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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	19/18,	11	Mayıs	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	 Yüksek	 Seçim	 Kurulu'nun	 Cumhurbaşkanı	 seçimi	 aday	 listesi	 Resmi	 Gazete'de	
yayımladı.	Adalet	ve	Kalkınma	Partisi’nin	adayı	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Cumhuriyet	Halk	
Partisi’nin	 adayı	 Muharrem	 İnce,	 Halkların	 Demokratik	 Partisi’nin	 adayı	 Selahattin	
Demirtaş	ile	seçmen	imzalarıyla	aday	gösterilen	Meral	Akşener,	Temel	Karamollaoğlu	ve	
Doğu	Perinçek	listede	yer	aldı.	Adaylar	seçim	çalışmalarına	başladı.		
	

***	AKP’nin	seçim	manifestosunu	açıklayan	Cumhurbaşkanı	Erdoğan,	kuvvetler	ayrılığı,	
bağımsız	 yargı,	 demokratik	 siyaset	 ve	 gelir	 adaleti	 gibi	 en	 çok	 eleştirildiği	 konularda	
vaatlerde	 bulunurken,	 yeni	 dönemde	 Fırat	 Kalkanı	 ve	 Zeytin	 Dalı	 gibi	 harekatlara	
yenilerinin	ekleneceğinin	de	işaretini	verdi.	
	

***	 Erdoğan,	 seçimlerde	 oyunu	 cumhurbaşkanına	 verip	 parlamentoda	 AKP’ye	
vermeyecekler	için	“münafıklar	çetesi”	dedi.	
	

***	 Bakanlar	 Kurulu’na	 KHK	 çıkarma	 yetkisi	 veren	 “Yetki	 Kanunu	 Tasarısı”	 Meclis’te	
kabul	edilerek	yasalaştı.	AKP,	başkanlık	sistemine	uyum	için	istediği	KHK	yetkisi	ile	çok	
sayıda	 kanun	 maddesini	 denetim	 olmadan	 değiştirecek.	 CHP,	 yeni	 cumhurbaşkanının	
resmi	olarak	göreve	başladığı	tarihe	kadar	geçerli	olacak	yetkiyi	AYM’ye	taşıyacak.	
	

***	AKP	ve	MHP’nin	TBMM’den	geçirdiği	Seçim	İttifakı	Kanunu’yla	valilere	verilen	seçim	
sandıklarını	 taşıma	 yetkisi	 tartışmalara	 neden	 oldu.	 Kolluk	 kuvvetlerinin	 sandık	
etrafında	 bulunmasına	 da	 imkan	 tanıyan	 düzenlemeye	 göre	 valilerin	 veya	 İlçe	 Seçim	
Kurulu	Başkanı’nın	aldığı	kararlara	itiraz	da	edilemeyecek.		
	

***	Erdoğan	partisinin	grup	toplantısında	“Şayet	bir	gün	milletimiz	‘tamam’	derse	ancak	o	
zaman	 kenara	 çekiliriz”	 dedi.	 Konuşmanın	 hemen	 ardından	 sosyal	medyada	 “TAMAM”	
etiketi	dünya	trendlerinin	en	üst	sırasına	çıktı.	24	saatte	yaklaşık	2	milyon	tweet	atıldı.	
	

***	 Erdoğan	 dışındaki	 cumhurbaşkanı	 adaylarının	 başta	 TRT	 olmak	 üzere	 ana	 akım	
medyada	 kendine	 yer	 bulamaması,	 muhalif	 kesimlerde	 giderek	 artan	 bir	 rahatsızlığa	
neden	oluyor.	
	

***	 Almanya,	 Hollanda	 ve	 Avusturya’dan	 seçim	mitingi	 için	 izin	 alamayan	 Erdoğan’ın,	
Avrupa’daki	 seçmenlerini	 20	 Mayıs’ta	 Bosna	 Hersek’te	 bir	 araya	 getirme	 kararı	
Saraybosna’da	tepkilere	neden	oldu.	
	

***	Seçimler	öncesi,	AKP	İl	Başkanı	ve	üst	düzey	askerler	ile	birlikte	Şırnak	ve	ilçelerine	
bağlı	 köylerde	 geziler	 düzenleyen	 Vali	 Mehmet	 Aktaş’ın	 yurttaşlara	 AKP’ye	 oy	
karşılığında	tapu	sözü	verdiği	kaydedildi.	
	

***	 İYİ	 Parti’nin	 İstanbul,	 Bağcılar’daki	 seçim	 standına	 bıçaklı	 saldırı	 düzenlendi;	 biri	
ağır	sekiz	kişi	yaralandı.	CHP	ve	HDP	saldırıya	tepki	gösterdi.	
	

***	 Anayasa	 referandumuyla	 ilgili	 raporunda	 “uluslararası	 standartların	 gerisinde	
kalındığı”	 tespiti	 yapan	 AGİT,	 OHAL	 koşullarında	 yapılacak	 24	 Haziran	 seçimlerini	 de	
kampanya	 sürecinden	 başlayarak	 mercek	 altına	 aldı.	 AGİT	 Heyeti,	 sürece	 ilişkin	 ilk	
tespitlerini	yapmak	üzere	muhalefet	partileriyle	görüştü.		
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***	 BM	 İnsan	 Hakları	 Yüksek	 Komiseri	 Zeid	 Hussein,	 Türkiye’de	 “ifade	 özgürlüğü	 ve	
toplanma	hakkının	kısıtlandığı	OHAL	rejiminin	seçim	güvenilirliğiyle	çeliştiğini”	söyledi	ve	
OHAL’in	kaldırılması	için	çağrı	yaptı.	
	

***	 “Çocuklar	 ölmesin”	 dediği	 için	 ceza	 alan	 öğretmen	 Ayşe	 Çelik	 tahliye	 edildi.	 Ayşe	
öğretmen	 yaşanan	 hukuk	 katliamına	 bir	 son	 verilmezse	 6	 ay	 sonra	 yeniden	 hapse	
girecek.	(Devamı	bültende...)	
	

***	 İçişleri	 Bakanlığı,	 30	Nisan	 -	 7	Mayıs	 tarihleri	 arasında	 sosyal	medya	 paylaşımları	
nedeniyle	242	kişi	hakkında	soruşturma	başlatıldığını	duyurdu.	
	

***	Hafta	başında	Merkez	Bankası’nın	kararıyla	2.2	milyar	dolar	bankaların	kullanımına	
geçerken,	piyasaya	bu	müdahale	doları	TL	karşısında	sadece	1	kuruş	geriletebildi.	Hafta	
ortasında	 Erdoğan’ın	 başkanlığında	 toplanan	 Ekonomi	 Koordinasyon	 Kurulu	 “Faiz	 ve	
döviz	 kuru	 baskısını	 azaltmak,	 bununla	 birlikte	 enflasyonla	 daha	 etkin	mücadele	 etmek	
için	gereken	tedbirlerin	alınacağını”	açıkladı.		
	

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

‘Ayşe	öğretmen’	tahliye	
edildi	
	
2016	 yılında	 bir	 televizyon	
programına	 telefonla	 bağlanıp	 Kürt	
kentlerinde	 yaşanan	 sokağa	 çıkma	
yasaklarını	 anlatarak,	 “Çocuklar	
ölmesin”	 dediği	 için	 1	 yıl	 3	 ay	 hapis	
cezasına	 çarptırılıp	 tutuklanan	
öğretmen	 Ayşe	 Çelik	 tahliye	 edildi.	

Cezaevinden	 çıkan	 Çelik’in	 infazına	 altı	 ay	 ara	 verildiği	 ve	 altı	 ay	 sonra	 yeniden	
cezaevine	gireceği	ortaya	çıktı.	
	
‘Örgüt	 propagandasın’ndan	 mahkum	 olan	 Çelik	 20	 Nisan'da	 altı	 aylık	 bebeğiyle	
cezaevine	 girmiş,	 geçtiğimiz	 hafta	 cezaevi	 koşulları	 nedeniyle	 bebeğinden	 ayrılmak	
durumunda	 kalmıştı.	 İnfazın	 durdurulması	 için	 Anayasa	 Mahkemesi’ne	 yapılan	
başvuruyla	 ilgili	 hiçbir	 adım	 atılmazken	 girişimimiz	 öncülüğünde	 Çelik’in	 ve	 bebeği	
Deran’ın	 özgürlüğüne	 kavuşması	 için	 bir	 imza	 kampanyası	 başlatılmıştı.	 Diyarbakır	 E	
Tipi	 Cezaevi’nden	 tahliye	 edilen	 Ayşe	 öğretmen	 evine	 döndü,	 o	 Deran'a,	 Deran	 ona	
kavuştu.	 Ancak	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 davayı	 esastan	 görüşerek	 yeniden	 yargılama	
kararı	 alması	 ve	mahkumiyet	 kararının	bozulup	 “aklanma”	 kararı	 verilene	 kadar	 imza	
kampanyasının	sürdürülmesine	karar	verildi.	Şimdiye	kadar	kampanyaya	25	bini	aşkın	
imza	verilirken,	hedef	100	bin	imzaya	ulaşmak...	Katılım	için;	https://goo.gl/AvZDw4	

	
Boğaziçi	
Üniversitesi'nden	bir	
öğrenci	daha	tutuklandı	
	
Boğaziçi	 Üniversitesi’nden	 bir	
öğrenci	 daha	 tutuklandı.	 Böylelikle	
üniversitede	 “Afrin	 lokumu”	
dağıtanlara	 “Katliamın	 lokumu	
olmaz”	 dedikleri	 için	 ‘örgüt	
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propagandası	yapmak’	iddiasıyla	tutuklanan	öğrencilerin	sayısı	14’e	yükselmiş	oldu.		
	
Üniversite	 kampüsünde	 19	 Mart’ta	 düzenlenen	 savaş	 karşıtı	 protesto	 nedeniyle	
Cumhurbaşkanı	Erdoğan	tarafından	hedef	gösterilen	ve	baskınlarla	gözaltına	alınan	15	
öğrenciden	 10’u	 tutuklanmıştı.	 14	 Nisan’da	 gözaltına	 alınan	 3	 öğrencinin	 de	
tutuklanmasıyla	birlikte	tutuklu	Boğaziçili	öğrencilerin	sayısı	13’e	çıkmıştı.		
	

HDP'li	Taşdemir'e	1	yıl	8	
ay	hapis	cezası	
	
HDP	 Ağrı	 milletvekilleri	 Dirayet	
Taşdemir	ile	Berdan	Öztürk’ün	'örgüt	
propagandası'	 iddiasıyla	 Erzurum	 2.	
Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	
yargılandığı	davanın	karar	duruşması	
görüldü.	 Taşdemir,	 bir	 PKK	 üyesinin	
cenaze	 töreninde	 yaptığı	 konuşma	

nedeniyle	 1	 yıl	 8	 ay	 hapis	 cezasına	 mahkum	 olurken,	 mahkeme	 heyeti	 hükmün	
açıklanmasını	geri	bıraktı.	Öztürk	hakkında	ise	beraat	kararı	verildi.	
	

Pınar	Aydınlar'a	10	ay	
hapis	cezası	
	
Sanatçı	 Pınar	 Aydınlar,	 Tunceli’de	 5	
yıl	 önce	 katıldığı	 bir	 konserde	 68	
kuşağı	 önderlerinden	 Türkiye	
Komünist	 Partisi/Marksist-Leninist	
(TKP/ML)	 kurucusu	 İbrahim	
Kaypakkaya’yı	 andığı	 için	 mahkum	
oldu.	 Tunceli	 2.	 Ağır	 Ceza	

Mahkemesi,	Aydınlar’ı	‘örgüt	propagandası’	suçundan	10	ay	hapis	cezası	ile	cezalandırdı.	
Mahkeme	 heyeti	 ayrıca	 Aydınlar’ın	 seçme	 ve	 seçilme	 hakları	 da	 dahil	 bir	 kısım	
haklarından	mahrum	bırakılmasına	da	karar	verdi.	
	

Savcı	“sarı,	kırmızı,	yeşil”	
renklerini	suç	unsuru	
saydı	
	
Ardahan’da	 askerler	 tarafından	
açılan	ateşle	yaşamını	yitiren	Kamber	
Morkoç’un	 cenaze	 törenine	
katıldıkları	 için	 6’sı	 tutuklu	 24	 kişi	
hakkında	 8	 yıla	 kadar	 hapis	 isteyen	
savcılık,	 "örgüt	 tarafından	 suistimal	

edilen	renkler"	diyerek	sarı	kırmızı	yeşil	renkli	ip	ile	poşuları	suç	unsuru	saydı.	
	
Hazırlanan	 iddianamede	 Morkoç’un	 cenaze	 töreninin	 “örgüt	 propagandasına	
dönüştürüldüğünü”	 savunan	 savcı,	 bölgede	 yürütülen	 “terör”	 operasyonlarının		
sonlandırılması	 için	 olayın	 askerler	 tarafından	 yapıldığı	 algısı	 yaratıldığını	 ileri	 sürdü.	
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Kentte	 çeşitli	 tarihlerde	düzenlenen	siyasi	parti	 çalışmaları	da	 ‘örgüt	propagandası’	 ve	
‘halkı	 kin	 ve	 düşmanlığa	 alenen	 tahrik’	 olarak	 tanımlandı.	 Davanın	 ilk	 duruşması	 30	
Mayıs’ta	Ardahan	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

	
Afrin	operasyonuna	karşı	
yapılan	açıklamalar	suç	
delili	oldu	
	
Kocaeli	 Üniversitesi’ndeki	
görevinden	KHK’yle	ihraç	edilen	HDK	
Eş	Sözcüsü	Prof.	Dr.	Onur	Hamzaoğlu	
ile	 HDP’nin	 eski	 Eş	 Genel	 Başkanı	
Serpil	 Kemalbay’ın	 da	 aralarında	
bulunduğu	 11	 siyasetçi	 hakkında,	
‘halkı	 kin	 ve	 düşmanlığa	 alenen	

tahrik	etme’	ve	‘terör	örgütü	propagandası	yapmak’	iddiasıyla,	8	yıla	kadar	hapis	cezası	
istemiyle	iddianame	hazırlandı.	
	
Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı’nca	 hazırlanan	 iddianamede,	 4	 Şubat	 2018’de	 HDP	
bileşeni	 parti	 ve	 kurum	 sözcülerinin	 “Afrin	 halkının	 yanındayız”	 başlığı	 ile	 yaptıkları	
açıklamanın	 “Türkiye	 Cumhuriyeti’ni	 alenen	 suçlayıcı	 nitelikte	 olduğu”	 ve	 ‘Zeytin	 Dalı	
operasyonunu	 itibarsızlaştırma”	 amacı	 taşıdığı	 öne	 sürüldü.	 Hamzaoğlu’nun	 evinde	
yapılan	 aramada	 bulunan	 kitaplar	 da	 suç	 delili	 olarak	 gösterildi.	 Onur	 Hamzaoğlu,	
soruşturma	kapsamında	ESP	Genel	Başkan	Vekili	Fadime	Çelebi	ile	birlikte	Şubat	ayında	
tutuklanmıştı.			
	

Evi	yıkılana	battaniye	
yardımı	suç	delil	oldu	
	
78’liler	Girişimi	Sözcüsü	ve	Halkların	
Demokratik	 Partisi	 (HDP)	 yöneticisi	
Celalettin	 Can’ın	 da	 aralarında	
bulunduğu	 34	 kişi	 hakkındaki	
soruşturma	 tamamlandı.	 İstanbul	
Cumhuriyet	 Başsavcılığı’nca	

hazırlanan	iddianamede	HDP’nin	faaliyetleri	suç	delili	olarak	gösterildi.	
	
Can’ın	 Cumhuriyet	 ve	 Özgür	 Gündem	 gazetelerine	 yönelik	 operasyonlarla	 HDP	
milletvekillerinin	gözaltına	alınmasına	karşı	düzenlenen	protestolara	katılması	suçlama	
konusu	 yapılırken,	 bir	 telefon	 konuşmasında	 “Amed”	 ve	 “Kürdistan”	 kelimelerini	
kullanmasının	örgütle	bağlantısını	 gösterdiği	 de	 savunuldu.	 Sokağa	 çıkma	yasakları	 ve	
operasyonlar	sırasında	evleri	yıkılan	yurttaşlara	gönderilen	battaniye	yardımıysa	“terör	
örgütü	 mensuplarına	 lojistik	 destek”	 olarak	 tanımlandı.	 Ayrıca	 Can’ın	 evinde	 yapılan	
aramada	el	konulan	dergi	ve	kitaplar	hakkında	herhangi	bir	yasaklama	kararı	olmasa	da	
bu	eserlerde	‘örgüt	propagandası’	yapıldığı	öne	sürüldü.	
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Sokağa	çıkma	
yasaklarını	protesto	
eden	hukukçuların	
yargılanmasına	başlandı	
	
Sokağa	 çıkma	 yasaklarına	 ve	 sivil	
ölümlere	 dikkat	 çekmek	 için	
Beyoğlu	Tünel’de	oturma	eylemi	ve	
basın	 açıklaması	 yapan	 KHK	 ile	
kapatılan	 Özgürlükçü	 Hukukçular	

Derneği	üyesi	18	avukat	hakkında	açılan	davanın	 ilk	duruşması	 İstanbul	36.	Ağır	Ceza	
Mahkemesi'nde	görüldü.	8	Kasım	2018’e	ertelenen	dava	kapsamında	avukatlar	hakkında	
‘örgüt	 propagandası	 yapmak’	 ve	 ‘kanuna	 aykırı	 toplantı	 ve	 yürüyüşlere	 katılmak’	
suçlamasıyla	toplamda	144	yıla	kadar	hapis	talep	ediliyor.	
	

Üniversitedeki	ihraçları	
protesto	eden	
akademisyenler	ve	
öğrencilerin	
yargılanmasına	başlandı	
	
Ankara	 Üniversitesi’nden	 Kanun	
Hükmünde	 Kararnameler	 ile	 ihraç	
edilen	 akademisyenlere	 destek	

olmak	 için	 Cebeci	 Kampüsü’nde	 10	 Şubat	 2017’de	 düzenlenen	 eyleme	 katılan	 14	 kişi	
hakkında	 2911	 sayılı	 Toplantı	 ve	 Gösteri	 Yürüyüşleri	 Kanunu’na	 muhalefet	 ettikleri	
gerekçesiyle	açılan	davanın	ilk	duruşması	görüldü.	
	
Eylemde	 kampüs	 girişine	 serilen	 cübbeleri	 çiğneyerek	 içeriye	 giren	 polis,	 öğrenci	 ve	
akademisyenlere	 müdahale	 ederek	 eylemcileri	 gözaltına	 almış,	 ihraç	 edilen	 kamu	
çalışanları	 ise	 kampüse	 alınmamıştı.	 Ankara	 24.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 görülen	
davada	sanıklar	polisin	olay	günü	uyguladığı	şiddete	dikkat	çekti.	Duruşma	19	Temmuz	
2018	tarihine	ertelendi.	
	

Adana’da	HDP’lilerin	
yargılandığı	davada	4	kişi	
‘propaganda’dan	
mahkum	oldu	
	
Aralarında	 Adana	 Barosu	 Cezaevi	
İzleme	 Komisyonu	 Başkanı	 Avukat	
Tugay	 Bek	 ve	 HDP	 Adana	 İl	 Eş	
Başkanı	 Gülseren	 Tural’ın	 da	 olduğu	
18	 kişi	 hakkında	 sosyal	 medya	
paylaşımlarında	‘örgüt	propagandası’	

yaptıkları	 iddiasıyla	 açılan	 dava	 sonuçlandı.	 Adana	 11.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi;	
sanıklardan	Mehmet	Tutuş,	Bahri	Çelik,	Derya	Çiçek	ve	Halime	Kuş’u	1	yıl	3	ay	ile	1	yıl	6	
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ay	 arasında	 değişen	 oranlarda	 hapis	 cezası	 ile	 cezalandırırken,	 hükmün	 açıklanmasını	
geri	bıraktı.	14	sanığın	ise	beraatına	karar	verdi.	

	
Tutuklu	gazeteci	İshak	
Karataş	tahliye	edildi	
	
Afrin	 operasyonuyla	 ilgili	 sosyal	
medya	 paylaşımlarına	 yönelik	
başlatılan	soruşturmalar	kapsamında	
tutuklanan	 ve	 Halkın	 Nabzı	 Gazetesi	
Genel	 Yayın	 Yönetmeni	 İshak	
Karakaş’ın	 da	 aralarında	 olduğu	
dokuz	 kişinin	 yargılanmasına		
İstanbul	 28.	 Ağır	 Ceza	

Mahkemesi’nde	 başlandı.	 Mahkeme	 heyeti,	 sanıkların	 yurtdışına	 çıkış	 yasağı	 ve	 adli	
kontrol	şartıyla	tahliyesine	karar	verdi.	
	
Dokuz	kişi	 22	Ocak'ta	 gözaltına	 alınmış,	 26	Ocak’ta	 çıkarıldıkları	 İstanbul	9.	 Sulh	Ceza	
Hakimliği	 tarafından	 “TSK’nın	 Afrin	 bölgesine	 başlattığı	 operasyon	 üzerine	 terör	
örgütlerini	meşru	gösteren	paylaşımlarda	bulundukları”	gerekçesiyle	tutuklanmıştı.	

	
Gazeteci	Gökhan	Öner	
tutuklandı	
	
Denizli’de	 28	 Nisan’da	 yapılan	 ev	
baskınlarında	 gözaltına	 alınan	
kapatılan	DİHABER	muhabiri	Gökhan	
Öner,	 çıkarıldığı	 mahkemece	 ‘örgüt	
üyesi	 olma’	 iddiasıyla	 tutuklandı.	
Gazetecinin	 tutuklanma	 gerekçesi	
olarak	 bilgisayarında	 yer	 alan		
DİHABER’de	 çalıştığı	 dönemde	
yaptığı	haberler	ve	hakkında	yapılan	

bir	 ihbar	 gösterildi.	 Öner’le	 birlikte	 gözaltına	 alıanan	 4	 kişi	 ise	 adli	 kontrol	 şartıyla	
serbest	bırakıldı.	

	
Yazarın	kitap	fuarındaki	
etkinliği	“hassasiyet”	
gerekçesiyle	iptal	edildi	
	
Yazar	 Esra	 Elönü’nün	 Kocaeli	
Büyükşehir	 Belediyesi	 tarafından	
düzenlenen	 Kitap	 Fuarı	 kapsamında	
yapılacak	 programı	 Mustafa	 Kemal	
Atatürk	 ile	 ilgili	 görüşlerinin	
“toplumsal	 hassasiyet”	 oluşturduğu	

gerekçesiyle	 iptal	 edildi.	Elönü,	 fuar	kapsamında	 “Arafta	Sorular”	 isimli	bir	 söyleyişide	
konuşmacı	olarak	yer	alıyordu.	Belediye	yönetiminin	Elönü’nü	fuara	getiren	yayınevi	ile	
yaptığı	görüşmenin	ardından	etkinlik	iptal	edildi.		
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ODTÜ	Rektörlüğü’nden	
Onur	Haftası	ve	
Yürüyüşü’ne	engel	
	
Ortadoğu	 Teknik	 Üniversitesi	
(ODTÜ)	 Rektörlüğü,	 ODTÜ	 LGBTİ+	
Dayanışması’nın	7-12	Mayıs	 tarihleri	
arasında	 düzenlemeyi	 planladığı	
Onur	 Haftası	 ve	 Yürüyüşü’ne	 izin	
vermedi.	 Rektörlük	 tarafından	 tüm	

öğrencilere	 yollanan	 mailde,	 Ankara	 Valiliği’nin	 18	 Kasım	 2017	 tarihli	 şehirdeki	 tüm	
LGBTİ+	etkinlerini	yasaklayan	kararı	uyarınca	üniversite	içerisinde	hiçbir	etkinliğe	izin	
verilmeyeceği	belirtildi.	
	
Uluslararası	 Af	Örgütü,	 yasağa	 karşı	 acil	 eylem	 çağrısında	 bulundu.	 Yasağın,	 toplanma	
hakkı	 özgürlüğünü	 ihlal	 ettiği	 vurgulanan	metinde	 “Yürüyüşün	gerçekleştirilmesine	 izin	
verilmeli,	 Ankara’daki	 tüm	 LGBTİ+	 etkinliklerine	 uygulanan	 genel	 yasak	 kaldırılmalıdır”	
denildi.	Acil	eyleme	destek	vermek	için;	https://goo.gl/Z11GXa		
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

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

OHAL	
	
OHAL	 koşullarında	 gerçekleşecek	 olan	 seçimlerde	
cumhurbaşkanı	 adayları	 belli	 oldu.	 YSK’nın	 yaptığı	
açıklamaya	 göre	 Selahattin	 Demirtaş,	 Muharrem	 İnce,	
Meral	 Akşener,	 Temel	Karamollaoğlu,	Doğu	Perinçek	 ve	
Recep	Tayyip	Erdoğan	aday	oldu.	
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Erdoğan	
	
“Şayet	 bir	 gün	 milletimiz	 ‘tamam’	 derse	 ancak	 o	 zaman	
kenara	 çekiliriz”	 diyen	Cumhurbaşkanı	Erdoğan’a	 cevap	
aynı	gün	Twitter’dan	geldi.	 ‘T	A	M	A	M’	hashtagi	dünya	
trend	 topic	 listesinde	 uzun	 sure	 zirvede	 kaldı.	

	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• 7	Mayıs	günü	Özgür	Gündem	nöbetçi	genel	yayın	yönetmenlerine	açılan	davalar	
görüldü.	 14.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 yapılan	 duruşmalarda	 Eren	 Keskin,	
Reyhan	 Çapan,	 Filiz	 Koçali,	 Ayşe	 Berktay,	 Nuray	 Özdoğan,	 Celalettin	 Can,	 Ayşe	
Batumlu,	 Reyhan	 Hacioğlu’nun	 yargılandığı	 duruşma	 9	 Temmuz'a;	 Faruk	 Eren,	
Ertuğrul	 Mavioğlu,	 Celal	 Başlangıç,	 Ömer	 Ağın,	 İhsan	 Çaralan,	 Celalettin	 Can,	
Fehim	 Işık,	 Öncü	 Akgül	 ve	 Dilşah	 Kocakaya’nın	 yargılandığı	 duruşma	 ise	 16	
Temmuz'a	ertelendi.		

• 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	 duruşması	 7	 Mayıs	 günü	 İstanbul	 65.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi’nde	
görüldü.	Mahkemenin	sonuçlarına	henüz	ulaşamadık.			

• 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	 edildi.	 Oruç	 5.	 celsede	 de	 tahliye	 edilmedi.	 Duruşmaya	 9	
Temmuz’da	devam	edilecek.		

• Barış	 İçin	 Akademisyenlere	 açılan	 davalar	 devam	 etti.	 8,	 10	 ve	 11	 Mayıs	
tarihlerinde,	 İstanbul,	 9	 Eylül,	 Kadir	 Has	 ve	 Işık	 Üniversitelerinden	
akademisyenlerin	duruşmaları	İstanbul	34,	36	ve	37.	Ağır	Ceza	Mahkemelerinde	
görüldü.	Duruşmalar	11	Eylül,	2	ve	4	Ekim	tarihlerine	ertelendi.		

• ‘MİT	Tırları	davaları’	devam	etti.	Enis	Berberoğlu,	Can	Dündar	ve	Erdem	Gül’ün	
yargılandığı	 davanın	 6.	 celsesi	 	 9	 Mayıs	 günü	 İstanbul	 14.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görüldü.		Can	Dündar	ve	Erdem	Gül’ün	ayrı	yargılandığı	dosya	ise	
7	 Mayıs	 günü	 yine	 14.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Dündar	 ve	 Gül’ün	
yargılandığı	dosyada	gelecek	duruşma	tarihi	2	Ekim	saat	11.00	olarak	belirlendi.	
Ayrıca	 Dündar	 ve	 Gül’ün	 dosyalarının	 ayrılmasına	 karar	 verildi.	 9	 Mayıs	 günü	
görülen	 davada	 ise	 Berberoğlu	 7	 ay	 sonra	 yeniden	 duruşma	 salonuna	 geldi.	
Duruşma,	 heyetteki	 değişiklik	 nedeniyle	 Enis	 Berberoğlu'nun	 tanıklarının	
dinlenilmesi	için	18	Temmuz'a	bırakıldı.		

• Şırnak’ın	 Cizre	 ilçesinde	 ilan	 edilen	 78	 günlük	 sokağa	 çıkma	 yasağına	 ve	 sivil	
ölümlere	dikkat	çekmek	için	Beyoğlu	Tünel’de	oturma	eylemi	ve	basın	açıklaması	



	 9	

yapan	 18	 avukat	 hakkında	 açılan	 davanın	 ilk	 duruşması	 İstanbul	 36.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi'nde	görüldü.	Duruşma	8	Kasım	saat	10.00’a	ertelendi.		

• 15	 Temmuz	 darbe	 girişimi	 sonrası	 Gülen	 cemaatine	 yönelik	 olarak	 başlatılan	
soruşturmalar	 kapsamında	 açılan;	 eski	 Zaman	 yazarları	 Şahin	 Alpay,	 Ali	 Bulaç,	
Ahmet	 Turan	 Alkan	 ve	 Mümtazer	 Türköne'nin	 de	 aralarında	 bulunduğu	 31	
sanıklı	 davaya	 10-11	 Mayıs’ta,	 İstanbul	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 devam	
edildi.	Bülteni	hazırladığımız	sırada	duruşma	devam	ediyordu.		

• Zaman	 gazetesinin	 eski	 başyazarı	 Ali	 Ünal’ın	 FETÖ/PDY	 soruşturması	
kapsamında	 tutuklu	 yargılandığı	 dava	 10	 Mayıs	 günü	 Uşak	 2.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 görüldü.	Mahkeme	2016	Ağustos	 ayından	 beri	 tutuklu	 bulunan	
Ünal’ın	 tutukluluğunun	 devamına	 karar	 verirken	 davayı	 18	 Temmuz	 tarihine	
erteledi.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• İstanbul	14.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülen	Hrant	Dink	cinayeti	davasına	14,	
15,	17	ve	18	Mayıs	tarihlerinde	devam	edilecek.	

• Barış	 için	akademisyenlere	açılan	davalar	devam	ediyor.	Bu	haftaki	duruşmalar	
15	 ve	 17	 Mayıs	 tarihlerinde	 İstanbul	 36.	 ve	 37.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemelerinde	
görülecek.	Duruşmalar	saat	09.00	itibariyle	başlayacak.	

• Halkların	Demokratik	Partisi	(HDP)	Cumhurbaşkanı	adayı	Selahattin	Demirtaş’ın,	
Rusya	 ziyaretinin	 ardından	 2015	 yılının	 Aralık	 ayında	 Atatürk	 Havalimanı'nda	
yaptığı	 konuşmada	 Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan'a	 hakaret	 ettiği	
iddiasıyla	yargılandığı	davanın	5.	duruşması	17	Mayıs	günü	Bakırköy	38.	Asliye	
Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• Milletvekili	 olduğu	 dönemde	 Diyarbakır’da	 katıldığı	 etkinliklerden	 dolayı	
Diyarbakır	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı	 tarafından	 hakkında	 dava	 açılan	 Emek	
Partisi(	 EMEP)	 Genel	 Başkan	 Yardımcısı	 Levent	 Tüzel’in	 yargılandığı	 dava	 17	
Mayıs	günü	Diyarbakır	5.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• HDP	 Eski	 Eş	 Genel	 Başkanı	 Figen	 Yüksekdağ’ın,	 hakkında	 'Terör	 örgütü	
yöneticiliği',	 'Terör	 örgütü	 propagandası	 yapmak',	 'Toplantı	 ve	 Gösteri	
Yürüyüşleri	 Kanunu'na	 muhalefet',	 'Halkı	 kin	 ve	 düşmanlığa	 tahrik'	 ve	 'Suç	
işlemeye	 tahrik'	 suçlamalarıyla	 hazırlanan	 7	 ayrı	 fezlekenin	 birleştirilmesiyle	
yargılandığı	 dava	 17	 Mayıs	 günü	 saat	 9.30’da	 Ankara	 16.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.		
	


