeliği’	 suçlamasıyla	 iddianame	düzenlendi.	Savcılık	Buldan’ı	12	 farklı	etkinlikte	
yaptığı	 konuşmalarda,	 “PKK’nın	 terör	 örgütü	 olmadığı,	 bir	 Türkiye	 gerçeği	 olduğu,	Kürt	
kimliğinin	 tanınması	 ve	 genel	 af	 çıkarılması	 gerektiği”	 yönünde	 ifadeler	 kullandığı	 için	
‘terör	 örgütünün	 amaç	 ve	 hedefleri	 doğrultusunda	 hareket	 etmek’le	 suçladı.	 Ayrıca	
“örgüt	 ile	 organik	 bağı	 olduğu	 anlaşılan”	 internet	 sitelerinde	 ve	 sosyal	 medya	
hesaplarında	 bu	 konuşmaların	 haberleştirilmesi	 de	 suçlamaya	 delil	 olarak	 gösterildi.	
İddianamenin	kabul	edilmesi	halinde	Buldan	10	yıla	kadar	hapis	istemiyle	yargılanacak.	
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CHP'li	Berberoğlu'na	5	yıl	
10	ay	hapis	
	
İstanbul	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi	 2.	
Ceza	 Dairesi,	 durdurulan	 MİT	
TIR’larının	 görüntülerinin	
yayınlanmasıyla	ilgili	yargılanan	CHP	
İstanbul	 Milletvekili	 Enis	
Berberoğlu’nu,	 ‘devletin	gizli	kalması	
gereken	 bilgilerini	 açıklamak’	

suçundan	 5	 yıl	 10	 ay	 hapis	 cezasına	 mahkum	 etti.	 Berberoğlu’nun	 tutukluluk	 halinin	
devamına	karar	verildi.	
	
Dosya	 kapsamında	 İstanbul	 14.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	 Berberoğlu	 hakkında	 ‘siyasi	 ve	
askeri	 casusluk	 maksadıyla	 devletin	 güvenliği	 veya	 iç	 veya	 dış	 siyasal	 yararları	
bakımından	 gizli	 kalması	 gereken	 bilgileri	 açıklama’	 suçlamasıyla	 25	 yıl	 hapis	 cezası	
vermiş	ve	milletvekili	tutuklanmıştı.	Hüküm	istinaf	mahkemesi	tarafından	bozulmuştu.		

	
‘Erdoğan’a	hakaret’	
davaları	
	
HDP	 Muş	 Milletvekili	 Ahmet	
Yıldırım’ın	 Cumhurbaşkanına	
hakaret	ettiği	gerekçesiyle	aldığı	1	yıl	
2	 ay	 hapis	 cezası,	 istinaf	
mahkemesince	onanarak	kesinleşti.	
	
Yıldırım,	 “Saraydaki	 padişah	

bozuntusu”	dediği	için	‘Erdoğan’a	hakaret’ten	Muş	2.	Asliye	Ceza	Mahkemesi	tarafından	
mahkum	 edilmiş,	 cezayı	 ertelemeyen	 mahkeme	 ayrıca	 milletvekilinin	 -siyaset	 yasağı	
anlamına	 gelen-	 'bazı	 haklardan	 yoksun	 bırakılmasına'	 da	 karar	 vermişti.	 Yerel	
mahkeme	 kararı	 Erzurum	 İstinaf	 Mahkemesi	 2.	 Ceza	 Dairesi	 tarafından	 onanırken,	
cezanın	 kesinleşmesi	 üzerine	 Yıldırım’ın	 milletvekilliğinin	 düşürülmesine	 yönelik	
Başbakanlık	tezkeresi	TBMM’ye	iletildi.		
	
Antalya	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi	 2.	 Ceza	 Dairesi,	 CHP	 Denizli	 eski	 Milletvekili	 Adnan	
Keskin’i	‘Cumhurbaşkanına	hakaret’	suçlamasıyla	11	ay	20	gün	hapis	cezasına	mahkum	
etti.	 2016	 yılının	 Eylül	 ayında	 partisinin	 Denizli	 Merkezefendi	 ilçe	 binasının	 açılış	
töreninde	yaptığı	konuşma	nedeniyle	yargılanan	Keskin	hakkında	Denizli	4.	Asliye	Ceza	
Mahkemesi	beraat	kararı	 vermiş	 ancak	 savcılık	karara	 itiraz	 etmişti.	Keskin’i	mahkum	
eden	istinaf	mahkemesi	cezayı	5	yıl	süreyle	erteledi.	
	
‘FETÖ	 Medya	 Yapılanması	 Davası’nın	 tutuklu	 sanığı,	 Türk	 Solu	 dergisi	 genel	 yayın	
yönetmeni	 ve	 Ulusal	 Parti	 Genel	 Başkanı	 Gökçe	 Fırat	 Çulhaoğlu,	 ‘Cumhurbaşkanına	
hakaret’	suçundan	2	yıl	5	ay	5	gün	hapis	cezasına	çarptırıldı.	Çulhaoğlu,	28	ve	30	Ağustos	
2014'te	 Twitter	 hesabından	 yaptığı	 paylaşımlar	 nedeniyle	 Ankara	 25.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesi'nde	yargılanıyordu.	
	
Temmuz	2015'te	33	kişinin	yaşamını	yitirdiği	Suruç	katliamı	ile	ilgili	Twitter	paylaşımı	
nedeniyle	 İstanbul	 33.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 yargılanan	 gazeteci	 Ertuğrul	
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Mavioğlu	 davanın	 ilk	 duruşmasında	 beraat	 etti.	 Mavioğlu,	 söz	 konusu	 sosyal	 medya	
paylaşımı	 nedeniyle	 ‘Cumhurbaşkanına	 hakaret	 etmek’le	 suçlanıyor	 ve	 davanın	
iddianamesinde	4	yıl	8	aya	kadar	hapsi	isteniyordu.	
	

	

HDP’li	Ahmet	Yıldırım	hakkındaki	Başbakanlık	tezkeresi	TBMM	Genel	
Kurulu’nda	 okunursa	 ilk	 kez	 bir	 milletvekilinin	 vekilliği,	 ‘Erdoğan'a	
hakaret’ten	düşürülmüş	olacak.	Böylelikle	‘Cumhurbaşkanına	hakaret’	
suçunu	 düzenleyen	 TCK’nın	 299.	 maddesi	 16	 Nisan	 referandumuyla	
birlikte	 iktidar	 partisinin	 liderlik	 koltuğuna	 yeniden	 oturan	 ve	
muhalefetin	 siyasi	 rakibi	 haline	 gelen	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’a	
yönelik	eleştiriler	karşısında	da	yasal	bir	zırh	sağlamış	olacak,	seçilmiş	
vekillerin	siyaset	hakkını	da	yok	edebilecek.		
	
Yıldırım’ın	 vekilliğinin	 düşürülmesi	 halinde	 CHP	 lideri	 Kemal	
Kılıçdaroğlu	da	dahil	birçok	muhalif	isim	için	de	aynı	sürecin	yaşanma	
ihtimali	 gündeme	 gelecek.	 Dokunulmazlıkların	 kaldırılmasının	
ardından	Meclis	 gündeminde	 CHP	 ve	 HDP’li	milletvekilleri	 hakkında	
hakaret	suçlaması	yöneltilen	201	ayrı	fezleke	bulunuyor.	
	

Düşünce	Suçu(?!)na	Karşı	Girişim	
	

	
	

Ferhat	Tunç'a	Twitter	
paylaşımından	bir	dava	
daha	açıldı	
	
Sanatçı	 Ferhat	Tunç	hakkında	 sosyal	
medya	 paylaşımları	 nedeniyle	 yeni	
bir	 dava	 açıldı.	 Son	 bir	 kaç	 ay	
içerisinde	 hakkında	 açılan	 üçüncü	
davada	 Tunç,	 16	 Nisan	 2017'deki	
referandum	 akşamı	 yaptığı	 Twitter	
paylaşımı	 nedeniyle	 ‘halkı	 kin	 ve	

düşmanlığa	 alanen	 tahrik	 etmek’	 ile	 suçlandı.	 Davanın	 ilk	 duruşması	 18	 Nisan	 2018	
tarihinde	 İstanbul	 Büyükçekmece	 4.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi'nde	 görülecek.	 Müzisyen	
daha	 önce	 yine	 sosyal	 medya	 paylaşımları	 nedeniyle	 ‘örgüt	 propagandası’	 ve	
‘Cumhurbaşkanına	 	 hakaret’	 ile	 suçlanmıştı.	 Açılan	 bu	 iki	 ayrı	 davada	 da	 yargılama	
sürüyor.		

	
Akit	TV’den	Cumhuriyet	
gazetesine	tehdit	
	
Akit	 Tv’de	 yayınlanan	 ‘Gün	 Başlıyor’	
programının	 sunucusu	 Yusuf	 Ozan,	
Cumhuriyet	 gazetesini	 hedef	 alarak	
çalışanlarını	 “Sizin	 gibileri	 katletmek	
mübahtır”	diye	ölümle	tehdit	etti.		
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Programda	 gazete	 manşetlerini	 aktaran	 Ozan,	 Cumhuriyet’in	 “Afrin’de	 11	 şehit”	
manşetinin	 algı	 operasyonu	 olduğunu	 iddia	 ederek	 “Tek	 adam	 rejimi	 olsaydı	 ah	 keşke	
olsa…	Sizi	 iki	dakikada	kapatsa,	keşke	bir	de	 şeriat	olsa,	keşke	 idam	olsa	 sizi	 sallandırsa	
açık	 konuşuyorum	 hepiniz	 hainsiniz…	 Demokrasi	 kılıfının	 ardına	 saklanan	 sizler	 bu	
vatanın	başına	belasınız…	Keşke	bu	ülkede	idam	olsa…	Kellenin	gitmesi	lazım…	Demokrasi	
falan	 hikaye	 savaşta	 sizin	 gibileri	 katletmek	 mübahtır…	 Kansızsınız,	 namussuzsunuz,	
şerefsizsiniz,	haysiyetsizsiniz…”	ifadelerini	kullandı.	
	
Bu	 yayının	 ardından	 Cumhuriyet	 gazetesine	 onlarca	 tehdit	 telefonu	 gelirken;	 Türkiye	
Gazeteciler	Cemiyeti	 (TGC),	Türkiye	Gazeteciler	Sendikası	(TGS),	DİSK	Basın	 İş,	Çağdaş	
Gazeteciler	Derneği	(ÇGD),	Sınır	Tanımayan	Gazeteciler	(RSF)	ve	Basın	Konseyi	Ozan'a	
tepki	göstererek	hukuki	yolların	işletilmesini	istedi.	Cumhuriyet	gazetesi	yöneticileri	de	
Ozan	hakkında	suç	duyurusunda	bulundu.	

	
Savcılık	 tehdit	 ve	 nefreti	
'ifade	özgürlüğü'	saydı	
	
Alperen	 Ocakları	 Vakfı	 İstanbul	 İl	
Başkanı	 Kürşat	 Mican’ın	 geçtiğimiz	
yıl	 LGBTİ	 Onur	 Yürüyüşü’ne	 ilişkin	
tehdit	 ve	 nefret	 söylemi	 içeren	
sözleri	 savcılık	 tarafından	 ifade	
özgürlüğü	 sayıldı.	 Savcısı	 Ersoy	
Altıntaş’ın	 kararında	 Mican’ın	
gazeteci	 olmamasına	 rağmen	 sık	 sık	

‘basın	özgürlüğü’	vurgusu	yapması	dikkat	çekti.	
	
Geçtiğimiz	 yıl	 Haziran	 ayındaki	 Onur	 Yürüyüşü	 öncesi	 katıldığı	 bir	 	 televizyon	
programında	 LGBTİ’leri	 hedef	 alan	 Mican	 “...hiçbir	 şekilde	 ne	 olursa	 olsun	
yürütmeyeceğiz.	 Türk	 milletine	 sesleniyorum,	 bu	 ahlaksızlığı	 bizim	 önlememiz	 lazım...	
Devlet	 eğer	müsaade	 ederse	 biz	müsaade	 etmeyeceğiz...	 caddeyi	 kapatırız	 onlar	 gelemez	
zaten	 oraya.	 Biz	 hiçbir	 şekilde	 yürütmeyiz.	 İstesek	 200	 bin	 kişi	 de	 buluruz.”	 şeklinde	
konuşmuştu.	 Bu	 konuşmanın	 ardından	 Mican	 hakkında	 ‘hakaret,	 tehdit,	 halkı	 kin	 ve	
düşmanlığa	alenen	tahrik’ten	suç	duyurusunda	bulunulmuştu.		

	
Gazeteci	Çağdaş	
Erdoğan'a	ilk	duruşmada	
tahliye	
	
“MİT	sosyal	tesislerinin	fotoğraflarını	
çektiği”	 iddiasıyla	 6	 aydır	 tutuklu	
olan	 gazeteci	 ve	 foto	 muhabiri	
Çağdaş	Erdoğan	yargılandığı	davanın	
ilk	duruşmasında	tahliye	edildi.	
	
İstanbul	 33.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	

‘örgüt	 üyeliği’	 ve	 ‘örgüt	 propagandası’	 suçlamasıyla	 yargılanan	 Erdoğan’ı	 adli	 kontrol	
şartıyla	 serbest	 bıraktı.	 Erdoğan	 savunmasında	 gözaltında	 işkence	 gördüğünü,	 12	
günlük	gözaltı	sürecinde	MİT	görevlileri	tarafından	da	sorgulanarak	haber	kaynaklarına	
ilişkin	 ajanlık	 dayatmasına	 maruz	 kaldığını	 ve	 istihbari	 bilgi	 vermemesi	 durumunda	
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tutuklanacağı	yönünde	tehdit	edildiğini	anlattı.	İddianamede	sosyal	medya	hesaplarında	
bulunan	 belgesel	 çalışmaları	 ve	 haber	 paylaşımlarının	 da	 “suç	 delili”	 olarak	 sayıldığını	
belirten	Erdoğan;	“Gazetecilerin	çektiği	fotoğraflar	kanıttır	ve	bu	fotoğraflardan	ancak	ve	
ancak	suçlular	rahatsız	olurlar”	dedi.	Davanın	bir	sonraki	duruşması	1	Haziran	2018’de	
görülecek.	

	
Özgür	Gündem	
baskınında	darp	edilen	
gazetecilere	‘polise	
mukavemet’ten	dava	
	
16	 Ağustos	 2016'da,	 Özgür	 Gündem	
gazetesinin	 kapatılmasının	 ardından	
gazete	 binasına	 yapılan	 baskında	
gözaltına	alınan	22	gazeteci	hakkında	
polisin	 şikâyeti	 üzerine	 açılan	
davanın	 ilk	 duruşması	 İstanbul	 5.	

Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Dava	 kapsamında	 polis	 tarafından	 darp	 edilen	
gazetecilerin	 ‘görevi	 yaptırmamak	 için	 direnme’	 ve	 ‘hakaret’	 iddiasıyla	 8’er	 yıl	 4’er	 ay	
hapsi	 istenirken	 gazetecilerin	 kendilerini	 darp	 ettiği	 gerekçesiyle	 şikâyetçi	 olduğu	
polisler	 hakkında	 ise	 takipsizlik	 kararı	 verilmişti.	 Davaya	 29	 Haziran	 2018'de	 devam	
edilecek.	
	

10	Ekim	Barış	ve	
Dayanışma	Derneği	
kapatıldı	
	
2015	 yılında	 Ankara	 Garı’nda	
IŞİD’in	 katliamının	 ardından	
yaralılar	 ve	 katliamda	 yaşamını	
yitirenlerin	 aileleri	 tarafından	
kurulan	 ‘10	 Ekim	 Barış	 ve	
Dayanışma	 Derneği’,	 Ankara	 7.	
Asliye	 Hukuk	 Mahkemesi	
tarafından	kapatıldı.	

	
10	Ekim-Der,	Ankara	Valiliği	tarafından	açılan	davada	dernek	tüzüğünün	“üyeliğin	askıya	
alınması”	 ile	 ilgili	 5.	 maddesi	 gerekçe	 gösterirerek	 kapatılırken,	 ilgili	 maddenin	
değiştirilmesi	 için	 yapılmak	 istenen	 kongreye	 valilik	 tarafından	 izin	 verilmemişti.	
Katliamda	yaşamını	yitiren	avukat	Uygar	Coşgun’un	eşi	Dernek	Başkanı	Mehtap	Sakinci	
Coşkun,	 “Teknik	 bahaneler	 sonrası	 derneğimiz	 kapatıldı.	 Ancak	 arkasında	 yatan	 gerçek	
bizim	üstlendiğimiz	misyondur.”	dedi.	
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AYM	bireysel	başvuru	
istatistiklerini	açıkladı	
	
Anayasa	 Mahkemesi	 (AYM),	 2012	
yılında	 başlayan	 bireysel	 başvuru	
uygulamasıyla	 ilgili	 istatistikleri	
açıkladı.	 31	 Aralık	 2017	 tarihi	
itibariyle	 geçen	 5	 yıllık	 sürede	
yapılan	173	bin	479	başvurudan	137	
binini	 karara	 bağlayan	 AYM,	 2	 bin	
536	ihlal	kararı	verdi.	
	

Bu	 kararların	 yüzde	 78’ini	 ‘adil	 yargılanma	hakkı’	 ihlali	 oluşturdu.	 Bu	 konudaki	 1.783	
kararın	yüzde	81’i	‘makul	sürede	yargılanma’	ihlalinden	verildi.	Ayrıca	‘kişi	hürriyeti	ve	
güvenliği’	ile	ilgili	94,	‘ifade	özgürlüğü’	ile	ilgili	53,	‘yaşam	hakkı’	ile	ilgili	52,	‘işkence	ve	
kötü	muamele	yasağı’	ile	ilgili	51	ihlal	kararı	verildi.	
	
2015’te	 20	 bin	 376	 olan	 başvuru	 sayısı	 15	 Temmuz	 darbe	 girişiminin	 ardından	 ilan	
edilen	OHAL’le	birlikte	2016’da	rekor	bir	artışla	80	bin	756’ya	yükseldi.	Ancak	kurulan	
OHAL	Komisyonu’nun	yeni	bir	iç	hukuk	yolu	olmasıyla	birlikte	2017’de	bu	rakam	40	bin	
530’a	düştü.	Ayrıca	ihlal	kararı	sayısı	yıllara	göre	artış	göstererek,	2015’te	544,	2016’da	
771,	2017’de	ise	917	oldu.		
	
İstatistiklerle	ilgili	tablolara	erişim	için;	https://goo.gl/ZggBW1		
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

	
	
Gündemden	uzak	kalmayın	
	
Düzenli	olarak	güncellenen	müzemizden	gündemi	en	eğlenceli	biçimde	takip	edin.	
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İfade	Özgürlüğü	
	
Ahmet	Altan,	Mehmet	Altan,	Nazlı	Ilıcak,	Şükrü	Tuğrul	Özşengül,	Yakup	Şimşek	ve	Fevzi	
Yazıcı	 "Anayasal	 düzeni	 ortadan	 kaldırmaya	 teşebbüs"	 suçlamasıyla	 16	 Şubat	 2018’de	
ayrı	ayrı	ağırlaştırılmış	müebbet	hapis	cezasına	çarptırıldı.	
	
Bir	 yıldır	 hakkında	 iddianame	 dahi	 hazırlanmadan	 tutuklu	 bulunan	 Deniz	 Yücel,	
Başbakan	 Yıldırım’ın	 Merkel’le	 görüşmesi	 ardından	 16	 Şubat	 2018	 günü	 serbest	
bırakıldı.	
	
“MİT	sosyal	tesislerinin	fotoğraflarını	çektiği”	iddiasıyla	6	aydır	tutuklu	olan	gazeteci	ve	
foto	muhabiri	Çağdaş	Erdoğan	yargılandığı	davanın	ilk	duruşmasında	tahliye	edildi.	
	
MİT	 TIR’larının	 görüntülerinin	 yayınlanmasıyla	 ilgili	 yargılanan	 CHP	 İstanbul	
Milletvekili	 Enis	 Berberoğlu’u,	 “Devletin	 gizli	 kalması	 gereken	 bilgilerini	 açıklamak”	
suçundan	5	yıl	10	ay	hapis	cezasına	mahkum	edildi.	
	

	
	
Afrin	
	
Yaklaşık	 bir	 aydır	 devam	 eden	 Afrin	 operasyonu,	 "Savaşa	 Hayır!"	 diyenlere	 yönelik	
operasyonları,	 gözaltıları	 ve	 tehditleri	 beraberinde	 getirdi.	 Sosyal	 medyada	 paylaşım	
yapanlara	yönelik	yapılan	operasyonlarda	en	az	666	kişi	gözaltına	alındı.	
TSK	öldürülenlerin	sayısıyla	ilgili	açıklamalar	yaparken	bayrağa	sarılı	asker	tabutları	da	
gelmeye	devam	ediyor.	
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Şanar	Yurdatapan	ve	Baskın	Oran	Afrin	harekatına	son	verilmesi	çağrısında	bulunan	170	
kişi	 hakkındaki	 sözleri	nedeniyle	Cumhurbaşkanı	Erdoğan	aleyhinde	 suç	duyurusunda	
bulundu,	1	liralık	tazminat	davası	açtı.	
	
HDP	eski	Eş	Genel	Başkanı	Serpil	Kemalbay	Afrin	harekatını	protesto	ettiği	gerekçesi	ile	
gözaltına	alındı,	avukatıyla	mesaj	gönderen	Kemalbay	açlık	grevine	başladığını	belirtti.	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• ‘Fetö-Darbe	 Girişimi	 Medya	 Davası’	 kapsamında	 Ahmet	 Altan,	 Mehmet	 Altan,	
Nazlı	Ilıcak	ve	diğer	sanıkların	yargılandığı	davanın	karar	duruşması	İstanbul	26.	
Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görüldü.	6	sanık	‘Anayasal	düzeni	ortadan	kaldırmaya	
teşebbüs’	suçlamasıyla	ağırlaştırılmış	müebbet	hapis	cezasına	mahkum	oldu.		

• 13	Şubat	günü	sanatçı	Suavi'ye	'Cumhurbaşkanına	hakaret'	suçlamasından	açılan	
davanın	ikinci	duruşması	İzmir	33.	Asliye	Ceza	Mahkemesi'nde	görüldü.	Suavi	ve	
avukatları	 salonda	 hazır	 bulundu.	 Avukatlar,	 esasa	 ilişkin	 savunmalarını	
bildirmeleri	için	süre	verilmesini	istedi.	Mahkeme	duruşmayı	17	Nisan’a	erteledi.	

• Barış	İçin	Akademisyenlere	açılan	davalar	bu	hafta	da	devam	etti.	13	ve	15	Şubat	
günlerinde	 yargılanan	 akademisyenlerin	 davası	 İstanbul	 34.	 ve	 36.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemelerinde	görüldü.	Akademisyenlerin	gelecek	duruşmaları	19	Haziran,	13	
Kasım,	25-27	Eylül	ve	2	Ekim	tarihlerine	ertelendi.	

• Foto	 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	
yargılandığı	 davanın	 ilk	 duruşması	 13	 Şubat	 günü	 İstanbul	 33.	 Ağır	
Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Mahkeme	 Erdoğan’ın	 tahliyesine	 karar	 vererek	
duruşmayı	1	Haziran	tarihine	erteledi.	

• 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	
görüldü.		Mahkeme	Berberoğlu’na	5	yıl	10	ay	hapis	cezası	verdi.	

• HDP	 Eş	 Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş’ın	 ‘silahlı	 terör	 örgütü	 yöneticiliği’	
yapmak	 suçundan	 yargılandığı	 dava	 14	 Şubat	 günü	 Ankara	 19.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	başladı.	15	ve	16	Şubat	günlerinde	de	yargılamaya	devam	edildi.	
Bülteni	hazırladığımız	sırada	dava	henüz	sonuçlanmamıştı.		

• İnan	 Ketenciler	 ve	 Perihan	 Mağden’in	 'Cumhurbaşkanı’na	 hakaret'	 ettikleri	
gerekçesiyle	 haklarında	 açılan	 dava	 15	 Şubat	 tarihinde	 İstanbul	 2.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görüldü.	Duruşmanın	sonuçlarına	henüz	ulaşamadık.		

• 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	görüldü.	Duruşmanın	sonucuna	henüz	ulaşamadık.			

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• Eski	 HDP	 Eş	 Genel	 Başkanı	 Figen	 Yüksekdağ,	 hakkında	 hazırlanan	 7	 ayrı	
fezlekenin	 birleştirilmesiyle,	 'Terör	 örgütü	 yöneticiliği',	 'Terör	 örgütü	
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propagandası	 yapmak',	 'Toplantı	 ve	 Gösteri	 Yürüyüşleri	 Kanunu'na	 muhalefet',	
'Halkı	kin	ve	düşmanlığa	tahrik'	ve	'Suç	işlemeye	tahrik'	suçlarından	yargılandığı	
dava	20	Şubat	günü	Ankara	16.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• Nurcan	 Baysal’ın	 Cizre’deki	 operasyonlar	 sonrasında	 özel	 harekat	 polislerinin	
kullandığı	 evlerin	 durumuna	 ilişkin	 kaleme	 aldığı	 yazı	 üzerine	 açılan	 davanın	
beşinci	 duruşması	 20	 Şubat	 günü	 İstanbul	 54.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nde	
görülecek.	Duruşma	11.30’da	başlayacak.	

• 22	 Şubat	 günü	 Medya	 FETÖ	 Davası	 kapsamında	 Atilla	 Taş,	 Murat	 Aksoy	 ve	
diğerlerinin	 ‘terör	örügütü	üyeliği’	 suçundan	yargılandığı	dava	 İstanbul	25.	Ağır	
Ceza	Mahkemesi'nde	görülecek.	

• 22	 Şubat	 günü	 gazeteciler	 Selman	Keleş	 ve	Arif	 Aslan	 hakkında,	 “örgüt	 üyeliği”	
iddiasıyla	 açılan	 davanın	 gelecek	 duruşması	 Van	 5.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	
görülecek.		

• Barış	için	Akademisyenlerin	davaları	devam	ediyor.	21,	22	ve	23	Şubat	günü	32.	
ve	 36.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemelerinde	 görülecek	 davalar	 saat	 9.00	 itibarıyla	
başlayacak.	

• 23	Şubat	günü	Ferhat	Tunç	hakkında	"Cumhurbaşkanı'na	hakaret"	suçundan	1	yıl	
5	 aydan	5	 yıl	 8	 aya	 kadar	 hapis	 talebiyle	 açılan	 dava	Büyükçekmece	 14.	 Asliye	
Ceza	Mahkemesi'nde	görülecek.	

	


