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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	09/18,	2	Mart	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	 Afrin	Operasyonu	 41.	 gününde	 sürerken	 çatışmaların	 şiddetlendiği	 operasyonda	 8	
askerin	 hayatını	 kaybetti,	 bugüne	 dek	 yaşamını	 yitiren	 TSK	 mensuplarının	 sayısı	 41	
olarak	açıklandı.	 	Birleşmiş	Milletler	Güvenlik	Konseyi	(BMGK),	Suriye'de	bir	ay	"insani	
ateşkes"	 kararı	 aldı.	 Ankara	 tüm	 uyarılara	 rağmen	 	 ateşkes	 kararının	 Afrin	
Operasyonu’nu	 bağlamadığını	 savundu.	 Başbakan	 Binali	 Yıldırım	 "Bu	 harekatı	 Afrin'le	
sınırlı	olarak	düşünmemiz	söz	konusu	değildir"	dedi.	
	

***	 İçişleri	 Bakanlığı,	 26	 Şubat	 tarihi	 itibariyle	 ‘Afrin	 Operasyonu’nu	 eleştiren	 sosyal	
medya	 paylaşımları	 ve	 protesto	 gösterileri	 nedeniyle	 845	 kişinin	 ‘gözaltına	 alındığını	
açıkladı.	
	

***	 Afrin	 Operasyonu’na	 karşı	 barış	 çağrısı	 yaptıkları	 için	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’ın	
hedef	 aldığı	 170	 aydından	 12’si	 daha	 Erdoğan	 hakkında	 suç	 duyurusunda	 bulundu.	
(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	 HDP’li	 iki	 milletvekilinin	 yasama	 organı	 üyeliği,	 haklarındaki	 kesinleşmiş	
mahkumiyet	kararları	gerekçesiyle	düşürüldü.	 	Vekilliği	düşürülen	HDP’li	siyasetçilerin	
sayısı	 9’a	 yükselirken,	 Meclis	 tarihinde	 ilk	 kez	 ‘Cumhurbaşkanı’na	 hakaret’	
milletvekilliğinin	düşürülmesinin	gerekçesi	oldu.	(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	OHAL	 işlemleriyle	 ilgili	 itirazları	karara	bağlamak	 için	kurulan	ve	AİHM	tarafından	
da	 ‘iç	 hukuk’	 yolu	 olarak	 kabul	 edilen	 OHAL	 Komisyonu	 elindeki	 110	 bine	 yakın	
başvurudan	 şu	 ana	 kadar	 6	 bin	 400’ünü	 karara	 bağlandı.	 İhraç	 edilen	 kamu	
çalışanlarından	 sadece	100’ünün	 göreve	 iadesine	 karar	 verdi.	 KHK’ler	 ile	 107	bin	 175	
kişinin	kamu	görevinden	ihraç	edilirken,	toplamda	111	bin	895	tedbir	işlem	yapıldı.	
	

***	 Çözüm	 sürecini	 bitiren	 olay	 olarak	 kayıtlara	 geçen,	 Şanlıurfa'nın	 Ceylanpınar	
İlçesi'nde	 2	 polisin	 şehit	 edilmesiyle	 ilgili	 davada	 tüm	 sanıklar	 beraat	 etti,	 olay	 faili	
meçhul	kaldı.	
	

***	 Girişimimizin	 sözcüsü	 Şanar	 Yurdatapan,	 sosyal	 medya	 paylaşımları	 ve	 yazıları	
nedeniyle	 mahkum	 olan	 Dr.	 Ömer	 Faruk	 Gergerlioğlu	 ile	 gazeteci	 Nurcan	 Baysal’ın	
“suç”(!?)	larına	iştirak	ederek	kendini	savcıya	ihbar	etti.	(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	 38	 Nobel	 ödüllü	 yazar	 ve	 bilim	 insanı,	 ağırlaştırılmış	 müebbet	 hapis	 cezasına	
çarptırılan	gazeteciler	Ahmet	Altan,	Mehmet	Altan	ve	Nazlı	Ilıcak'ın	serbest	bırakılması	
için	 Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan'a	 çağrı	 yaptı;	 “Hukuka	 aykırı	 olarak	
değerlendirilen	gözaltı	ve	mahkûmiyetleri	nedeniyle	Türkiye	Cumhuriyeti'ne,	saygınlığına	
ve	 vatandaşlarının	 mutluluğu	 ile	 itibarına	 verilen	 zarara	 dikkatinizi	 çekmek	 istiyoruz"	
dedi.	
	

***	 Gazetecilere	 yönelik	 baskı	 Şubat	 ayında	 da	 sürdü.	 Gazete	 Karınca’nın	 derlediği	
verilere	 göre	 geçtiğimiz	 ay	 içerisinde	 en	 az	 15	 gazeteci	 gözaltına	 alınırken,	 üçü	 de		
tutuklandı.	
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***	 Radyo	 Televizyon	 Üst	 Kurulu’na	 (RTÜK)	 internet	 yayınlarına	 müdahale	 yetkisi	
getiren	torba	yasanın	73'üncü	maddesiyle	ilgili	açıklama	yapan	AGİT	Medya	Özgürlüğü	
Temsilcisi	 Harlem	 Désir,	 Türkiye'deki	 yetkililere	 internet	 medyasında	 çok	 sesliliğin	
kısıtlanmaması	çağrısı	yaptı.	
	

***	 Birleşmiş	Milletler	 (BM)	 İşkence	 Özel	 Raportörü	 Nils	Melzer	 ellerine	 Türkiye'deki	
sorgulamalarda	 "dayak,	 elektroşok,	 soğuk	 suya	 batırma,	 uykudan	 mahrum	 bırakma,	
hakaret	 ve	 cinsel	 saldırı	 gibi	 gaddar	 yöntemlerin"	kullanıldığına	dair	 raporlar	ulaştığını	
söyledi.	 Melzer	 Türkiye’de	 savcıların	 işkence	 iddialarını	 olağanüstü	 halden	 (OHAL)	
ötürü	soruşturmadığını	belirtti.	
	

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

Erdoğan	hakkında	suç	
duyuruları	zinciri	
sürüyor	
	
Afrin	 Operasyonu’na	 karşı	 barış	
çağrısı	yaptıkları	için	Cumhurbaşkanı	
Erdoğan’ın	 	 “Hain,	 ahlaksız,	 adi,	
riyakar,	 sahtekar,	 fikir	 soytarısı,	
teröristlerin	 canlı	 kalkanı,	 bölücü	
terör	 örgütü	 yardakçısı”	 gibi	 sözlerle	
hedef	aldığı	170	aydından	12’si	daha	
İstanbul	 Çağlayan	 Adliyesi	 önünde	

yaptıkları	 bir	 basın	 açıklamasının	 ardından	 savcılığa	 Erdoğan	 hakkında	 suç	
duyurusunda	bulundu.	
	
İki	hafta	önce	aydınlardan	Prof.	Baskın	Oran	ve	müzisyen	Şanar	Yurdatapan	da	hem	1	
liralık	manevi	tazminat	davası	açmış	hem	de	savcılığa	suç	duyurusunda	bulunmuştu.	Bu	
hafta	 iki	 isme	 Ayşe	 Erzan	 Silier,	 Ayşegül	 Devecioğlu,	 Burhan	 Sönmez,	 Nesteren	
Davutoğlu,	 Ferhat	 Tunç,	 Gencay	 Gürsoy,	 Hacer	 Ansal,	 Cengiz	 Arın,	 Gürhan	 Ertür,	 Oya	
Baydar,	Taner	Akçam,	Hasan	Cemal	de	eklendi.	Suç	duyurularında,	Erdoğan’ın	TCK	125.	
maddesinde	 belirtilen	 ‘hakaret’	 suçunu	 ve	 daha	 da	 önemlisi	 TCK	 216.	 maddesinde	
tanımlanan	‘nefret	söylemi’	suçunu	işlediği,	bunun	bütün	TV	kanallarına,	basılı	ve	sosyal	
medyaya	yansıdığı,	yakın	ve	ciddi	bir	‘nefret	suçu’	tehlikesi	oluşturduğu	vurgulandı.	
	

Ceza	alan	Dr.	Ö.	Faruk	
Gergerlioğlu	ve	gazeteci	
Nurcan	Baysal	için	sivil	
itaatsizlik	eylemi	
	
Girişimimizin	 Sözcüsü	 müzisyen	
Şanar	 Yurdatapan,	 sosyal	 medya	
paylaşımları	 nedeniyle	 2	 yıl	 6	 ay	
hapis	 cezasına	 çarptırılan	 Dr.	 Ömer	
Faruk	 Gergerlioğlu	 ve	 Cizre	 ile	 ilgili	
bir	 haberi	 nedeniyle	 10	 ay	 hapis	
cezasına	 çarptırılan	 gazeteci	 Nurcan	
Baysal’ın	suç	sayılan	sözlerinin	altına	
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imzasını	atarak	kendini	savcıya	ihbar	etti.	
	
İstanbul	 Çağlayan	 Adliyesi	 önünde	 kısa	 bir	 açıklama	 yapan	 Yurdatapan,	 söz	 konusu	
sözlerin	 suç	 sayılamayacağını,	 ama	 sayılıyorsa	 aynı	 suçu	 bilerek	 ve	 isteyerek	
paylaştığını,	 aynı	 cezaya	 çarptırılması	 gerektiğini	 belirtti,	 fotokopi	 ile	 çoğalttığı	
mahkumiyete	neden	olan	ifadeleri	içeren	metinleri	dağıtarak	“suç”(!?)u	tekrarladı.	
	
Düşünce	Suçu(!?)na	Karşı	Girişim,	bu	yöntemi,	Yaşar	Kemal’in	DGM’de	yargılandığı	1995	
yılından	bu	yana	 ısrarla	sürdürüyor.	Özellikle	1995	–	2004	yılları	arasında	80.000’den	
fazla	 kişi,	 farklı	 görüşlerden	 300	 kadar	 düşünce	 suçlusunun	 suç	 sayılan	 sözlerini	
tekrarlayarak	 kendini	 ihbar	 etti	 ve	 yargılattı.	 Son	 dönemde	 tekrar	 harekete	 geçen	
Girişim,	 aynı	 yöntemle,	 aralarında	 öğretmen	 Ayşe	 Çelik,	 Akademisyenler,	
Akademisyenlere	 destek	 veren	 Kuşadası	 avukatları,	 Özgür	 Gündem	 nöbetçi	 yayın	
yönetmenlerinin	 de	 bulunduğu	 16	 sivil	 itaatsizlik	 eylemi	 yaptı.	 Detaylar	 için	
www.dusun-think.net/sivil-itaatsizlik/	adresini	ziyaret	edebilirsiniz.	
	

Afrin	Operasyonu	ile	ilgili	
gözaltılar	845’e	ulaştı	
	
İçişleri	Bakanlığı,	20	Ocak	–	26	Şubat	
tarihleri	 arasında	 ‘Afrin	
Operasyonu’nu	 eleştiren	 sosyal	
medya	 paylaşımları	 ve	 protesto	
gösterileri	 nedeniyle	 845	 kişinin	
‘örgüt	 propagandası’	 suçlamasıyla	
gözaltına	alındığını	açıkladı.	
	

Bakanlık,	 ayrıca	 son	 bir	 hafta	 içerisinde	 sosyal	 medya	 paylaşımlarına	 yönelik	
düzenlenen	 operasyonlarda	 ‘örgüt	 propagandası’,	 ‘halkı	 kin	 ve	 düşmanlığa	 teşvik’,	
‘devlet	büyüklerine	hakaret’	suçlamalarıyla	423	sosyal	medya	hesabının	incelendiğini	ve	
251	kişi	hakkında	yasal	işlem	yapıldığını	duyurdu.	

	
HDP’li	iki	ismin	daha	
milletvekilliği	düşürüldü	
	
HDP	 Grup	 Başkanvekili	 Ahmet	
Yıldırım	 ve	 Urfa	Milletvekili	 İbrahim	
Ayhan'ın	 milletvekillikleri,	
haklarında	 kesinleşen	 hapis	 cezaları	
gerekçesiyle	 düşürüldü.	 Vekilliği	
düşürülen	HDP’li	siyasetçilerin	sayısı	
9’a	yükseldi.	

	
Ayhan,	 sosyal	medya	 paylaşımıyla	 ‘örgüt	 propagandası’	 yaptığı	 gerekçesiyle	 1	 yıl	 3	 ay	
hapis	 cezasına,	 Yıldırım	 ise	 Cumhurbaşkanı’na	 “Saraydaki	 padişah	 bozuntusu”	 dediği	
için	 ‘Erdoğan’a	hakaret’ten	1	 yıl	 2	 ay	hapis	 cezasına	mahkum	olmuştu.	Böylece	Meclis	
tarihinde	 ilk	 kez	 ‘Cumhurbaşkanı’na	 hakaret’	 gerekçesiyle	 bir	 milletvekilinin	 vekilliği	
düşürülmüş	oldu.	
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HDP’li	vekillerden	Selma	
Irmak’a	verilen	ceza	
onandı,	Dilek	Öcalan	
mahkum	oldu	
	
Tutuklu	yargılandığı	davada	mahkum	
olan	HDP	Hakkari	Milletvekili	 Selma	
Irmak’a	 ‘örgüt	 propagandası’	
suçundan	 verilen	 2	 yıl	 6	 aylık	 hapis	
cezası	Antep	Bölge	Adliye	Mahkemesi	

3.	Ceza	Dairesi	tarafından	onandı.	
	
Irmak,	 Diyarbakır	 5.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	 tarafından	 ‘örgüt	 üyeliği’	 ve	 ‘örgüt	
propagandası’	 suçlamalarıyla	 toplamda	 10	 yıl	 hapse	 çarptırılmıştı.	 İstinaf	 mahkemesi	
milletvekilinin	 mahkumiyet	 hükmüne	 ilişkin	 başvurusunu	 reddederken	 böylelikle	 2,5	
yıllık	 hapis	 cezası	 kesinleşmiş	 oldu.	 ‘Örgüt	 üyeliği’nden	 verilen	 ceza	 -5	 yıldan	 fazla	
olması	 nedeniyle-	 Yargıtay	 temyiz	 yolu	 açık	 olduğu	 için	 henüz	 kesinleşmedi.	 Irmak’ın	
kesinleşen	 hapis	 cezası	 kararının	 Meclis	 Genel	 Kurulu’nda	 okunması	 durumunda	
vekilliği	düşecek.	
	
Halkların	Demokratik	 Partisi	 (HDP)	Urfa	Milletvekili	 Dilek	Öcalan,	 Urfa’nın	 Viranşehir	
ilçesindeki	bir	 cenaze	 töreninde	yaptığı	 konuşma	nedeniyle	yargılandığı	davada	 ‘örgüt	
propagandası’ndan	2	yıl	6	ay	hapse	mahkum	oldu.	Urfa	5.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	cezayı	
ertelemedi.	Cezanın	onanması	durumunda	Öcalan’ın	vekilliğinin	düşürülmesi	gündeme	
gelecek.		
	

‘Barış	Akademisyeni’	Ezgi	
Pınar’a	hapis	cezası	
	
Barış	 İçin	 Akademisyenler’in	 “Bu	
suça	 ortak	 olmayacağız”	 bildirisini	
imzaladığı	 için	 ‘terör	 örgütü	
propagandası’	 suçlamasıyla	
yargılanan	 araştırma	 görevlisi	 Ezgi	
Pınar	 1	 yıl	 3	 ay	 hapis	 cezasına	

mahkum	 oldu.	 İstanbul	 32.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesi	 hükmün	 ertelenmesine	 karar	 verdi.	
Mahkemedeki	 savunmasında	 “Hükümet	 ve	 devlet	 politikalarını	 eleştirmek	 akademisyen	
olarak	 görevimdir”	 diyen	 Pınar,	 ‘Barış	 İçin	 Akademisyenler’e	 yönelik	 ayrı	 ayrı	 açılan	
davalarda	hakkında	mahkumiyet	kararı	verilen	üçüncü	bilim	insanı	oldu.	

	
Ahmet	Altan'a	5	yıl	11	ay	
hapis	cezası	
	
Yaklaşık	 iki	 hafta	 önce	 ‘Darbe	
Girişimi	 Medya	 Davası’nda	 müebbet	
hapis	 cezasına	 çarptırılan	 gazeteci	
Ahmet	 Altan,	 ‘Cumhurbaşkanı'na	
hakaret’	 ve	 ‘terör	 örgütü	
propagandası	 yapmak’	 suçlarından	
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yargılandığı	başka	bir	davada	da	5	yıl	11	ay	hapis	cezası	aldı.	
	
İstanbul	 26.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 bir	 internet	 sitesinde	 yayınlanan	 ”Ezip	 geçmek”	
başlıklı	makalesi	nedeniyle	mahkum	ederken,	Altan’ın	 “olumsuz	 tutum	ve	davranışları	
ve	 pişmanlık	 duymaması”	 nedeniyle	 cezada	 indirim	 yapmadı.	 Mahkeme	 heyeti	
gazetecinin	 yazısında	 yer	 alan	 “İç	 savaşı	 Kürt	 mahallerinde	 hendek	 kazan	 çocukları	
tanklarla,	 toplarla	öldürmek	sanıyorlar”	cümlesiyle	PKK’nin	hendek	kazma	eylemlerini	
masumane	göstermeye	çalıştığını	öne	sürdü.			

	
Gazeteci	Muhammet	
Doğru’ya	8	yıl	6	ay	hapis	
cezası	
	
Sakarya	 2.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	
OHAL	 kapsamında	 çıkarılan	 Kanun	
Hükmünde	 Kararname’yle	 (KHK)	 ile	
kapatılan	 Dicle	 Haber	 Ajansı	 (DİHA)	
muhabiri	Muhammet	Doğru’yu	‘örgüt	
üyeliği’	suçlamasıyla	6	yıl	3	ay	hapse	
mahkum	 etti.	 Gazeteciye	 ‘örgüt	
propagandası	 yapmak’	 gerekçesiyle	

de	2	yıl	3	ay	hapis	cezası	veren	mahkeme,	cezanın	infazını	erteledi.	
	
12	 kişiyle	 birlikte	 yargılanan	 gazetecinin	 karar	 duruşmasında	müdafii	 avukatlarından	
Kureyş	Bilgiç,	savcılığın	öğrencilerin	kendi	aralarında	çıkardığı	kültür	sanat	dergisi	olan	
"Kovara	Destar"	dergisini	 illegal	olarak	lanse	ettiğini	dergiyle	bağlantılı	olan	kişileri	de	
‘örgütü	üyesi’	olarak	gördüğünü	ifade	etti.	Mahkeme	heyeti	Doğru’yla	birlikte	12	sanığı	
‘örgüt	üyeliği’	ve	‘örgüt	propagandası’ndan	toplamda	102	yıl	hapisle	cezalandırırken	bir	
sanık	hakkında	beraat	kararı	verdi.	‘Örgüt	propagandası’ndan	verilen	cezalar	ertelendi.	

	
Gazeteci	Burak	Ekici	
‘örgüt	üyeliği’nden	
mahkum	oldu	
	
BirGün	 gazetesinin	 eski	 editörü	
Burak	 Ekici’nin	 ByLock	 kullanıcısı	
olduğu	 iddiasıyla	 yargılandığı	
davanın	karar	duruşması	İstanbul	32.	
Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	 görüldü.		

Duruşmada;	müdafii	avukatı	İbrahim	Pehlivan,	dosyada	ByLock	iddiası	dışında	başka	bir	
delil	bulunmadığını	belirterek	Ekici’nin	beraat	ve	tahliyesini	istedi.	Mahkeme	heyeti	ise	
“FETÖ	üyeliği”	ile	suçlanan	gazeteciyi	6	yıl	3	ay	hapis	cezasına	çarptırdı,	tutuklu	kaldığı	
süreyi	göz	önünde	bulundurarak	tahliyesine	hükmetti.	
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Gazetecilere	TCK	301'den	
ceza	
	
KHK	 ile	 kapatılan	 Dicle	 Haber	
Ajansı’nda	 (DİHA)	 2	 Haziran	 2015	
tarihinde	 yayınlanan	 “Gevaş	
Emniyeti	 seçmenleri	 fişliyor”	başlıklı	
haber	 nedeniyle	 haklarında	 dava	
açılan	dört	gazeteciden	Bedran	Babat	
ve	Mustafa	 Ece	 5	 ay	 hapse	mahkum	
oldu.	
	

Gazetecileri	 TCK’nın	 301.	 maddesi	 kapsamında	 ‘kamu	 görevlisine	 alenen	 hakaret’	 ten	
mahkum	 eden	 Van	 Gevaş	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi	 cezaları	 5	 yıl	 süreyle	 erteledi.	
Gazeteciler	DİHA	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Zekeriya	Güzüpek	ve	Ferhat	Çelik	 ise	beraat	
etti.	
	

Haber	sitesi	Ahval’e	
erişim	engeli	
	
Yayın	 hayatına	 1	 Aralık	 2017'de	
başlayan	 haber	 sitesi	 Ahval'e,	 Bilgi	
Teknolojileri	 ve	 İletişim	 Kurumu	
(BTK)	 tarafından	 gerekçe	
gösterilmeksizin	 erişim	 engeli	
getirildi.	 Söz	 konusu	 erişim	

engelinin	 ardından	Ahval'in	 Twitter	 hesabından	 "Kaliteli	 yayın,	 doğru	 haber	 ve	 serbest	
yorumun	merkezi	Ahval’e	 çarşamba	gece	 saatlerinde	 erişim	engeli	 getirildiği	 anlaşılıyor.	
Medya	özgürlüğün	tahrip	amaçlı	bu	gerekçesiz	keyfi	uygulamaya	karşı	hukuksal	itirazları	
yapacağız."	açıklaması	yapıldı.	
	

Ankara	Gar	Katliamı’nı	
protesto	edenlere	dava	
	
Artvin	Hopa	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	
2015	 yılında	 IŞİD’in	 Ankara’da	
düzenlediği	 bombalı	 saldırıyı	
yaptıkları	 basın	 açıklamasıyla	
protesto	eden	11	kişi	hakkında	dava	
açtı.	
	

Hopa	1.	Asliye	Ceza	Mahkemesi	 tarafından	kabul	 edilen	 iddianamede	eylemciler	basın	
açıklaması	nedeniyle	 ‘2911	Sayılı	Toplantı	ve	Gösteri	Yürüyüşleri	Kanununa	muhalefet,	
yoldaki	 parke	 taşlarına	 sprey	 boyayla	 “İnadına	 barış”	 yazdıkları	 için	 de	 ‘kamu	malına	
zarar	 vermek’	 ile	 suçlanırken,	 haklarında	 10	 yıla	 kadar	 hapis	 istendi.	 Savcılık	 ayrıca	
eylemde	“Hırsız,	katil	Erdoğan”	şeklinde	slogan	atıldığını	da	belirtti.	23	Ocak	2018’de	ilk	
duruşması	görülen	dava	ertelendi.	
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Barış	bildirisi	dağıttıkları	
için	tutuklanan	EMEP	
üyeleri	tahliye	edildi	
	
İstanbul	 İkitelli’de	 Emek	 Partisinin	
(EMEP)	 Afrin	 operasyonuna	 karşı	
barış	 çağrısı	 yapan	 bildirisini	
dağıttıkları	 için	 ‘terör	 örgütü	
propagandası	 yapmak’	 suçlamasıyla	
tutuklanan	 Neslihan	 Karyemez	 ile	
Bilal	 Karaman’ın	 yargılandığı	

davanın	ilk	duruşması	görüldü.	İki	ismin	tahliyesine	karar	veren	İstanbul	33.	Ağır	Ceza	
Mahkemesi	duruşmayı	10	Temmuz	2018'e	ertelendi.	
	

Valilik	özelleştirme	
karşıtı	kampanyaya	
‘OHAL’	gerekçesiyle	izin	
vermedi	
	
Türkiye	Şeker	Fabrikası	A.Ş.’ye	ait	14	
şeker	 fabrikasının	 özelleştirilmesi	
kararına	 karşı	 	 Şeker-İş	 Sendikası	
pancar	 ekiminin	 yapıldığı	 64	 ilde	
imza	 kampanyası	 başlattı.	
Özelleştirme	 kararına	 karşı	

Danıştay’da	dava	açan	sendikanın	imza	kampanyasına	katılım	1	milyonu	aşarken	Ankara	
Valiliği,	 Kızılay,	 Yüksel	 Caddesi,	 Ulus,	 Sıhhiye	 gibi	 kentin	 merkezi	 yerlerinde	 açılmak	
istenen	imza	stantlarına		‘OHAL’i	gerekçe	göstererek	izin	vermedi.	

	
TRT’nin	2016	yılında	208	
şarkıyı	yasakladığı	ortaya	
çıktı	
	
Türkiye'nin	 kamu	 yayıncılığı	
yapmakla	 görevlendirilen	 tek	 yayın	
kuruluşu	 olan	 TRT’nin	 2016	 yılında	
208	 şarkıyı	 sözleri	 nedeniyle	
yayımlamama	 kararı	 aldığı	 ortaya	
çıktı.	

	
Bu	 durumun	 Sayıştay	 denetim	 raporuna	 yansıdığını	 açıklayan	 CHP	 İzmir	 Milletvekili	
Atilla	 Sertel,	 yasaklanan	 şarkılar	 listesini	 de	 kamuoyuyla	 paylaştı.	 Listeye	 göre	 142	
Türkçe,	 66	 Kürtçe	 şarkı	 6112	 Sayılı	 Yasanın	 8.	 Maddesi	 kapsamında	 yasaklandı.		
Şarkıları	yasaklananlar	arasında	Nazan	Öncel,	Nükhet	Duru,	Onur	Akın,	Ciwan	Haco,	Sıla,	
Bengü,	Berkay,	Demet	Akalın	gibi	sanatçılar	yer	aldı.	Başbakan	Yardımcısı	ve	Hükümet	
Sözcüsü	 Bekir	 Bozdağ,	 TRT’deki	 ‘şarkı	 yasağı’yla	 ilgili	 “Bunu	 diğer	 televizyonların	 da	
yapması	 gerekiyor.	 TRT	 görevini	 yapıyor”	 dedi.	 Yasaklama	 gerekçeleri	 arasında	 ‘devlet	
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bütünlüğüne	 ve	 Atatürk	 ilkelerine	 aykırılık’,	 ‘örgüt	 propagandası’,	 ‘millî	 ve	 manevî	
değerlerine,	genel	ahlaka	aykırılık’	ve	‘müstehcenlik’	bulunuyor.		

	
AİHM’den	“taş	atan	
çocuk”	kararı	
	
Şırnak’taki	 bir	 eylemde	 polise	 taş	
attığı	 iddiasıyla	 tutuklanan	 13	
yaşındaki	 çocuğun	 Avrupa	 İnsan	
Hakları	 Mahkemesi	 (AİHM)	
başvurusu	 sonuçlandı.	 AİHM,	
Türkiye’nin	 ‘özgürlük	 ve	 güvenlik	
hakkı’	 ile	 ‘örgütlenme	 özgürlüğünü’	
ihlal	ettiğine	karar	vererek	toplamda	

10	bin	500	Euro	maddi	ve	manevi	tazminat	ödemesine	hükmetti.	
	
Şimdi	 22	 yaşında	 olan	 başvurucu	 Agit	 Demir	 Aralık	 2009’da	 PKK	 Lideri	 Abdullah	
Öcalan’ın	 cezaevi	 koşulları	 protesto	 etmek	 amacıyla	 düzenlenen	 eylemde	 “güvenlik	
güçlerine	taş	attığı”	suçlamasıyla	19	Ocak	2010’da	tutuklandı.	İki	ay	boyunca	cezaevinde	
kalan	Demir	yargılama	sonucunda	 ‘terör	örgütü	propagandası’ndan	1	yıl	15	gün	hapis	
cezasına	çarptırıldı,	ceza	ertelendi.	
	
“Çocuğun	 tutuklanması	 ‘son	 önlem’	 olmalı”	 diyen	 AİHM	 ayrıca	 “Demir’in	 gösteride	
güvenlik	 güçlerine	 taş	 atmış	 olmasına	 ve	 bunun	 siyasi	 bir	 tartışma	 sınırlarını	 aşmasına	
rağmen,	 bu	 eylemin	 sosyal	 ihtiyacın	 bastırılmasına	 karşı	 bir	 yanıt	 olduğu”	 yorumunu	
yaptı.	
	

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’a	 “Cumhurbaşkanı’na	
hakaret”	 ve	 “terör	 örgütü	 propagandası	
yapmak”	 suçlarından	 5	 yıl	 11	 ay	 hapis	
cezası	verildi.	
	
Girişimimizin	 Sözcüsü	 müzisyen	 Şanar	
Yurdatapan,	 sosyal	 medya	 paylaşımları	
nedeniyle	 2	 yıl	 6	 ay	 hapis	 cezasına	
çarptırılan	Dr.	Ömer	Faruk	Gergerlioğlu	ve	
Cizre	 ile	 ilgili	 bir	 haberi	 nedeniyle	 10	 ay	
hapis	cezasına	çarptırılan	gazeteci	Nurcan	
Baysal’ın	 suç	 sayılan	 sözlerinin	 altına	

imzasını	atarak	kendini	savcıya	ihbar	etti.	
	

Afrin		
	
Bir	 ayını	 dolduran	 Afrin	 operasyonu,	
"Savaşa	 Hayır!"	 diyenlere	 yönelik	
operasyonları,	 gözaltıları	 ve	 tehditleri	
beraberinde	 getirdi.	 Sosyal	 medyada	
paylaşım	 yapanlara	 yönelik	 yapılan	
operasyonlarda	 en	 az	 845	 kişi	 gözaltına	
alındı.	
TSK	 öldürülenlerin	 sayısıyla	 ilgili	
açıklamalar	 yaparken	bayrağa	 sarılı	 asker	
tabutları	da	gelmeye	devam	ediyor.	
	

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.	 Bu	 hafta	 iki	 isme	 Ayşe	 Erzan	 Silier,	 Ayşegül	
Devecioğlu,	 Burhan	 Sönmez,	 Nesteren	 Davutoğlu,	 Ferhat	 Tunç,	 Gencay	 Gürsoy,	 Hacer	
Ansal,	Cengiz	Arın,	Gürhan	Ertür,	Oya	Baydar,	Taner	Akçam,	Hasan	Cemal	de	eklendi.	
	

	
	

SEÇİM	 İTTİFAKLARININ	 YASALLAŞMASI	 İLE	 BİRLİKTE	 SON	 OLARAK	 YSK	 DA	 AK	
PARTİ’YLE	SEÇİM	İTTİFAKINA	SICAK	BAKTIĞINI	AÇIKLADI...	
	

SUİKAST,	 KATLİAM	 VE	 TERÖR	 ÇAĞRILARINA	 RAĞMEN	 HERHANGİ	 BİR	 CEZA	
ALMAYAN	AKİT	TV,	TÜRKİYE'NİN	İLK	''YASAİÇİ	TERÖR	ÖRGÜTÜ''	OLMAK	İÇİN	ADALET	
BAKANLIĞI'NA	DİLEKÇE	VERDİ	
	

2019	SEÇİMLERİNDE	MHP'YLE	 İTTİFAKIN	ARDINDAN	AK	PARTİ'DEN	YENİ	ÇILGIN	
PROJE:	KLON	MİLLETVEKİLLERİ...	
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''SUÇU	 OLMAYAN,	 GÖZETLENMEKTEN	 KORKMAZ''	 İDDİASIYLA	 EVİNE	 MOBESE	
KAMERALARI	YERLEŞTİRİLMESİNİ	TALEP	EDEN	VATANDAŞA,	EMNİYETTEN	OLUMLU	
YANIT	GELDİ...	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• Zaman	 gazetesinin	 eski	 başyazarı	 Ali	 Ünal’ın	 FETÖ/PDY	 soruşturması	
kapsamında	yargılandığı	dava	27	Şubat	günü	Uşak	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	
görüldü.	 Mahkeme	 heyeti,	 duruşmayı	 10	 Mayıs’a	 ertelerken,	 Ünal’ın	
tutukluluğunun	devamına	hükmetti.	

• Barış	 için	Akademisyenlerin	davaları	devam	ediyor.	Davalar	27	Şubat	ve	1	Mart	
günlerinde	34.	35.	ve	37.	Ağır	Ceza	Mahkemelerinde	görüldü.	Gelecek	duruşmalar	
10	Mayıs,	28	Haziran,	11	Eylül,	27	Eylül,	4	Ekim	tarihlerinde	yapılacak.	

• Berkin	 Elvan’ın	 öldürülmesine	 ilişkin	 dava	 27	 Şubat	 günü	 17.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Tanıkların	 dinlendiği	 davada	 heyet,	 duruşmayı	 10	
Mayıs’a	bıraktı.	

• İstanbul’da	 EmekPartisi’nin	 (EMEP)	 Afrin	 Operasyonu’na	 karşı	 barış	 çağrısı	
yapan	 bildirisini	 dağıttıkları	 için	 ‘terör	 örgütü	 propagandası	 yapmak’	
suçlamasıyla	 tutuklanan	 Neslihan	 Karyemez	 ile	 Bilal	 Karaman’ın	 yargılanacağı	
davanın	ilk	duruşması	görüldü.	İki	ismin	tahliyesine	karar	veren	İstanbul	33.	Ağır	
Ceza	Mahkemesi	duruşmayı	10	Temmuz	2018'e	erteledi.	

• 1	 Mart	 günü,	 Kanun	 hükmünde	 kararname	 (KHK)	 ile	 kapatılan	 Hayatın	 Sesi	
televizyonun	 sahipleri	 Mustafa	 Kara	 ve	 İsmail	 Gökhan	 Bayram	 ile	 Genel	 ve	
Sorumlu	 Müdürü	 Gökhan	 Çetin’in	 “zincirleme	 şekilde	 örgüt	 propagandası”	
yaptıklarını	 iddia	ederek	ayrı	 ayrı	13	yıla	kadar	hapislerinin	 talep	edildiği	dava	
13.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görüldü.	Mahkeme,	esas	hakkındaki	savunmaların	
hazırlanması	için	duruşmayı	24	Nisan’a	erteledi.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• 6	 Mart	 günü	 Van’ın	 Erciş	 ilçesindeki	 bir	 okulda	 yaşanan	 cinsel	 istismarı	
haberleştirdikleri	 için	 İlçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürü	 Erol	 Şimşek'in	 şikayetiyle	
haklarında	dava	açılan	gazeteciler	Erhan	Akbaş	ve	 İdris	Yılmaz	hakkında	açılan	
dava	Erciş	1.	Asliye	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• Özgür	Gündem	Danışma	Kurulu	Davası	kapsamında	Necmiye	Alpay,	Aslı	Erdoğan,	
Zana	 Kaya’nın	 yargılandığı	 dava	 6	 Mart	 günü	 23.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	
görülecek.	

• Barış	 İçin	Akademisyenlerin	davaları	 devam	ediyor.	 6	Mart	 ve	8	Mart	 günü	37.	
Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	yapılacak	duruşmalar	9.30’da	başlayacak.	

• Mardin	E	Tipi	Kapalı	Cezaevi'nde	tutuklu	bulunan	Kanun	Hükmünde	Kararname	
(KHK)	 ile	kapatılan	Dicle	Haber	Ajansı	 (DİHA)	Muhabiri	 Şerife	Oruç	hakkında	 "	
örgüt	üyesi	olduğu”	iddiasıyla	açılan	dava	Batman	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	7	
Mart	günü	görülecek.	

• 9	Mart	günü	Cumhuriyet	gazetesinin	yönetici	ve	yazarlarının	FETÖ/PDY,	DHKP-C	
ve	 PKK	 üyesi	 olmak	 ve	 ‘örgüt	 propagandası	 yapmak’	 iddiasıyla	 yargılandıkları	
Cumhuriyet	gazetesi	davası	Silivri	Adliyesi’nde	saat	10.00’da	görülecek.	

	
	


