
	 1	

Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	11/18,	16	Mart	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	‘Afrin	Harekatı’	56.	gününü	geride	bırakırken	çatışmalar	Afrin	kent	merkezine	ulaştı.	
Operasyon	 boyunca	 Genelkurmay’ın	 verilerine	 göre	 44	 TSK	 mensubunun	 hayatını	
kaybetti.	 Cumhurbaşkanlığı	 Sözcüsü	 Afrin’in	 yüzde	 70’inde	 güvenliğin	 sağlandığını	
açıkladı;	 “Afrin’in	 yönetimini	 harekat	 tamamlandıktan	 sonra	 Şam’a	 devretme	 gibi	 bir	
niyetimiz	yok.”	dedi.		
	

***	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan,	 İstiklal	 Marşı	 gibi	 bir	 Mehter	 Marşı’nın	 bestelenmesini	
istedi;	“Askerlerimizi	Mehter	Marşı	ile	yürütür	gibi	yeni	marşlarla	yürütelim”	dedi.		
	

***	Avrupa	Parlamentosu	Ankara'ya	"Afrin'den	çekilin"	mesajı	veren	bir	karar	tasarısını	
kabul	etti.	Erdoğan	"Boşuna	heveslenmeyin	işimiz	bitmedikçe	oradan	çıkmayacağız.	Bunu	
bilesiniz.”	 dedi;	Avrupa	ülkelerini	 bir	 kez	daha	mültecilerle	 tehdit	 etti.	Dışişleri	Bakanı	
Mevlüt	 Çavuşoğlu	 ABD	 ile	 Menbiç'in	 YPG'den	 temizlenmesi	 konusunda	 anlaştıklarını	
açıklarken	ABD	Dışişleri	henüz	bir	anlaşmanın	olmadığını	duyurdu.	
	

***	 AKP	 ve	MHP	 ittifakının	 seçim	 kanunda	 değişiklik	 öngören	 yasa	 teklifi,	 tek	 gecede	
TBMM’den	 geçirildi.	 Referandumda	 tartışma	 konusu	 olan	 mühürsüz	 zarf	 ve	 oy	
pusulalarının	kullanımı	 yasal	hale	 geldi.	Muhalefet,	 seçim	güvenliğini	 ortadan	kaldıran	
düzenlemeler	 içeren	 değişikliği	 “Sopalı	 seçim	 hazırlığı”,	 “Referandumda	 minareyi	
çalmışlardı,	kılıfı	da	dikildi”	şeklinde	yorumladı.	
	

***	OHAL	kapsamında	çıkarılan	31	KHK’den	Meclis’te	kabul	edilen	26’sı	Resmi	Gazete’de	
yayımlanarak	 yasalaştı.	 Böylece	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 (AYM)	 KHK’lerle	 ilgili	
başvuruları	 reddetmesinin	 gerekçesi	 de	 ortadan	 kalkmış	 oldu.	 KHK’leri	 AYM’ye	
taşıyacak	CHP	 ilk	olarak	696	sayılı	KHK	 ile	getirilen	 ‘sivillere	yargı	muafiyeti’nin	 iptali	
için	iptal	davası	açacak.	
	

***	 Anayasa	Mahkemesi	 (AYM),	 tutuklu	 gazeteci	 Şahin	 Alpay	 hakkında	 ikinci	 kez	 hak	
ihlali	kararı	verdi.	(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	Cumhuriyet	davasının	altıncı	duruşmasında	mahkeme	Ahmet	Şık	ve	Murat	Sabuncu	
hakkında	 tahliye	 kararı	 verdi.	 Duruşma	 öncesi	 yapılmak	 istenen	 basın	 açıklaması	
İstanbul	Valiliği	tarafından	OHAL	gerekçesiyle	yasaklandı.	(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	Yargıtay,	MİT	TIR’ları	davasında	mahkum	olan	Cumhuriyet	Gazetesi	eski	Genel	Yayın	
Yönetmeni	 Can	 Dündar	 hakkındaki	 yerel	 mahkeme	 kararını	 bozarak	 ‘casusluk’	
suçlamasıyla	daha	fazla	ceza	verilmesini	istedi.	(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	 İçişleri	 Bakanlığı,	 5	 Mart	 ile	 12	 Mart	 arasında	 635	 sosyal	 medya	 hesabının	
incelendiğini,	 kimlikleri	 tespit	 edilen	 290	 kullanıcı	 hakkında	 ‘örgüt	 propagandası’,	
‘devlet	 büyüklerine	 hakaret’,	 ‘halkı	 kin,	 nefret	 ve	 düşmanlığa	 sevk’	 gibi	 suçlamalarla	
yasal	işlem	yapıldığını	açıkladı.	
	

***	 Şubat	 ayında	yaşanan	hak	 ihlallerini	 raporlaştıran	CHP	 İstanbul	Milletvekili	 Sezgin	
Tanrıkulu’nun	 paylaştığı	 verilere	 göre	 bir	 aylık	 sürede	 sosyal	 medya	 paylaşımları	
nedeniyle	 en	 az	 78	 kişi	 tutuklandı.	 En	 az	 37	 basın	 açıklamasına	 polis	 müdahelesi	
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yaşandı;	 en	 az	 161	 kişi	 gözaltına	 alındı.	 Raporun	 tamamına	 erişim	 için;	
https://goo.gl/fHswga	
	

***	 İnsan	 Hakları	 Derneği	 (İHD)	 ve	 Türkiye	 İnsan	 Hakları	 Vakfı	 (TİHV)	 16	 Şubat’ta	
kimliği	 belirsiz	 kişilerce	 kaçırılan,	 11	 Mart’ta	 da	 resmi	 olarak	 gözaltına	 alınan	 Nur	
Muhammed	 Abay’la	 ilgili	 bir	 basın	 açıklaması	 yaptı.	 Abay’ın	 ağır	 işkenceye	 maruz	
kaldığını	 belirten	 hak	 örgütleri	 “1990’lı	 yıllardan	 beri	 ilk	 defa	 bu	 boyutta	 bir	 kaçırılma	
olayı	yaşandı”	dedi.		
	

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

AYM	Şahin	Alpay	için	
ikinci	kez	hak	ihlali	
kararı	verdi	
	
Anayasa	 Mahkemesi	 (AYM),	 tutuklu	
gazeteci	 Şahin	 Alpay	 için	 ikinci	 kez	
ihlal	kararı	verdi.	AYM	Genel	Kurulu,	
11	Ocak’ta	FETÖ	üyeliğinden	tutuklu	
yargılanan	 gazeteciler	Mehmet	Altan	
ve	 Şahin	 Alpay’ın,	 ‘kişi	 hürriyeti	 ve	

güvenliği	 hakkı’	 ile	 ‘ifade	 ve	 basın	 özgürlükleri’nin	 ihlal	 edildiğine	 karar	 vermişti.	
İstanbul	 13.	 ve	 26.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemeleri	 ise	 ihlal	 kararına	 karşı	 çıkarak,	 Alpay	 ve	
Altan’ın	 tahliye	 taleplerini	 reddetmişti.	 İki	 isim	kararın	uygulanmaması	nedeniyle	 ‘kişi	
hürriyeti	 ve	 güvenliği	 haklarının	 ihlal	 edildiği’	 iddiasıyla	 yeniden	 yüksek	 mahkemeye	
başvurmuştu.	 İlk	 olarak	 Alpay’ın	 başvurusunu	 sonuçlandıran	 yüksek	 mahkeme,	
kararının	gerekçesinde	AYM	kararlarının	tüm	kurumları	bağlayacağına	dair	Anayasa'nın	
153.	maddesine	vurgu	yaptı.		
	

‘Cumhuriyet	Davası’:	Şık	
ve	Sabuncu	hakkında	
tahliye	kararı	
	
Cumhuriyet	 gazetesi	 yazar	 ve	
yöneticileri	 dahil	 dördü	 tutuklu	 20	
sanıklı	‘Cumhuriyet	Davası’nın	altıncı	
duruşması	 İstanbul	 27.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Mahkeme	
heyeti,	gazetenin	muhabiri	Ahmet	Şık	
ve	 genel	 yayın	 yönetmeni	 Murat	

Sabuncu	hakkında	tahliye	kararı	verdi.	
	
Haklarında	adli	kontrol	kararı	verilen	Şık	434,	Sabuncu	495	sonra	özgürlüğüne	kavuştu.	
Cumhuriyet	 Gazetesi	 İcra	 Kurulu	 Başkanı	 avukat	 Akın	 Atalay	 ile	 Twitter	 paylaşımları	
nedeniyle	 yargılanan	 Ahmet	 Kemal	 Aydoğdu’nun	 ise	 tutuklululuk	 hallerinin	 devamına	
hükmedildi.	 Davanın	 yedinci	 duruşması	 ise	 bülten	 yayına	 hazırlandığı	 esnada	
sürüyordu.	 Gazetenin	 yayın	 politikasıyla	 yayımlanan	 haberler	 ve	 sosyal	 medya	
paylaşımlarının	 suçlama	 konusu	 yapıldığı	 davada	 savcılık	 makamı	 esas	 hakkındaki	
mütalaasını	 sundu.	 Şık,	 Atalay	 ve	 Sabuncu’nun	 da	 arasında	 olduğu	 13	 sanık	 hakkında	
‘örgüte	üye	olmamakla	birlikte	yardım’	suçlamasıyla	15’şer	yıla	kadar	hapis	cezası	istedi.		
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‘MİT	TIR’ları	Davası’:	
Yargıtay	Dündar	
hakkında	daha	fazla	ceza	
istendi	
	
Yargıtay	 16.	 Ceza	 Dairesi,	 MİT	
TIR’ları	 davasında	 ‘gizli	 belge	 ve	
bilgileri	 açıklamak’	 suçlamasıyla	
Cumhuriyet	 Gazetesi	 eski	 Genel	
Yayın	 Yönetmeni	 Can	 Dündar’ı	 5	 yıl	

10	 ay	 ve	 gazetenin	 Ankara	 Temsilcisi	 Erdem	 Gül’ü	 5	 yıl	 hapse	 mahkum	 eden	 yerel	
mahkemenin	 kararını	 bozdu.	 Yargıtay,	 Dündar'ın	 20	 yıla	 kadar	 hapis	 cezası	 öngören	
‘gizli	kalması	gereken	bilgileri	casusluk	maksadıyla	temin	etme’	suçundan	ceza	almasını	
isterken	Gül	hakkında	ise	beraat	talep	etti.	
	

Gazeteci	Seda	Taşkın	
hakkında	iddianame:	
Haberler	ve	paylaşımlar	
yine	'suç'	sayıldı	
	
Muş’ta	 “hakkında	 ciddi	 ihbar	 var"	
denilerek	 gözaltına	 alınıp,	 adli	
kontrol	 şartı	 ile	 serbest	 bırakılan	
ancak	 savcılığın	 itirazı	 üzerine	 22	
Ocak	 günü	 tutuklanan	Mezopotamya	
Ajansı	 (MA)	 muhabiri	 Seda	 Taşkın	

hakkında	‘örgüt	propagandası’	ve	‘örgüt	üyeliği’	suçlamasıyla	iddianame	hazırlandı.	Muş	
Cumhuriyet	Savcısı	Muhammed	Mustafa	Demirbaş	tarafından	hazırlanan	ve	Muş	2.	Ağır	
Ceza	Mahkemesi	 tarafından	 kabul	 edilen	 iddianamede	 gazetecinin	 yaptığı	 haberler	 ve	
sosyal	 medya	 paylaşımları	 "suç"	 olarak	 gösterildi.	 Davanın	 ilk	 duruşması	 30	 Nisan	
2018’de	görülecek.	

	
Valiye	“badem	bıyıklı”	
diyen	gazeteciye	‘hakaret’	
davası	
	
Gazeteci	Oktay	Candemir’e	22	Aralık	
2017	 tarihinde	 bir	 haber	 sitesinde	
yayınlanan	 ve	 Van	 Valisi	 Murat	
Zorluoğlu’nun	 DBP’li	 büyükşehir	
belediyelerini	 hedef	 alan	
açıklamalarına	ilişkin	yazdığı	“Badem	
Bıyık	 bilakis”	 başlıklı	 yazı	 nedeniyle	
dava	açıldı.	

	
Savcılığın	“Van	Valisi	Zorluoğlu	da	badem	bıyık	bıraktı.	İşte	ne	olduysa	o	sözlerden	sonra	
oldu”	şeklindeki	sözleri	nedeniyle	 ‘kamu	görevlisine	görevinden	dolayı	alenen	hakaret’	
ile	suçladığı	gazeteci	hakkındaki	iddianame	Van	Asliye	Ceza	Mahkemesi	tarafından	kabul	
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edildi.	Van	Valisi’nin	AKP’deki	modaya	uyarak	badem	bıyık	bıraktığını	ve	kendisinin	de	
buna	dair	 ironik	bir	 yazı	 kaleme	aldığını	 ifade	 eden	Candemir,	 “Artık	 badem	bıyığa	 laf	
atmak	 suç	 oldu”	 diyerek	 açılan	davaya	 tepki	 gösterdi.	Davaya	 konu	olan	 yazıya	 erişim	
için;	https://goo.gl/JfLX6i		
	

HDP’li	Mahmut	Toğrul	
hakkında	fezleke	
	
HDP	 Gaziantep	 Milletvekili	 Mahmut	
Toğrul	 hakkında	 ‘2911	 Sayılı	
Toplantı	 ve	 Gösteri	 Yürüyüşleri	
Kanunu’na	 muhalefet’	 suçlamasıyla	
fezleke	 hazırlandı.	 Gaziantep’te	 3	
dönem	 belediye	 başkanlığı	 yapan	
HDP	 Milletvekili	 Celal	 Doğan’ın	
adının	 verildiği	 okuldan	 silinmesini	

yaptığı	 basın	 açıklamasıyla	 protesto	 eden	 Toğrul’un	 dokunulmazlığının	 kaldırılması	
istendi.	 Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı	 Parlamenter	 Suçları	 Soruşturma	 Bürosu	
tarafından	 meclise	 gönderilen	 fezlekede,	 Gaziantep	 Valiliği	 tarafından	 il	 genelinde	 1	
aylık	 eylem	 yasağı	 ilan	 edildiği	 ve	 Toğrul’un	 yaptığı	 açıklamayla	 bu	 yasağı	 ihlal	 ettiği	
belirtildi.	
	

Sebahat	Tuncel’e	verilen	
hapis	cezası	onandı	
	
Demokratik	 Bölgeler	 Partisi’nin	
(DBP)	 tutuklu	 eş	 genel	 başkanı	
Sebahat	 Tuncel’e	 2012	 yılında	
Kocaeli’de	 düzenlenen	 Newroz	
yürüyüşü	 ve	 basın	 açıklamasına	
katıldığı	 gerekçesiyle	 verilen	 hapis	
cezası	 istinaf	mahkemesince	 onandı.	
Tuncel,	 Kocaeli	 4.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 yargılandığı	 davada	

‘Toplantı	 ve	 Gösteri	 Yürüyüşleri	 Kanunu’na	 muhalefet	 etmek’	 suçlamasıyla	 2	 yıl	 3	 ay	
hapse	mahkum	olmuştu.	
	

TMMOB	üyelerine	
'Cumhurbaşkanına	
hakaret'	cezası	
	
İzmir	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi,	
Cumhurbaşkanına	 hakaret	 ettikleri	
iddiasıyla	 yargılanıp	 beraat	 eden	
ancak	 savcılığın	 itirazı	 üzerine	
yeniden	 yargılanan	 Türk	 Mühendis	
ve	 Mimar	 Odaları	 Birliği	 (TMMOB)	
üyelerine	hapis	 ve	para	 cezası	 verdi.	

İstinaf	Mahkemesi,	hükümetin	Torba	Yasa	hazırlığına	yönelik	tepki	göstermek	amacıyla	
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12	 Şubat	 2015	 İzmir’de	 yapılan	 basın	 açıklamasında	 ‘Hırsız,	 Katil	 Erdoğan’	 sloganı	
attıkları	 gerekçesiyle	 İzmir	 2.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 yargılanıp	 beraat	 eden	
TMMOB	 İzmir	 İl	 Koordinasyon	 Kurulu	 Dönem	 Sekreteri	 Melih	 Yalçın’ı	 11	 ay	 20	 gün	
hapis	 cezasına	 mahkum	 etti.	 Ceza	 ertelendi.	 Makina	 Mühendisleri	 Odası	 İzmir	 Şubesi	
Üyesi	Devrim	Cem	Erturan	ise	7	bin	lira	adli	para	cezasına	mahkum	oldu.	

	
Zerdüştlük	'örgüt	
üyeliği'nin	kanıtı	oldu	
	
2006	 yılında	 Niğde	 Üniversitesi’nde	
öğrenciyken	 ‘örgüt	üyeliği’	 iddiasıyla	
yargılanıp,	 beraat	 eden	 Yücel	 Delek,	
savcılığın	 itirazı	 üzerine	 yapılan	
yeniden	yargılamada	6	yıl	3	ay	hapse	
mahkum	 oldu.	 Adana	 7.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi,	 Delek	 hakkında	 verdiği	
karara	 gerekçe	 olarak	 2010	 yılında	
nüfuz	 cüzdanındaki	 din	 hanesine	

“Zerdüşt”	 yazdırmasını	 gösterdi.	 Delek’in	 dini	 inancını	 “PKK	 üyesi	 olmak”	 için	 yeterli	
kanıt	 olarak	 gören	 mahkeme	 heyeti,	 PKK’nin	 zerdüştlüğü	 benimsediğini	 iddiasını	
kararına	 dayanak	 yaptı.	 Verilen	 ceza	 Yargıtay	 tarafından	 onanırken	 tutuklanan	 Delek,	
Mardin	E	Tipi	Kapalı	Cezaevi’ne	konuldu.	

	
Mahkeme	‘zafer	işareti’ni	
“terör	simgesi”	kabul	etti	
	
Şanlıurfa	 6.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	
sosyal	medya	paylaşımları	 nedeniyle	
‘örgüt	 propagandası’	 suçlamasıyla	
yargılanan	 Ahmet	 Colayır	 adlı	
yurttaşı	 1	 yıl	 11	 ay	 hapis	 cezasına	
mahkum	etti.	Ceza	ertelendi.	Davanın	
iddianamesinde	 ‘zafer	 işareti’	ve	sarı	
kırmızı	 yeşil	 fular	 “terör	 simgesi”	

olarak	tanımlanmış	ve	suçlamaya	dayanak	gösterilmişti.	
	
Protestoya	7	bin	TL	para	
cezası	
	
IŞİD’in	 Ankara’da	 ‘Barış	 Mitingi’ne	
düzenlediği	 bombalı	 saldırıyı	
protesto	 etmek	 amacıyla	 İstanbul	
Üniversitesi’nde	 stant	 açtıkları	 için	
gözaltına	 alınan	 15	 öğrenciden	 Şilan	
Delipalta’ya	 7	 bin	 TL	 para	 cezası	
verildi.	 15	 üniversite	 öğrencisinin	

‘Toplantı	 ve	 Gösteri	 Yürüyüşleri	 Kanunu’na	 muhalefet’	 suçlamasıyla	 yargılaması	
sürerken	 Delipalta	 hakkında,	 standa	 asılan,	 “Ülkemizde	 iç	 savaş	 çıkaran	 Recep	 Tayyip	
Erdoğan”,	 “Katilleri	 tanıyoruz,	 faşist	 saldırı	 ve	 katliamlara	 karşı	 direneceğiz”	 pankartı	
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nedeniyle	 ayrı	 bir	 dava	 daha	 açılmıştı.	 Küçükçekmece	 13.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi	
Delipalta’yı	para	cezasına	mahkum	ederken	yapılan	itiraz	istinaf	mahkemesi	tarafından	
kabul	 edilmedi.	Parayı	 ödeyemeyen	Delipalta	hakkında	yakalama	kararı	 çıkarıldı.	 Para	
ödenmezse	Delipalta,	350	gün	hapis	yatacak.	
	

Erişim	yasakları	
	
Resmi	 yazıyı	 haber	 yapan	 35	
siteye	erişim	engeli	
	
Ankara	2.	Sulh	Ceza	Hakimliği,	çocuk	
istismarıyla	 ilgili	 özel	 komisyon	
kurulmasını	 isteyen	 CHP	 İstanbul	
Milletvekili	 Sezgin	 Tanrıkulu’na	
TBMM	 Başkanı	 İsmail	 Kahraman’ın	
verdiği	 resmi	 yanıtla	 ilgili	 haberlere	

erişim	 engeli	 getirdi.	 	 Tanrıkulu,	 son	10	 yılda	 istismar	 vakalarının	 yüzde	700	 arttığını	
belirterek	Meclis	Başkanlığından	özel	komisyon	kurulmasını	istemişti.	Kahraman	imzalı	
yanıtta	bunun	mevzuat	gereği	mümkün	olmadığı	ifade	edilmiş,	bu	yazı	vekil	tarafından	
gazetecilerle	paylaşılmıştı.	Meclis	Başkanlığı’nın	başvurusu	üzerine	Sulh	Ceza	Hakimliği,	
haberlerin	 ‘kişilik	 haklarını	 ihlal	 edici	 nitelikte’	 olduğunu	 öne	 sürerek	 35	 haber	
sitesindeki	ilgili	linklere	erişimi	engelledi.	
	
Gazeteci	Ahmet	Takan’ın	yazılarına	erişim	engeli	
	
AKP	 içinden	 kaleme	 aldığı	 kulis	 haberleriyle	 bilinen	 Yeniçağ	 gazetesi	 yazarı	 Ahmet	
Takan’ın	 üç	 yazısına	 erişim	 engeli	 getirildi.	 Bakırköy	 4.	 Sulh	 Ceza	Hakimliği,	 Takan’ın,	
“Papa’dan	 arabuluculuk	 istendi	mi?”	 başlıklı	 8	 Şubat,	 “Barzani’nin	 lobi	 şirketi,	 Erdoğan	
için	 çalışmış”	 başlıklı	 9	 Şubat,	 “Saray	 kabinesinde	had	 kavgası”	 başlıklı	 27	 Şubat	 tarihli	
yazılarına	 erişim	 engeli	 getirdi.	 Konuyu	 gazetedeki	 köşesine	 taşıyan	 Takan,	
“Muhalefetteyken	 demokrasiden,	 haber	 alma	 ve	 verme,	 fikir	 özgürlüğünden	 bahsederler	
ama	 bu	 lafta	 kalır.	 İktidara	 geldiklerinde	 de	muhalefette	 eleştirdikleri	 ne	 varsa	 aynısını	
tatbik	etmekten	hiç	çekinmezler”	dedi.	
	
CHP’li	milletvekilinin	yaptığı	açıklamayla	ilgili	haberlere	erişim	engeli	
	
Cumhuriyet	Halk	 Partisi	 (CHP)	 İstanbul	Milletvekili	 Barış	 Yarkadaş’ın	Başbakan	Binali	
Yıldırım'la	 ilgili	yaptığı	"Başbakana	özel	 sözleşmeyle	 imar	kıyağı"	başlıklı	açıklamasının	
yer	 aldığı	 haberlere	 İstanbul	 Anadolu	 3.	 Sulh	 Ceza	 Hakimliği	 tarafından	 erişim	 engeli	
getirildi.	 Kararla	 birlikte	 CHP'nin	 resmi	 internet	 sitesinin	 de	 yer	 aldığı	 22	 haber	
sitesindeki	linklere	yasak	getirildi.	Yarkadaş,	"Böylece	halkın	Başbakan	Binali	Yıldırım'ın	
Fikirtepe'deki	arsası	için	özel	sözleşme	yaptırdığı	internet	kayıtlarından	silindi"	dedi.	
	

Ensesti	konu	alan	kitap	
'sakıncalı'	bulundu	
	
Cnn	 Türk	 haber	 spikeri	 gazeteci	
Büşra	 Sanay'ın,	 Türkiye'deki	 ensest	
gerçeğine	 dikkat	 çektiği	 "Kardeşini	
Doğurmak"	 kitabı	 “sakıncalı”	
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bulundu.	 Sanay,	 geçen	 ay	 yayımlanan	 kitabı	 için	 iki	 ayrı	 alışveriş	 merkezinde	 (AVM)	
düzenlenecek	 imza	 programının,	 kitabın	 konusu	 sakıncalı	 bulunarak	 iptal	 edildiğini	
duyurdu.	 Gazeteci	 "İlk	 sansür	AVM	 yöneticilerinden	 geldi...	 Kardeşini	 doğurmak	 öyle	 bir	
yaraya	dokundu	ki	görmememiz	için	ellerinden	geleni	yapıyorlar"	dedi.	
	
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

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

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.	
	
‘Cumhuriyet	 Davası’nda	 tutuklu	 yargılanan	
gazetenin	 muhabiri	 Ahmet	 Şık	 434,	 gazetenin	
genel	 yayın	 yönetmeni	 Murat	 Sabuncu	 495	 gün	
sonra	 özgürlüğüne	 kavuştu.	 Tahliye	 talebi	

reddedilen	 gazetenin	 icra	 kurulu	başkanı	Akın	Atalay	 ise	 cezaevinde	500.	 günü	geride	
bıraktı.	

	
Afrin		
	
Yaklaşık	 2	 aydır	 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	
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gelmeye	devam	ediyor.	 Erdoğan’ın	 yaptığı	 son	 açıklamaya	 göre	41	 asker	 operasyonda	
hayatını	kaybetti.	
	
14	Mart	 günü	yaptığı	 konuşmada	Afrin	kent	merkezinin	 akşam	saatlerinde	alınacağını	
temenni	 ettiğini	 söyleyen	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan,	 İstiklal	 Marşı	 gibi	 bir	 Mehter	
Marşı’nın	 bestelenmesini	 istedi;	 “Askerlerimizi	 Mehter	 Marşı	 ile	 yürütür	 gibi	 yeni	
marşlarla	yürütelim”	dedi.	
	

Sopalı	Erdoğan	
	
AKP	 ve	 MHP’nin	 ittifak	 teklifi,	 tek	 gecede	
TBMM’den	 geçirildi.	 Fiilen	 yok	 edilmiş	 olan	 seçim	
güvenliği,	 yasal	 olarak	 da	 ortadan	 kaldırıldı.	 CHP	
lideri	 Kılıçdaroğlu	 yasal	 değişikliği	 “Sopalı	 seçim	
hazırlığı”	 olarak	 yorumladı.	HDP	Eş	Genel	Başkanı	
Temelli,	 “Referandumda	 minareyi	 çalmışlardı,	 kılıfı	
da	dikildi”	ifadelerini	kullandı.	
	
	
	

	
OHAL	
	
OHAL	 kapsamında	 çıkarılan	 31	 KHK’den	 26’sı	
Resmi	 Gazete’de	 yayımlanarak	 yürürlüğe	 girdi.	
Böylece	 bir	 buçuk	 yıldır	 KHK’lerle	 oluşturulan	
‘OHAL	 hukuku’	 yasalaşırken,	 Anayasa	
Mahkemesi’nin	 	 KHK’lerle	 ilgili	 başvuruları	
reddetmesinin	 gerekçesi	 de	 ortadan	 kalkmış	 oldu.	
CHP	ilk	olarak	696	sayılı	KHK	ile	getirilen	"sivillere	
yargı	 muafiyeti”nin	 iptali	 için	 Anayasa	
Mahkemesi'ne	iptal	davası	açacak.	
	
İçişleri	Bakanlığı,	 5	Mart	 ile	12	Mart	 arasında	635	

sosyal	 medya	 hesabının	 incelendiğini,	 kimlikleri	 tespit	 edilen	 290	 kullanıcı	 hakkında	
yasal	işlem	yapıldığını	açıkladı.	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	
• İstanbul	14.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülen	Hrant	Dink	cinayeti	davasına	12	Mart	

günü	başlayıp	hafta	boyunca	devam	edildi.	 Sanık	 savunmalarının	alındığı	duruşma,	
bülteni	hazırladığımız	sırada	henüz	bitmemişti.	

• 13	 Mart	 günü	 Galatasaray	 Üniversitesi'nden	 2,	 İstanbul	 Üniversitesi'nden	 1	
akademisyenin	 duruşmaları	 İstanbul	 37.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	 görüldü.	
Mahkeme	duruşmaların	10	Ekim'de	devam	etmesine	karar	verdi.	16	Mart	günü	 ise	
Kadir	 Has	 Üniversitesi'nden	 3,	 Bahçeşehir	 Üniversitesi'nden	 1	 akademisyenin	
duruşmaları	 İstanbul	 33.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	 görüldü.	 Duruşmalar	 21-22	
Haziran	tarihlerine	ertelendi.	
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• 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	
edildi.	İzleyiciye	kapalı	olarak	yapılan	5.	celseye,	Enis	Berberoğlu	Sesli	ve	Görüntülü	
Bilişim	Sistemi	(SEGBİS)	aracılığıyla	katılırken;	Erdem	Gül	ve	avukatları	duruşmada	
hazır	 bulundu.	 Berberoğlu'nun	 avukatlarınca	 sunulan	 istinaf	 mahkemesinin	
gerekçeli	kararını	kabul	eden	mahkeme	heyeti,	Erdem	Gül	ve	Can	Dündar	hakkındaki	
Yargıtay	 16.	 Ceza	 Dairesi'nce	 verilen	 bozma	 kararının	 beklenmesine	 karar	 verdi.	
Berberoğlu'nun	 avukatlarına	 tanık	 listelerini	 sunması	 için	 süre	 veren	 heyet,	
duruşmayı	9	Mayıs'a	erteledi.	

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

• 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	 görüldü.	 Sanıklar	 esas	 hakkında	 mütalaaya	
beyanda	bulunmak	üzere	süre	istedi.	Mahkeme,	talep	doğrultusunda	esas	hakkındaki	
savunmanın	hazırlanması	için	süre	vererek	duruşmayı	7	Mayıs’a	erteledi.		

• Cumhuriyet	 gazetesi	 İcra	 Kurulu	 Başkanı	 Akın	 Atalay’ın	 502	 gündür	 tutuklu	
bulunduğu	 davanın	 7.	 duruşması	 16	 Mart	 günü	 saat	 10.00'da	 Silivri	 Cezaevi	
Kampüsü	 duruşma	 salonunda	 görülmeye	 başlandı.	 Gazetenin	 yayın	 politikasıyla	
yayımlanan	 haberler	 ve	 sosyal	 medya	 paylaşımlarının	 suçlama	 konusu	 yapıldığı	
davada	 savcılık	 makamı	 esas	 hakkındaki	 mütalaasını	 sundu.	 Şık,	 Atalay	 ve	
Sabuncu’nun	da	arasında	olduğu	13	sanık	hakkında	 ‘örgüte	üye	olmamakla	birlikte	
yardım’	suçlamasıyla	15’er	yıla	kadar	hapis	cezası	 istedi.	Bülten	yayına	hazırlandığı	
esnada	duruşma	devam	ediyordu.		

• Eski	 HDP	 Eş	 Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş	 ile	 HDP	 milletvekili	 Sırrı	 Süreyya	
Önder’e,	17	Mart	2013’te	İstanbul	Zeytinburnu’nda	gerçekleşen	Nevruz	kutlamaları	
sırasında	 yaptıkları	 konuşma	 sebebiyle	 "örgüt	 propagandası	 yapmak"	 iddiasıyla	
açılan	 davanın	 üçüncü	 duruşması	 16	Mart	 günü	 görülmeye	 başladı.	 Bülten	 yayına	
hazırlandığı	esnada	duruşma	devam	ediyordu.	
	

Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• 20	Mart	ve	22	Mart	günleri	Marmara	Üniversitesi'nden	akademisyenler	İstanbul	37.	
Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	yargılanacak.	Duruşmalar	9.15	itibariyle	başlayacak.	

• 21	Mart	günü	Mehmet	Baransu	ve	Murat	Şevki	Çoban’ın	‘devletin	güvenliğine	ilişkin	
belgeleri	 temin	etme,	devletin	güvenliği	veya	 iç	ve	diş	siyasal	yararları	bakımından	
gizli	 kalması	 gereken	 bilgileri	 basın	 yayın	 yoluyla	 ifşa	 etme,	 Mit'in	 görev	 ve	
faaliyetlerine	 ilişkin	 belge	 ve	 bilgiyi	 basın	 yoluyla	 ifşa	 etme’	 suçlarından	
yargılanacağı	 dava	 İstanbul	 10.	Ağır	 Ceza	Mahkemesi’nde	 görülecek.	Duruşma	 saat	
10.00’da	başlayacak.	

• KHK	 ile	 kapatılan	 DİHA’da	 yayınlanan	 haberler	 nedeniyle	 bir	 kişinin	 yaptığı	 suç	
duyurusu	 üzerine	 ajansın	 eski	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Zekeriya	 Güzüpek	 ile	
Sorumlu	Yazı	İşleri	Müdürü	Dicle	Müftüoğlu	hakkında	15	yıla	kadar	hapis	istemiyle	
dava	 açılmıştı.	 Davanın	 gelecek	 duruşması	 22	 Mart	 günü	 Diyarbakır	 5.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi'nde	görülecek.	

• HDP'nin	 önceki	 dönem	 Eş	 Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş'ın	 ‘Türkiye	
Cumhuriyeti	 hükümetini,	 yargı	 organlarını,	 askeri	 veya	 emniyet	 teşkilatını	
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aşağılamak’	 suçları	 ile	 yargılandığı	 dava	 devam	 ediyor.	 Gelecek	 duruşma	 23	 Mart	
günü	Ankara	35.	Asliye	Ceza	Mahkemesi'nde	görülecek.	
	

	


