
	 1	

Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	12/18,	23	Mart	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	 Zeytin	 Dalı	 Harekâtı’nın	 58.	 gününde	 Afrin	 kontrol	 altına	 alındı.	 Cumhurbaşkanı	
Erdoğan,	 harekatın	 Menbiç,	 Kobani,	 Tel	 Abyad,	 Resulayn	 ve	 Kamışlı	 ile	 süreceğini	
açıkladı,	Şengal’e	de	operasyon	mesajı	verdi.	Genelkurmay,	operasyon	boyunca	46	TSK	
mensubunun	öldüğünü	açıkladı.		
	

***	Uluslararası	haber	ajansı	AFP,	Afrin'de	ÖSO	unsurlarının	yağma	yaptığını	duyurdu.	
Haber	Ankara	tarafından	da	teyit	edildi,	soruşturma	başlatıldığı	açıklandı.	Erdoğan	"Bazı	
gruplarda	ganimet	gibi	bir	anlayış	var.	Müdahale	edildi.”	dedi.	
	

***	Pentagon,	ABD	birliklerinin	Menbiç'ten	çekilmeyeceğini	duyurdu.	Cumhurbaşkanlığı	
Sözcüsü	 İbrahim	 Kalın	 ise	 Menbiç	 konusunda	 ABD	 ile	 anlaşmaya	 varıldığını	 söyledi.	
Çelişkili	açıklamalar	karşısında	ABD	Dışişleri	Bakanlığı	"Bu	komik,	çünkü	bir	anlaşmaya	
varılmadı"	ifadelerini	kullandı.		
	

***	Mesleğe	yeni	atanacak	hâkim	ve	savcıların	kura	töreni	Cumhurbaşkanlığı	Sarayı’nda	
yapıldı.	 Bağımsız	 olan	 yargı	 erkinin	 temsilcileri,	 yürütme	 erkini	 -Cumhurbaşkanı	
Erdoğan	ve	Başbakan	Binali	Yıldırım’ı-	ayakta	karşıladı,	her	sözünü	alkışladı.	
	

***	AYM	tutuklu	yargılanan	Zaman	gazetesi	yazarı	Şahin	Alpay	hakkında	ikinci	kez	hak	
ihlali	kararı	verdi.	20	aylık	tutukluluğun	ardından	Alpay	ev	hapsi	şartıyla	tahliye	edildi.	
(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	AİHM,	 gazeteciler	Mehmet	Altan	 ve	 Şahin	Alpay’ın	 ‘özgürlük	 ve	 güvenlik	 hakkı’	 ile	
‘ifade	özgürlüğü		hakkı’nın	ihlal	edildiğine	karar	verdi.	İki	isim	hakkında	AYM’nin	verdiği	
ihlal	 kararlarının	 uygulanmamasının	 hukukun	 üstünlüğünün	 temel	 ilkelerine	 ters	
düştüğünü	belirtti.		(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	 İnsan	 hakları	 aktivisti,	 iş	 insanı	 Osman	 Kavala’nın	 tutukluluğu	 140	 günü	 geride	
bıraktı.	Silivri	Cezaevi'nde	mahpus	olan	Kavala	hakkındaki	iddianame	hala	hazırlanmadı.	
	

***	 İçişleri	 Bakanlığı,	 12-19	 Mart	 tarihleri	 arasında	 297	 kişinin	 sosyal	 medya	
paylaşımları	nedeniyle	gözaltına	alındığını	açıkladı.	(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	 Doğan	 Grubu	 bünyesindeki	 medya	 kuruluşları	 iktidara	 yakınlığıyla	 bilinen	
Demirören	 Grubu’na	 satıldı.	 Financial	 Times	 bu	 satışı	 “Türk	 medya	 kralı,	 Erdoğan’ın	
müttefiğine	 medya	 ordusunu	 satmayı	 kabul	 etti”	 şeklinde	 yorumladı;	 iktidar	 yanlısı	
gazete	ve	televizyonların	ağırlıkta	bulunduğu	Türkiye’de,	medyanın	ağır	bir	darbe	daha	
alacağını	belirtti.	Satışın	büyük	bir	tekelleşme	yaratacağını	belirten	CHP	“Kaygı	verici	bir	
gelişmedir"	dedi.	
	

***	 İnternete	 RTÜK	 denetimi	 getiren	 tasarı,	 Mecliste	 kabul	 edilerek	 yasalaştı.	 RTÜK	
lisans	 vermediği	 yayınlara	 veya	 	 uygun	 görmediği	 içeriklere	 yasak	 uygulayabilecek.	
Bireysel	iletişim	ile	içerik	paylaşılabilen	video	ve	sosyal	medya	platformları	düzenleme	
kapsamına	 alınmadı.	 Yeni	 yasayla	 internet	 üzerinden	 film,	 dizi,	 belgesel	 gibi	 içerikler	
yayınlayan	 hizmet	 sağlayıcılar	 içeriği	 "milli	 güvenliğe	 aykırı"	 ya	 da	 “ahlaki	 düzene	
müzahir”	olduğu	gerekçesiyle	engellenebilecek.	
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***	 Birleşmiş	Milletler	 (BM)	 İnsan	Hakları	 Yüksek	Komiserliği,	 Türkiye'ye	OHAL'e	 son	
verme	 çağrısı	 yapan	 bir	 rapor	 yayımladı;	 “OHAL	 çok	 geniş	 kapsamlı	 insan	 hakları	
ihlallerine	 yol	 açtı.”	 dedi.	 Ankara,	 BM	 İnsan	 Hakları	 Yüksek	 Komiserliği’ni	 “terör	
örgütleriyle	işbirliği	yapan	bir	kuruluş”	olmakla	itham	etti.	
	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
Şahin	Alpay	ev	hapsi	
şartıyla	tahliye	edildi	
	
Gülen	Cemaati	yapılanmasına	yönelik	
dava	 kapsamında	 tutuklu	 yargılanan	
Zaman	 gazetesi	 yazarı	 Şahin	 Alpay,	
Anayasa	 Mahkemesi'nin	 (AYM)	
hakkında	 ikinci	 kez	 hak	 ihlali	 kararı	
vermesinin	 ardından	 İstanbul	 13.	
Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nce,	 ev	 hapsi	

kararıyla	tahliye	edildi.	
	
30	Temmuz	2016	tarihinden	bu	yana	tutuklu	yargılanan	Alpay	hakkında	AYM	daha	önce	
de	 hak	 ihlali	 kararı	 vermiş	 ancak	 yerel	 mahkeme	 AYM	 kararına	 rağmen	 tahliye	
taleplerini	reddetmişti.	Bunun	üzerine	yapılan	başvuruda	yüksek	mahkeme	bir	kez	daha	
ihlal	 kararı	 verirken	 tutukluluk	 durumunun	 sona	 erdirilmesi	 suretiyle	 ihlalin	 ve	
sonuçlarının	ortadan	kaldırılması	istedi.	Ayrıca	Alpay'a	20	bin	lira	tazminat	ödenmesine	
hükmetti.	 Kararda	 AYM	 kararının	 her	 kurum	 ve	 kişi	 için	 bağlayıcı	 olduğuna	 vurgu	
yapıldı.	

	
AİHM'den	Şahin	Alpay	ve	
Mehmet	Altan	için	ihlal	
kararı	
	
Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi	
(AİHM)	 15	 Temmuz	 darbe	
girişiminin	 ardından	 tutuklanan	
gazeteciler	 Mehmet	 Altan	 ve	 Şahin	
Alpay’ın	 ‘özgürlük	ve	güvenlik	hakkı’	
ile	 ‘ifade	 özgürlüğü	 hakkı’nın	 ihlal	
edildiğine	 karar	 verdi.	 Gazetecilere	

ayrı	ayrı	21	bin	500	Euroluk	manevi	tazminat	ödenmesine	hükmetti.	
	
Hem	Altan	hem	de	Alpay	ile	ilgili	kararında	Anayasa	Mahkemesi	(AYM)	kararına	rağmen	
Altan’ın	tahliye	edilmediğini	ve	“mağdur”	durumunun	değişmediğini	vurgulayan	AİHM,	
ilgili	 ihlallerin	 basın	 ve	 ifade	 özgürlüğü	 üzerine	 caydırıcı	 etkisi	 olduğuna	 dikkat	 çekti.	
Yerel	 mahkemenin	 AYM	 kararlarını	 uygulamamasının	 AYM’nin	 etkinliğine	 gölge	
düşürdüğünü	ve	hukukun	üstünlüğünün	temel	ilkelerine	ters	düştüğünü	belirtti.	Ancak	
AYM’ye	 bireysel	 başvuru	 hakkının	 hala	 etkin	 bir	 iç	 hukuk	 yöntemi	 olarak	 kabul	
edileceğini	söyledi.	
	
İki	 isim	 hakkında	 AYM	 hak	 ihlali	 kararı	 vermiş	 ancak	 yerel	 mahkemeler	 bu	 karara	
uymayarak	 tahliye	 taleplerini	 reddetmişti.	 Yeniden	 yapılan	 başvuru	 sonucu	 AYM’nin	
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Alpay	 hakkında	 verdiği	 ikinci	 ihlal	 kararı	 sonrası	 gazeteci	 20	 aylık	 tutukluluğun	
ardından	geçtiğimiz	günlerde	tahliye	edilmişti.	Altan	ise	halen	tutuklu.	

	
‘Cumhuriyet	Davası’nda	
yedinci	duruşma	
	
İkisi	 tutuklu	 20	 sanıklı	 Cumhuriyet	
davasının	 yedinci	 duruşması	 Silivri	
Cezaevi’ndeki	 duruşma	 salonunda	
görüldü.	 Cumhuriyet	 gazetesi	 İcra	
Kurulu	 Başkanı	 Akın	 Atalay’ın	 502	
gündür	 tutuklu	 bulunduğu	 davada	
savcı	 esas	 hakkındaki	 mütalaasını	
sundu;	gazetenin	basın	özgürlüğünün	

arkasına	 sığınarak	 illegal	 örgütlerin	 eylemlerini	meşru	 gösterdiğini	 öne	 sürdü;	 Ahmet	
Şık,	 Murat	 Sabuncu	 ve	 Atalay’ın	 da	 arasında	 olduğu	 13	 sanık	 hakkında	 “örgüte	 üye	
olmamakla	birlikte	örgüte	yardım”	 iddiasıyla	15'er	yıla	kadar	hapis	 istedi.	 İstanbul	27.	
Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	 heyeti,	 Akın	 Atalay	 ve	 Ahmet	 Kemal	 Aydoğdu'nun	 tutukluluk	
hallerinin	 devamına	 hükmederken	 davanın	 bir	 sonraki	 duruşması	 24	 Nisan	 2018’de	
görülecek.	

	
‘Barış	Akademisyeni’ne	
verilen	cezanın	gerekçesi	
	
Barış	İçin	Akademisyenlerin	“Bu	suça	
ortak	 olmayacağız”	 bildirisini	
imzaladığı	 için	 ‘terör	 örgütü	
propagandası’ndan	 1	 yıl	 3	 ay	 hapis	
cezasına	 çarptırılan	 akademisyen	
A.A.	 hakkındaki	 hükmün	 gerekçesi	
açıklandı.	
	

İstanbul	 32.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 21	 sayfalık	 gerekçeli	 kararında,	 akademisyen	 için	
"sözde	 sorumluluk	 sahibi	 aydın”	 ifadesi	 kullanılırken,	 “Aynı	 mahiyette	 bir	 bildiri	 veya	
çağrıyı	 terör	örgütüne	karşı	yapmamasının	aydın,	barışçı,	demokratik,	 sorumluluk	sahibi	
ve	tarafsız	akademisyen	kimliği	ile	hiçbir	şekilde	bağdaşmadığı"	öne	sürüldü.	Bahse	konu	
bildirinin	yayınlandığı	dönemde,	kolluk	tarafından	kullanılan	kuvvetin	ölçülü,	orantılı	ve	
hem	 iç	 hem	 de	 uluslararası	 hukuka	 uygun	 olduğu	 iddia	 edilirken,	 akademisyenlerin	
hazırladıkları	bildirinin	PKK’nin	algı	yaratma	faaliyeti	olduğu	savunuldu.	
	
“Bu	suça	ortak	olmayacağız”	bildirisi	 imzacısı	bilim	 insanlarına	yönelik	ayrı	ayrı	açılan	
davalarla	5	Aralık’ta	başlayan	yargılama	sürecinde	bugüne	kadar	164	akademisyenin	ilk	
duruşmaları	görüldü.	Sonuçlanan	davalarda	üç	akademisyen	hakkında	1	yıl	3	ay	hapis	
cezası	verildi,	cezalar	ertelendi.	
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İstinaf	Mahkemesi:	
“Akademisyenleri	hedef	
alan	Erdoğan	ifade	
özgürlüğünü	kullanıyor”	
	
‘Barış	 Akademisyenleri’nden	 Candan	
Badem’in,	 “Bu	 suça	 ortak	
olmayacağız”	 isimli	 bildiriden	 sonra	
Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’ın	

kullandığı	 “alçak,	 zalim,	 kapkaranlık,	 cahil,	 tiksinti	 verici,	 vatan	 haini,	 lümpen,	 terör	
örgütünün	maşası,	ahlaksız,	mandacı	artığı,	ruhu	kirlenmiş”	sözlerine	karşı	açtığı	hakaret	
davası	istinaf	mahkemesi	tarafından	da	reddedildi.	
	
Erdoğan’ın	 akademisyenlere	 yönelik	 sözleri	 üzerine	 “ağır	 hakaretler,	 aşağılayıcı	
nitelemelerde	bulunarak,	kişilik	haklarına	saldırıda	bulunduğu”	gerekçesiyle	10	bin	TL’lik	
manevi	 tazminat	 davası	 açılmış,	 ancak	 mahkeme	 talebi	 reddetmişti.	 Bunun	 üzerine	
dosya	 istinaf	mahkemesine	 taşınmıştı.	 İstinaf	mahkemesi	 Erdoğan’ın	 akademisyenlere	
yönelik	sözlerinin,	ifade	ve	düşünce	özgürlüğü	kapsamında	olduğuna	hükmetti.	

	
Zuhal	Olcay'a	
'Cumhurbaşkanına	
hakaret'ten	hapis	cezası	
	
Sinema	 ve	 tiyatro	 oyuncusu-sanatçı	
Zuhal	 Olcay	 Cumhurbaşkanı	 Recep	
Tayyip	 Erdoğan'a	 hakaret	 ettiği	
iddiasıyla	 10	 ay	 hapis	 cezasına	
çarptırıldı.	 İstanbul	 Anadolu	 46.	
Asliye	 Ceza	 Mahkemesi	 Olcay'ın	

cezasını	daha	önce	de	kamu	görevlisine	hakaret	ettiği	gerekçesiyle	ertelemedi.	
	
5	 Ağustos	 2017’de	 Kadıköy’de	 sahne	 aldığı	 bir	 mekanda	 bir	 şarkıyı	 Erdoğan’a	
uyarlayarak	 hakaret	 ettiği	 öne	 sürülen	 Olcay	 ifadesinde,	 	 “Boş	 vermişim	 dünyayı”	 adlı		
şarkıyı	 “Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 hepsi	 boş	 hepsi	 yalan,	 bir	 gün	 hayat	 bitecek,	 dersin	
görmüşüm	rüya”	diye	yorumladığını	söylemişti.	
	

Aysel	Tuğluk'a	10	yıl	
hapis	cezası	
	
Kürt	 siyasetçi	 Aysel	 Tuğluk,	 Ankara	
17.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	tutuklu	
yargılandığı	 davada	 'örgüt	 üyesi	
olmak'	 ve	 'örgüt	 propagandası	
yapmak'	 suçlarından	 10	 yıl	 hapis	
cezasına	 çarptırıldı.	 Tuğluk,	 HDP	 Eş	
Genel	 Başkan	 Yardımcısı	 görevinde	
bulunduğu	 29	 Aralık	 2016’da	
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Demokratik	 Toplum	 Kongresi	 (DTK)	 ile	 ilgili	 yürütülen	 soruşturma	 kapsamında	 HDP,	
DBP	ve	DTK’dan	yedi	siyasetçiyle	birlikte	tutuklanmıştı.	

	
Sosyal	medya	
operasyonları	
	
İçişleri	Bakanlığı,	son	bir	haftada	(12-
19	 Mart)	 sosyal	 medya	 paylaşımları	
nedeniyle	 297	 kişi	 hakkında	 ‘örgüt	
propagandası’,	 ‘devlet	 büyüklerine	
hakaret’,	 ‘halkı	 kin,	 nefret	 ve	
düşmanlığa	 sevk’	 gibi	 suçlamalarla	
yasal	 işlem	 yapıldığını	 duyurdu.	

Ayrıca	 aynı	 dönemde	 düzenlenen	 iç	 güvenlik	 operasyonlarında	 1114	 kişinin	 ‘terör’	
bağlantılı	suçlamalarla	gözaltına	alındığı	açıklandı.	Operasyonlar	hız	kesmeden	sürerken	
sadece	 20	 Mart-21	 Mart	 tarihlerinde	 sosyal	 medya	 paylaşımları	 gerekçe	 gösterilerek	
Kayseri,	Muş,	 Şırnak,	 Antalya,	Manisa,	 Zonguldak,	 Kocaeli	 ve	 İzmir’de	 toplam	 149	 kişi	
gözaltına	alındı.		
	

Adalet	Bakanlığı	daha	
yayınlanmamış	dizi	için	
tedbir	alınmasını	istedi	
	
Adalet	Bakanlığı,	 Star	TV’de	29	Mart	
günü	 ilk	 bölümü	 yayımlanacak	 olan	
“Avlu”	 dizisiyle	 ilgili	 Radyo	
Televizyon	 Üst	 Kurulu’na	 (RTÜK)	
başvurdu.	 Bakanlık,	 dizide	 cezaevi	
personelinin	 “işkenceci”,	 kurumların	

“işkence	 merkezi”	 olarak	 gösterildiğini,	 bunun	 terör	 örgütlerinin	 amaçlarına	 hizmet	
edeceğini	iddia	ederek	“dizi	yayımlanmadan	gerekli	tedbirlerin	alınmasını”	istedi.	
	

Erişim	 engelini	 aşan	
programlara	 da	 erişim	
engeli	
	
İnternetin	 sık	 sık	 farklı	 gerekçelerle	
sansüre	uğratıldığı	Türkiye’de	erişim	
engellerinin	 aşılması	 için	 kullanılan	
VPN	 servislerine	 de	 erişim	 engeli	
getiriliyor.	
	

2014	 yılında	 5651	 sayılı	 Kanun’nda	 yapılan	 değişiklikle	 erişim	 sağlayıcıları	 “erişimi	
engelleme	 kararı	 verilen	 yayınlarla	 ilgili	 olarak	 alternatif	 erişim	 yollarını	 engelleyici	
tedbirleri	almakla”	yükümlü	kılınmıştı.	Bu	maddeye	dayanarak	yapılan	erişim	engelleri	
sonucunda	 son	 olarak	 ‘cyberghost.com’	 da	 yasaklanırken	 böylelikle	 engellenen	 VPN	
sağlayıcısı	 20’ye	 ulaştı.	 Ayrıca	 şifreli	 mail	 hizmeti	 sunan	 ProtonMail’e	 de	 artık	
Türkiye’den	erişim	mümkün	değil.	
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Konuyla	 ilgili	 kişisel	 Twitter	 hesabından	 bir	 açıklama	 yapan	 Prof.	 Dr.	 Yaman	 Akdeniz	
“Türkiye’de	 şu	 an	 hem	 hakimlik,	 hem	 de	 BTK	 kararlarıyla	 174	 binden	 fazla	 internet	
sitesine	 ve	 100	 binden	 fazla	 site	 içeriğine	 erişim	 engellenmiş	 durumda...	 Erişime	 zaten	
engelli	 sitelerin	 ve	 haberlerin	 üstüne	 bir	 de	 VPN	 kullanımının	 engellenmeye	 çalışılması	
gerçekten	düşündürücü	ve	sansürün	yeni	bir	boyutu.”	dedi.	

	
Valilik	“Yeva'	adlı	filmin	
gösterimini	yasakladı	
	
16.	 Filmmor	 Kadın	 Filmleri	
Festivali’nin	 İstanbul’daki	 son	
gününde,	bir	kadın	filminin	gösterimi	
Azerbaycan'ın	 talebiyle	 İçişleri	
Bakanlığı’ndan	 gelen	 yazılı	 tebligat	
üzerine	 İstanbul	 Valiliği’nce	
yasaklandı.	 Yasaklanan	 "Yeva"	 adlı	
film	 bir	 kadının	 İran’dan	 eski	

kocasından	kaçarak	Karabağ’da	bir	Ermeni	köyüne	sığınmasını	konu	ediyor.	
	

AİHM	‘Erdoğan’a	
hakaret’ten	verilen	
cezanın	ifade	özgürlüğü	
ihlali	olduğuna	karar	
verdi	
	
Recep	 Tayyip	 Erdoğan’a	 hakaretten	
mahkum	olan	iş	insanı,	siyasetçi	Cem	
Uzan’ın	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	
Mahkemesi’ne	 (AİHM)	 yaptığı	

başvuruda	mahkumiyet	kararının	ifade	özgürlüğü	hakkının	ihlali	olduğuna	hükmedildi.	
	
O	 dönem	 Genç	 Parti	 Genel	 Başkanı	 olan	 Uzan,	 2007	 yılında	 Bursa’da	 düzenlenen	 bir	
mitingde	 dönemin	 Başbakanı	 Erdoğan	 hakkında	 “Sende	 Allah	 korkusu	 kalmamış.	 Sen	
Allah'sız	 olmuşsun.	 Allahsız	 herif”	 ifadelerini	 kullanmış,	 bu	 sözler	 nedeniyle	 Bursa	 3.	
Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nce	 ertelemeli	 8	 ay	 hapis	 ve	 	 688	 TL	 para	 cezasına	 mahkum	
olmuştu.	 Aynı	 suçlamayla,	 aynı	 davada	 yargılanan	 miting	 tertip	 komitesi	 üyeleri	 ise	
beraat	etmişti.	Ceza	davası	bu	şekilde	sonuçlanırken,	Erdoğan'ın	Uzan	hakkında	Bursa	5.	
Asliye	 Hukuk	 Mahkemesi’nde	 açtığı	 tazminat	 davası	 da	 Uzan’ın	 10	 bin	 lira	 tazminat	
ödemesi	kararıyla	sonuçlanmıştı.	

	
BM'den	“OHAL'i	derhal	
kaldırın”	çağrısı	
	
Birleşmiş	 Milletler	 (BM)	 İnsan	
Hakları	 Yüksek	 Komiserliği,	
Türkiye'ye	OHAL'e	son	verme	çağrısı	
yapan	 28	 sayfalık	 bir	 rapor	
yayımladı,	 “OHAL'in	 rutin	 şekilde	
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uzatılması	yüz	binlerce	kişiye	karşı	çok	geniş	kapsamlı,	derin	çaplı	insan	hakları	ihlallerine	
yol	 açtı.”	 dedi.	 Raporda	 	 OHAL	 sürecinde	 yayınlanan	 20’den	 fazla	 kanun	 hükmünde	
kararname	ile	yaratılan	ortamın	gözaltında	işkence,	sorumluların	cezasızlıkla	korunması	
ve	yargıya	müdahaleye	yol	açtığı	vurgulandı.	
	
Yaşanan	 insan	 hakları	 ihlallerine	 'keyfi	 gözaltı,	 işkence	 ve	 diğer	 kötü	 muamele,	 keyfi	
şekilde	 çalışma	 hakkı	 ve	 hareket	 serbestisinin	 elinden	 alınması,	 ifade	 ve	 toplanma	
haklarının	 saldırıya	 uğramasının'	 dahil	 olduğu	 belirtilen	 raporda	 “OHAL	 yetkilerinin	
hükümete	karşı	her	 tür	eleştiri	 veya	muhalefeti	bastırmak	 için	kullanıldığı”	 eleştirisi	yer	
aldı.	
	
Gözaltına	alınan,	tutuklanan	ve	işten	ihraç	edilen	insan	sayısının	“çarpıcı”	olduğunu,	160	
bin	kişinin	gözaltına	alındığını,	152	bin	memurun		ise	“çoğu	kez	tamamen	keyfi	biçimde”	
ihraç	 edildiğini	 belirten	 BM	 İnsan	 Hakları	 Yüksek	 Komiseri	 Zeyd	 Raad	 El	 Hüseyin	
“Öğretmenler,	 hakimler,	 avukatlar	 ihraç	 edildi	 ya	 da	 haklarında	 soruşturma	 açıldı;	
gazeteciler	tutuklandı;	medya	kuruluşları	kapatıldı,	web	siteleri	engellendi.	Türkiye’de	ilan	
edilen	 olağanüstü	 hal	 çok	 sayıda	 insanın	 haklarının	 ağır	 ve	 keyfi	 biçimde	 ortadan	
kaldırılmasında	kullanıldı”	dedi.	
	
Ankara,	 raporun	 “terör	 örgütlerinin	 propagandalarıyla	 birebir	 örtüşen	 asılsız	 iddialar”	
içerdiğini	öne	sürdü,	BM	İnsan	Hakları	Yüksek	Komiserliği’ni	“terör	örgütleriyle	işbirliği	
yapan	 bir	 kuruluş”	 olmakla	 itham	 etti.	 Raporun	 tam	 metni	 için;	
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/2018-03-
19_Second_OHCHR_Turkey_Report.pdf		
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

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

İfade	Özgürlüğü	
	
Şahin	Alpay	ve	Mehmet	Altan	hakkında	AİHM’in	
kararı	 beklenirken	AYM,	 Alpay	 hakkında	 ikinci	
kez	 hak	 ihlali	 kararı	 verildi.	 Daha	 önce	 verilen	
karara	direnen	yerel	mahkeme	bu	sefer	Alpay’ı	
ev	hapsi	şartıyla	tahliye	etti.	Alpay	20	ay	sonra	
özgürlüğüne	 kavuşurken	 AİHM	 de	 iki	 ismin	
‘özgürlük	ve	güvenlik	hakkı’	ile	‘ifade	özgürlüğü	
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hakkının’	 ihlal	 edildiğine	 hükmetti.	 AYM	 kararına	 rağmen	 tahliye	 edilmeyen	 Altan’ın	
“mağdur”	durumunun	değişmediği	vurgulandı.			
		
İnsan	hakları	aktivisti,	 iş	 insanı	Osman	Kavala’nın	tutukluluğu	140	günü	geride	bıraktı.	
Kavala	hakkındaki	iddianame	halen	ortada	yok...	

	
Afrin		
	
TSK	 birlikleri	 20	 Ocak’ta	 başlatılan	 Afrin	
Operasyonu’nun	 58.	 gününde	 Afrin’e	 girdi.	
Genelkurmay	 operasyon	 boyunca	 46	 askerin	
öldüğünü	 duyurdu.	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	
yeni	 hedefi	 Menbiç,	 Kobani,	 Tel	 Abyad,	
Resulayn,	Kamışlı	ve	Şengal	olarak	açıkladı.	
		
	
Sopalı	Erdoğan	
		
Mesleğe	yeni	atanacak	hâkim	ve	savcıların	kura	
töreninde	 bağımsız	 olan	 yargı	 erkinin	
temsilcileri,	 yürütme	 erkini	 ayakta	 karşıladı,	
her	sözünü	alkışladı.	
		
	
	
	
	

	
OHAL	
		
Birleşmiş	 Milletler	 (BM)	 İnsan	 Hakları	 Yüksek	
Komiserliği,	OHAL'e	son	verilmesini	istedi;	“Çok	
geniş	 kapsamlı	 insan	 hakları	 ihlallerine	 yol	
açtı.”	 dedi.	 Ankara,	 	 Yüksek	 Komiserliği	 “terör	
örgütleriyle	işbirliği	yapan	bir	kuruluş”	olmakla	
itham	etti.	
		
	
	
	

	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• 20	 Mart	 ve	 22	 Mart	 günleri	 Marmara	 Üniversitesi'nden	 akademisyenlerin	
duruşmaları	İstanbul	37.	Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	görüldü.	Gelecek	duruşmalar	
11	Ekim’e	ertelendi.	
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• 21	 Mart	 günü	 kapatılan	 Taraf	 gazetesinin	 28	 Kasım	 2013	 tarihli	 sayısında,	
“Gülen’i	Bitirme	Kararı	2004	MGK’da	Alındı”	manşetine	konu	haberle	ilgili	olarak,	
haberi	 yazan	 Gazeteci	 Mehmet	 Baransu	 ile	 gazetenin	 Eski	 Sorumlu	 Yazı	 İşleri	
Müdürü	 Murat	 Şevki	 Çoban’ın	 52’şer	 yıl	 hapis	 istemiyle	 yargılandığı	 dava	
görüldü.	Mahkeme,	 Baransu’nun	 savunmasını	 bilgisayarda	 hazırlayabilmesi	 için	
cezaevine	 müzekkere	 yazılmasına	 karar	 vererek	 bir	 sonraki	 duruşmayı	 27	
Haziran’a	erteledi.	

• 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.	 22	Mart	 günü	 Diyarbakır	 5.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesi'nde	
görülen	duruşmada	 savcı	 davadaki	 eksikliklerin	 tamamlanmasını	 talep	 etti.	 Ara	
kararını	 açıklayan	 mahkeme	 heyeti,	 raporlu	 olduğu	 için	 duruşmaya	 gelmeyen	
Müftüoğlu	 hakkında	 zorla	 getirme	 kararı	 verdi.	 Mahkeme,	 eksiklerin	
tamamlanması	için	davayı	8	Haziran'a	erteledi.	

• HDP'nin	 önceki	 dönem	 Eş	 Genel	 Başkanı	 Selahattin	 Demirtaş'ın	 ‘Türkiye	
Cumhuriyeti	 hükümetini,	 yargı	 organlarını,	 askeri	 veya	 emniyet	 teşkilatını	
aşağılamak’	 suçları	 ile	 yargılandığı	 dava	 devam	 etti.	 Duruşma	 23	 Mart	 günü	
Ankara	 35.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi'nde	 görüldü.	 Duruşmaya	 getirilmeyen	
Demirtaş,	 SEGBİS	 ile	 bağlanmayı	 kabul	 etmediği	 için	 duruşmaya	 katılmadı.	
Mahkeme	 heyeti	 bir	 önceki	 duruşmada	 istenilen	 bilirkişi	 raporunun	 hazır	
olmaması	 ve	 Demirtaş’ın	 duruşmaya	 katılmaması	 sebebiyle	 duruşmayı	 13	
Ağustos’a	erteledi.		

• Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanı	Bakan	Berat	Albayrak’ın	RedHack	tarafından	ele	
geçirilen	e-posta	hesabındaki	bilgileri	haberleştirdiği	için	yargılanan	Diken	haber	
sitesinin	 editörü	 Tunca	 Öğreten,	 BirGün	 gazetesi	 muhasebe	 bölümü	 çalışanı	
Mahir	Kanaat,	kapatılan	Dicle	Haber	Ajansı’nın	(DİHA)	eski	haber	müdürü	Ömer	
Çelik,	 eski	 DİHA	 muhabiri	 Metin	 Yoksu,	 Etkin	 Haber	 Ajansı	 (ETHA)	 Haber	
Müdürü	 Derya	 Okatan	 ve	 Yolculuk	 Gazetesi	 Sorumlu	 Yazı	 İşleri	 Müdürü	 Eray	
Sargın’ın	davasının	dördüncü	duruşması	görüldü.	Sanıklar	hakkındaki	yurt	dışına	
çıkış	 yasağının	 devam	 ettirilmesine	 karar	 veren	 İstanbul	 29.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi	duruşmayı	13	Eylül	2018	saat	10:00’a	erteledi.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• 27	 Mart	 günü	 Ferhat	 Tunç’un	 terör	 örgütü	 propagandası	 yaptığı	 gerekçesiyle	
yargılandığı	dava	İstanbul	36.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• 27	 ve	 29	Mart	 günü	Marmara	 Üniversitesi'nden	 akademisyenlerin	 duruşmaları	
İstanbul	 37.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	 görülecek.	 Duruşmalar	 saat	 09.00	
itibariyle	başlayacak.	

		
	

	


