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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	16/18,	20	Nisan	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	 MHP	 lideri	 Devlet	 Bahçeli	 erken	 seçim	 çağrısı	 yaptı.	 Bugüne	 kadar	 erken	 seçim	
gündemimizde	yok	diyen	Cumhurbaşkanı	Erdoğan	seçimlerin	24	Haziran	2018	tarihinde	
yapılmasına	 karar	 verdi.	 Yani	 Türkiye	 yaklaşık	 2	 aylık	 bir	 süre	 içerisinde	 başkanlık	
rejimini	öngören	bir	sistem	değişikliğini	hayata	geçirecek.		
	

***	 OHAL	 üç	 ay	 süreyle	 uzatıldı.	 20	 ayı	 geride	 bırakan	 OHAL	 uygulaması	 böylelikle	
yedinci	defa	uzatılmış	oldu.	 Seçimlerin	 erkene	alınmasıyla	Türkiye	bir	 kez	daha	OHAL	
koşulları	altında	sandık	başına	gidecek.	
	

***	Duma’da	kimyasal	silah	kullanıldığı	iddiasıyla	ABD,	İngiltere	ve	Fransa	Suriye’ye	füze	
saldırısı	 düzenledi.	 Uluslararası	 alanda	 gerilim	 yükselirken	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan		
"Operasyonu	 olumlu	 buluyoruz"	 dedi.	 Fransa	 Cumhurbaşkanı	 Macron,	 "Bu	 saldırılarla	
Ruslar	ve	Türkler'i	bu	konuda	ayırdık"	dedi.	
		

***	 Avrupa	 Komisyonu	 yıllık	 İlerleme	 Raporu’nda	 Türkiye'nin	 özellikle	 hukukun	
üstünlüğü	 ve	 temel	 haklar	 konusunda	 AB'den	 hızla	 uzaklaştığını	 belirterek	 Ankara'ya	
"OHAL'i	 gecikmeksizin	 kaldırma"	 çağrısı	 yaptı.	 Raporun	 tam	 metni	 için;	
https://goo.gl/zp4H9z		
	

***	 Halkların	 Demokratik	 Partisi	 (HDP)	 milletvekilleri	 Osman	 Baydemir	 ve	 Selma	
Irmak’ın	milletvekilleri,	haklarında	kesinleşmiş	yargı	kararları	nedeniyle	düşürüldü.	
	

***	Cumhurbaşkanı	Tayyip	Erdoğan,	“denetimsiz	ve	alabildiğine	serbest	bir	alan”	olarak	
tanımladığı	 sosyal	 medya	 için,	 “Türkiye’ye	 karşı	 yürütülen	 operasyonların	 ana	 mecrası	
haline	gelmiştir”	dedi.	Örnek	olarak	Gezi	eylemleri	ve	yolsuzluk	operasyonlarını	verdi.		
	

***	Anayasa	Mahkemesi	 (AYM),	 bireysel	 başvuru	 hakkının	 beşinci	 yılında	 verilen	 ihlal	
kararlarının	 istatistiklerini	 paylaştı.	 Buna	 göre	 ihlal	 kararları	 en	 çok	 adil	 yargılanma	
hakkı	 üzerinde	 yoğunlaşırken	 bunu	 mülkiyet	 hakkı,	 özel	 hayatın	 ve	 aile	 hayatının	
korunması	 hakkı,	 kişi	 hürriyeti	 ve	 güvenliği	 hakkı,	 ifade	 özgürlüğü	 ile	 yaşam	 hakkı	
ihlalleri	izliyor.	
	

***	 Olağanüstü	 Hal	 İşlemleri	 İnceleme	 Komisyonu,	 şu	 ana	 kadar	 yapılan	 108	 bin	 660	
başvurudan	 12	 binini	 sonuçlandırdığını	 ve	 bunlardan	 sadece	 310'u	 hakkında	 kabul	
kararı	verildiğini	açıkladı.	
	

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

OHAL	yedinci	kez	uzatıldı	
	
Türkiye'de	 15	 Temmuz	 2016'daki	
darbe	 girişimin	 ardından	 ilan	 edilen	
OHAL	 yedinci	 kez	 üç	 ay	 süreyle	
uzatıldı.	 Öte	 yandan	 Cumhurbaşkanı	
Erdoğan’ın	 24	 Haziran’da	 erken	
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seçim	 kararı	 almasıyla	 Türkiye	 birkez	 daha	 OHAL	 koşulları	 altında	 sandık	 başına	
gidecek.		
	
Tüm	tepkilere	rağmen	20	aydır	kesintisiz	bir	şekilde	yürürlükte	olan	OHAL	döneminde	
31	kanun	hükmünde	kararname	 çıkarıldı.	 160	bin	 kişi	 hakkında	 gözaltı	 işlemi	 yapıldı.	
228	bin	137	kişi	hakkında	tutuklama	kararı	verildi.	155	bin	kişi	hakkında	'silahlı	örgüte	
üye	 olmak’	 suçundan	 soruşturma	 açıldı.	 5	 bin	 705'i	 akademisyen	 112	 bin	 679	 kişi	
hakkında	 kamudan	 ihraç	 kararı	 alındı.	 Gözaltı	 süresi	 30	 güne	 çıkarıldı.	 2016	 sonuna	
kadar	 uygulanan	 bu	 süre	 Avrupa	 Konseyi'nin	 uyarılarıyla	 2017	 başında	 14	 güne	
indirildi.	
	
50	 gazete,	 20	 dergi,	 32	 televizyon,	 34	 radyo,	 30	 yayınevi	 ve	 dağıtım	 şirketi	 kapatıldı.	
Belediyelere	 kayyum	 atanması	 olanaklı	 hale	 getirildi.	 94'ü	 Demokratik	 Bölgeler	
Partisi'nden	 olmak	 üzere	 99	 belediyeye	 kayyum	 atandı.	 İçişleri	 Bakanlığı'nın	 Nisan	
2017-Mart	 2018	 dönemi	 verilerine	 göre	 toplam	 45	 bin	 415	 sosyal	 medya	 hesabı	
incelemeye	alındı	ve	tespit	edilen	17	bin	89	kişi	hakkında	işlem	uygulandı.	
	
Bu	 süre	 zarfında	 OHAL	 işlemlerine	 yönelik	 itirazları	 karara	 bağlamak	 amacıyla	
oluşturulan	 ve	 AİHM	 tarafından	 da	 “iç	 hukuk”	 yolu	 olarak	 tanınan	 OHAL	 İşlemleri	
İnceleme	Komisyonu’na	108	bin	650	başvuru	yapıldı.	10	bin	başvuru	sonuçlandırılırken	
bunlardan	sadece	310'u	hakkında	kabul	kararı	verildi.	
	
İnsan	Hakları	Ortak	Platformu	 (İHOP)	 tarafından	hazırlanan	 ve	 20	 aydır	 kesintisiz	 bir	
şekilde	sürdürüren	OHAL	uygulamaları	ve	düzenlemelerinin	bilançosunu	içeren	rapora	
erişim	için;	https://goo.gl/JXS82L		
	

“‘Çocuklar	ölmesin’	diyen	
Ayşe	Öğretmen	ve	bebeği	
hapse	girmemeli”		
	
2015	 yılında	 Kanal	 D’de	 yayımlanan	
bir	 programa	 telefonla	 bağlanarak	
Kürt	 illerindeki	 sokağa	 çıkma	
yasakları	 ve	 operasyonların	 sona	
ermesi	 için	 “Çocuklar	 ölmesin”	
diyerek	 yaptığı	 çağrı	 nedeniyle	

mahkum	olan	ve	bebeğiyle	birlikte	 	hapse	girmesine	günler	kalan	öğretmen	Ayşe	Çelik	
için	bir	imza	kampanyası	başlatıldı.	
	
Çelik,	 ‘örgüt	 propagandası’	 suçlamasıyla	 1	 yıl	 3	 aylık	 hapse	 mahkum	 edilmiş,	
mahkumiyet	 kararı	 İstanbul	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi	 2.	 Ceza	 Dairesi	 tarafından		
onanmıştı.	O	dönemde	henüz	2	aylık	bir	bebeği	olan	Ayşe	Öğretmen’e	verilen	ceza	infazı	
başvuru	üzerine	20	Nisan’a	 ertelenmişti.	 Bu	 süre	 zarfından	Anayasa	Mahkemesi’ne	de	
başvuru	yapılmıştı.	Başlatılan	kampanya	metninde	erteleme	süresinin	dolmasına	sadece	
saatler	kaldığı	ve	bu	“utanca”	son	verilmesi	 için	yüksek	mahkemenin	harekete	geçmesi	
talep	 edildi.	 Öte	 yandan	 yüksek	 mahkeme	 de	 cuma	 günü	 hapse	 girecek	 Çelik’in	
başvurusunu	 gündemine	 alırken	 eğer	 bir	 karar	 verilmezse,	 öğretmen	 altı	 aylık	 kızıyla	
hapse	girecek.	Kampanyaya	katılım	için;	https://goo.gl/AvZDw4		
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Figen	Yüksekdağ’a	‘seçim	
yasaklarına	
muhalefet’ten	hapis	
cezası	
	
1	 Kasım	 seçimleri	 öncesi	 27	 Ekim	
2015	 tarihinde	 Van’da	 katıldığı	
otogar	 açılışında	 yaptığı	 konuşma	
nedeniyle	 Erciş	 2.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 yargılanan	 Halkların	
Demokratik	 Partisi	 (HDP)	 eski	 Eş	

Genel	 Başkanı	 Figen	 Yüksekdağ,	 ‘seçim	 yasaklarına	 muhalefet’	 suçundan	 6	 ay	 hapse	
mahkum	oldu.	Yargıtay	 tarafından	parti	üyeliği	 ve	vekilliği	düşürülen	Yüksekdağ’ın	bu	
cezası,	 Türkiye’de	 “seçim	 yasaklarına	 muhalefet	 etmek”	 suçundan	 bir	 siyasi	 parti	
liderine	verilen	ilk	ceza	olma	özelliği	taşıyor.	
	

HDP'li	Irmak	ve	
Baydemir'in	vekilliği	
düşürüldü	
	
Halkların	 Demokratik	 Partisi	 (HDP)	
milletvekilleri	 Osman	 Baydemir	 ve	
Selma	 Irmak’ın	 milletvekilleri,	
haklarında	 kesinleşmiş	 yargı	
kararları	 nedeniyle	 düşürüldü.	
Böylece	 yasama	 organı	 üyeliği	
düşürülen	 HDP’lilerin	 sayısı	 11’e	

çıkarken,	HDP’nin	Meclis’teki	milletvekili	sayısı	48’e	düştü.	
	
Baydemir’in	vekilliği,	2012	yılında,	Diyarbakır	Valiliği	önünde	meydana	gelen	olaylarda,	
görevli	polislere	karşı	‘hakaret’	suçu	işlediği	gerekçesiyle	verilen	1	yıl	5	ay	15	gün	hapis	
cezasının	 onaylanması	 nedeniyle,	 halen	 Silivri	 Cezaevi’nde	 tutuklu	 bulunan	 Hakkari	
Milletvekili	Selma	 Irmak’ın	vekilliği	 ise	 ‘örgüt	propagandası	yapma’”	 iddiasıyla	aldığı	2	
yıl	hapis	cezasını	kesinleşmesi	nedeniyle	düşürüldü.	
	
Öte	yandan	Mardin	3.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Halkların	Demokratik	Partisi	(HDP)	Mardin	
Milletvekili	Gülser	Yıldırım’ı	 ‘örgüt	üyeliği’	 suçlamasıyla	7	yıl	6	ay	hapse	mahkum	etti.	
Bir	cenaze	töreni	nedeniyle	suçlanan	Yıldırım	dosya	kapsamında	4	Kasım	2016'dan	beri	
tutuklu	bulunuyor.		
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Ayşe	Hür’e	sosyal	medya	
paylaşımından	hapis	
cezası	
	
İstanbul	 24.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	
tarihçi	 yazar	 Ayşe	 Hür’ü	 Twitter	
paylaşımları	 nedeniyle	 ‘örgüt	
propagandası’	suçlamasıyla	1	yıl	3	ay	
hapis	 cezasına	 mahkum	 etti.	 Ceza	
ertelendi.	Hür,	Twitter’dan	paylaştığı	
“Defalarca	 belirttim	 fikrimi:	 ‘PKK	
terör	 örgütü	 değil,	 terörü	 yaygın	 bir	

şekilde	 kullanan	 gerilla/halk	 hareketidir”	 mesajı	 nedeniyle	 yargılanıyordu.	 Hür,	
mahkumiyet	 kararını	 “Mahkeme	 sosyolojik	 tanım	 içeren	 tek	 twitimden	 fiks	 tarifeden	
cezamı	verdi”	ifadesiyle	duyurdu.	

	
Yazar	İhsan	Eliaçık’a	6	yıl	
3	ay	hapis	cezası	
	
İstanbul	 26.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	
ilahiyatçı	 yazar	 İhsan	 Eliaçık’ı	 ‘örgüt	
propagandası’	suçlamasıyla	6	yıl	3	ay	
hapse	 mahkum	 etti.	 Eliaçık,	 2014	
yılında	 Demokratik	 İslam	 Kongresi	
tarafından	 düzenlenen	 bir	
konferansta	 yaptığı	 konuşma	

nedeniyle	 yargılanıyordu.	 Mahkeme,	 cezada	 indirim	 maddeleri	 uygulamazken,	 Eliaçık	
hakkında	yurt	dışı	ve	İstanbul	dışına	çıkış	yasağı	ile	haftada	2	gün	imza	atmak	koşuluyla	
adli	kontrol	hükümlerinin	uygulanmasına	hükmetti.	
	

Sanatçı	Suavi	‘Erdoğan'a	
hakaret’ten	mahkum	oldu	
	
29	 Ekim	 2016’da	 katıldığı	 bir	
etkinlikte	yaptığı	konuşma	nedeniyle	
yargılanan	 sanatçı	 Suavi	
‘Cumhurbaşkanına	 hakaret’	
suçlamasıyla	 11	 ay	 20	 gün	 hapse	
mahkum	 oldu.	 İzmir	 33.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesi	hapis	cezasını	14	bin	lira	

adli	 para	 cezasına	 çevirdi.	 Suavi	 söz	 konusu	 konuşmasında	 mevcut	 siyasi	 iktidar	 ve	
Recep	Tayyip	Erdoğan’ı	Gülen	Cemaati	birlikte	olmakla	eleştirmişti.	
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Akademisyen	Koray	
Çalışkan'a	hapis	cezası	
	
Akademisyen	 yazar	 Koray	 Çalışkan,	
sosyal	 medya	 hesabı	 üzerinden	
“FETÖ	 propagandası”	 yaptığı	
iddiasıyla	yargılandığı	davada	1	yıl	6	
ay	 22	 gün	 hapis	 cezasına	 çarptırıldı.	
Çalışkan	 geçtiğimiz	 yılın	 Temmuz	
ayında	 Boğaziçi	 ve	 Medeniyet	

Üniversiteleri'ne	 yönelik	 düzenlenen	 “FETÖ	 operasyonları”	 kapsamında	 çok	 sayıda	
akademisyenle	 birlikte	 gözaltına	 alınmış	 ardından	 serbest	 bırakılmıştı.	 Hakkındaki	
iddianame	 İstanbul	 24.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	 tarafından	 kabul	 edilen	 akademisyen	
tutuksuz	yargılanıyordu.		

	
CHP	Milletvekili	hakkında	
'Cumhurbaşkanına	
hakaret'	fezlekesi	
	
Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı’nca,	
CHP	 Trabzon	 Milletvekili	 Haluk	
Pekşen	 hakkında	 'cumhurbaşkanına	
hakaret'	suçundan	fezleke	hazırlandı.	
Pekşen,	 9	Ocak	 tarihinde	Halk	TV’de	
yayınlanan	 "Türkiye	 Nereye"	 adlı	

programdaki	konuşması	nedeniyle	suçlanarak	dokunulmazlığının	kaldırılması	istendi.	
	

Afrin	paylaşımlarına	
verilen	cezalar		
	
Afrin	 operasyonuna	 ilişkin	 sosyal	
medyadan	 barış	 çağrısı	 yapanlara	
yönelik	 düzenlenen	 operasyon	
kapsamında	 Eskişehir'de	 gözaltına	
alınarak	 tutuklanan	 Emek	 Partisi	
üyesi	 Sinan	 Niron	 'örgüt	
propagandası	 yapmak'	 suçlamasıyla	
1	 yıl	 6	 ay	 hapis	 cezasına	 mahkum	
oldu.	 Mahkemenin	 hükmün	

açıklanmasını	 geri	 bırakmasıyla	 Niron	 tahliye	 edildi.	 31	 Ocak'ta	 düzenlenen	 ev	
baskınlarında	 gözaltına	 alınan	 Niron,	 çıkarıldığı	 4.	 Sulh	 Ceza	 Mahkemesi	 tarafından	
tutuklanmıştı.	
	
Gaziantep	 8.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	 Afrin	 Operasyonu’na	 ilişkin	 sosyal	 medya	
paylaşımları	 gerekçesiyle	 ‘örgüt	 propagandası’	 suçlamasıyla	 28	 Ocak	 günü	 tutuklanan	
Emek	Partisi	(EMEP)	Genel	Başkan	Yardımcısı	Mehmet	Türkmen’e	yurt	dışı	çıkış	yasağı	
ve	ev	hapsi	cezası	verdi.	Kararın	ardından	iki	buçuk	aydır	cezaevinde	bulunana	Türkmen	
tahliye	edildi.	
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Tutuklanan		gazeteciler	
	
Diyarbakır’ın	 Silvan	 ilçesinde	 11	
Nisan’da	 evine	 yapılan	 polis	 baskını	
ile	 gözaltına	 alınan	 Silvan	 Mücadele	
Gazetesi	 Sahibi	 Ferhat	 Parlak		
çıkarıldığı	 Sulh	 Ceza	 Hakimliği’nce	
‘örgüt	 üyeliği’	 iddiasıyla	 tutuklandı.	
Diyarbakır	 D	 Tipi	 Kapalı	 Cezaevi'ne	
gönderilen	 Parlak,	 gazetecilik	

faaliyetinden	dolayı	tutuklandığını	ifade	ederek,	"Bölgede	gazetecilik	yapmak	suç	haline	
getiriliyor.	Ben	bu	suçu	kabul	etmiyorum.	Her	şeye	rağmen	moralim	iyi”	dedi.	
	
13	Nisan	gecesi	evlerine	düzenlenen	polis	baskınıyla	gözaltına	alınan	Etkin	Haber	Ajansı	
(ETHA)	editörü	Semiha	Şahin	ve	muhabirler	Pınar	Gayıp	ve	Adil	Demirci	 çıkarıldıkları	
Sulh	Ceza	Hakimliğince	 ‘örgüt	üyesi	olmak’	ve	 ‘örgüt	propagandası	yapmak’	 	 iddiasıyla	
mahkemece	 tutuklandı.	 Böylece	 	 ETHA	 çalışanı	 tutuklu	 gazeteci	 sayısı	 altıya	 yükseldi.	
İnternet	sitesi	27	Temmuz	2015'ten	beri	erişime	engelli	olan	ETHA’nın	editörü	İsminaz	
Temel	ve	muhabiri	Havva	Cuştan	25	Ekim	2017’de,	ETHA	muhabiri	Ali	Sönmez	Kayar	6	
Şubat’ta	tutuklanmıştı.		
	

Üç	Boğaziçi	Üniversitesi	
öğrencisi	daha	
tutuklandı,	öğrencilerle	
ilgili	habere	soruşturma	
açıldı	
	
Boğaziçi	 Üniversitesi’nde	 “Afrin	
lokumu”	 dağıtanlara	 “Katliamın	
lokumu	 olmaz”	 dedikleri	 için	
Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 tarafından	
hedef	 gösterilen	 öğrencilere	 dönük	

operasyonlar	 sürerken,	 gözaltına	 alınan	 öğrencilerden	 üçü	 daha	 tutuklandı.	 Böylece	
tutuklanan	Boğaziçi	Üniversitesi	öğrencilerinin	sayısı	13’e	yükseldi.	
	
Öte	 yandan	 öğrencilerin	 tutuklandığı	 soruşturmayı	 haberleştiren	 Evrensel	 gazetesi	
muhabiri	Cansu	Pişkin	hakkında	soruşturma	başlatıldı.	Söz	konusu	haberde	öğrencilerle	
ilgili	 soruşturmayı	 yürüten	 savcının	 gözaltında	 alınan	 15	 öğrencinin	 adliyeye	 sevk	
edildiği	3	Nisan	günü	değiştirildiği	 aktarılmıştı.	Pişkin	haberinde	yeni	atanan	savcının,	
daha	önce	bir	 iddianamede,	HDP’den	“terör	örgütünün	güdümünde	siyaset	yapan	parti”	
olarak	bahsettiği	bilgisine	yer	vermişti.	Bu	haber	nedeniyle	gazeteci	‘terörle	mücadelede	
görev	alan	kişileri	hedef	gösterme’	ile	suçlandı.	
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216	sosyal	medya	
kullanıcısına	soruşturma	
	
İçişleri	Bakanlığı,	9-16	Nisan	tarihleri	
arasında	 sosyal	 medya	 paylaşımları	
nedeniyle	 216	 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.	

	
CHP’den	“internet	
özgürlüğü”	raporu	
	
Cumhuriyet	 Halk	 Partisi’nin	 (CHP)	
Bilgi	 ve	 İletişim	 Teknolojilerinden	
Sorumlu	 Genel	 Başkan	 Yardımcısı	
Onursal	 Adıgüzel	 “İnternet	 Çağında	
İnternete	 Erişim	 Sorunu-Türkiye’nin	
Sansür	İle	İmtihanı”	başlıklı	bir	rapor	
hazırladı.	 İnternete	 erişim	 hakkının	

son	yıllarda	 iktidar	eliyle	sistematik	bir	 şekilde	 ihlal	edildiğine	dikkat	çekilen	raporda,	
internet	kullanıcılarının	“doğrudan”	ya	da	“dolaylı”	sansür	uygulamalarıyla	karşı	karşıya	
bulunduğu	vurgulandı.	
	
Raporun	verilerine	göre	Türkiye’de	2015	yılında	36	bin	603,	2016	yılında	86	bin	351,	
2017	yılında	99	bin	952	internet	adresi	engellendi.	2017	yılında	Türkiye	Twitter’dan	7	
binin	üzerinde	 içeriğin	kaldırılmasını	 isterken	aynı	 yılın	Ocak-Haziran	döneminde	712	
Facebook	 içeriğine	 erişim	 kısıtlandı.	 İçişleri	 Bakanlığı’nın	 açıklamalarına	 göre	 son	 üç	
ayda	 10	 bin	 250	 sosyal	 medya	 hesabı	 incelendi,	 3	 bin	 679	 kişi	 hakkında	 yasal	 işlem	
yapıldı.	Ayrıca	Twitter,	Facebook	ve	Youtube	başta	olmak	üzere	sosyal	medyaya	yönelik	
“bant	genişliğini	daraltma”	yöntemi	rutin	bir	sansür	uygulamasına	dönüştü.	

	
İnsan	Hakları	Anıtı'nın	
“gözaltı”na	alınma	
gerekçesi	belli	oldu	
	
OHAL	 protestolarının	 sembolü	 olan	
ve	 aylardır	 polis	 ablukası	 altında	
“gözaltı”nda	 tutulan	 Ankara	 Yüksel	
Caddesi’ndeki	İnsan	Hakları	Anıtı’nın	
durumuna	 ilişkin	 bilgi	 edinme	
başvurusu	yapan	Halkevleri	Eş	Genel	
Başkanı	 Dilşat	 Aktaş’a,	 Ankara	

Valiliği	yanıt	verdi.	
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Verilen	 cevapta	 KHK’le	 ihraç	 edilen	 eğitimciler	 Nuriye	 Gülmen	 ve	 Semih	 Özakça’nın	
başlattığı	eylemlerin	kanuna	aykırı	olduğu,	bu	eylemlerle	anıtın	“aşırı	ideolojik	görüşlere	
sahip	 gruplarca”	 işgal	 edildiği	 öne	 sürüldü.	 Valilik,	 toplantı	 ve	 gösteri	 yürüyüşlerinin	
“milli	 güvenlik”	 ve	 “kamu	 düzeni”	 gerekçesiyle	 yasaklandığını	 ve	 bu	 süre	 boyunca	 da	
“düşünce	ve	kanaat	hürriyetinin	ihlali	konusunda	anayasaya	aykırı	olarak	idarenin	yapmış	
olduğu	herhangi	bir	uygulama	bulunmadığını”	savundu.	Ayrıca	anıtın	“sanatı	ve	sanatçıyı	
korumak”	için	bariyerlerle	çevrildiğini	söyledi.	
	

Valilik	“sendikal	faaliyet	
değil”	diyerek	1	Mayıs	
yürüyüşünü	yasakladı	
	
Ankara	Valiliği,	sendikalar	ve	meslek	
odalarının	 1	 Mayıs’ta	 Kızılay’dan	
Tandoğan	 Meydanı’na	
gerçekleştirmek	 istediği	 yürüyüşe	
izin	 vermedi.	 Valilik,	 yapılan	

başvuruda	bildirilen	sloganlar	ve	taşınacak	afişlerin	“askeri	operasyonları	aşağılayıcı	ve	
kamu	 barışını	 bozabilecek	 nitelikte”	 olduğunu	 öne	 sürdü.	 Söz	 konusu	 yürüyüşe	 izin	
verildiği	 takdirde	 sendika	 ve	 odaların	 “kuruluş	 amaçları	 dışında	 faaliyette”	
bulunacaklarını	savundu.	

	
Cizre’de	yasak	sırasında	
öldürülen	Mehmet	
Tunç’la	ilgili	
soruşturmaya	‘takipsizlik’	
	
Cizre’de	 sokağa	 çıkma	 yasakları	
sırasında	 mahsur	 kaldıkları	
bodrumlarda	 katledilen	 isimlerden	
Cizre	Halk	Meclisi	Eşbaşkanı	Mehmet	
Tunç’un	ölümüyle	ilgili	soruşturmada	
takipsizlik	 kararı	 verildi.	 Şırnak	

Cumhuriyet	 Başsavcılığı	 tarafından	 verilen	 kararda	 Tunç’un	 “yaşanan	 çatışmalara	
katıldığı”	 ileri	 sürüldü.	 Tunç,	 bodrumlarda	 mahsur	 kaldıkları	 sırada	 MedNuçe	 TV’nin	
canlı	yayınına	telefonla	bağlanarak	“Evi	havan	toplarıyla	vuruyorlar.	Bodrum’dan	birkaç	
kişinin	sesini	duyabiliyorum.	İkinci	kattayım	ölümü	bekliyorum.	Herkes	bilsin	ki	içeride	beş	
şehidimiz	24	de	yaralımız	var.	Ölürsek,	infazdır”	demişti.	
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DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

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

	
Erdoğan:	
	
MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli’nin	2019’da	
yapılacak	 seçimlerin	 26	 Ağustos	 2018’de	
yapılması	 teklifinin	 ardından	 açıklama	 yapan	
Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 erken	 seçimin	 24	
Haziran	2018’de	gerçekleştirileceğini	açıkladı.	
	
	
	
	
	

	
OHAL	
	
OHAL’in	 süresi	 7.	 kez	 uzatıldı.	 Böylece	 24	
Haziran	 2018’deki	 seçimlerin	 OHAL	
koşullarında	gerçekleşeceği	kesinleşmiş	oldu.	
	
	
	
	
	
	
	

	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

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

• 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	 dava	 16	 Nisan	 günü	 İstanbul	 26.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Davada,	 Demirtaş'a	 esasa	 ilişkin	 savunmasını	
hazırlaması	 için	 son	 kez	 süre	 verildi.	 Heyet,	 Sırrı	 Süreyya	 Önder'e	 esasa	 dair	
savunma	hazırlaması	için	süre	verilmesi	talebini	ise	reddetti.	Duruşma	30	Nisan’a	
bırakıldı.	

• Sanatçı	 Suavi'ye	 'Cumhurbaşkanına	 hakaret'	 suçlamasından	 açılan	 davanın	
üçüncü	duruşması	17	Nisan	günü	İzmir	33.	Asliye	Ceza	Mahkemesi'nde	görüldü.	
Mahkeme,	sanatçıyı	11	ay	20	gün	hapse	mahkum	etti	ve	hapis	cezasını	14	bin	lira	
adli	para	cezasına	çevirdi.		

• 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	 görüldü.	 Tunç’un	 katılamadığı	 duruşma	 6	 Temmuz	 2018	
saat	09:10’a	bırakıldı.	

• Şebnem	 Korur	 Fincancı,	 Erol	 Önderoğlu	 ve	 Ahmet	 Nesin’in	 Özgür	 Gündem	
Gazatesi’nde	 Nöbetçi	 Genel	 Yayın	 Yönetmenliği	 yaptıkları	 için	 yargılandıkları	
dava	18	Nisan	günü	 İstanbul	13.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görüldü.	Duruşma	9	
Ekim	saat	11.00’e	ertelendi.	

• Barış	 için	 Akademisyenlere	 açılan	 davalar	 bu	 hafta	 da	 devam	 ediyor.	 18	 ve	 19	
Nisan	günlerinde	görülen	davalar	13,	14,	33,	34	ve	36.	Ağır	Ceza	Mahkemelerinde	
devam	 etti.	 Barış	 akademisyenlerine	 yönelik	 açılan	 ilk	 dava	 olan	 ve	 bir	 süre	
tutuklu	 kalan	 dört	 akademisyenin	 yargılandığı	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’ndeki	 dava	 dosyasına	 Adalet	 Bakanlığı’nın	 TCK	 301.	 Maddeden	
soruşturma	izin	belgesi	girdi.	İstanbul	35.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	heyeti	ise,	kendi	
mahkemesindeki	akademisyen	dosyalarını	birleştirmeyi	düşündüğü	belirterek	bu	
hafta,	mahkemede	görülen	10	dosyayı	birleştirdi.	Bir	sonraki	duruşmalar,	9	ve	18	
Ekim	tarihlerinde	görülecek.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• 24	 Nisan	 günü,	 Cumhuriyet	 gazetesinin	 yönetici	 ve	 yazarlarının	 FETÖ/PDY,	
DHKP-C	 ve	 PKK	 üyesi	 olmak	 ve	 ‘örgüt	 propagandası	 yapmak’	 iddiasıyla	
yargılandıkları	Cumhuriyet	gazetesi	davası	İstanbul	27.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	
görülecek.	

• 24	 Nisan	 günü,	 Kanun	 hükmünde	 kararname	 (KHK)	 ile	 kapatılan	 Hayatın	 Sesi	
televizyonun	 sahipleri	 Mustafa	 Kara	 ve	 İsmail	 Gökhan	 Bayram	 ile	 Genel	 ve	
Sorumlu	 Müdürü	 Gökhan	 Çetin’in	 “zincirleme	 şekilde	 örgüt	 propagandası”	
yaptıklarını	 iddia	ederek	ayrı	 ayrı	13	yıla	kadar	hapislerinin	 talep	edildiği	dava	
İstanbul	13.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• Barış	 için	 Akademisyenlere	 açılan	 davalar	 bu	 hafta	 da	 devam	 ediyor.	 24	 ve	 26	
Nisan	 günlerinde	 görülecek	 davalar	 33,	 36.	 ve	 37.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemelerinde	
devam	edecek.	

• 25	Nisan	günü,	KHK	ile	kapatılan	Dicle	Medya	Haber	Ajansı	(dihaber)	muhabirleri	
Erdoğan	 Alayumat	 ile	 Nuri	 Akman'ın	 'Casusluk'	 ve	 'Örgüt	 üyesi	 olmak'	
suçlarından	45'er	yıla	kadar	hapis	cezası	ile	yargılandığı	dava	Hatay	2.	Ağır	Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.		
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• 26	 Nisan	 günü	 gazeteci	 Ahmet	 Altan’ın	 ‘Cumhurbaşkanına	 hakaret’	 ettiği	
gerekçesiyle	 hakkında	 açılan	 dava	 İstanbul	 21.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nde	
görülecek.	

• 26	 Nisan	 günü,	 "terör	 örgütü	 propagandası	 yapmak”	 ve	 "terör	 örgütüne	 üye	
olmak”	 suçlamalarıyla	 tutuklanan	 ve	 daha	 sonra	 serbest	 bırakılan	 gazeteci	
Meşale	 Tolu’nun	 da	 yargılandığı	 davanın	 üçüncü	 duruşması	 İstanbul	 29.	 Ağır	
Ceza	Mahkemesi'nde	görülecek.	Duruşma	saat	9.00	itibariyle	başlayacak.	

• 27	Nisan	günü,	2011’in	Aralık	ayında	Dicle	Haber	Ajansı,	Özgür	Gündem,	Azadiya	
Welat,	 Demokratik	 Modernite	 ve	 Fırat	 Dağıtım	 gibi	 Kürt	 basın	 kuruluşlarına	
yönelik	 açılan	 ve	 46	 gazetecinin	 tutuksuz	 yargılandığı	 'KCK	 basın	 davası'na	
İstanbul	3.	Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	devam	edilecek.	

	
			


