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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	10/18,	9	Mart	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	‘Afrin	Operasyonu’	devam	ederken	Dışişleri	Bakanı	Mevlüt	Çavuşoğlu,	Irak	hükümeti	
ile	de	ortak	olarak	PKK'ye	yönelik	bir	sınır	ötesi	olacağını	söyledi.	
	

***	 Pentagon	 sözcüsü	 Robert	 Manning,	 Fırat	 Vadisi'ndeki	 IŞİD'le	 mücadele	
operasyonlarının	 bazılarının	 Türkiye'nin	 Afrin	 harekâtı	 nedeniyle	 askıya	 alındığını	
söyledi.	
	

***	Daha	önce	yargı	organlarına	 talimat	veren	ve	beğenmediği	yargı	kararlarına	 “saygı	
duymadığını”	 söyleyen	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 “Hukukun	 üstünlüğüne	 büyük	 önem	
veriyoruz”	dedi,	hiçbir	zaman	mahkeme	kararlarını	yok	saymadığını	savundu.	Erdoğan’ın	
geçmiş	yıllarda	bu	konuda	verdiği	demeçlerden	özetler	bültenimizin	içinde...	
	

***	 İçişleri	 Bakanlığı,	 26	 Şubat	 ile	 5	 Mart	 tarihleri	 arasında	 169	 kişiye,	 sosyal	 medya	
paylaşımları	 gerekçesiyle	 soruşturma	 başlatıldığını	 açıkladı.	 Bazı	 illerde	 savcılıklar	
bünyesinde,	 ‘Afrin	Operasyonu’	 ile	 ilgili	 sosyal	medya	paylaşımlarının	 incelenmesi	 için	
özel	birimler	oluşturulduğu	öğrenildi.		
	

***	 Mecliste	 görüşmeleri	 süren	 yeni	 düzenlemenin	 Türkiye’de	 seçim	 güvenliğini	 ihlal	
edecek	 birçok	 madde	 içerdiğini	 düşünen	 ana	 muhalefet	 partisi	 CHP’ye,	 İyi	 Parti’den	
HDP’ye	 muhalefetin	 tümü	 destek	 veriyor.	 Sadece	 MHP,	 CHP’den	 gelen	 bu	 konudaki	
görüşme	talebini	reddetti.	
	

***	Özgür	Gazeteciler	İnisiyatifi’nin	Şubat	ayı	raporuna	göre,	halen	171	gazeteci	tutuklu,	
bir	aylık	sürede	16	gazeteci	gözaltına	alındı,	3’ü	tutuklandı,	3	gazeteciye	ağırlaştırılmış	
müebbet	cezası,	4	gazeteciye	10	yıl	2	ay	hapis	cezası	verildi.	1	gazeteci	hakkında	yeni	bir	
dava	açıldı.	Bazıları	birden	fazla	sefer	olmak	üzere	en	az	6	haber	sitesi	BTK	tarafından	
erişime	engellendi.	
	

***	Sınır	Tanımayan	Gazeteciler	(RSF)	örgütü,	AİHM’e	bir	çağrı	yaparak	Türkiye'de	"keyfi	
olarak	 tutuklu”	 bulunan	 gazeteciler	 için	 hızlı	 bir	 şekilde	 harekete	 geçmesini	 talep	 etti.	
Ayrıntılar	için:	https://goo.gl/g65uun		
	

***	Kredi	derecelendirme	kuruluşu	Moody's	Türkiye'nin	kredi	notunu	"Ba2"ye	düşürdü.	
Moody's	 açıklamada	 gazeteciler	 Mehmet	 Altan	 ve	 Şahin	 Alpay	 için	 AYM'nin	 tahliye	
kararına	uyulmamasına	da	değindi.	
	

***	 10	 ay	 önce	 erişime	 engellenen	 dijital	 ansiklopedi	 Wikipedia,	 “Türkiye’yi	 Özledik”	
isimli	bir	kampanya	başlattı,	bir	hafta	boyunca	Türkiye’ye	dair	içerikler	paylaşacaklarını	
duyurdu.	
	

***	 Çocuğa	 cinsel	 istismar	 suçlarına	 yönelik	 düzenlemeyle	 ilgili	 bilgi	 veren	 Başbakan	
Yardımcısı	 Bekir	 Bozdağ,	 “Cezalar	 artırılmakta,	 caydırıcılık	 yükseltilmektedir.	 Önleyici	
tedbirler	yaygınlaştırılmaktadır.	Halk	arasında	hadım	olarak	bilinen	konu	yasal	dayanağa	
kavuşturulmaktadır”	dedi.	
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***	 Kültür	 Bakanlığı,	 Türkiye	 Musiki	 Eseri	 Sahipleri	 Meslek	 Birliği	 (MESAM)	 Yönetim	
Kurulu’nu	 görevden	 çekti.	 Üç	 ay	 sonra	 yapılacak	 olağanüstü	 genel	 kurula	 dek	 Birliğin	
yönetimine	kayyum	atadı.	Ancak	atanan	kayyumlardan	ikisi	görevi	reddetti.	
	

***	Demokrasi	 İçin	Birlik,	Diyalog	Grubu,	Hak	ve	Adalet	Platformu,	Önce	Demokrasi	ve	
Yurttaş	Girişimi	düzenledikleri	basın	toplantısıyla	“OHAL’siz,	demokratik,	adil,	 temiz	bir	
seçim”	 istediklerini	 duyurdu.	 Siyasi	 partilerin	 seçim	 ittifakına	 ilişkin	 düzenlemenin	
seçimlerin	 meşruiyetini	 ve	 güvenliğini	 hiçe	 sayacak	 düzenlemeler	 getirdiği,	 böylece	
siyasal	iktidarın	ne	pahasına	olursa	olsun	kazanmayı	garantilemek	istediğini	vurguladı.	
	

***	 BM	 İnsan	 Hakları	 Komiseri	 Zeyd	 Raad	 el-Hüseyin	 yaptığı	 açıklamada	 Türkiye’de	
temel	 haklara	 saygının	 kötüleşmeye	 devam	 ettiğini	 söylerken,	 Türkiye’nin	 Afrin’de	
başlattığı	operasyon	için	de	“Sivil	halkı	tehdit	ediyor”	tespitinde	bulundu.	
	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
“Hiçbir	zaman	mahkeme	
kararlarını	yok	
saymadık”	diyen	
Erdoğan’ın	hukukun	
üstünlüğüne	aykırı	
açıklamaları	
	
Yargıtay’ın	 150.	 Yılı	 Sempozyumu	
etkinliğinde	konuşan	Cumhurbaşkanı	

Recep	Tayyip	Erdoğan,	hukukun	üstünlüğüne	büyük	önem	verdiklerini	 savundu.	Daha	
önce	 yargı	 organlarına	 talimat	 veren	 ve	 beğenmediği	 yargı	 kararlarına	 “saygı	
duymadığını”	 söyleyen	 Erdoğan	 “Zaman	 zaman,	 mahkemelerimizin	 yüksek	 yargı	
kurumlarımızın,	 Anayasa	 mahkememizin	 kararlarını	 eleştirdiğimiz	 olmuştur	 bundan	
sonra	da	olacaktır	ama	hiçbir	zaman	bu	kararları	yok	saymadık.	Gereğini	yerine	getirme	
konusunda	 asla	 tereddüde	 düşmedik.”	 dedi.	 ‘Hukukun	 üstünlüğüne	 önem	 veren’	
Erdoğan’ın	2008’den	bu	yana	yargıyla	ilgili	yaptıkları	açıklamalardan	bazı	ise	şöyle;		
	

• 15	Temmuz	2008’de	Ergenekon	davası	için	“Ben	bu	davanın	savcısıyım”	dedi.	
• 7	 Şubat	 2012’de	MİT	Müsteşarı	 Hakan	 Fidan’ın	 KCK	 soruşturması	 kapsamında	

savcılığa	ifade	vermeye	gitmesine	karşı	çıktı.	Fidan’a	şunları	söylediğini	aktardı:	
“Kendisine	 kesinlikle	 gitmeyeceksin	 dedim.	 Polis	 gelir	 seni	 almak	 isterse,	
güvenlikçilerine	talimat	ver,	polisi	de	içeri	sokmayacaklar	dedim."	Hemen	ardından	
MİT	 görevlilerinin	 ifadesinin	 alınmasını	 doğrudan	 Başbakan'ın	 iznine	 bağlayan	
teklif	yasalaştı.	

• 24	 Haziran	 2013’te	 Erzurum’da	 yaptığı	 konuşmada	 Gezi	 Parkı	 Eylemlerine	
yönelik	 polis	 şiddetiyle	 ilgili	 “Polise	 talimatı	 kim	 verdi	 diye	 soruyorlar.	 Polise	
talimatı	ben	verdim”	dedi.	

• 4	 Nisan	 2014’te	 Twitter’a	 erişim	 yasağının	 kaldırılmasıyla	 ilgili,	 “Anayasa	
Mahkemesi’nin	 vermiş	 olduğu	 karara	 uymak	 durumundayız.	 Ama	 saygı	 duymak	
zorunda	değilim.	Bu	karara	saygı	duymuyorum”	dedi.	

• 15	Ocak	2016’da	barış	bildirisini	imzalayan	akademisyenler	için	“Bunlar	zalimdir,	
alçaktır...”	dedi,		yargı	organlarını	harekete	geçmeye	çağırdı.	

• 28	Şubat	2016’da	MİT	TIR’ları	haberleri	nedeniyle	tutuklanan	gazeteciler	Dündar	
ve	Gül'ün	 tahliyesine	 ilişkin	Anayasa	Mahkemesi	 kararıyla	 ilgili	 "Verdiği	 karara	
uymuyorum.	Saygı	da	duymuyorum"	dedi.	Hemen	ardından	da	yerel	mahkemenin	
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AYM	 kararına	 karşı	 direnebileceğini	 ima	 etti;	 “AİHM'ye	 gidebilirler.	 Devlet	 de	 o	
tazminatı	öder”	dedi.	

• 18	 Ocak	 2017’de	 Yargıda	 Birlik	 Derneği	 üyelerine	 hitaben	 yaptığı	 konuşmada,	
yargıda	 Gülen	 cemaatinin	 kadrolaştığı	 dönemden	 söz	 ederken,	 “Yargıya	 o	
dönemde	 müdahale	 edemedik...	 Kritik	 görevde	 olanların	 örgüt	 emriyle	 bu	 işleri	
rayından	çıkardığı	daha	sonradan	ortaya	çıkmıştır”	dedi.	

• Hakkında	 iddianame	hazırlanmadan	bir	 yıl	 cezaevinde	kalan	Deniz	Yücel	 için	5	
Mart	2017’de	“Bütün	bu	olayların	nedeni	meğerse	bu	teröristmiş.	Bu	adam	terörist,	
gazeteci	değil”	demişti.		

• Adalet	 Yürüyüşü	 yapan	 CHP	 lideri	 Kemal	 Kılıçdaroğlu’na	 hitaben	 17	 Haziran	
2017’de	 “Yollar	 yürümekle	 aşınmaz.	 Bu	 yolla	 hukuk	 elde	 edeceklerini	
zannediyorlarsa	 bu	 da	 mümkün	 değil.	 Adalet	 pankartlarıyla	 dolaşmak	 adaleti	
getirmez.	Yargı	yarın	sizi	de	davet	ederse	şaşmayın"	dedi.	

• 8	 Temmuz	 2017’de	 Selahattin	 Demirtaş	 ve	 diğer	 tutuklu	 HDP’li	 vekiller	 için	
“Söylediğiniz	 kişi	 bir	 teröristtir	 ve	 öyle	 bir	 terörist	 ki,	 bütün	 benim	 Kürt	
kardeşlerimi	 sokağa	 döküp,	 ondan	 sonra	 sokağa	 döktüğü	 Kürt	 kardeşlerimi	 yine	
Kürtlere	 öldürten	 birisidir”	 ifadelerini	 kullandı.	 Aynı	 gün	 hak	 savunucularının	
Büyükada’da	 toplantı	 yapmaları	 nedeniyle	 tutuklanmaları	 sonrası	 yaptığı	
açıklamada	 “15	 Temmuz'un	 devamı	 niteliğinde	 bir	 toplantı	 için	 bir	 araya	
gelmişlerdi”	dedi.	
	

Savcılıklar	Afrin	için	özel	
birim	kurdu;	sosyal	
medya	hesapları	takip	
ediliyor	
	
Bazı	 illerde	 Cumhuriyet	
Başsavcılıkları,	‘Afrin	Operasyonu’	ile	
ilgili	 sosyal	 medya	 paylaşımlarının	
incelenmesi	 için	 özel	 birimler	
oluşturdu.	 Çok	 sayıda	 sosyal	 medya	

hesabı	 takibe	alınırken	gözaltı	operasyonları	sürüyor.	 İçişleri	Bakanlığı	son	bir	haftada	
(26	 Şubat	 -	 5	 Mart)	 690	 sosyal	 medya	 hesabıyla	 ilgili	 yasal	 işlem	 yapıldığını	 ve	 bu	
kapsamda	 ‘örgüt	 propagandası’,	 ‘devlet	 büyüklerine	 hakaret’,	 ‘devletin	 bölünmez	
bütünlüğüne	 ve	 toplumun	 can	 güvenliğine	 kast	 etmek’	 gibi	 suçlamalarla	 169	 kişinin	
gözaltına	 alındığını	 açıkladı.	 Açıklamanın	 ardından	 İzmir’de	 ‘sosyal	 medya	
hesaplarından	 terör	 örgütü	 propagandası	 yapmakla’	 suçlanan	 yedi	 kişi	 daha	 gözaltına	
alındı.	 Bakanlık,	 26	 Şubat	 tarihinde	 Afrin	 Harekatı’nı	 sosyal	 medyadan	 eleştiren	 ve	
protesto	 etkinliklerine	 katılan	 845	 kişinin	 gözaltına	 alındığını	 duyurmuştu.	 Basından	
derlenen	 verilere	 göre	 harekatın	 başladığı	 20	 Ocak’tan	 bu	 yana	 en	 az	 45	 kişi	
tutuklanırken	 tutuklamalar	 bu	 hafta	 da	 sürdü.	 Elazığ,	 Gaziantep	 ve	 Afyon’da	 sosyal	
medya	paylaşımlarıyla	‘örgüt	propagandası’	yapmakla	suçlanan	beş	kişi	tutuklandı.	
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HDP’li	vekiller	hakkında	
fezlekeler	
	
Halkların	 Demokratik	 Partisi	 (HDP)	
Van	 milletvekilleri	 Adem	 Geveri,	
Bedia	Özgökçe	Ertan	ve	Lezgin	Botan	
hakkında	 ‘terör	örgütü	propagandası	
yapmak’	 suçlamasıyla	 fezleke	
düzenledi.	 Ankara	 Cumhuriyet	
Başsavcılığı,	 milletvekillerinin	 Afrin	

harekatıyla	ilgili	sosyal	medya	paylaşımları	nedeniyle	suçlandığını	açıkladı.	
	
HDP	 Diyarbakır	 Milletvekili	 Feleknas	 Uca	 hakkında	 5	 ayrı	 suçtan	 dokunulmazlığının	
kaldırılması	 talebiyle	 fezleke	 hazırlandı.	 Diyarbakır	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı’nca	
hazırlanan	 fezlekede,	 21	 Ekim	 2016'da,	 Diyarbakır	 Kayapınar	 Belediyesi	 Spor	
Salonu'nda	düzenlenen	Demokratik	Bölgeler	Partisi	(DBP)	toplantısının	ardından	sosyal	
medya	 hesapları	 üzerinden	 yapılan	 paylaşımlara	 ilişkin	 yapılan	 inceleme	 sonucunda	
Uca'nın	 ‘Türkiye	 Cumhuriyeti	 hükümetini	 alenen	 aşağılama’,	 ‘Cumhurbaşkanına	
hakaret’,	‘halkı	kin	ve	düşmanlığa	alenen	tahrik	etmek’,	‘suçu	ve	suçluyu	övmek’	ile	‘terör	
örgütü	propagandası	yapmak’	suçlarını	işlediği	aktarıldı.	

	
‘FETÖ	Medya	Yapılanması	
Davası’nda	Karar	
	
15	 Temmuz	 2016	 darbesinin	
arkasında	 olmakla	 suçlanan	 Gülen	
Cemaatine	medya	desteği	vermekten	
yargılanan	aralarında	gazeteci	Murat	
Aksoy	 ve	 müzisyen	 ve	 yazar	 Atilla	
Taş'ın	 bulunduğu	 19'u	 tutuklu	 29	
sanığın	25'i	hapis	cezasına	çarptırıldı.	
	
‘Darbe	 teşebbüsü’	 suçlamasından	

tüm	 sanıklar	 hakkında	 beraat	 kararı	 veren	 İstanbul	 25.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	 heyeti	
‘örgüte	 bilerek	 ve	 isteyerek	 yardım	 etmek’	 suçlamasıyla	Atilla	 Taş'ı	 3	 yıl	 1	 ay	 15	 gün,	
Murat	 Aksoy'u	 da	 2	 yıl	 1	 ay	 hapse	 mahkum	 etti.	 Sanıklardan	 Muhterem	 Tanık	 tüm	
suçlamalardan	 beraat	 ederken	 firari	 durumdaki	 iki	 sanıkla	 birlikte	 üç	 kişinin	 dosyası	
ayrıldı.	 Geri	 kalan	 sanıklar	 ‘örgüt	 üyeliği’	 suçlamasıyla	 toplamda	 171	 yıl	 3	 ay	 hapse	
mahkum	edildi.	Tutuksuz	yargılanan	sanıklardan	Ali	Akkuş	kararla	birlikte	tutuklandı.		
	

Savcının	kararını	
haberleştiren	
Cumhuriyet’e	‘Erdoğan’a	
hakaret’	soruşturması	
	
İstanbul	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	
CHP	 Genel	 Başkanı	 Kemal	
Kılıçdaroğlu'nun	 açıkladığı	 Man	
Adası	 belgelerine	 ilişkin	 savcılığın	



	 5	

verdiği	 takipsizlik	 kararını	 “Savcılık:	 Man	 belgeleri	 gerçek”	 başlığıyla	 haber	 yapan	
Cumhuriyet	muhabiri	Alican	Uludağ	hakkında	soruşturma	başlattı.	
	
Cumhurbaşkanı	Erdoğan’ın	şikayeti	üzerine	başlatılan	soruşturmada	Uludağ	‘hakaret	ve	
iftira’	ile	suçlanıyor.	Erdoğan'ın	avukatı	Ahmet	Özel	şikayet	dilekçesinde	Cumhuriyet’in	
Erdoğan	 aleyhine	 yayın	 yapma	 stratejisi	 olduğunu	 öne	 sürerken	 “Cumhuriyet	 gazetesi	
gibi	 her	 fırsatta	müvekkilimi	 kamuoyu	 önünde	 karalamayı	 ve	 suçlamayı	 yayın	 politikası	
haline	 getirmiş	 Birgün	 ve	 Sözcü	 gazeteleri	 de	 bu	 iddiaların	 çarpıtılarak	 kamuoyuna	
sunulmasında	 öncülük	 etmekte,	 müvekkilimin	 şahsına	 ve	 itibarına	 yönelik	 saldırı	
eylemlerini	birlikte	gerçekleştirmektedirler."	ifadesini	kullandı.	

	
Nazlı	Ilıcak	hakkında	
‘casusluk’	suçlamasıyla	
dava	açıldı	
	
‘Darbe	 Girişimi	 Medya	 Davası’nda	
'Anayasayı	 ihlâl'	 suçundan	
ağırlaştırılmış	 müebbet	 hapis	
cezasına	 çarptırılan	 Nazlı	 Ilıcak'a	
'casusluk'	suçlamasıyla	yeni	bir	dava	
daha	 açıldı.	 Kara	 Kuvvetleri	

Komutanlığı'nın	 ihbarı	 üzerine	 başlatılan	 soruşturma	 sonucu	 hazırlanan	 iddianamede	
Ilıcak	hakkında	müebbet	hapis	talep	edildi.	
	
İddianamede,	 Ilıcak'ın	 Bugün	 Gazetesi'nde	 2	 Ocak	 2015	 tarihinde	 yayınlanan	 “Askeri	
İstihbarat	 ve	 Tahşiyeciler”	 başlıklı	 yazısında	 Genelkurmay	 Başkanlığı'na	 ait	 gizli	 bir	
yazıyı	yayınlayarak	 'Devletin	güvenliğine	 ilişkin	gizli	kalması	gereken	bilgileri	casusluk	
maksadıyla	 açıklama'	 suçunu	 işlediği	 öne	 sürüldü.	 Ilıcak,	 belgeyi	 basın-yayın	 ve	 ifade	
özgürlüğü	 nedeniyle	 haber	 alma	 hakkı	 kapsamında	 kamuoyu	 ile	 paylaştığını,	 haber	
yapma	 şeklinin	 ne	 olacağını	 belirlemenin	 yargı	 mercilerinin	 görevi	 olmadığını	
söylemişti.	

	
8	Mart	eylemleri;	Ankara	
ve	Terkidağ'da	polis	
müdahalesi	Antalya’da	
“milli	hassasiyet”	yasağı	
	
8	 Mart	 Dünya	 Kadınlar	 Günü	
kapsamında	 birçok	 ilde	 çeşitli	
gösteriler	ve	eylemler	düzenlenirken	
Antalya	 Valiliği,	 kadın	 örgütlerinin	
yapmak	 istediği	 etkinliğe	 “milli	
hassasiyet”	gerekçesiyle	izin	vermedi.	

Ankara	 ve	 Tekirdağ	 Çorlu’daki	 eylemler	 ise	 polis	 tarafından	 engellendi.	 Ankara	
Valiliği’nin	 OHAL	 gerekçesiyle	 eyleme	 izin	 vermediğini	 belirten	 polislerin	 biber	 gazlı	
müdahelesiyle	18	kadın	darp	edilerek	gözaltına	alındı.	Çorlu’daki	eylemde	de	7	kişi	darp	
edilerek	gözaltına	alındı.	Ankara’da	gözaltına	alınanlar,	Kabahatler	Kanunu	kapsamında	
para	cezasına	çarptırıldıktan	sonra	serbest	bırakıldı.	
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Öte	yandan Mimarlar	Odası	Ankara	Şubesi,	Yüksel	Caddesi’nde	etrafı	bariyerlerle	çevrili	
İnsan	Hakları	Anıtı	önünde	8	Mart’ı	kutlamak	istedi.	Valiliğin	kuruma	gönderdiği	‘Tescilli	
kültür	varlığı	olan	heykel	ziyaret	edilebilir”	yazısına	rağmen	kadınların	şube	binasından	
çıkışına	 izin	 verilmedi.	 Polis,	 anıt	 önündeki	 eylemlerin	 OHAL	 döneminde	 Ankara	
Valiliği’nin	aldığı	kararla	yasaklandığını	ileri	sürdü.			

	
bianet'in	gazetecilik	
konulu	makalesine	erişim	
engeli	
	
İstanbul	 8.	 Sulh	 Ceza	 Hakimliği,	 iş	
insanı	 Derya	 Bozovalı’nın	 talebi	
üzerine	11	haberi	erişime	engelledi.		
	
Söz	 konusu	 haberlerde	 14	 Mart	

2017’de	 Hürriyet’in	 Bozovalı	 ile	 yaptığı	 söyleşi	 ve	 sonrasında	 başlayan	 gazetecilik	
tartışması	 yer	 alıyordu.	 Söyleşinin	 ardından	 gelen	 tepkiler	 üzerine	 Hürriyet	 Okur	
Temsilcisi	 Faruk	 Bildirici	 de	 konuyu	 “Söyleşide	 Doğrular	 Söylenmiyorsa”	 başlığıyla	
haftalık	köşesine	taşımıştı.	Röportajı	veren	kişinin	kendisi	hakkında	verdiği	bilgilerin	bir	
kısmının	 yanlış	 olduğu,	 bir	 kısmının	 ise	 tartışmalı	 olduğu	 sonucuna	 varan	Bildirici’nin	
yazısı	da	erişime	engellenmiş	durumda.	
	
Bildirici’nin	 yazısını	 bianet	 Eş	 Genel	 Yayın	 Yönetmeni	 Haluk	 Kalafat	 “Röportajda	 Her	
Söylenene	 İnanmanın	 Şehir	 Hastaneleriyle	 İlgisi	 Nedir?”	 başlıklı	 makalesinde	
değerlendirmişti.	Makalede	hazırlıksız	olarak	bir	kişiyle	röportaja	gitmenin	sonuçlarını	
değerlendirilmişti.	 İstanbul	 8.	 Sulh	 Ceza	 Hakimi	 Ali	 Ersin,	 söz	 konusu	 gazetecilik	
yazısının	 Bozovalı’nın	 ‘kişisel	 haklarını	 zedeleyici	 ve	 zarar	 vermeye	 yönelik’	 olduğuna	
karar	verdi.	

	
Bir	haftada	Hürriyet’e	9	
erişim	engeli	
	
Hürriyet	 gazetesi	 okur	 temsilcisi	
Faruk	 Bildirici	 son	 bir	 haftalık	
sürede,	 gazetede	 yayımlanan	 haber	
ve	 yazılardan	 dokuzunun	 Sulh	 Ceza	
Hakimliklerince	 erişime	
engellendiğini	 duyurdu.	 Yasaklanan	
hurriyet.com.tr	haberleri	şöyle;	
	

• Reza	 Zarrab’ın	 “Arayıp	 haber	 yazmama	 karşılığı	 1	 milyon	 TL	 rüşvet	 istediler”	
iddiası	üzerine	Yeni	Şafak	gazetesi,	23	Aralık	2013’te	Reza	Zarrab’la	yapılan	bir	
telefon	 görüşmesinin	 ses	 kaydı	 yayınlanmıştı.	 Diğer	 haber	 siteleri	 de	 Yeni	
Şafak’taki	 bu	haberi	 aktarmıştı.	 Yeni	 Şafak’ın	başvurusu	üzerine	bu	haberlere	 –
yani	kendi	haberine-	erişim	engellendi.		

• Kayışdağı’nda	 cinsel	 istismar	mağduru	 dört	 küçük	 kızın	 kurtarıldığı	 operasyon	
haberine	 erişim,	 Aile	 ve	 Sosyal	 Politikalar	 Bakanlığı’nın	 başvurusu	 üzerine	
engellendi.		
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• Erman	Toroğlu’nun	Ankaragücü	ve	Ankaraspor’un	birleşmesini	konu	aldığı	köşe	
yazısı,	 eleştirdiği	 isimlerden	 biri	 olan	 dönemin	Ankaragücü	Asbaşkanı	M.Kemal	
Ünsal’ın	talebiyle	engellendi.		

• Kırklareli	 Babaeski	 Devlet	 Hastanesi’nde	 6	 aylık	 bebeğin	 kolundaki	 alçı	
çıkarılırken	 bir	 parmağının	 kesildiği	 iddialarına	 ilişkin	 idari	 soruşturma	
başlatılmasına	dair	Anadolu	Ajansı	haberi.		

• “Bitlis’te	bir	vali	yardımcısı	ve	üç	kaymakam	ihraç	edildi”	haberi.		
• “Kırklareli	 Devlet	 Hastanesi’nde	 bir	 doktorun	 16	 yaşında	 bir	 kız	 çocuğu	 olan	

hastasını	taciz	ettiği	iddiasıyla	soruşturma	başlatıldı”	haberi.		
• Hürriyet	Pazar’da	‘Miss	Turkey’	adaylarının	tanıtıldığı	haber.		
• Galatasaraylı	bir	futbolcunun,	adının	aşk	dedikodularına	karıştığı	bir	psikolog	ile	

görüntülenmesini	konu	alan	magazin	haberi.		
• Gazeteci	Haydar	Meriç’in	öldürülmesiyle	 ilgili	soruşturma	kapsamında	gözaltına	

alınan	bir	şüphelinin,	yurtdışına	kaçan	ağabeyini	suçlayan	savcılık	ifadesini	esas	
alan	bir	haber.	

	
AYM	meslekten	atılan	
eğitimciye	“ayrımcılık”	
yapılmadığını	savundu,	
iki	yargıç	karara	şerh	
koydu	
	
Anayasa	 Mahkemesi	 (AYM),	 eşcinsel	
olduğu	gerekçesiyle	meslekten	atılan	
din	 dersi	 öğretmenine	 karşı	
ayrımcılık	yapılmadığına	karar	verdi.		

Yüksek	Mahkeme	“Küçük	çocukların	eğitilmesinde	öğretmen	olarak	çalışmak	isteyenlerin	
diğer	kişilerin	tabi	olmadığı	bazı	sınırlamalara	tabi	olmaları	doğaldır”	dedi.	
	
Ancak	 karara	 iki	 yargıç	 -AYM	 Başkanvekili	 Engin	 Yıldırım	 ile	 üye	 hakim	 Muharrem	
Topal-	 şerh	koydu.	Kararın	Anayasa’ya	 aykırılığının	 altının	 çizildiği	 karşı	 oy	 yazısında,	
Türkiye’nin	 de	 taraf	 olduğu	 uluslararası	 sözleşmelerle	 cinsel	 yönelim	 ayrımcılığının	
yasaklandığı	 belirtildi,	 Anayasa’da	 devletin	 resmi	 cinsel	 yöneliminin	 olmadığı	 ve	
devletin	 tüm	 cinsiyetler,	 cinsel	 kimlikler,	 cinsiyet	 kimlikleri	 ve	 cinsel	 yönelimler	
karşısında	eşit	ve	tarafsız	kalması	gerektiği	vurgulandı.	
	

“Atipik	KHK’ler	ve	Daimi	
Hukuksuzluk”	
	
İnsan	 Hakları	 Ortak	 Platformu	
(İHOP)	 Olağanüstü	 Hal	 (OHAL)	
uygulamalarıyla	 ilgili	 bir	 bilgi	 notu	
yayınladı.	 	 "Atipik	 KHK’ler	 ve	 daimi	
hukuksuzluk:	 Artık	 yasaları	 idare	 mi	
iptal	 edecek?"	 başlıklı	 bilgi	 notunu	
Anayasa	 Hukukçuları	 Yrd.	 Doç.	 Dr.	

Kerem	Altıparmak,	Dr.	Dinçer	Demirkent	ve	Doç.	Dr.	Murat	Sevinç	hazırladı.	Demirkent	
ve	Sevinç,	OHAL	KHK'leriyle	ihraç	edilen	akademisyenler	arasında	yer	alıyor.	
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Darbe	 girişimi	 sonrası	 ilan	 edilen	 OHAL’in	 önceki	 OHAL’lerden	 farklı	 uygulandığını	
vurgulayan	 akademisyenler	 ortaya	 çıkan	 hukuk	 düzeniyle,	 anayasal	 düzenin	 en	 temel	
ilkelerinin	askıya	alındığını	belirtti;	“Öyle	ki	yasa	ile	düzenlenemeyecek	olan	işlemler	yasa	
ile	yapılmış	buna	karşılık	idari	makama	yasayı	ortadan	kaldırabilecek	bir	idari	işlem	tesis	
etme	yetkisi	tanınmıştır”	dedi.	İhraç	ve	kapatma	gibi	düzenlemelerin	yer	aldığı	KHK’lerin	
ve		Olağanüstü	Hal	İşlemlerini	İnceleme	Komisyonu’nu	kuran	KHK’nin	Anayasaya	aykırı	
olduğu,	 yasalaştığı	 anda	 iptal	 davasının	 Anayasa	Mahkemesi’ne	 götürülmesi	 gerektiği,	
Anayasa	 Mahkemesi’nin	 de	 derhal	 yürürlüğünü	 durdurarak	 iptal	 etmesi	 gerektiği	
savunuldu.	Hazırlanan	bilgi	notunun	tam	metni	için;	https://goo.gl/TexwEg	
	

İnsan	Hakları	Hukuku	
Seminerleri	başlıyor	
	
Düşünce	 Suçu(!?)na	 Karşı	 Girişim	
Mart	 ayında	 insan	 hakları	 hukuku	
alanında	 bir	 seminer	 dizisine	
başlıyor.	 Fritt	 Ord,	 NED	 ve	 Norveç	
Dışişleri	 Bakanlığı’nın	 desteğiyle	
düzenlenen	 ve	 dört	 ilde	 hukuk	
fakültesi	öğrencilerine	yönelik	olarak	

organize	 edilen	 seminerlerle	 geleceğin	 hukukçularına	 ifade	 özgürlüğü	 ve	 uluslararası	
insan	hakları	sözleşmeleriyle	ilgili	bilgi	verilmesi	hedefleniyor.			
	
İlki	12	Mart	tarihinde	Diyarbakır’da	düzenlenecek	seminerler	Mart	ayı	boyunca	Ankara,	
İzmir	ve	İstanbul’la	devam	edecek.	Uluslararası	ve	ulusal	mevzuat	ile	AİHM	kararlarının	
karşılaştırılacağı	 örnekleri	 de	 içeren	 seminerlerde	 genç	 hukukçular;	 insan	 haklarının	
korunması,	 uluslararası	 sözleşmelerin	 bağlayıcılığı,	 ifade	 özgürlüğünün	 kapsamı,	
sınırlandırılması	 ve	 önündeki	 engeller	 ile	 OHAL	 düzenlemelerini	 tartışacaklar.		
Seminerler	12	ve	13	Mart’ta	Diyarbakır’da,	20	ve	21	Mart’ta	Ankara’da,	22	ve	23	Mart’ta	
İzmir’de,	 27	 ve	 28	 Mart’ta	 İstanbul’da	 yapılacak.	 Seminerler	 Nisan	 ayında	 ikinci	
dönemiyle	devam	edecek.	
	

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	
	
Atilla	 Taş'a	 "örgüt	 üyesi	 olmamakla	
birlikte	 örgüte	 bilerek	 ve	 isteyerek	
yardım"	suçundan	3	yıl	1	ay	15	gün,	Murat	
Aksoy’a	 ise	 aynı	 suçtan	 2	 yıl	 1	 ay	 hapis	
cezası	 verildi,	 mahkeme	 Taş	 ve	 Aksoy’un	
tutuklanmaları	talebini	reddetti.	
	
	
	
	
	
	

	
Afrin		
	
49	gündür	devam	eden	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.	

Erdoğan’ın	yaptığı	son	açıklamaya	göre	41	asker	operasyonda	hayatını	kaybetti.	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• 6	 Mart	 günü	 Van’ın	 Erciş	 ilçesindeki	 bir	 okuldaki	 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	 görüldü.	 Mahkeme,	 duruşmayı	 5	
Haziran	2018	tarihine	erteledi.	

• Kanun	 Hükmünde	 Kararname	 (KHK)	 ile	 kapatılan	 Özgür	 Gündem	 gazetesine	
açılan	dava		İstanbul	23.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görüldü.	Yurtdışında	bulunan	
Ragıp	Zarakolu	hakkındaki	yakalama	kararı	kaldırılırken	Eren	Keskin	hakkındaki	
adli	 kontrol	 hükümlerinin	 devamına	 karar	 verildi.	 	 Duruşma	 4	 Haziran	 2018’e	
ertelendi.	

• Barış	İçin	Akademisyenlerin	davaları	devam	ediyor.	6	Mart	günü	İstanbul	37.	Ağır	
Ceza	 Mahkemesi'nde	 mahkemeye	 çıkan	 akademisyenlerden	 Prof.	 Dr.	 Şebnem	
Korur	 Fincancı	 ve	 Prof.	 Dr.	 Ayşe	 Huri	 Özdoğan’ın	 duruşmaları	 4	 Ekim	 2018’e;	
Prof.	 Dr.	 Nuray	Mert	 ile	 araştırma	 görevlileri	 Zeynep	 Savaşçın	 ve	 Sami	 Cankat	
Tanrıverdi’nin	 duruşmaları	 ise	 9	 Ekim	 2018’e	 ertelendi.	 8	 Mart	 günü	 görülen	
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davalar	 ise	 9-10	 Ekim'e	 ertelendi.	 Bu	 davalarla	 birlikte	 şuana	 kadar	 145	 bilim	
insanı	ilk	duruşmalar	kapsamında	mahkemeye	çıkmış	oldu.		

• Elazığ	T	Tipi	 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	 görülen	 davada	 avukatların	 savunmasının	 ardından	 mahkeme	 heyeti	
sanıkların	 tutukluluğunun	 ayrı	 ayrı	 devamına	 kararı	 vererek	 duruşmayı	 8	
Mayıs’a	erteledi.	

• 15	Temmuz	darbe	girişimi	sonrası	FETÖ/PDY’nin	medya	ayağına	yönelik	açılan	
davada	mahkeme	19’u	tutuklu,	29	sanık	hakkındaki	kararını	açıkladı.	Attila	Taş’a	
3	yıl	1	ay	15	gün	hapis	cezası	veren	mahkeme,	“darbe”	suçundan	yargılanan	13	
sanığa	da	bu	suçtan	beraat	verdi.	Tutuksuz	sanık	Ali	Akkuş’un	ise	kararla	birlikte	
tutuklanmasına	karar	verildi.	

• 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	11.00’de	görülmeye	başlandı.	
Bülteni	hazırladığımız	sırada	dava	henüz	sonuçlanmamıştı.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• İstanbul	 14.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 görülen	 Hrant	 Dink	 cinayeti	 davası	 12	
Mart	günü	başlayıp	hafta	boyunca	devam	edecek.	

• 13	 Mart	 günü	 Galatasaray	 Üniversitesi'nden	 2,	 İstanbul	 Üniversitesi'nden	 1	
akademisyen	İstanbul	37.	Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	yargılanacak.	16	Mart	günü	
ise	 Kadir	Has	Üniversitesi'nden	 3,	 Bahçeşehir	 Üniversitesi'nden	 1	 akademisyen	
İstanbul	 33.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	 yargılanacak.	 Duruşmalar	 9.30’da	
başlayacak.	

• 14	Mart	günü	MİT	TIR'larının	durdurulması	görüntülerinin	yayınlamasına	ilişkin	
gazeteci	 Can	 Dündar	 ve	 Cumhuriyet	 Gazetesi	 Ankara	 Temsilcisi	 Erdem	 Gül	 ile	
CHP'li	 Milletvekili	 Enis	 Berberoğlu'nun	 “Terör	 örgütü	 üyesi	 olmamakla	 birlikte	
örgüte	 yardım	 etme"	 suçlarından	 yargılanmasına	 14.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesi’nde	
devam	edilecek.	

• Afrin	paylaşımları	nedeniyle	hakkında	dava	açılan	Mezopotamya	Ajansı	muhabiri	
Hayri	 Demir’in	 yargılandığı	 dava	 15	 Mart	 günü	 Diyabakır	 5.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	

• 15	 Mart	 günü	 Özgür	 Gündem	 gazetesiyle	 dayanışmak	 için	 genel	 yayın	
yönetmenliği	 yapan	 Faruk	Eren,	 Ertuğrul	Mavioğlu,	 Celal	 Başlangıç,	 Ömer	Ağın,	
İhsan	 Çaralan,	 Celalettin	 Can,	 Fehim	 Işık,	 Öncü	 Akgül	 ve	 Dilşah	 Kocakaya’nın	
yargılandığı	 dava	 İstanbul	 14.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 görülecek.	 Duruşma	
14.00	itibariyle	başlayacak.	
	

		
	

	


