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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	15/18,	13	Nisan	2018)	
	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	 Suriye	 yönetiminin,	 Doğu	 Guta’nın	 Duma	 kasabasında	 muhaliflere	 karşı	 kimyasal	
silah	kullandığı	 iddia	edildi.	ABD	Başkanı	Trump	Suriye'ye	askeri	müdahale	tehdidinde	
bulundu.	 Rusya	 ve	 ABD	 arasında	 gerilim	 yükselirken	AKP	 hükümetinden	 de	 Suriye’ye	
müdahale	çağrıları	geldi.		
	

***	Rusya	Dışişleri	Bakanı	Lavrov,	Afrin’in	Suriye	hükümetinin	denetimine	bırakılacağını	
umduklarını	 söyledi.	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’ın	 cevabı	 “Biz	 kime	 teslim	 edeceğimizi	
biliriz...	 Bunun	 zamanı	 bize	 aittir;	 onu	 da	 biz	 belirleriz"	 oldu.	 	 Milli	 Savunma	 Bakanı	
Nurettin	 Canikli	 de	 “Terör	 tehdidi	 sürüyor.	 Riskler	 tam	 kaldırılana	 kadar	 tedbirlerimiz	
sürer,	işimiz	bitene	kadar	kalmaya	devam	edeceğiz.”	dedi.	
	

***	 Son	 bir	 ayda	 Türk	 Lirası	 Dolar	 karşısında	 yüzde	 8,	 Euro	 karşısında	 ise	 yüzde	 8.7	
değer	kaybetti.	“Ekonomi	üzerinden	oyunlar	oynuyorlar”	diyen	Cumhurbaşkanı	Erdoğan,	
“Bizi	döviz	kuru,	möviz	kuru	üzerinden	terbiye	edemezler”	dedi.	
		

***	Hükümet	OHAL’i	yedinci	kez	uzatmaya	hazırlanırken	Cumhurbaşkanı	Erdoğan	15	yıl	
önce	 iktidara	 geldiklerinde	 OHAL’i	 kaldırdıklarını	 belirterek	 “O	 dönemki	 OHAL	 ile	
bugünkü	OHAL’in	alakası	yok.	Hak	ve	özgürlükler	konusunda	herhangi	bir	kısıtlama	yok”	
diye	konuştu.	
	

***	Cumhurbaşkanı	Erdoğan,	Avrupa'da	yaşayan	Türklere	bulundukları	ülkede	siyasette	
etkili	 olma	 çağrısı	 yaptı.	 Erdoğan,	 "Etkin	 olalım	 ki	 orada	 haklarımızı	 çok	 daha	 iyi	
kullanalım"	dedi.	
	

***	 Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 CHP	 lideri	 Kemal	 Kılıçdaroğlu	 hakkında	
‘Cumhurbaşkanı'na	hakaret’	 suçlamasıyla	 fezleke	hazırladı.	Ayrıca	8	HDP'li	milletvekili	
hakkında	da	yaptıkları	konuşmalar	ve	sosyal	medya	paylaşımları	nedeniyle	4	ayrı	suçtan	
fezleke	hazırlandı.	(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	 “Barış	 Bildirisi”	 nedeniyle	 yargılanan	 akademisyenlerden	 beşi	 daha	mahkum	 oldu.	
(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	 Kayyum	 atanan	 Özgürlükçü	 Demokrasi	 gazetesine	 yönelik	 operasyonda	
tutuklananların	sayısı	26’ya	çıktı.	(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	 İçişleri	Bakanlığı,	2-9	Nisan	 tarihleri	arasında	sosyal	medya	paylaşımları	nedeniyle	
154	kişi	hakkında	soruşturma	başlatıldığını	duyurdu.	
	

***	 İHD’nin	 2017	 yılı	 hak	 ihlalleri	 raporunda,	 “OHAL	 yönetimi	 neredeyse	 kalıcı	 hale	
getirildi...	Türkiye’nin	insan	hakları	ekseni	kaydı”	tespiti	yapıldı.	(Ayrıntılar	bültende...)	
	

***	 İnsan	 Hakları	 İzleme	 Örgütü,	 Afrin’de	 Türkiye’nin	 öncülüğünü	 yaptığı	 askeri	
harekâttan	kaçan	sivillerin	yiyeceğin,	temiz	suyun	ve	tıbbi	malzemelerin	yetersiz	olduğu	
bölgelerde	 sıkışmış	 durumda	 olduğunu,	 Afrin’de	 kalanların	 durumunun	 ise	 yağma	 ve	
tahribat	nedeniyle	kötüleştiğini	bildirdi.	
	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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Mahkum	edilen	'Barış	
Akademisyenleri’	
	
“Bu	 suça	 ortak	 olmayacağız”	
bildirisini	 imzaladıkları	 için	 ‘terör	
örgütü	 propagandası’	 ile	 suçlanan	
akademisyenlerden	 beşi	 daha	
mahkum	 oldu.	 İstanbul	 	 32.	 Ağır	
Ceza	 Mahkemesi,	 İstanbul	 Teknik	
Üniversitesi’nden	Dr.	Stefo	Benlisoy,	

Özyeğin	 Üniversitesi’nden	 Yrd.	 Doç.	 Dr.	 Yasemin	 Gülsüm	 Acar,	 İstanbul	
Üniversitesi’nden	ihraç	edilen	Doç.	Dr.	Erhan	Keleşoğlu,	Yıldız	Teknik	Üniversitesi’nden	
ihraç	edilen	Arş.	Gör.	 İrfan	Emre	Kovankaya	ve	Van	Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi’nden	Yrd.	
Doç.	Dr.	Sharo	İbrahim	Garip’i	1’er	yıl	3’er	ay	hapse	mahkum	etti,	cezalar	ertelendi.		
	
Böylece	 şu	 ana	 kadar	 mahkum	 edilen	 akademisyenlerin	 sayısı	 12’ye	 yükseldi.	 İmzacı	
akademisyenler	 hakkında	 ayrı	 ayrı	 açılan	 davalarda	 şu	 ana	 kadar	 187	 bilim	 insanı	
mahkemeye	 çıkarken,	 sonuçlanan	 davalarda	 toplamda	 15	 yıl	 hapis	 cezası	 verildi.	 	 Bu	
isimlerden	Prof.	Dr.	Zübeyde	Füsun	Üstel’in	cezası	ertelenmedi.	

	
Kılıçdaroğlu	hakkında	
‘Erdoğan’a	hakaret’ten	
fezleke	
	
Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	CHP	
lideri	 Kemal	 Kılıçdaroğlu	 hakkında	
‘Cumhurbaşkanı'na	 hakaret’	
suçlamasıyla	 fezleke	 hazırladı.	
Savcılık,	 CHP	 liderinin	 5	 Ocak'ta	

Beşiktaş	 Belediyesi'nde	 yaptığı	 konuşma	 nedeniyle	 4	 yıl	 8	 aya	 kadar	 hapisle	
yargılanabilmesi	için	dokunulmazlığının	kaldırılmasını	istedi.	
	
Kılıçdaroğlu	 Beşiktaş	 Belediye	 Başkanının	 İçişleri	 Bakanlığı	 tarafından	 görevden	
alınması	üzerine	yaptığı	konuşmada	“Man	Adası	belgelerini”	ve	“17-25	Aralık	yolsuzluk	
soruşturmalarını”	 hatırlatmış,	 Belediye	 Başkanı	 Murat	 Hazinedar’ın	 “FETÖ”	 üyeliğiyle	
suçlanmasına	karşı	Erdoğan’a	 “Devletin	valilerini,	 kaymakamlarını,	 emniyet	müdürlerini	
FETÖ’cülere	 sen	 teslim	 etmedin	 mi?	 Ben	 senin	 ne	 kadar	 iyi	 FETÖ’cü	 olduğunu	 çok	 iyi	
biliyorum.”	diyerek	tepki	göstermişti	
	

HDP'li	sekiz	milletvekili	
hakkında	fezleke	
düzenlendi	
	
Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	
HDP’li	 sekiz	 milletvekili	 hakkında	
yaptıkları	 	 konuşmalar	 ve	 sosyal	
medya	 paylaşımlarını	 nedeniyle	
fezleke	 düzenlendi.	 Milletvekilleri,	
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‘Türk	 milletini,	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Devletini,	 Hükümetini,	 devletin	 askerini	 veya	
emniyet	 teşkilatını	 alenen	 aşağılamak’,	 ‘terör	 örgütü	 propagandası	 yapmak’,	 ‘Siyasi	
Partiler	Kanunu'na	aykırı	davranmak’	ve	‘Cumhurbaşkanına	hakaret’	ile	suçlandı.	Osman	
Baydemir,	Alican	Önlü,	Feleknas	Uca,	Sibel	Yiğitalp,	Nadir	Yıldırım,	Dilek	Öcalan,	Mizgin	
Irgat	ve	Garo	Paylan’ın	dokunulmazlıklarının	kaldırılması	talebiyle	hazırlanan	fezlekeler	
TBMM	Başkanlığı’na	sunulmak	üzere	Adalet	Bakanlığı'na	gönderildi.	
	

Yeniden	yargılanan	
tutuklu	HDP	Muş	
Milletvekili	Özkan'a	hapis	
cezası	
	
Hakkında	verilen	mahkumiyet	kararı	
istinaf	 mahkemesi	 tarafından	
bozulan	 HDP	Muş	Milletvekili	 Burcu	
Çelik	 Özkan	 yeniden	 yargılama	

sonucu	3	ayrı	suçlamadan	7	yıl	3	ay	10	gün	hapse	çarptırıldı.	
	
Özkan,	 7	 Haziran	 2015	 seçimlerinin	 ardından	 Muş	 Belediye	 Meydanı’nda	 yaptığı	
konuşma	 nedeniyle	 Muş	 1.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nce	 'terör	 örgütüne	 üye	 olmamakla	
birlikte,	 bilerek	 ve	 isteyerek	 terör	 örgütüne	 yardım	ve	 yataklık	 etmek'	 suçundan	6	 yıl	
hapse	 mahkum	 edilmiş,	 Erzurum	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi	 2.	 Ceza	 Dairesi,	 yerel	
mahkemenin	 kararını	 bozarak,	 davanın	 tekrar	 görülmesine	 karar	 vermişti.	 İstinaf	
mahkemesi	 yeniden	 yargılama	 sonucunda	milletvekilini	 ‘örgütün	 korkutucu	 gücünden	
yararlanarak	 tehdit’	 suçundan	 5	 yıl,	 ‘örgüt	 propagandası’ndan	 1	 yıl	 3	 ay,	 ‘silahlı	 terör	
örgütüne	 üye	 olmamakla	 birlikte	 örgüt	 adına	 suç	 işlemek’ten	 de	 1	 yıl	 10	 gün	 hapis	
cezasına	mahkum	etti,	tutukluluk	halinin	devamına	hükmetti.				

	
Özgürlükçü	Demokrasi	
gazetesine	operasyon:	6	
gazeteci	tutuklandı	
	
Özgürlükçü	 Demokrasi	 gazetesine	
İstanbul	 7.	 Sulh	 Hakimliği	 kararıyla	
kayyum	 atanmasıyla	 başlatılan	
operasyon	 kapsamında	 gözaltına	
alınan	 9	 medya	 çalışanından	 6’sı	
‘örgüt	 üyesi	 olmak’	 ve	 ‘örgüt	
propagandası	 yapmak’	 suçlamasıyla	
tutuklandı.	 Tutuklananlar	 arasından	

gazetenin	 İmtiyaz	 Sahibi	 İhsan	 Yaşar	 ve	 Sorumlu	 Yazıişleri	 Müdürü	 İshak	 Yasul	 da	
bulunuyor.		
	
Özgür	 Gündem'in	 16	 Ağustos	 2016'da	 kapatılmasının	 ardından	 yayına	 başlayan	
gazeteye	 ve	 basımının	 yapıldığı	 Gün	 Matbaası’na	 28	 Mart’ta	 baskın	 düzenlenmiş,	
operasyon	kapsamında	33	gazete	ve	matbaa	çalışanı	gözaltına	alınmıştı.	Bu	 isimlerden	
26’sı	tutuklandı.		
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İstinaf	Mahkemesi	Eren	
Keskin'e	verilen	para	
cezasını	onadı	
	
KHK	 ile	 kapatılan	 Özgür	 Gündem	
Gazetesi	 Eş	 Genel	 Yayın	 Yönetmeni	
Eren	 Keskin'e	 verilen	 3	 bin	 TL	 para	
cezası	 istinaf	 mahkemesi	 tarafından	
onandı.	 Keskin,	 19	 Nisan	 2016	
tarihinde	 yayınlanan	 “Radikal	
kötülük”	 başlıklı	 köşe	 yazısı	
nedeniyle	 İstanbul	 2.	 Asliye	 Ceza	

Mahkemesi	 tarafından	 ‘Türkiye	 Cumhuriyeti	 Devleti’nin	 kurum	 ve	 kuruluşlarını	
aşağılamak’	 suçlamasıyla	 6	 ay	 hapse	mahkum	edilmiş,	mahkumiyet	 adli	 para	 cezasına	
çevrilmişti.	Hakkında	143	dava	olan	Keskin’e	bugüne	kadar	355	bin	920	TL	para	cezası	
verilirken,	bunun	105	bin	920	TL’si	onandı.	Yargıtay’da	ise	onaylamayı	bekleyen	250	bin	
TL	para	cezası	ve	12	yıl	6	ay	hapis	cezası	bulunuyor.	
	

Üç	 gazeteciye	 11	 yıl	 3	 ay	
hapis	cezası	
	
İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	
Demokratik	 Ulus	 gazetesinde	
yayınlanan	 haberler	 nedeniyle	
haklarında	 ‘örgüt	 propagandası’	
suçlamasıyla	 dava	 açılan	 gazetenin	
Sorumlu	 Yazı	 İşleri	 Müdürü	 Nuray	
Candan,	 İmtiyaz	Sahibi	Kemal	Sancılı	

ve	eski	İmtiyaz	Sahibi	Ziya	Çiçekçi’yi	toplamda	11	yıl	3	ay	hapse	mahkum	etti.	
	
Evrensel	gazetesinin	
“Paradise	Papers”	
haberlerine	dava	
	
Türkiye’nin	 de	 arasında	 olduğu	 50	
ülkeden	 120’den	 fazla	 politikacı	 ile	
çok	 sayıda	 iş	 insanının	 off	 shore	
hesaplarıyla	 ilgili	 “Paradise	 Papers”	
olarak	 adlandırılan	 belgeleri	

haberleştiren	Evrensel	gazetesine	‘hakaret’	ve	‘iftira’	suçlamalarıyla	dava	açıldı.	
	
Belgelerde	 Enerji	 ve	 Tabii	 Kaynaklar	 Bakanı	 Berat	 Albayrak’ın	 adı	 geçmiş,	 Başbakan	
Binali	 Yıldırım’ın	 iki	 oğlunun	 da	 ‘off	 shore’	 şirket	 sahibi	 olduğunu	 ortaya	 çıkmıştı.	 8	
Kasım	2017	tarihinde	“Paradise	Papers	kayıtlarından	Albayrak	ve	ağabeyi	de	çıktı”	ve	9	
Kasım	 2017	 tarihinde	 “Paradise	 Papers:	 Kendilerine	 cennet	 halka	 cehennem”	 başlığıyla	
yayınlanan	haberler	nedeniyle	gazetenin	Eski	Sorumlu	Yazı	İşleri	Müdürü	Çağrı	Sarı’nın	
6	 yıla	 kadar	hapsi	 istendi.	 Söz	 konusu	haberlerde	HDP’li	 bir	milletvekiliyle	 CHP	Genel	
Başkan	 Yardımcısının	 konuyla	 ilgili	 açıklamaları	 yer	 alıyordu.	 Bakırköy	 2.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesi’ne	 sunulan	 iddianamede,	 savcılık,	 “haberi	 yapılan	 konuların	 somut	 verilere	
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dayanmadığını	 ve	 iki	 gün	 üst	 üste	 tekrarlanmak	 suretiyle	 bir	 algı	 oluşturmaya	 yönelik	
olduğunu”	öne	sürdü.	

	
Welat	gazetesi	hakkında	
toplatma	kararı	
	
Basıldığı	 matbaaya	 kayyum	
atandıktan	 sonra	 diğer	 matbaaların	
basımını	 yapmaması	 nedeniyle	
yayınını	 internetten	 sürdüren	 Welat	
gazetesinin	 son	 üç	 sayısı	 hakkında	
toplatma	 kararı	 çıkartıldı.	 Gazete,	
Özgürlükçü	 Demokrasi	 gazetesi	 ve	
Gün	 Matbaası’na	 yönelik	

operasyonun	ardından	30	Mart’tan	 itibaren	yazılı	basıma	son	verme	kararı	 almıştı.	 İlk	
önce	Mersin	2.	Sulh	Ceza	Hakimliği	ardından	da	Van	1.	Sulh	Ceza	Hakimliği	gazetenin	17,	
19	ve	29	Mart	tarihli	sayılarının	toplatılmasına	karar	verdi.			

	
Twitter	paylaşımları	
nedeniyle	yazar	Nurcan	
Baysal	hakkında	dava	
açıldı	
	
Afrin	 Operasyonu’na	 karşı	 sosyal	
medya	 hesabı	 üzerinden	 yaptığı	
savaş	 karşıtı	 paylaşımlar	 nedeniyle	
22	Ocak’ta	gözaltına	alınan	ve	iki	gün	
sonra	 mahkemece	 serbest	 bırakılan	
gazeteci-yazar	 Nurcan	 Baysal	

hakkında	 yürütülen	 soruşturma	 tamamlandı.	 Diyarbakır	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı	
tarafından	 hazırlanan	 ve	 Diyarbakır	 7.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nce	 kabul	 edilen	
iddianamede	 ‘halkı	 kin	ve	düşmanlığa	alenen	 tahrik	 etmek’le	 suçlanan	Baysal’ın	3	yıla	
kadar	hapsi	istendi.		

	
Sanatçı	Ferhat	Tunç’a	
HDP	mitingindeki	
konuşması	nedeniyle	
soruşturma	
	
Van	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 sanatçı	
Ferhat	Tunç	hakkında	20	Eylül	2017	
tarihinde	 Halkların	 Demokratik	
Partisi’nin	 (HDP)	 düzenlediği	
mitingde	 yaptığı	 konuşma	 nedeniyle	

soruşturma	başlattı.	
	
Sanatçı	öldürülen	gazeteci	ve	yazar	Musa	Anter’i	andığı	konuşmasında	“25	yıl	önce	büyük	
halk	 dervişini	 planlayarak,	 alçakça	 katlettiler.	 Apê	 Musa’yı	 tanımış	 olmanın	 büyük	
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onurunu	yaşayan	kardeşlerinizden	birisiyim.	Onun	çocuklarına	bıraktığı	o	masallar,	bugün	
o	 çocukların	 dillerinde	 büyük	 bir	 özgürlük	 destanına	 dönüştüler.”	 demişti.	 Tunç,	
konuşmasının	 devamında	 Aysel	 Tuğluk’un	 annesi	 Hatun	 Tuğluk’un	 cenazesine	
Ankara’da	 saldırı	 düzenlenmesine	 ve	AKP’nin	OHAL	uygulamalarına	 tepki	 göstermişti.	
Soruşturma	 kapsamında	 ifade	 veren	 sanatçı	 suçlama	 konusu	 yapılan	 tüm	 sözlerinin	
arkasında	olduğunu	belirtti.		
	

Üniversite	öğrencilerine	
“8	Mart”	soruşturması	
	
Karadeniz	 Teknik	 Üniversitesi	
Rektörlüğü,	 23	 üniversiteli	 kadın	
hakkında	 ‘8	 Mart	 Dünya	 Kadınlar	
Günü’	 eylemine	 katıldıkları	 ve	
üniversite	 kampüsü	 içerisinde	
“Çocuk	 istismarına	 dur	 de”	 yazan	
yaka	 kartları	 dağıttıkları	 için	 idari	

soruşturma	 başlattı.	 Soruşturmalara	 tepki	 gösteren	 Trabzon	 Demokratik	 Kadın	
Platformu,	“8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü’nde	yürüyüş	yapmak,	diğer	kadınlarla	bir	araya	
gelmek,	çocuk	istismarına	karşı	durma	çağrısı	yapmak	suç	değildir,	sorgulanamaz”	dedi.	

	
Ankara	Üniversitesi’nde	
bir	yılda	815	öğrenciye	
ceza	
	
OHAL	 KHK’leri	 ile	 en	 fazla	
akademisyenin	 ihraç	 edildiği	 Ankara	
Üniversitesi’nin	 idari	 faaliyet	
raporuna	 göre,	 2016-2017	 eğitim-
öğretim	 yılında	 815	 öğrenciye	

disiplin	cezası	verildi.	Bu	öğrencilerden	424’ü	okuldan	uzaklaştırıldı.	
	
Son	üç	yılda	 	soruşturmalar	sonucunda	ceza	verilen	öğrenci	sayısı	2199’a	ulaşırken	bu	
süre	 zarfından	 1249	 öğrenci	 okuldan	 atılarak	 öğrenim	 hakkı	 ellerinden	 alındı.	 Ayrıca	
rapora	 göre	 çoğunluğu	 Rektörlüğün	 hazırladığı	 listeler	 sonrasında	 ‘OHAL	
Kararnameleri’	ile	ihraç	edilen	barış	akademisyenleri	olan	76	bilim	insanı	üniversitedeki	
görevinden	 atıldı.	 Ankara	 Üniversitesi,	 ‘Barış	 İçin	 Akademisyenler’in	 en	 fazla	 tasfiye	
edildiği	üniversite	durumunda.	

	
İHD	‘2017	İnsan	Hakları	
İhlalleri	Raporu’nu	
açıkladı	
	
İnsan	 Hakları	 Derneği	 (İHD)	 OHAL	
uygulamalarıyla	 geçen	 2017	 yılında	
yaşanan	 hak	 ihlallerine	 dair	
hazırladığı	 raporu	 yayınladı.	
Derneğin	 Genel	 Merkezi’nde	
düzenlenen	 basın	 toplantısında	
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konuşan	İHD	Eş	Genel	Başkanı	Öztürk	Türkdoğan	kesintisiz	bir	şekilde	OHAL	yönetimi	
altında	 geçen	 2017	 yılında	 Türkiye’nin	 “insan	 hakları	 eksenin	 kaydığını	 ve	 tek	 kişi	
yönetimine	dayalı	rejim	değişikliğine	gidildiğini”	vurguladı.	
	
Raporun	verilerine	göre	geçtiğimiz	yıl	 33	kişi	 yargısız	 infaz	 edildi,	 silahlı	 çatışmalarda	
656	kişi	yaşamını	yitirdi,	2	bin	268	kişi	işkence	ve	kötü	muameleye	maruz	kaldı,	12	bin	
145	kişi	gözaltına	alındı,	528	kişi	hakkında	3	bin	125	yıl	hapis	cezası	verildi.	Ayrıca	halen		
213	 gazeteci	 tutuklu	 veya	 hükümlü	 olarak	 cezaevlerinde	 tutulmakta.	 Cezaevlerinde	
Türkiye'nin	13	ilinin	nüfusundan	daha	fazla	kişi	bulunuyor.	
	
Raporun	 tam	 metnine	 erişim	 için;	 http://www.ihd.org.tr/2017-insan-haklari-ihlalleri-
raporu-ohal-altinda-gecen-bir-yil/		
	

Türkiye,	Twitter’dan	
içerik	kaldırma	
taleplerinde	birinci	
sırada	
	
Dünyanın	 en	 çok	 kullanılan	 sosyal	
medya	ağlarından	biri	olan	Twitter’ın	
paylaştığı	 verilere	 göre	 Türkiye,	
Haziran-Aralık	 2017	 döneminde	 en	

çok	içerik	kaldırılması	talebi	gelen	ülke	oldu.	
	
Bu	dönemde	mahkeme	kararıyla	şirkete	ulaşan	513	içerik	kaldırıma	talebinden	 	466’sı	
Türkiye’den	 geldi.	 Twitter,	 bu	 karardan	 125’i	 hakkında	 	 ifade	 ve	 basın	 özgürlüğüne	
aykırı	 olduğu	 gerekçesiyle	 itirazda	 bulundu.	 Bu	 itirazlardan	 sadece	 7’si	 kabul	 edildi.	
Bunun	dışında	hükümet	ve	kamu	kuruluşlarından	gelen	6	bin	138	talepten	3	bin	828’i	de	
Türkiye’den	yapıldı.	Ayrıca	Twitter’ın	paylaştığı	verilere	göre	Türkiye’de	148	hesap,	322	
tweet;	başta	terörle	mücadele	yasası	olmak	ilgili	yasal	mevzuata	dayanarak	askıya	alındı.	
	
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

	
	
Gündemden	uzak	kalmayın	
	
Düzenli	olarak	güncellenen	müzemizden	gündemi	en	eğlenceli	biçimde	takip	edin.	
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Afrin		
	
Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 Afrin’in	 kime	 ne	
zaman	 teslim	 edileceğini	 kendilerinin	 bildiğini	
söyledi.	 Milli	 Savunma	 Bakanı	 ise	 terör	
tehdidinin	 sürdüğünü,	 işleri	 bitene	 kadar	
Afrin’de	kalmaya	devam	edeceklerini	ifade	etti.	
	
	
	
	
	
OHAL	
	
Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 15	 yıl	 önce	 iktidara	
geldiklerinde	 OHAL’i	 kaldırdıklarını	 belirterek	
“O	 dönemki	 OHAL	 ile	 bugünkü	 OHAL’in	 alakası	
yok.	Hak	ve	özgürlükler	konusunda	herhangi	bir	
kısıtlama	yok”	diye	konuştu.	
	
	
	
	
	

	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• Barış	için	Akademisyenlerin	yargılamaları	devam	etti.	Duruşmalar,	9	Nisan	günü	
İstanbul	32.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	12	Nisan	günü	 ise	 İstanbul	35.	Ağır	Ceza	
Mahkemesi’nde	 görülen	 durşmalarda	 5	 akademisyene	 ceza	 çıktı	 cezalar	
ertelendi.	 Görülen	 diğer	 davaların	 ertelendiği	 tarihler	 ise	 6	 Temmuz,	 17	 Ekim	
olarak	belirlendi.	

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

• 11	 Nisan	 günü,	 Diyarbakır'da	 hakkında	 yürütülen	 soruşturma	 kapsamında,	 4	
Kasım	 2016	 tarihinde	 tutuklanan	 ve	 Edirne	 Cezaevi'nde	 bulunan	 Selahattin	
Demirtaş'ın	 yargılandığı	 dava	 Ankara	 19.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesi'nde	 görülmeye	
başladı.	Bülteni	hazırladığımız	sırada	duruşma	3.	gününde	devam	ediyordu.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• İzmir’de	16	Nisan	referandum	sonuçlarını	protesto	ederken,	aralarında	Kamera	
Sokak	 kolektifi	 kurucularından,	 yönetmen,	 fotoğrafçı,	 belgeselci,	 video	 aktivist	
Kazım	 Kızıl'ın	 da	 bulunduğu	 24	 kişinin	 davası	 16	 Nisan	 İzmir	 33.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	

• Eski	HDP	Eş	Genel	Başkanı	Selahattin	Demirtaş	ile	HDP	milletvekili	Sırrı	Süreyya	
Önder’e,	 17	 Mart	 2013’te	 İstanbul	 Zeytinburnu’nda	 gerçekleşen	 Nevruz	
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kutlamaları	 sırasında	 yaptıkları	 konuşma	 sebebiyle	 "örgüt	 propagandası	
yapmak"	 iddiasıyla	 açılan	 dava	 16	 Nisan	 günü	 İstanbul	 26.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	

• Sanatçı	 Suavi'ye	 'Cumhurbaşkanına	 hakaret'	 suçlamasından	 açılan	 davanın	
üçüncü	 duruşması	 17	 Nisan	 günü	 İzmir	 33.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi'nde	
görülecek.	

• 18	Nisan	günü	Ferhat	Tunç	hakkında	"Cumhurbaşkanı'na	hakaret"	suçundan	1	yıl	
5	 aydan	5	 yıl	 8	 aya	 kadar	 hapsi	 talebiyle	 açılan	 dava	Büyükçekmece	 14.	 Asliye	
Ceza	Mahkemesi'nde	görülecek.	

• Şebnem	 Korur	 Fincancı,	 Erol	 Önderoğlu	 ve	 Ahmet	 Nesin’in	 Özgür	 Gündem	
Gazatesi’nde	 Nöbetçi	 Genel	 Yayın	 Yönetmenliği	 yaptıkları	 için	 yargılandıkları	
dava	 18	 Nisan	 günü	 saat	 10.50’de	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	
görülecek.	

• Barış	 için	 Akademisyenlere	 açılan	 davalar	 bu	 hafta	 da	 devam	 ediyor.	 18	 ve	 19	
Nisan	 günlerinde	 görülecek	 davalar	 13,	 14,	 33,	 34	 ve	 36.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemelerinde	devam	edecek.	

	
		


