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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	14/18,	6	Nisan	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	
***	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan,	 beraberindeki	 sanat	 ve	 spor	 camiasından	 ünlülerle	
Hatay’daki	 sınır	 karakolunu	 askeri	 kamuflajla	 ziyaret	 etti.	 “Dünyanın	 hiçbir	 yerinde	
‘ülkesinden	 ve	 milletinden	 kopuk	 sanatçılarla	 sporcuların	 görülemeyeceğini”	 ve	 “ülkede	
eskiden	beri	böyle	bir	kesim	bulunuyor	olsa	da	hamdolsun	sayıları	gittikçe	azalıyor”	diyen	
Cumhurbaşkanı,	Türkiye’nin	“askeri	zaferler,	sanat	alanındaki	özgün	çalışmalar,	spordaki	
başarılar	ve	diplomasideki	dik	duruşu”yla	gelişip	ilerlediğini	kaydetti.	
	

***	37	ülkeden	1250	akademisyen	gözaltına	alınan	Boğaziçi’li	öğrencilere	destek	verdi.	
Erdoğan	ise	öğrencileri	hedef	almayı	sürdürdü;	“Her	terörist	bir	mankurttur.	Ülkesinin	ve	
milletinin	 aleyhine	 çalışanlar	 da	 birer	 mankurttur...	 Bunlar	 öğrenci	 kılığına	 girip	
şehitlerimizin	 anılmasını	 engellemeye	 kalkar.”	 dedi.	 Yaklaşık	 iki	 haftadır	 gözaltında	
tutulan	öğrencilerden	10’u	tutuklandı.	(Ayrıntılar	bültende...)	
	

***	Mersin'de	yapılması	planlanan	Akkuyu	Nükleer	Santrali'nin	temeli,	Cumhurbaşkanı	
Erdoğan	 ve	 Rusya	 Devlet	 Başkanı	 Putin'in	 katıldığı	 törenle	 atıldı.	 Ardından	 yapılan		
Türkiye,	Rusya	ve	 İran	 liderler	 zirvesinin	 sonuç	bildirisinde	Suriye'de	 siyasi	 çözüm	ve	
toprak	 bütünlüğünün	 korunması	 öne	 çıktı.	 PYD/YPG'ye	 terör	 örgütleri	 arasında	 yer	
verilmemesi	dikkat	çekti.	
	

***	Hükümet	 Sözcüsü	Bekir	Bozdağ	 "OHAL'in	uzama	 ihtiyacı	 ortadadır"	 dedi.	OHAL	en	
son	 19	 Ocak'ta	 6.	 kez	 uzatılmıştı.	 Yaşanan	 hak	 ihalleriyle	 ilgili	 bir	 rapor	 hazırlayan	
MAZLUMDER,	OHAL	kararnameleriyle	keyfî	uygulamaların	önünün	açıldığını	belirtti.			
	

***	AİHM'in	14	gün	önce	hakkında	ihlal	kararı	vermesine	rağmen	hala	tahliye	edilmeyen	
tutuklu	 gazeteci	 Mehmet	 Altan'ın	 avukatı	 Engin	 Cinmen,	 Adalet	 Bakanlığı'nın	 henüz	
AİHM	kararını	Türkçeleştirip	yerel	mahkemeye	göndermediğini	söyledi.	
	

***	Geçen	hafta	kayyum	atanan	Özgürlükçü	Demokrasi	gazetesine	yönelik	operasyonlar	
bu	 hafta	 da	 sürdü.	 “Gizlilik”	 kararı	 bulunan	 soruşturmada	 gözaltına	 alınanların	 sayısı	
33’e	çıktı.	20	matbaa	çalışanı	tutuklandı.	(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	Zaman	gazetesinin	eski	yazarları	ve	yöneticilerine	açılan	davada	savcılık;	Ali	Bulaç,	
Mümtazer	Türköne	ve	Şahin	Alpay	hakkında	"Anayasayı	 ihlal"	suçundan	ağırlaştırılmış	
müebbet	hapis	cezası	istedi.	
	

***	 İçişleri	 Bakanlığı,	 	 26	 Mart	 -	 2	 Nisan	 arasında	 bir	 haftalık	 sürede	 sosyal	 medya	
paylaşımlarıyla	ilgili	242	soruşturma	açıldığını	duyurdu.	(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	Cumhuriyet	gazetesinin	eski	Genel	Yayın	Yönetmeni	Can	Dündar	hakkında,	gıyabında	
tutuklama	ve	kırmızı	bülten	çıkarılması	kararı	verildi.	
	

***	Barış	İçin	Akademisyenlerin	“Bu	suça	ortak	olmayacağız”	bildirisini	imzaladıkları	için	
‘terör	örgütü	propagandası’	ile	suçlanan	akademisyenlerden	dördü	daha	mahkum	oldu.	
(Haberin	devamı	bültende...)	
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***	Enflasyon,	mart	ayında	yüzde	0,99	artarken,	yıllık	bazda	yüzde	10,23	oldu.	Enflasyon	
beklentilerin	 üzerinde	 çıktı.	 Liranın	 Dolar	 ve	 Euro	 karşısındaki	 değer	 kaybı	 sürüyor.	
Dolar,	Türk	Lirası	karşısında	tüm	zamanların	rekorunu	kırdı. 
	

***	Almanya,	Türkiye’den	gelen	iltica	taleplerinin	son	iki	yılda	beş	kat	arttığını,	2016’da	
kabul	edilen	iltica	talebi	yüzde	8	iken	bu	oranların	yüzde	42’e	yükseldiğini	açıkladı.			
	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
Erdoğan'ın	hedef	
gösterdiği	Boğaziçi’li	
öğrencilerden	10’u	
tutuklandı	
	
Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 tarafından	
hedef	 gösterildikten	 sonra	 gözaltına	
alınan	 Boğaziçi	 Üniversitesi	
öğrencilerinden	 10’u	 tutuklandı.	
‘Örgüt	 propagandası’	 suçlamasıyla	
mahkemeye	 sevk	 edilen	 17	

öğrenciden	7’sı	ise	adli	kontrol	şartıyla	serbest	kaldı.		
	
Savcılığın	Nöbetçi	Sulh	Ceza	Hâkimliği’ne	sevk	yazısında,	Afrin	Operasyonu	 için	 lokum	
dağıtılmasını	“İşgalin,	katliamın	lokumu	olmaz”	diyerek	protesto	eden	öğrencilerin	Türk	
Silahlı	 Kuvvetleri’ni	 gayri	 meşru	 bir	 güç	 olarak	 gösterdiği	 iddia	 edildi.	 Savcılık,	
öğrencilerin	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Devleti’ni	 itibarsızlaştırmak,	 operasyona	 karşı	
kamuoyu	oluşturmak	ve	toplumda	kargaşa	yaratmak	istediklerini	öne	sürdü.	

	
Dört	‘Barış	Akademisyeni’	
mahkum	edildi	
	
Barış	İçin	Akademisyenlerin	“Bu	suça	
ortak	 olmayacağız”	 bildirisini	
imzaladıkları	 için	 ‘terör	 örgütü	
propagandası’	 ile	 suçlanan	
akademisyenlerden	 dördü	 daha	
mahkum	oldu.	
	

İstanbul	 36.,	 32.	 ve	 14.	 Ağır	 Ceza	Mahkemelerinde	 görülen	 duruşmalarda	 Galatasaray	
Üniversitesi'nden	 Prof.	 Dr.	 Zübeyde	 Füsun	 Üstel,	 Marmara	 Üniversitesi'nden	 emekli	
Prof.	Dr.	Melda	Tunçay	ile	İstanbul	Üniversitesi’nden	OHAL	KHK’sıyla	ihraç	edilen	Prof.	
Dr.	 Tevfik	 Hakan	 Ongan	 ve	 Doç.	 Dr.	 Veli	 Polat'a	 1’er	 yıl	 3’er	 ay	 hapis	 cezası	 verildi.	
Üstel'in	 cezası	 hükmün	 açıklanmasının	 geri	 bırakılmasını	 talep	 etmediği	 ve	 "pişmanlık	
göstermediği”	gerekçesiyle	ertelenmedi.	Diğer	cezalar	ertelendi.		
	
Böylelikle	 imzacı	 akademisyenlere	 yönelik	 5	 Aralık	 2017'de	 başlayan	 yargılama	
sürecinde	 şu	 ana	 kadar	 mahkemeye	 çıkan	 185	 bilim	 insanından	 7’si	 hakkında	
mahkumiyet	kararı	verilmiş	oldu.	
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Bir	haftada	242	sosyal	
medya	kullanıcısı	
hakkında	yasal	işlem	
yapıldı	
	
İçişleri	Bakanlığı,	son	bir	haftada	(26	
Mart	 –	 2	 Nisan)	 sosyal	 medya	
paylaşımları	 nedeniyle	 242	 kişi	
hakkında	 soruşturma	 başlatıldığını	

duyurdu.	Bakanlık	açıklamasına	göre	sosyal	medya	kullanıcılarına	‘örgüt	propagandası’,	
‘devlet	büyüklerine	hakaret’,	 ‘halkı	kin,	nefret	ve	düşmanlığa	sevk’,	 ‘devletin	bölünmez	
bütünlüğüne	 kast”	 gibi	 suçlamalar	 yöneltildi.	 	 Bakanlığın	 verilerine	 göre	 son	 bir	 aylık	
sürede	sosyal	medya	operasyonu	kapsamında	açılan	soruşturmalar	1200’ü	aştı.			

	
Mart	ayında	41	gazeteci	
gözaltına	alındı,	83	
gazeteci	yargılandı’	
	
Özgür	 Gazeteciler	 İnisiyatifi	 (ÖGİ),	
Mart	 ayında	 basına	 yönelik	 hak	
ihlallerine	 ilişkin	 raporunu	 açıkladı.	
İnisiyatifin	 verilerine	 göre	 170	
gazeteci	 cezaevinde	 hapis.	 Son	 bir	
aylık	 sürede	 41	 gazeteci	 gözaltına	
alındı,	 2	 gazeteci	 tutuklandı.	 3	
gazeteci	 hakkında	 yeni	 davalar	

açılırken,	Mart	 ayında	 yargılamaları	 süren	 83	 gazeteciden	 30’u	 toplamda	 178	 yıl	 4	 ay	
hapis	cezasına	mahkum	oldu.	1	gazetenin	internet	sitesi	12	kez	BTK	tarafından	erişime	
engellendi,	RTÜK’e	interneti	‘denetleme’	olanağı	tanıyan	tasarı	yasalaştı.	
	
Bünyesinde	Hürriyet	ve	Posta	gazeteleri	 ile	Kanal	D	ve	CNNTürk	televizyon	kanallarını	
bulunduran	Doğan	Medya	Grubu	el	değiştirdi.	Yeni	patron	hükümete	yakınlığıyla	bilinen	
Demirören	Holding	oldu.	Ayrıca	Ordu’da	belediye	başkanıyla	 ilgili	yolsuzluk	 iddialarını	
gündeme	 taşıyan	 yerel	 bir	 televizyon	 kanalı	 mühürlendi,	 Özgürlükçü	 Demokrasi	
Gazetesi	 ve	 gazetenin	 basımının	 yapıldığı	 matbaaya	 el	 konuldu.	 Son	 bir	 haftada	 öne	
çıkan	gelişmeler	ise	şöyle;	
	
‘Özgürlükçü	 Demokrasi’	 operasyonu:	 Kayyum	 atanmasının	 gerekçesi	 Afrin	
haberleri		
	
Özgürlükçü	 Demokrasi	 gazetesi	 ve	 Gün	 Matbaacılık’a	 kayyum	 atanması	 kararı	
operasyondan	 9	 gün	 sonra	 resmiyet	 kazandı.	 Kararın	 İstanbul	 7.	 Sulh	 Ceza	 Hakimliği	
tarafından	 674	 sayılı	 Kanun	 Hükmünde	 Kararnameye	 (KHK)	 verilen	 yetkiyle	 alındığı	
belirtildi.	Gazete	ve	matbaa	‘örgüt	üyeliği’	ve	‘örgüt	propagandası’	ile	suçlandı.	Gazetenin	
Afrin	Operasyonu’yla	 ilgili	haberleri	suçlama	konusu	yapılırken,	matbaayla	 ilgili	olarak	
da	Özgürlükçü	Demokrasi	gazetesini	basmasının	yanı	sıra	basımını	yaptığı	112	kitabın	
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toplatılmış	 olması	 ve	 bu	 yayınların	 sahipleri	 ve	 genel	 yayın	 yönetmenleri	 hakkında	
açılan	davalar	gerekçe	gösterildi.		
	
28	Mart’ta	yapılan	operasyonla	gözaltına	alınan	matbaa	çalışanlarından		8’i	 ‘örgüte	üye	
olmamakla	 birlikte	 bilerek	 ve	 isteyerek	 yardım’	 iddiasıyla,	 12	 kişiyse	 ‘örgüt	 üyeliği	 ve	
propaganda’	 iddialarıyla	 tutuklandı.	 Gözaltındaki	 gazetenin	 imtiyaz	 sahibi	 İhsan	 Yaşar	
ve	Sorumlu	Yazıişleri	Müdürü	İshak	Yasul	de	‘örgüt	üyesi	olmak’	ve	‘örgüt	propagandası’	
suçlamasıyla	 tutuklanmaları	 talebiyle	 mahkemeye	 sevk	 edildi.	 Bülten	 yayına	 girdiği	
sırada	iki	ismin	adliyedeki	işlemleri	sürüyordu.	Ayrıca	gazete	editörleri	ve	çalışanları	da	
halen	gözaltında.	Operasyon	kapsamındaki	gözaltıların	sayısı	toplamda	33’e	ulaşmıştı.		
	
Gazeteci	Hasan	Cemal’e	‘örgüt	propagandası’ndan	hapis	cezası	
	
Bir	internet	sitesinde	15	Mayıs	2013'te	yayımlanan	"Çekilme	Günlüğü"	başlıklı	yazı	dizisi	
nedeniyle	 yargılanıp	 beraat	 eden	 ancak	 istinaf	 mahkemesinin	 beraat	 kararını	
bozmasıyla	yeniden	yargılanan	gazeteci	Hasan	Cemal,	1	yıl	6	ay	22	gün	hapis	cezasına	
çaptırıldı.	 Cemal’i	 ‘örgüt	 propagandası’ndan	 mahkum	 eden	 İstanbul	 24.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi,	 gazetecinin	 daha	 önce	 İstanbul	 22.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	 de	 aynı	
suçlamayla	1	yıl	3	ay	hapis	cezası	almış	olduğunu	dikkate	alarak	ceza	infazının	3	ay	22	
gün	hapis	olarak	yapılmasına	karar	verdi.	Cezayı	erteledi.	
	
“Yerim	destanınızı”	diyen	gazeteciye	hapis	cezası	
	
15	Temmuz	darbe	girişimiyle	ilgili	olarak	kaleme	aldığı	“Yerim	destanınızı”	başlıklı	köşe	
yazısı	 nedeniyle	 yargılanan	 gazeteci	 Yeliz	 Koray,	 1	 yıl	 3	 ay	 hapis	 cezasına	 çarptırıldı.	
Ceza	ertelendi.	Kocaeli	2.	 Sulh	Ceza	Mahkemesi,	Temmuz	ayında	bir	 internet	 sitesinde	
yayınlanan	 yazı	 nedeniyle	 gazeteciyi	 ‘halkı	 kin	 ve	 düşmanlığa	 alenen	 tahrik	 etmek’		
suçlamasıyla	mahkum	etti.		
	
Saldırıya	uğrayan	Afrika	gazetesi	ile	röportaj	yapan	gazeteciye	dava			
	
‘Afrin	 Operasyonu’yla	 ilgili	 attığı	 manşet	 nedeniyle	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’ın	 hedef	
gösterdiği	 Afrika	 gazetesinin	 genel	 yayın	 yönetmeni	 Şener	 Levent	 ile	 röportaj	 yapan	
gazeteci	Ahmet	Kanbal’a	İzmir	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	dava	açıldı.	Kanbal;	Kıbrıs’ta	
yayın	 yapan	 ve	 Erdoğan’ın	 açıklamalarının	 ardından	 saldırıya	 uğrayan	 gazeteyle	 ilgili	
“Afrika	Gazetesi	Genel	Yayın	Yönetmeni	Şener:	Onlar	için	fetih	benim	için	işgal”	başlıklı	bir	
haber	hazırlamıştı.	Haberi	sosyal	medyada	da	paylaşan	gazeteci	‘örgüt	propagandası’	ile	
suçlandı,	9	yıla	kadar	hapsi	istendi.		
	
Türkiye’nin	tek	günlük	Kürtçe	gazetesi	kağıt	baskıya	son	verdi	
	
Özgürlükçü	Demokrasi	gazetesiyle	birlikte	Gün	Matbaacılık’a	da	yapılan	polis	baskınının	
ardından	 Türkiye’nin	 tek	 günlük	 Kürtçe	 gazetesi	 olan	 Welat’ın	 basımı	 yapılamıyor.	
Başka	 hiçbir	 matbaa	 gazeteyi	 basmayı	 kabul	 etmezken,	 Welat	 yönetimi	 gazeteyi,	
fotokopi	 yoluyla	 çoğaltarak	 abonelerine	 ulaştırma	 kararı	 aldı.	 Ardındansa	 matbaalara	
yönelik	 tehditlerden	 dolayı	 kağıt	 baskısına	 son	 verdiğini	 açıkladı.	 Tehdidin	
dağıtımcılardan	abonelerine	kadar	uzandığını	söyleyen	gazetenin	imtiyaz	sahibi	Zeynel	
Abidin	 Bulut	 “Hiçbir	 zaman	 vazgeçmeyeceğimiz	 anadil	 yayıncılığımızı	 internet	 üzerinde	
daha	yaygın	ve	etkili	bir	şekilde	sürdüreceğiz”	dedi.	
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Oyuncu	Füsun	Demirel:	
“Sadece	işimi	istiyorum”	
	
Oyuncu	 ve	 çevirmen	 Füsun	 Demirel,	
son	 üç	 yıldır	 kendisiyle	 çalışmayan	
yapımcı	 ve	 yönetmenlere	 tepki	
gösterdi.	Bugüne	kadar	60	kadar	film	
ve	 20	 dizide	 rol	 alan	 ve	 12	 ulusal	
ödül	 sahibi	 sanatçı	 Instagram	
hesabından	 bir	 paylaşım	 yaparak	 “3	
yıldır	 sadece	 işimi	 istiyorum…	Hiç	mi	
yürekli	 bir	 yapımcı	 bir	 yönetmen	

kalmadı?…”	dedi.	
	
Demirel,	2016	yılında	“Bir	gerilla	annesini	oynamak	istiyorum”	açıklaması	sonrası	hedef	
gösterilmiş	ve	rol	aldığı	dizinin	kadrosundan	çıkarılmıştı.	16	Nisan	2017’deki	Başkanlık	
Referandumu	 öncesi	 de	 “Son	 yıllarda	 giderek	 artan	 adaletsizlik	 ve	 hukuksuzluğa	 karşı	
‘Hayır’	demek	yurttaşlık	görevidir”	ifadelerini	kullanmıştı.	
	

Sivil	itaatsizlere	beraat	
	
Erol	 Önderoglu,	 Şebnem	 Korur	
Fincancı	 ve	 Ahmet	 Nesin’in	 Özgür	
Gündem	 gazetesi	 “Nöbetçi	 Yayın	
Yönetmenliği”	kampanyası	nedeniyle	
tutuklanmalarının	 ardından	 onlar	
için	 bir	 sivil	 itaatsizlik	 eylemi	
yaparak	yargılanmalarına	neden	olan	
“suç”larına	 iştirak	 eden	 3	 isim	
hakkındaki	dava	sonuçlandı.	İstanbul	

13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 ‘örgüt	 propagandası’	 suçlamasıyla	 yargılanan	 hak	
savunucularının	 beraatine	 karar	 verdi.	 Sivil	 itaatsizlerden	 Şanar	 Yurdatapan	 kararı	
istinafa	götüreceğini	açıkladı.	
	

Valilikten	nükleer	karşıtı	
protestolara	yasaklama	
	
Mersin	 Valiliği,	 Akkuyu	 Nükleer	
Santrali’nin	 temel	 atma	 töreni	
boyunca	 olası	 protestoların	 önüne	
geçmek	 için	 kentte	 bir	 gün	 boyunca	
her	türlü	eylem	ve	etkinliği	yasakladı.	
Ayrıca	 protesto	 amacıyla	 gelecek	
olan	 grupların	 santralin	 inşa	

edileceği	 Büyükeceli	 Mahallesi’ne	 girişleri	 de	 valilik	 kararıyla	 yasaklandı.	 Bölgeye	
gitmek	isteyen	Nükleer	Karşıtı	Platform	(NKP)	üyeleri	polis	tarafından	engellendi.			
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MAZLUMDER'den	OHAL	
raporu	
	
İnsan	 Hakları	 ve	 Mazlumlar	 İçin	
Dayanışma	 Derneği	 (MAZLUMDER)	
İstanbul	 Şubesi,	 OHAL	 dönemi	
yaşanan	hak	ihalleriyle	ilgili	bir	rapor	
yayınladı,	 "yaşanan	 gelişmelerin	
endişe	yarattığını"	söyledi.	
	

Raporda,	darbe	teşebbüsü	sonrası	ilan	edilen	OHAL	döneminde	özellikle	yürürlüğe	giren	
kararnamelerle	 keyfî	 uygulamaların	 önü	 açıldığı,	 olağanüstü	 dönemlerde	 dahi	
dokunulmaz	kabul	 edilen	bazı	 temel	haklara	 aykırı	 düzenlemeler	 yapıldığı	 vurgulandı.	
Bu	süreçte,	hukukun	 temel	prensiplerinin	 “yara	aldığı”	ve	bu	durumun	 telafisi	 çok	zor	
belki	de	imkânsız	mağduriyetler	doğurduğu	belirtildi.	
	
“Anayasa	 Mahkemesi’nin	 KHK’leri	 en	 azından	 temel	 hak	 ve	 özgürlükler	 bağlamında	
denetlemesi	 ve	 insan	hakları	 ihlallerine	 yol	 açan	düzenlemelerin	 iptali	 etmesi	 gerekiyor”	
diyen	 dernek,	 darbeyle	 mücadelenin	 hukuk	 içinde	 kalınarak	 yapılmasını,	 ciddi	 hak	
ihlallerine	yol	 açmış	ve	yeni	hak	 ihlallerini	üretme	potansiyeline	 sahip	OHAL’in	bir	 an	
önce	sona	erdirilmesini	ve	dokunulmaz	kabul	edilen	hakları	zedeleyici	uygulamalardan	
uzak	durulmasını	istedi.	Raporun	tamamına	erişim	için;	https://goo.gl/QvgTBZ		

	
2017’de	1500’den	fazla	
AİHM	kararını	
uygulamayan	Türkiye	
11,6	milyon	Euro	
tazminat	ödedi	
	
Avrupa	 Konseyi,	 2017	 yılında	
AİHM’nin	 kararlarını	 uygulamayan	

ülkeler	arasında	Rusya	ve	Türkiye'nin	başı	 çektiğini	açıkladı.	Listede	en	üst	 sırada	yer	
alan	Rusya'yı,	bin	500'den	fazla	kararı	henüz	uygulamaya	geçirmemiş	olan	Türkiye	takip	
ediyor.	Rusya,	aynı	zamanda	geçen	yıl	en	yüksek	miktarda	 tazminat	ödeyen	ülke	oldu.	
Rusya	 aleyhinde	 çıkan	 kararlar	 nedeniyle	 toplam	 14	 milyon	 600	 bin	 Euro	 tazminat	
öderken	 Türkiye	 11	 milyon	 600	 bin	 Euro	 ile	 İtalya'nın	 ardından	 en	 fazla	 tazminat	
ödeyen	üçüncü	ülke	oldu.	

	
24	yıldır	tutuklu	
yargılanan	Çomak’ın	
cezası	onandı	
	
1994	 yılında	 “bölücülük”	
suçlamasıyla	tutuklanan	ve	yaklaşık	
24	 yıldır	 tutuklu	 yargılanan	 şair	
İlhan	 Çomak’ın	 müebbet	 hapis	
cezası	 Yargıtay	 16’ncı	 Ceza	 Dairesi	
tarafından	onandı.	
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Çomak	 2000	 yılında	 dönemin	 Devlet	 Güvenlik	 Mahkemesi	 (DGM)	 tarafından	 idama	
mahkum	 edilmiş,	 iyi	 hali	 dikkate	 alınarak	 cezası	 ağırlaştırılmış	 müebbete	 çevrilmişti.	
Kararın	 Yargıtay	 tarafından	 onanması	 üzerine,	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi’ne	
(AİHM)	başvurulmuştu.	AİHM,	2007	yılında	Çomak’ın	adil	yargılanmadığına	hükmetmiş,	
buna	rağmen	dava	ancak	2013’te	yeniden	görülmeye	başlamıştı.	Cezası	kesinleşmeyen	
Çomak,	 ‘delilleri	 karartabileceği’	 gerekçesiyle	 tutuklu	 yargılanıyordu.	 Kararın	
onanmasının	ardından	Çomak,	altı	yıl	daha	cezaevinde	kalacak.	
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

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

Afrin		
	
1	 Nisan	 günü	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 ve	
beraberinde	 bazı	 ünlü	 isimler	 Afrin	
Operasyonuna	destek	vermek	amacıyla	Hatay’a	
gitti.	
	
“Devleti	 gayrimeşru	 faaliyette	 bulunan	
gayrimeşru	 bir	 güç	 olarak	 gösterme	 çabası	
içerisinde”	 oldukları	 iddia	 edilen	 Boğaziçi	
Üniversitesi	öğrencilerinden	10’u	tutuklandı.	19	

Mart	 Pazartesi	 “Afrin	 lokumu”	 dağıtımı	 sırasında	 çıkan	 olayları	 takiben	 gözaltılar	
başlamış,	 2	 Nisan’da	 da	 okulun	 Güney	 Kampüs	 girişinde	 sivil	 polislerce	 yapılan	
kontrolde	 bir	 Boğaziçi	 öğrencisi	 daha	 gözaltına	 alınmıştı.	 Bu	 gözaltıyla	 birlikte	
Boğaziçi'nde	gözaltına	alınan	öğrenci	sayısı	16’ya	yükselmişti.	
	

Erdoğan	
	
Cumhurbaşkanı	 "Bazılarının	 burayı	 yaşanmaz	
bulup	yurtdışına	gitmeyi	 söylediğini	duyuyorum.	
Eğer	 Türkiye'de	 yaşamayı	 kendine	 yük	 sayanlar	
varsa	 aradıkları	 dünya	 burası	 da	 değil,	
Türkiye'de	 yaşamayan	 hele	 hele	 İstanbul'da	
yaşayamayan	 biri	 hiçbir	 yerde	 yaşayamaz.	
Türkiye'de,	 İstanbul'da	 yaşayamam	 diyenler	
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ülkemize	değil	hayata	küsmüş	demektir.	Bunların	bilet	paralarını	verip	göndermek	lazım.	
Çünkü	bunlar	ülkemize	yük"	diye	konuştu.	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	
• RSF	 temsilcisi	 Erol	 Önderoglu,	 Şebnem	 Korur	 Fincanci	 ve	 Ahmet	 Nesin’in	

tutukluluğunu	 “suçlarını”	 işleyerek	 protesto	 eden	 hak	 savunucuları	 Şanar	
Yurdatapan	 ve	 Doğan	 Özkan	 3	 Nisan	 günü,	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesi’nde	
“örgüt	propagandası”ndan	yargılandıkları	davadan	beraat	etti.	

• 3	Nisan	günü	Hasan	Cemal'in	"Çekilme	Günlükleri"	adlı	yazı	dizisi	nedeniyle	yeniden	
yargılandığı	dava	İstanbul	24.	Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	görüldü.	Mahkeme,	“Çekilme	
Günlüğü”	 yazı	 dizisi	 nedeniyle	 beraat	 ettiği	 davanın	 temyizle	 yapılan	 ikinci	
yargılamasında	Hasan	Cemal’i	yeni	yapılandırmayla	3	ay	22	gün	hapse	mahkum	etti.		

• Barış	için	Akdemisyenlere	açılan	davalar	hafta	boyunca	Çağlayan	Adliyesi’nde	devam	
etti.	 İstanbul	 36.,	 32.	 ve	 14.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemelerinde	 görülen	 duruşmalarda	
Galatasaray	 Üniversitesi'nden	 Prof.	 Dr.	 Zübeyde	 Füsun	 Üstel,	 Marmara	
Üniversitesi'ndenemekli	Prof.	Dr.	Melda	Tunçay	ile	İstanbul	Üniversitesi’nden	OHAL	
KHK’sıyla	 ihraç	edilen	Prof.	Dr.	Tevfik	Hakan	Ongan	ve	Doç.	Dr.	Veli	Polat'a	1’er	yıl	
3’er	ay	hapis	cezası	verildi.	Üstel'in	cezası	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılmasını	
talep	etmediği	 ve	 "pişmanlık	göstermediği”	 gerekçesiyle	ertelenmedi.	Diğer	 cezalar	
ertelendi.	

• 15	 Temmuz	 darbe	 girişimi	 sonrası	 Gülen	 cemaatine	 yönelik	 olarak	 başlatılan	
soruşturmalar	kapsamında	eski	Zaman	yazarları	Şahin	Alpay,	Ali	Bulaç,	Ahmet	Turan	
Alkan	 ve	 Mümtazer	 Türköne'nin	 de	 aralarında	 bulunduğu	 22’si	 tutuklu	 31	 sanıklı	
dava	 5	 Nisan	 günü,	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Savcı,	 esas	
hakkındaki	 mütalaasını	 verdi.	 Buna	 göre	 Mümtaz’er	 Türköne,	 Ali	 Bulaç	 ve	 Şahin	
Alpay’ın	 ‘anayasal	 düzeni	 ortadan	 kaldırmaya	 teşebbüs’	 	 suçundan	 ağırlaştırılmış	
müebbet,	 ‘silahlı	 terör	 örgütüne	 üye	 olma’	 suçundan	 ise	 15’er	 yıla	 kadar	 hapis	
cezasıyla	 cezalandırılması	 istendi.	Mahkeme,	 sanıkların	 esas	 hakkındaki	mütalaaya	
karşı	beyanlarda	bulunmaları	 için	duruşmayı	10-11	Mayıs’ta	Çağlayan	Adliyesi’nde	
yapılmak	üzere	erteledi.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	
• Barış	için	Akademisyenlerin	yargılamaları	devam	ediyor.	Duruşmalar,	9	Nisan	günü	

İstanbul	 32.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 12	 Nisan	 günü	 ise	 İstanbul	 35.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	

• 11	Nisan	günü	Cumhuriyet	gazetesi	yazarı	Oğuz	Güven’e	‘Cumhurbaşkanına	hakaret’	
ettiği	gerekçesiyle	açılan	dava	İstanbul	15.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	devam	edecek.	

• 11	Nisan	günü,	Diyarbakır'da	hakkında	yürütülen	soruşturma	kapsamında,	4	Kasım	
2016	tarihinde	tutuklanan	ve	Edirne	Cezaevi'nde	bulunan	HDP	eski	Eş	Genel	Başkanı	
Selahattin	 Demirtaş'ın	 yargılandığı	 dava	 Ankara	 19.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	
görülecek.	
		

	


