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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	18/18,	4	Mayıs	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	Seçimlere	ortak	adayla	girme	arayışında	olan	ancak	bir	 sonuç	alamayan	muhalefet	
partilerinden	 CHP,	 İYİ	 Parti,	 Saadet	 Partisi	 ve	 Demokrat	 Parti	milletvekili	 seçimlerine	
ittifak	halinde	katılma	kararı	aldı.	Ancak	bu	anlaşmanın	içinde	HDP	yer	almadı.	
	

***	24	Haziran	seçiminde	muhalefet	tarafından	Cumhurbaşkanı	adayı	gösterileceği	iddia	
edilen	 ve	 AKP	 yöneticilerinin	 hedefi	 haline	 gelen	 11.	 Cumhurbaşkanı	 Abdullah	 Gül	
konuyla	 ilgili	 açıklama	 yaparak	 aday	 olmayacağını	 söyledi.	 Gül	 yaptığı	 açıklamada	
“İçerde	 daha	 çok	 huzura,	 güvene,	 barışa	 uzlaşmaya	 ihtiyaç	 varken	 maalesef	 tam	 tersi	
kutuplaşma	ayrışma	korku	ve	kaygı	ortamı	var”	dedi.		
	

***	 Yüksek	 Seçim	 Kurulu,	 24	 Haziran	 seçimlerinde	 uygulanacak	 seçim	 yasaklarını	
açıkladı.	Kurul,	seçimde	adaylara	yönelik	geniş	kapsamlı	yasaklar	getirirken,	kendisi	de	
seçime	 katılacak	 olan	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’ın	 faaliyetleri	 bu	 yasakların	 dışında	
tutuldu.	
	

***	 Hükümetin	 24	 Haziran'daki	 seçimlerden	 önce	 açıkladığı,	 emeklilere	 1000	 TL	
ikramiye,	 imar,	 vergi	 ve	 öğrenci	 aflarını	 içeren	 ve	 'hediye	 paketi'	 olarak	nitelendirilen	
tasarı,	TBMM'ye	geldi.	İktidar	paketin	resmi	gerekçesini	“politik	riskler”	olarak	açıkladı.	
	

***	 Erken	 seçim	 kararına	 ilişkin	 açıklamalar	 yapan	 Başbakan	 Binali	 Yıldırım	 ve	
Başbakan	 Yardımcısı	 Mehmet	 Şimşek	 kararın	 piyasadaki	 belirsizlikleri	 ortadan	
kaldırmak	için	alındığını	savundu.			
	

***	Uluslararası	kredi	derecelendirme	kuruluşu	Standard	&	Poor’s	iki	ay	içinde	ikinci	kez	
Türkiye’nin	 kredi	 notunu	 düşürdü.	 Kararın	 ardından	 Türk	 Lirasının	 Dolar	 ve	 Euro	
karşısında	düşüşü	sürdü.	Lira	bir	günde	yüzde	1.5	civarında	değer	kaybetti.	
	

***	Enflasyon	Nisan	ayında	beklentiyi	aşarak	yüzde	10,85’e	ulaştı.		
	

***	“Çocuklar	ölmesin”	dediği	 için	6	aylık	bebeğiyle	birlikte	hapse	giren	öğretmen	Ayşe	
Çelik	 bebeğini	 cezaevi	 koşulları	 nedeniyle	 büyükannesine	 gönderdi.	 Annesinden	
ayrılmak	 durumunda	 kalan	 Deran	 bebek,	 savcılık	 izni	 ile	 günde	 1	 kez,	 30-45	 dakika	
süreyle	 annesi	 ile	 bir	 araya	 gelebiliyor.	 IFEX	 Çelik	 için	 başlatılan	 imza	 kampanyasına	
katılım	çağrısı	yaptı.	
	

***	 Bağımsız	 İletişim	 Ağı,	 2018	 yılı	 ilk	 çeyrek	 Medya	 Gözlem	 Raporu’nu	 yayınladı.	
Rapora	göre	üç	aylık	dönemde	48	gazeteci		‘darbe	girişimi’,	‘örgüt	propagandası’,	‘örgüt	
üyeliği’,	‘devlet	kurumlarını	aşağılamak’	ve	‘Cumhurbaşkanı’na	hakaret’	gibi	iddialarla	3	
ağırlaştırılmış	müebbet,	210	yıl	5	ay	22	gün	hapse	mahkum	edildi.	
	

***	 Taksim	 bu	 yıl	 da	 1	 Mayıs’ı	 polis	 ablukasında	 geçirdi.	 Bölgeye	 giriş	 gün	 boyunca	
yasaklandı.	Sendikalar	ise	kutlamayı	Maltepe’de	düzenledi.			
	

***	Risk	Altındaki	Akademisyenler	 (Scholars	at	Risk)	2018	Cesur	Düşünce	Savunucusu	
Ödülü,	 üniversitelerde	 dayanışmayı	 oluşturmakta	 ve	 akademik	 özgürlük,	 sorgulama	
özgürlüğü	 ve	 barışçı	 fikir	 alışverişi	 ilkelerini	 teşvik	 etmekteki	 olağanüstü	 çabaları	
nedeniyle	Barış	İçin	Akademisyenler’e	verildi.		
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‘Ayşe	Öğretmen’	bebeğini	
günde	45	dakika	
görebilecek	
	
Telefonla	 bağlandığı	 bir	 televizyon	
programında	 Kürt	 kentlerinde	
yaşanan	 sokağa	 çıkma	 yasaklarını	
anlatarak,	 “Çocuklar	 ölmesin”	 dediği	
için	 ‘örgüt	propagandası’ndan	1	yıl	3	
ay	 hapis	 cezasına	 mahkum	 olan	

öğretmen	 Ayşe	 Çelik,	 20	 Nisan’da	 bebeği	 Deran	 ile	 birlikte	 cezaevine	 girmişti.	 Çelik,	
cezaevi	 koğuşunda	 uygun	 koşullar	 olmadığından	 27	 Nisan’da	 minik	 Deran’ı	 ailesinin	
yanına	gönderdi.	Deran	bebek,	savcılık	izni	ile	günde	1	kez,	30-45	dakika	süreyle	annesi	
ile	bir	araya	gelebiliyor.	
	
Öte	 yandan	 Çelik	 için	 Anayasa	 Mahkemesi’ne	 yapılan	 tedbir	 talepli	 başvurunun	
reddedildiği	 öğrenildi.	 Çelik'in	 avukatı	 Mahsuni	 Karaman	 Twitter	 hesabından	 yaptığı	
açıklamada	"Anayasa	Mahkemesi,	Ayşe	öğretmenin	bireysel	başvurusu	kapsamında	infazın	
durdurulması	 yönündeki	 tedbir	 talebimizi,	 tedbir	 koşulları	 oluşmadığı	 gerekçesi	 ile	
reddetmiş	bulunmaktadır"	dedi.	
	
Ayşe	 öğretmen	 için	 başlatılan	 imza	 kampanyası	 ise	 sürüyor.	 Dünya	 çapında	 120'den	
fazla	 ifade	 özgürlüğü	 savunucusu	 kuruluşun	 çatı	 örgütü	 olan	 IFEX	 de	 (International	
Freedom	of	Expression	Exchange)	kampanya	 için	bir	 çağrı	 yayınladı.	Ayşe	öğretmenin	
hapse	 girmesine	 günler	 kala	 başlatılan	 kampanyaya	 şu	 ana	 kadar	 23	 bin	 kişi	 imza	
verirken	hedefse	100	bin	imzayaya	ulaşmak.	Katılım	için;	https://goo.gl/AvZDw4		

	
2018’in	ilk	BİA	Medya	
Gözlem	Raporu	açıklandı		
	
Bağımsız	 İletişim	 Ağı,	 ‘Ocak-Mart	
2018	 Medya	 Gözlem	 Raporu’nu	
yayınladı.	 Rapora	 göre	 121	 gazeteci	
Nisan	 ayına	 hapishanede	 girdi.	 Üç	
aylık	 dönemde	 301	 gazeteci,	 köşe	
yazarı,	 yayın	 sorumlusu	 ve	 çizer	
yargılanırken,	 bu	 isimlerden	 48’i	
‘darbe	girişimi’,	‘örgüt	propagandası’,	

‘örgüt	 üyeliği’,	 ‘devlet	 kurumlarını	 aşağılamak’	 ve	 ‘Cumhurbaşkanı’na	 hakaret’	 gibi	
iddialarla	3	ağırlaştırılmış	müebbet,	210	yıl	5	ay	22	gün	hapse	mahkum	edildi.	
	
Sadece	 TCK’nın	 299.	 Maddesi	 kapsamında	 ‘Cumhurbaşkanı’na	 hakaret’ten	 açılan	
davalarda	 sekiz	 gazeteci	 toplam	 16	 yıl	 7	 ay	 22	 gün	 hapse	 (3	 yıl	 2	 ay	 22	 gün	 hapis	
ertelemeli	olmak	üzere)	ve	21	bin	TL	de	adli	para	cezasına	mahkum	edildi.	Dört	gazeteci	
beraat	 ederken;	 yazı,	 görüş	 ve	 eleştirileri	 nedeniyle	 10	 gazeteci	 halen	 aynı	 gerekçeyle	
toplam	46	yıl	6	ay	6	gün	hapis	istemiyle	yargılanıyor.	2018’in	ilk	çeyreğinde	Erdoğan’a	
hakaretten	 3	 gazeteci	 hakkında	 yeni	 davalar	 açılırken,	 ayrıca,	 gazeteci	 Ahmet	 Şık,	
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Evrensel	gazetesi	yayın	yönetmeni	Fatih	Polat	ve	Cumhuriyet	gazetesi	muhabiri	Alican	
Uludağ	 ile	 ilgili	 soruşturmalar	 henüz	 davaya	 dönüşmüş	 durumda	 değil.	 Bu	 durumda,	
yılın	ilk	çeyreğinde	28	gazeteci	Erdoğan’ın	mağduru,	sanığı	veya	şüphelisi	olmuş	oldu.	
	
Aynı	dönemde	9	 site,	73	haber,	5	gazete,	3	gazete	yazısı,	bir	TV	dizisi,	bir	mektup,	bir	
rapor	 sansürlendi.	 Ayrıca	 Meclis	 Başkanı	 İsmail	 Kahraman’ın	 çocuk	 istismarıyla	 ilgili	
verdiği	 resmi	 yanıtı	 “Meclis’i	 çocuk	 istismarcılığını	 koruduğu”	 şeklinde	 yorumlayan	 35	
site	haberi	de	sansüre	uğradı.	Raporun	tam	metni	için;	https://goo.gl/dHwQAC		
	
		

Basın	özgürlüğü	gününde	
148	gazeteci	cezaevinde	
	
3	 Mayıs	 Dünya	 Basın	 Özgürlüğü	
Günü’nü	 geride	 bıraktık.	 Birleşmiş	
Milletler'in	 (BM)	 ilan	 ettiği	 günde	
dünya	 çapında	 basın	 özgürlüğünün	
önemine	 dikkat	 çekilirken,	 Türkiye,	
bir	 Dünya	 Basın	 Özgürlüğü	 Günü’ne	
karanlık	bir	tabloyla	girdi.	
	

Türkiye	Gazeteciler	Sendikası’nın	(TGS)	yayımladığı	son	verilere	göre	medyaya	yönelik	
baskıların	 her	 geçen	 gün	 arttığı	 Türkiye’de	 148	 gazeteci	 ve	 medya	 çalışanı	 Basın	
Özgürlüğü	Günü’ne	 tutuklu	 olarak	 girdi.	 Sınır	Tanımayan	Gazeteciler	 örgütünün	geçen	
günlerde	 yayımladığı	 rapora	 göre,	 Türkiye	basın	 özgürlüğünde	180	ülkede	157'nciliğe	
geriledi.	Türkiye,	geçen	yıl	olduğu	gibi	bu	yıl	da	“gazetecilik	yapmanın	zor	olduğu	ülkeler”	
kategorisinde	yer	aldı,	basın	özgürlüğünün	“son	30	yılı	aşkın	dönemin	en	kötü	seviyelerine	
gerilediği”	 ifade	 edildi.	 Freedom	 House'un	 açıkladığı	 2018	 Dünyada	 Özgürlükler	
Raporu'nda,	 Türkiye	 “kısmen	 özgür”	 kategorisinden	 “özgür	 olmayan	 ülkeler”	 arasına	
alındı.	
	

Basın	Raporu:	Nisan’da	
gazetecilere	105	yılın	
üzerinde	hapis	cezası	
	
Gazetecilere	 ve	medya	 kuruluşlarına	
yönelik	 baskı	 Nisan	 ayında	 açılan	
davalar	 ve	 verilen	 cezalarla	 sürdü.	
Gazete	 Karınca’nın	 derlediği	 verilere	
göre	 son	 bir	 ayda	 en	 az	 20	 gazeteci	
gözaltına	 alınırken,	 bunlardan	 11’i	
tutuklandı.	 Birçok	 gazeteciye	 yeni	
dava	 ve	 soruşturmalar	 açılırken,	

yargılanan	22	basın	çalışanına	toplamda	105	yılın	üzerinde	hapis	cezası	verildi.	Tutuklu	
iki	gazeteci	ise	tahliye	edildi.	
	
	
	



	 4	

Tutuklu	gazeteci	Seda	
Taşkın’ın	yargılanmasına	
başlandı	
	
Muş’ta	 20	 Aralık	 2017	 tarihinde	
“hakkında	 ciddi	 ihbar	 var”	 denilerek	
gözaltına	 alınıp,	 adli	 kontrol	 şartı	 ile	
serbest	 bırakılan	 ancak	 savcılığın	
itirazı	 üzerine	 Ankara’da	 22	 Ocak’ta	
gözaltına	 alınarak	 tutuklanan	
Mezopotamya	 Ajansı	 muhabiri	 Seda	
Taşkın’ın	 yargılandığı	 davanın	 ilk	

duruşması	görüldü.	
		
Muş	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülen	davada	Taşkın’ın	tahliye	talebi	reddedilirken,	
duruşma	 2	 Temmuz	 2018’e	 ertelendi.	 Dava	 kapsamında	 savcı,	 Taşkın’ın	 yaptığı	
haberlerle	 “Türkiye	 Cumhuriyeti	 Devleti’nin	 uluslararası	 alanda	 yalnız	 bırakılması	
amacını	gütmekte”	 olduğunu	 iddia	etti.	 İddianamede	Taşkın’ın	 tutuklu	meslektaşlarıyla	
ilgili	yaptığı	paylaşımlar,	HDP’li	milletvekilleriyle	yaptığı	telefon	görüşmeleri	ve	KHK	ile	
kapatılan	Dicle	Haber	Ajansı’nın	(DİHA)	mikrofonun	fotoğrafı	da	delil	olarak	yer	alıyor.	

	
Gazeteci	 Sıddık	 Damar	
tutuklandı	
	
KHK	 ile	 kapatılan	 Dicle	 Haber	
Ajansı'nın	 muhabiri	 Mehmet	 Sıddık	
Damar	 sosyal	 medya	 paylaşımları	
gerekçe	 gösterilerek	 tutuklandı.	
Damar,	sosyal	medya	paylaşımları	ve	
sokağa	 çıkma	 yasağı	 uygulanan	
bölgelerde	yaptığı	haberler	nedeniyle	
Ağustos	 ayında	 tutuklanmış	 ve	
hakkında	 açılan	 davanın	 ilk	

duruşmasında	 2	 yıl	 6	 ay	 hapse	 mahkum	 olarak	 tahliye	 edilmişti.	 İstanbul’da	 yeniden	
gözaltına	alınan	gazeteci	Metris	Cezaevi’ne	gönderildi.	

	
HDP'li	Abdullah	
Zeydan'ın	hapis	cezası	
onandı	
	
Gaziantep	Bölge	Adliye	Mahkemesi	4.	
Ceza	 Dairesi,	 HDP	 Hakkari	
Milletvekili	 Abdullah	 Zeydan'ın,	
‘terör	 örgütüne	 üye	 olmamakla	
birlikte	 yardım	 etmek’	 ve	 ‘terör	
örgütü	 propagandası	 yapmak’	
suçundan	 çarptırıldığı	 8	 yıl	 1	 ay	 15	

gün	hapis	cezasını	onadı.	
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Zeydan,	 26	 Temmuz	 2015'te	 HDP	 ve	 DBP	 ilçe	 başkanlıklarının,	 TSK'nın	 hava	
operasyonları	 ve	 ülke	 genelindeki	 gözaltılara	 tepki	 göstermek	 amacıyla	 Hakkari	
Yüksekova'da	 organize	 ettiği	 toplantıda	 yaptığı	 konuşma	 nedeniyle	 4	 Kasım	 2016’da	
tutuklanmıştı.	 Diyarbakır	 5.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 görülen	 yargılama	 sonucunda	
mahkum	olmuştu.	İstinaf	Mahkemesi	yerel	mahkemenin	kararında	usule	ve	esasa	ilişkin	
hukuka	 aykırılık	 bulunmadığına	 hükmederken	 millletvekilinin	 tahliye	 talebini	 de	
reddetti.		
	

Bir	 haftada	 226	 sosyal	
medya	soruşturması	
	
İçişleri	 Bakanlığı,	 23-30	 Nisan	
tarihleri	 arasında	 sosyal	 medya	
paylaşımları	 nedeniyle	 226	 kişi	
hakkında	 soruşturma	 başlatıldığını	
duyurdu.	Bakanlık	açıklamasına	göre	
405	 sosyal	 medya	 hesabı	 hakkında	
yapılan	incelemeler	sonucu	açılan	bu	

soruşturmalarda	sosyal	medya	kullanıcılarına	‘örgüt	propagandası’,	 ‘devlet	büyüklerine	
hakaret’,	 ‘halkı	 kin,	 nefret	 ve	 düşmanlığa	 sevk’,	 ‘devletin	 bölünmez	 bütünlüğüne	 kast’	
gibi	suçlamalar	yöneltildi.	
	

1	Mayıs’ta	İstanbul’da	84	
kişi	gözaltına	alındı	
	
İstanbul	Emniyet	Müdürlüğü	kentte	1	
Mayıs	 İşçi	 Bayramı’yla	 ilgili	 toplam	
84	 kişinin	 gözaltına	 alındığını	
açıkladı.	 60	 kişi	 Beşiktaş,	 16	 kişi	
Beyoğlu,	 iki	 kişi	 de	 Şişli’de	 gözaltına	
alındı.	 Öte	 yandan	 sendikaların	
kutlamaları	 düzenlediği	 Maltepe’de	
de	 altı	 kişi	 ‘görevli	 memura	

mukavemet’	suçundan	gözaltına	alındı.	1	Mayıs	günü	Taksim	ve	çevresine	çıkan	yollarla	
İstiklal	 Caddesi	 polis	 barikatlarıyla	 kapatılırken	 gün	 boyunca	 bölgeye	 giriş	 yasaklandı.	
Halbuki	 İçişleri	 Bakanı	 Sülayman	 Soylu,	 hafta	 içerisinde	 Trabzon’da	 düzenlediği	 bir	
basın	toplantısında	“1	Mayıs	öncesi	kimseye	bir	yasak	getirilmediğini”	açıklamıştı.	

	
Gaziantep,	Van	ve	
Hakkari’de	bir	aylık	
eylem	yasakları	
	
Gaziantep	 Valiliği,	 kent	 merkezinde	
yer	alan	üç	ilçede	1	Mayıs	-	1	Haziran	
tarihleri	 arasında	 miting,	 açık	 hava	
toplantısı,	 basın	 açıklaması,	 stant	
kurma,	 imza	 kampanyası,	 bildiri	
dağıtma,	 pankart	 asma	 ve	 benzeri	
tüm	 etkinlikleri	 yasakladı.	 OHAL	
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Kanununa	 dayanarak	 alınan	 yasaklamanın	 gerekçesi	 “genel	 asayiş	 ve	 kamu	 düzeninin	
korunması”	olarak	açıklandı.	
	
Van	Valiliği	 29	Nisan	 tarihinden	 geçerli	 olmak	 üzere	 30	 gün	 süreyle	 basın	 açıklaması,	
çadır	 kurma,	 stant	 açma,	 oturma	 eylemi,	 anma	 töreni	 gibi	 eylem	 ve	 etkinliklerin	
yasaklandığını;	miting,	kapalı	ve	açık	yer	toplantıları	ile	gösteri	yürüyüşlerinin	ise	mülki	
amir	 iznine	 bağlandığını	 açıkladı.	 Yasak	 ile	 “il	 sınırları	 içinde	 huzur	 ve	 güvenliğin,	 kişi	
dokunulmazlığının,	 emniyetin,	 kamu	 esenliğinin	 sağlanması,	 vatandaşların	 can	 ve	 mal	
güvenliğinin	korunmasının	amaçlandığı”	savunuldu.	
	
Hakkari	Valiliği	de	kentte	yapılacak	basın	açıklamaları,	çadır	kurma,	stant	açma,	oturma	
eylemi	ve	benzeri	türdeki	tüm	eylem	ve	etkinliklerin	2	Mayıs	tarihinden	itibaren	30	gün	
boyunca	 yasaklandığını,	 seçim	 çalışmaları	 dışında	 yapılacak	miting,	 kapalı	 ve	 açık	 yer	
toplantıları	 ile	 gösteri	 yürüyüşlerinin	 de	 bu	 süre	 içerisinde	 mülki	 idare	 iznine	
bağlandığını	 açıkladı.	 Resmi	 kuruluşların	 yapacağı	 etkinliklerin	 kapsam	 dışında	
tutulduğu	yasağa	gerekçe	olarak	“milli	güvenlik	ve	kamu	düzeninin	bozulmaması,	devletin	
ülkesi	ve	milleti	ile	bölünmez	bütünlüğünün	korunması”	gösterildi.	
	

AYM:	 “Mahkemeler	
gazeteciliğin	 kriterlerini	
belirleyemez”	
	
Anayasa	 Mahkemesi	 (AYM),	
‘Amirallere	 suikast	 davası’	
sanıklarından	 Mehmet	 Orhan	
Yücel’in	bir	 gazetede	hakkında	 çıkan	
haberler	 nedeniyle	 şeref	 ve	 itibarın	
korunması	 hakkının	 ihlal	 edildiği	

iddiasını	içeren	başvurusu	üzerine	önemli	bir	karar	aldı.	
	
Söz	 konusu	 haberde	 Deniz	 Kuvvetleri	 Komutanlığı	 personelinin	 dönemin	 Deniz	
Kuvvetleri	 komutanına	 suikast	 düzenlemeyi	 planladıkları,	 bunun	 için	 yapılacak	
operasyonların	 detay	 ve	 tarihlerini	 iletecek	 kişi	 olarak	 da	 Yücel’in	 isminin	 geçtiği	
iddiaları	 yer	 almıştı.	 Yücel’in	 bu	 haberlerden	 dolayı	 kişilik	 haklarının	 zedelendiği	
iddiasıyla	açtığı	davada	10	bin	TL	manevi	tazminata	hükmedilmiş	ancak	karar	Yargıtay	
tarafından	 haberde	 yer	 alan	 bilgilerin	 Ergenekon	 iddianamesinde	 yer	 aldığı,	 yazının	
gerçek	 ve	 güncel	 bir	 konuya	 ilişkin	 olması	 nedeniyle	 yayımlanmasında	 kamu	 yararı	
bulunduğu	 ve	 kişilik	 haklarına	 saldırı	 oluşturabilecek	 bir	 yoruma	 da	 yer	 verilmediği	
gerekçesiyle	bozulmuştu.	
	
Yücel,	 karara	 karşı	 Anayasa	 Mahkemesi'ne	 bireysel	 başvuruda	 bulunurken	 Yüksek	
Mahkeme	 başvuruyu	 “dayanaktan	 yoksun	 olduğu”	 gerekçesiyle	 reddetti.	 Basın	
Kanunu’nun	 “Basın	 özgürdür”	 diye	 başlayan	 hükmünü	 anımsatan	 AYM;	 	 “Mahkemeler,	
gazetecilik	mesleğinin	 nasıl	 yapılması	 gerektiğini	 ve	 gazetecilerin	 haber	 verme	 tekniğini	
belirleyemezler.	 Zira	 bir	 düşüncenin	 en	 iyi	 hangi	 üslup	 ve	 biçimle	 aktarılacağına	 bizzat	
düşünceyi	dile	getirenler	karar	verebilir.	Bu	bağlamda	Anayasa'nın	26.	maddesinin	sadece	
ifade	 edilen	 haber	 ve	 fikirlerin	 içeriğini	 değil	 aynı	 zamanda	 bunların	 nakledilme	
biçimlerini	de	korur”	dedi.	
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AYM:	 “Cezaevinin	 kitap	
yasağı	 ifade	 özgürlüğü	
ihlali”	
	
Ankara	 Sincan	 Cezaevi’nde	 tutuklu	
bulunduğu	 sırada	 kimi	 kitapların	
kendisine	 verilmemesi	 kararını	
Anayasa	 Mahkemesi’ne	 (AYM)	
taşıyan	 Zeki	 Bayhan	 isimli	 yurttaşın	
başvurusu	karara	bağlandı.	
	
AYM	 kararında	 kitapların	

verilmemesine	 dair	 Cezaevi	 Eğitim	 Kurulu’nun	 vermiş	 olduğu	 karara	 karşı	 başvurucu	
Bayhan’ın	Ankara	Batı	İnfaz	Hakimliği’ne	şikayette	bulunduğu	ve	İnfaz	Hakimliği’nin	de	
başvuruyu	kitaplarda	“yasaklı”	yayınlardan	alıntılar	bulunduğu	gerekçesiyle	24	Haziran	
2015	 tarihinde	 reddettiği	 hatırlatıldı.	 AYM,	 “Hükümlü	 olan	 başvuruculara	 gönderilen	
yazılı	bir	dokümanın	onlara	verilmemesinin,	haber	veya	fikir	alma	özgürlüğü	ve	dolayısıyla	
ifade	özgürlüğüne	yönelik	bir	müdahale	olduğunu”	belirtti.	
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

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

	
OHAL	
	
Türkiye	 bir	 kez	 daha	OHAL	koşulları	 altında	 seçime	
gidiyor.	 Yüksek	 Seçim	 Kurulu,	 24	 Haziran	
seçimlerinde	uygulanacak	seçim	yasaklarını	açıkladı.	
Ancak,	 kendisi	 de	 seçime	 katılacak	 olan	
Cumhurbaşkanı	Erdoğan’ın	faaliyetleri	bu	yasakların	
dışında	tutuldu.	
	
AKP	 ve	 MHP’nin	 “Cumhur	 İttifakı”	 karşısında	
seçimlere	 ortak	 adayla	 girme	 arayışında	 olan	 ancak	
bir	sonuç	alamayan	muhalefet	partilerinden	CHP,	İYİ	
Parti,	 Saadet	 Partisi	 ve	 Demokrat	 Parti	 milletvekili	
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seçimlerine	 ittifak	 halinde	 katılma	 kararı	 aldı.	 Ancak	 bu	 anlaşmanın	 içinde	 HDP	 yer	
almadı.	

	
İfade	Özgürlüğü	
	
“Çocuklar	 ölmesin”	 dediği	 için	 ‘örgüt	
propagandası’ndan	1	yıl	3	ay	hapis	cezasına	mahkum	
olan	öğretmen	Ayşe	Çelik,	20	Nisan’da	bebeği	Deran	
ile	birlikte	cezaevine	girdi.	 	Anayasa	Mahkemesi	tüm	
çağrılara	 rağmen	 hiç	 bir	 adım	 atmazken	 Ayşe	
öğretmen	 bebeğini	 cezaevi	 koşulları	 nedeniyle	
büyükannesine	 gönderdi.	 Annesinden	 ayrılmak	
durumunda	kalan	Deran	bebek,	savcılık	izni	ile	günde	
1	 kez,	 30-45	 dakika	 süreyle	 annesi	 ile	 bir	 araya	
gelebiliyor.	 Çelik	 için	 başlatılan	 imza	 kampanyası	
sürüyor.	 IFEX	 kampanyaya	 katılım	 çağrısı	 yaptı.	
Hedef	 100	 bin	 imza...	 100.000	 imza	 bir	 kişiyi	
Cumhurbaşkanlığına	 aday	 gösterebiliyorsa,	 neden	
"Çocuklar	 öldürülmesin,	 analar	 ağlamasın"	 diyen	 bir	
anneyi	 evine	 ve	 bebeğine	 kavuşturamasın?	

	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• Örgüt	 üyeliği	 ile	 suçlanan	 tutuklu	 gazeteci	 Seher	 (Seda)	 Taşkın'ın	 yargılandığı	
davanın	ilk	duruşması,	30	Nisan	günü	Muş	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	görüldü.	
Mahkeme	 Taşkın'ın	 tutukluluk	 halinin	 devamına	 karar	 verdi.	 Duruşma	 2	
Temmuz’a	ertelendi.	

• 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	 açılan	 dava	 30	 Nisan	 günü	
İstanbul	 26.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 devam	 edildi.	 Savcılık	 mütalaada,	
yaptıkları	 konuşmalar	 nedeniyle	 Demirtaş	 ve	 Önder'in	 ''terör	 örgütü	
propagandası	yapmak''	suçundan	beşer	yıla	kadar	hapisle	cezalandırılması	istedi.	
Duruşma	8	Haziran'a	ertelendi.	

• Taraf	 gazetesi	 davası	 devam	 etti.	 Ahmet	 Altan,	 Yasemin	 Çongar,	 Yıldıray	 Oğur,	
Mehmet	Baransu	ve	Tuncay	Opçin’in	yargılandığı	dava	2-3-4		Mayıs	tarihlerinde	
İstanbul	13.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	devam	edildi.	Bülteni	hazırladığımız	sırada	
duruşma	devam	ediyordu.	

• Barış	 İçin	 Akademisyenlere	 açılan	 davalar	 devam	 etti.	 3	Mayıs	 günü	 Kadir	 Has	
Üniversitesi'nden	 1,	 Bahçeşehir	 Üniversitesi'nden	 1	 akademisyen	 İstanbul	 37.	
Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	yargılandı.	Duruşmalar	9	Ekim’e	ertelendi.	

• 3	 Mayıs	 günü	 Ferhat	 Tunç’un	 terör	 örgütü	 propagandası	 yaptığı	 gerekçesiyle	
yargılandığı	 davaya	 İstanbul	 36.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 devam	 edildi.	
Duruşma	25	Eylül’e	ertelendi.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
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• 7	Mayıs	günü	Özgür	Gündem	nöbetçi	genel	yayın	yönetmenlerine	açılan	davalar	
devam	 edecek.	 İstanbul	 14.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 görülecek	 duruşmalarda	
13.30'da	Eren	Keskin,	Reyhan	Çapan,	Filiz	Koçali,	Ayşe	Berktay,	Nuray	Özdoğan,	
Celalettin	Can,	Ayşe	Batumlu,	Reyhan	Hacioğlu,	14.30'da	ise	Faruk	Eren,	Ertuğrul	
Mavioğlu,	 Celal	 Başlangıç,	 Ömer	Ağın,	 İhsan	 Çaralan,	 Celalettin	 Can,	 Fehim	 Işık,	
Öncü	Akgül	ve	Dilşah	Kocakaya	yargılanacak.	

• Çağlayan	Adliyesi	 içindeki	ana	avluda	bulunan	Themis	heykellerinin	önünde	11	
Haziran	 2013'te	 alkışla	 ve	 slogan	 atarak	 Gezi	 Parkı	 protestosuna	 destek	 veren	
avukatlar	 hakkında	 2	 yıl	 sonra	 iddianame	 hazırlanmıştı.	 Avukatlara	 açılan	
davanın	gelecek	duruşması	7	Mayıs	günü	İstanbul	65.	Asliye	Ceza	Mahkemesi’nde	
görülecek.	

• Elazığ	T	Tipi	Cezaevi'nde	 tutuklu	bulunan	Kanun	Hükmünde	Kararname	 (KHK)	
ile	 kapatılan	 Dicle	 Haber	 Ajansı	 (DİHA)	muhabiri	 Şerife	 Oruç	 hakkında	 "	 örgüt	
üyesi	 olduğu”	 iddiasıyla	 açılan	 davaya	 Batman	 2.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 8	
Mayıs	günü	devam	edilecek.	

• Barış	 İçin	 Akademisyenlere	 açılan	 davalar	 devam	 ediyor.	 8,	 10	 ve	 11	 Mayıs	
tarihlerinde,	 İstanbul,	 9	 Eylül,	 Kadir	 Has	 ve	 Işık	 Üniversitelerinden	
akademisyenlerin	duruşmaları	İstanbul	34,	36	ve	37.	Ağır	Ceza	Mahkemelerinde	
görülecek.	Duruşmalar	9.00	itibariyle	başlayacak.	

• Mit	Tırları	davası	devam	ediyor.	Enis	Berberoğlu,	Can	Dündar	ve	Erdem	Gül’ün	
yargılandığı	 davanın	 6.	 celsesi	 	 9	 Mayıs	 günü	 İstanbul	 14.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	 	Can	Dündar’ın	aynı	konudan	ayrı	yargılandığı	dosya	
ise	7	Mayıs	günü	yine	14.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• 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	31	sanıklı	dava	
10-11	Mayıs’ta,	İstanbul	13.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• Zaman	 gazetesinin	 eski	 başyazarı	 Ali	 Ünal’ın	 FETÖ/PDY	 soruşturması	
kapsamında	 tutuklu	 yargılandığı	 dava	 10	 Mayıs	 günü	 Uşak	 2.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	

	


