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Düşün,	düşün…									 	

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

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	İngiltere’de	resmi	temaslarda	bulunan	Cumhurbaşkanı	Erdoğan	Türkiye’deki	tutuklu	
gazetecilerin	 “terörist”	 olduğunu	 savunmayı	 sürdürdü.	 İngiltere	 basını	 ziyaretle	 ilgili	
Başbakan	 Theresa	May'i	 eleştirirken,	 insan	 hakları	 örgütleri	 İngiltere'ye	 gazetecilerin,	
muhalif	 siyasetçilerin	 ve	 siyasi	 eylemcilerin	 tutuklanmasını	 kınama	 çağrısı	 yaptı.	
Erdoğan	programı	boyunca	protestolarla	karşılaştı.	
	

***	Türkiye'de	sosyal	medyaya	sıçrayan	seçim	kampanyası	Twitter'ın	dünya	gündemine	
damgasını	 vuruyor.	 “Tamam-Devam”	 tartışmasından	 sonra	 şimdi	 de	 “SIKILDIK”	 etiketi	
dünya	 listesinde	 birinci	 oldu.	 İçişleri	 Bakanı	 seçim	 sürecinin	 güvenliği	 için	 sosyal	
medyanın	 da	 takip	 edileceğini	 söyledi.	 BTK	 Başkanı	 söz	 konusu	 etiketlerin	
engellenebileceği	tehdidinde	bulundu.	(Ayrıntılar	bültende...)	
	

***	 Erdoğan,	 yeniden	 seçilmesi	 durumunda,	 ekonomi	 ve	 para	 politikasında	daha	 etkin	
bir	 rol	 oynayacağını	 söyledi;	 başkanlık	 sistemine	 geçilmesinin	 ardından,	 Merkez	
Bankası'nın	daha	düşük	faiz	oranı	çağrılarına	uymak	zorunda	kalacağını	belirtti.	
	

***	Türk	Lirasında	değer	kaybı	 sürerken	bu	hafta	 içerisinde	Dolar	yeni	bir	 rekorla	4,5	
Liranın	üstünü	 gördü.	Bu	 yıl	 içerisinde	Dolar	 karşısında	 yüzde	15'e	 yakın	değer	 kaybı	
yaşanırken	Merkez	Bankası,	“gerekli	adımların	atılacağına”	dair	bir	mesaj	yayınladı.		
	

***	Trump'ın	kararının	ardından	ABD'nin	Kudüs	büyükelçiliği	açıldı.	Protestolarda	İsrail	
askerlerinin	 açtığı	 ateş	 sonucu	 62	 Filistinli	 öldürüldü.	 Erdoğan,	 "İsrail'in	 yaptığı	 bir	
soykırımdır"	dedi.	Türkiye'de	3	günlük	ulusal	yas	ilan	edildi.	İsrail'in	Ankara	Büyükelçisi	
“istenmeyen	 insan”	 ilan	 edildi.	 Tel	 Aviv	 ve	 Washington	 büyükelçilerinin	 istişare	
maksadıyla	Ankara'ya	çağırıldığını	 söyleyen	Hükümet	Sözcüsü	Bekir	Bozdağ,	"yaptırım	
uygulanacak	 mı?"	 sorusuna	 ise	 cevap	 vermedi.	 İsrail	 Türkiye'den	 tarım	 ithalatını	
durdurduğunu	açıkladı.		
	

***	ABD’deki	yargılamada	İran'a	yönelik	ambargoyu	delme	dahil	5	suçtan	suçlu	bulunan	
Halkbank	eski	Genel	Müdürü	Hakan	Atilla	32	ay	hapse	mahkum	edildi.	Erdoğan	kararın	
öncesinde	 yaptığı	 açıklamada	 ABD	 yargısına	 "Kesinlikle	 suçsuzdur...	 Atilla'yı	 suçlu	 ilan	
etmek	Türkiye'yi	suçlu	ilan	etmek	anlamına	gelir"	diye	seslendi.	
	

***	Kasım	2017’den	beri	tutuklu	olan	ve	altı	aydır	iddianame	bekleyen	iş	insanı	Osman	
Kavala;	 “Adil	 yargılanma	 mekanizmasında	 bir	 dengesizlik	 mevcut...	 Benim	 gibi	
cezaevlerinde	 aylardır	 belirsizlik	 içinde	 iddianamelerinin	 hazırlanmasını	 bekleyenlerin	
sayısı	az	değil.	Masumiyet	karinesi	başından	itibaren	yargı	sürecinin	temel	unsuru	olarak	
kabul	edilmezse	bu	dengesizlik	sürüp	gidecek"	dedi.	
	

***	 HDP’nin	 eski	 Eş	 Genel	 Başkanı	 Figen	 Yüksekdağ’ın	 duruşmasını	 izlemek	 isteyen	
diplomatlara	 izin	verilmemesi,	Türkiye	 ile	AB	üyesi	ülkeler	 arasındaki	 gerilimi	bir	 kez	
daha	 tırmandırdı.	 Almanya	 Büyükelçiliği’nin	 açıklamasında	 Türkiye’nin	 Viyana	
Anlaşması’nı	bir	kez	daha	ihlal	ettiği	belirtildi.		
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***	 TRT	 erken	 seçim	 sürecinin	 ilk	 20	 gününde	 AKP-MHP’ye	 37	 saatin	 üzerinde	 yer	
verirken,	 CHP’ye	 3	 saat,	 İYİ	 parti’ye	 9	 dakika	 yer	 verdi.	 HDP’ye	 ise	 hiç	 yer	 vermedi.	
(Haberin	devamı	bültende...)	
	

***	 ‘Zaman	 Gazetesi	 Davası’nda	 Ali	 Bulaç	 ve	 Mehmet	 Özdemir	 tahliye	 edildi.	 Şahin	
Alpay’ın	ev	hapsi	kararı	kaldırıldı.	
	

***	 OHAL	 Komisyonu,	 şu	 ana	 kadar	 17	 bin	 başvuruyu	 sonuçlandırdı.	 Komisyon,	 22	
Aralık	tarihinden	bu	yana	14	bin	350	başvuruyu	reddederken,	bu	süre	zarfında	sadece	
660	işe	iade	kararı	verdi.	Komisyona	yapılan	toplam	başvuru	sayısı	ise	108	bin	905.	
	

***	Roboski	katliamı	Türkiye’den	sonra	AİHM’de	de	cezasız	bırakıldı.	(Haberin	devamı	
bültende...)	
	

***	İnsan	Hakları	İzleme	Örgütü	(HRW),	Türkiye’de	OHAL	koşulları	altında	akademinin	
durumu	 hakkında	 bir	 açıklama	 yayımladı;	 binlerce	 akademisyenin	 işten	 çıkarıldığı,	
yüzlercesinin	 yargılandığı,	 akademik	 çalışmalara	 ve	 öğrenci	 eylemlerine	 müdahale	
edildiği,	 bunların	 da	 otosansüre	 ve	 akademik	 özgürlüğün	 içinin	 boşaltılmasına	 yol	
açtığını	vurguladı.	Açıklamanın	tam	metnine	erişim	için	tıklayınız.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	
Adalet	Bakanlığı	
verilerine	göre	her	100	
kişiden	9’u	şüpheli	
	
Adalet	 Bakanlığı	 Adli	 Sicil	 ve	
İstatistik	 Genel	 Müdürlüğü	 2017	
yılının	 adli	 istatistiklerini	 açıkladı.	
Buna	 göre	 geçtiğimiz	 yıl	 11	 milyon	
833	 bin	 926	 kişi	 hakkında	
soruşturma	 açıldı.	 Yani	 Türkiye’de	

her	100	kişiden	9’u	“şüpheli”	sıfatıyla	soruşturuldu.	
	
Bu	süre	zarfında	‘cumhurbaşkanına	hakaret’	ve	TCK	301.	maddeleri	de	içeren	‘devletin	
egemenliğine	ve	organlarının	saygınlığına	karşı	suçlar’	olarak	tanımlanan	kategorideki	6	
bin	 381	 soruşturma	 davaya	 dönüştü.	 2017	 yılında	 bu	 suç	 kategorisinde	 yapılan	
yargılamaların	 ise	 2	 bin	 343’ü	 mahkumiyetle	 sonuçlandı.	 Adli	 istatistiklerle	 ilgili	
verilerin	tamamına	erişim	için;		
http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2017/istatistik2017.pdf	
	

Oyuncu	Barış	Atay	
gözaltına	alındı	
	
Soma	 katliamı	 sonrası	 düzenlenen	
bir	 protestoda	 bir	 madenciyi	
tekmeleyen	 dönemin	 Başbakanlık	
Müşaviri	 Yusuf	 Yerkel’in	 “özür”	
açıklamasına	 sosyal	 medya	 hesabı	
üzerinden	 tepki	 gösteren	 tiyatrocu	
Barış	Atay	gözaltına	alındı.	
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Atay,	 İstanbul	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı’nın	 yürüttüğü	 soruşturma	 kapsamında,	 Twitter	
paylaşımları	 nedeniyle	 ‘halkı	 kin	 ve	 düşmanlığa	 tahrik’	 ile	 suçlandı.	 Emniyetteki	 ifade	
işlemlerinin	ardından	serbest	bırakıldı.	Atay,	Yerkel'in	özür	mesajının	ardından	Twitter	
hesabında	 "Hepiniz	 ağlayarak	 özür	 dileyeceksiniz.	 O	 gün	 geldiğinde;	 affedeni,	 acıyanı,	
yargılamaktan	 vazgeçeni	 de	 unutmayacağız!	 Yok	 öyle	 “torunlarla	 emeklilik,	 hepimiz	
kardeşiz,	 kavga	 istemiyoruz”	 falan.	 Her	 şey	 yeni	 başlıyor.	 Bu	 ülkeye,	 insanına	
yaptıklarınızın	hesabını	vereceksiniz!"	sözlerini	paylaşmıştı.		
	
Paylaşımın	 ardından	Hürriyet	 gazetesi	 yazarı	 Ahmet	Hakan	 “Lütfen	 bu	 adama	 haddini	
bildiriniz”	başlıklı	yazısıyla	cumhurbaşkanı	adayları	Muharrem	İnce	ile	Meral	Akşener’e	
seslenerek	 Atay’ı	 hedef	 göstermişti.	 Hükümete	 yakın	medya	 organlarında	 da	 Atay,	 bu	
mesajı	sonrası	hedef	gösterilmişti.		
	

Tutuklu	Boğaziçi	
Üniversitesi	öğrencileri	
hakkında	iddianame	
	
Boğaziçi	 Üniversitesinde	 “Afrin	
lokumu”	 dağıtanlara	 “Katliamın	
lokumu	 olmaz”	 dedikleri	 için	 ‘örgüt	
propagandası	 yapmak’	 iddiasıyla	
tutuklanan	 öğrenciler	 hakkındaki	
soruşturma	tamamlandı.	
	

İstanbul	Cumhuriyet	Başsavcılığı	Terör	ve	Örgütlü	Suçlar	Bürosu	tarafından	düzenlenen	
iddianamede	13'ü	tutuklu	21	öğrencinin	‘silahlı	terör	örgütü	propagandası	yapmak'	suçu	
kapsamında	 3	 yıla	 kadar	 hapis	 istemiyle	 cezalandırılmaları	 talep	 edildi.	 İddianamede,	
şüphelilerin	 Türkiye	 ve	 TSK'yı	 işgalci	 bir	 güç	 olarak	 gördükleri,	 örgütü	 uluslararası	
kamuoyuna	 “mazlum”	 olarak	 göstermeyi	 amaçladıkları	 ve	 terör	 örgütüyle	 organik	
bağları	 olduğu	 savunuldu.	 Soruşturma	 kapsamında	 ilk	 etapta	 gözaltına	 alınan	 15	
öğrenciden	9'u	tutuklanmıştı.	Sonrasında	da	devam	eden	operasyonlarla	şu	an	itibariyle	
tutuklu	öğrencilerin	sayısı	14’e	yükselmiş	durumda.	

	
HDP'li	Garo	Paylan	ve	
Nadir	Yıldırım	hakkında	
fezleke		
	
Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	
Halkların	 Demokratik	 Partisi	 (HDP)	
İstanbul	 Milletvekili	 Garo	 Paylan	
hakkında	 Ermeni	 Soykırımı	 ile	 ilgili	
sözleri	 nedeniyle	 fezleke	 düzenledi.		
14	 Ocak	 2017’de	 Meclis’teki	
konuşmasında	 “Bir	 zamanlar	 yüzde	
40’idik.	 Bugün	 binde	 biriz.	 Herhalde	

başımıza	 bir	 iş	 geldi	 ki,	 ben	 bunun	 adına	 soykırım	 diyorum”	 diyen	 Paylan,	 TCK	 301.	
maddede	 tanımlanan	 ‘Türk	 milletini,	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Devletini,	 Türkiye	
Cumhuriyeti	Hükümetini	alenen	aşağılama’	ve	‘Cumhurbaşkanına	hakaret’	ile	suçlandı.	
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HDP	Van	Milletvekili	ve	Eş	Genel	Başkan	Yardımcısı	Nadir	Yıldırım	hakkında	ise	Afrin'e	
yönelik	 sosyal	 medya	 paylaşımları	 gerekçe	 gösterilerek	 fezleke	 hazırlandı.	 Ankara	
Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 Yıldırım'ın	 Afrin	 operasyonuna	 tepki	 amacıyla	 20	 Ocak’ta	
sosyal	 medya	 hesabında	 yaptığı	 3	 paylaşımı	 suçlamaya	 delil	 olarak	 gösterdi;	 örgütün	
ulusal	 ve	 uluslararası	 kamuoyuna	 "masum"	 ve	 "iyi”	 gösterildiği,	 “örgütün	 bu	 yolla	
övüldüğü,	 yaptıklarının	 teşvik	 edildiği”	 ve	 eylemlerinin	meşru	 gösterilmeye	 çalışıldığını	
öne	sürüldü;	milletvekilini	‘örgüt	propagandası	yapmak’	ile	suçladı.	
	

Pınar	Aydınlar	tutuklandı	
	
Sanatçı	 Pınar	 Aydınlar,	 Almanya’dan	
Türkiye’ye	 giriş	 yaparken	 Atatürk	
Havalimanı'nda	 gözaltına	 alındı.	
Pasaportuna	 el	 konulan	 Aydınlar,	
tutuklanarak	 Bakırköy	 Kadın	 Kapalı	
Cezaevi’ne	 götürüldü.	 Aydınlar’ın	 7	
Haziran	 2015	 genel	 seçimlerinde	
Halkların	 Demokratik	 Partisi’nden	
(HDP)	İzmir	Milletvekili	adayı	olarak	
seçim	çalışmaları	kapsamında	yaptığı	

konuşmalardan	 dolayı	 ‘örgüt	 propagandası	 yapmak’	 iddiasıyla	 verilen	 10	 aylık	 hapis	
cezanın	onanması	nedeniyle	gözaltına	alınıp	tutuklandığı	belirtildi.	

	
Tahir	Elçi’nin	fotoğrafı	
‘örgüt	propagandası’	
sayıldı	
	
Bursa’da	 Aralık	 2017’de	 yapılan	
operasyon	 ile	 gözaltına	 alınıp	 sosyal	
medya	 paylaşımları	 nedeniyle	
tutuklanan	Hatice	Ateş,	Bursa	2.	Ağır	
Ceza	 Mahkemesi’nde	 yargılandığı	
davada	 ‘örgüt	 propagandası’ndan	 1	
yıl	 3	 ay	hapse	mahkum	oldu.	Ateş’in	

sosyal	 medya	 hesabı	 profilinde	 bulunan	 öldürülen	 Diyarbakır	 Baro	 Başkanı	 Tahir	
Elçi’nin	 fotoğrafı	 da	 ceza	 gerekçesi	 olarak	 gösterildi.	 Davanın	 18	 Nisan’da	 görülen	 ilk	
duruşmasında	mahkum	edilip	tahliye	edilen	Ateş,	5	aydır	tutuklu	bulunuyordu.	

	
Gazeteci	Aydın	Atar’a	6	
yıl	4	ay	hapis	cezası	
	
KHK	 ile	 kapatılan	 Azadiya	 Welat	
Gazetesi’nin	 Sorumlu	 Yazı	 İşleri	
Müdürü	 Aydın	 Atar,	 ‘örgüt	
propagandası’ndan	 6	 yıl	 4	 ay	 hapis	
cezasına	 çarptırıldı.	 Atar,	 gazetede	
2012	ve	2013	yıllarında	yayınlanan	9	

yazı	nedeniyle	Diyarbakır	7.	Ağır	Ceza	Mahkemesinde	yargılanıyordu.		
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Afrin	paylaşımları	suç	
sayılan	iki	gazeteci	
hakkında	iddianame	
düzenlendi	
	
Ankara	Cumhuriyet	Başsavcılığı,	Artı	
TV	Ankara	Temsilcisi	Sibel	Hürtaş	ile	
Mezopotamya	Ajansı	muhabiri	Hayri	
Demir’in	 Afrin	 harekatına	 ilişkin	

sosyal	medya	 paylaşımları	 ve	 yayınları	 nedeniyle	 10	 yıl	 altı	 aya	 kadar	 hapis	 cezasıyla	
cezalandırılması	 istedi.	 Hazırlanan	 iddianamede	 gazeteciler	 ‘halkı	 kin	 ve	 düşmanlığa	
sevk	etmek’,	‘terör	örgütü	propagandasını	basın	yoluyla	yapmak’	ile	suçlandı.	
	
Farklı	kentlerde	 ‘Zeytin	Dalı	Harekatı’na	dair	paylaşımlar	yapan,	aralarında	gazeteciler	
ve	siyasetçilerin	de	olduğu	çok	sayıda	kişi	geçen	22	Ocak’ta	gözaltına	alınmıştı.	Hürtaş	ve	
Demir	 de	 gözaltına	 alınan	 isimler	 arasındaydı.	 Daha	 sonra	 iki	 gazeteci	 adli	 kontrol	
şartıyla	 serbest	 bırakılmıştı.	 Hürtaş	 ve	 Demir’in	 yargılanacağı	 dosyada,	 Afrin	 harekatı	
paylaşımları	nedeniyle	suçlanan	10	kişi	daha	bulunuyor.	
	
İddianamede,	 Hürtaş’ın	 eski	 milletvekili	 Ahmet	 Faruk	 Ünsal	 ve	 eski	 HDP	 Şanlıurfa	
milletvekili	 Osman	 Baydemir’le	 yaptığı	 söyleşiler;	 Demir’in	 ise	 bilgi	 ve	 haber	
niteliğindeki	üç	tweeti	suçlama	konusu	yapıldı.	
	

Gazeteci	Reyhan	Çapan	
tutuklandı	
	
Kanun	Hükmünde	Kararname	(KHK)	
ile	 kapatılan	 Özgür	 Gündem	
gazetesinin	 eski	 yazıişleri	 müdürü	
Reyhan	 Çapan	 hakkındaki	
kesinleşmiş	 hapis	 cezası	 nedeniyle	
gözaltına	alınıp	tutuklandı.	

	
Çapan’a	 yazıişleri	 müdürü	 olduğu	 dönemde	 İstanbul	 17.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi	
tarafından	“örgüt	propagandası	yapmak”	iddiasıyla	1	yıl	3	ay	hapis	cezası	verilmişti.	Öte	
yandan	farklı	davalardan	aldığı	para	cezalarının	da	hapse	çevrildiği	belirtilmişti.	İstanbul	
Bölge	 İdare	 Mahkemesi’nin	 cezayı	 onamasının	 ardından	 hakkında	 yakalama	 kararı	
çıkartılan	Çapan,	gözaltına	alındığı	Artvin,	Hopa’da	çıkarıldığı	mahkemece	tutuklandı.			
	
Çapan,	 Özgür	 Gündem	 yazar	 ve	 yöneticilerine	 yönelik	 olarak	 İstanbul	 14.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi'nde	 açılan	 davada	 da	 yargılanıyor.	 Davanın	 7	 Mayıs’ta	 görülen	 son	
duruşmasında	savcı,	Çapan’ın	da	aralarında	bulunduğu	üç	kişinin	‘zincirleme	bir	şekilde	
örgüt	propagandası’	yaptıkları	iddiasıyla	hapisle	cezalandırılmasını	istemişti.	
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Bir	haftada	588	sosyal	
medya	soruşturması	
	
İçişleri	Bakanlığı,	son	bir	haftada	(23-
30	Nisan)	sosyal	medya	paylaşımları	
nedeniyle	 226	 kişi	 hakkında	
soruşturma	 başlatıldığını	 duyurdu.	
Bakanlık	 açıklamasına	 göre	 1.327	
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.	
	

Habere	‘Erdoğan’a	
hakaret’ten	erişim	engeli	
	
Cumhuriyet	gazetesinde	1	Mart	2018	
tarihinde	 yayınlanan	 "Erdoğan'ın	
'yazlık	 sarayı'	 için	 40	 bin	 ağaç	
katledilmesini	 protesto	 edenlere	
jandarmadan	 'damperli	 engel’”	
başlıklı	habere	erişim	engeli	getirildi.	

İfade	 ve	 basın	 özgürlüğü	 üzerine	 çalışan	 hukukçu	 Yaman	 Akdeniz,	 kararın	 ‘Erdoğan’a	
hakaret’	 gerekçesiyle	 alındığını	 duyurdu.	 Akdeniz,	 Sulh	 Ceza	 Hakimliklerinin	 basın	
organlarına	 tebliğ	 bile	 yapmadan	 her	 sene	 ortalama	 15	 bin	 civarında	 benzeri	 karar	
verdiğini	belirtti.	
	
Söz	 konusu	 haberde	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan'ın	 Muğla'nın	 Marmaris	 ilçesi	 Okluk	
Koyu'ndaki	yapımı	devam	eden	“yazlık	sarayı”	 için	40	bine	yakın	sığla	ve	çam	ağacının	
kesildiği	 ve	 bunu	 protesto	 eden	 sivil	 toplum	 kuruluşlarının	 jandarma	 tarafından	
engellendiği	haberleştirilmişti.	

	
Avesta	Yayınları’ndan	
çıkan	dokuz	kitap	
hakkında	toplatma	kararı	
	
Avesta	 Yayınları’nın	 yayımladığı	
dokuz	 kitap	 için	 “terörle	 mücadele”	
kapsamında	 İdil	 Sulh	 Ceza	Hakimliği	
tarafından	toplatılma	kararı	verildi.	
	

Aralarında	 Ezidilerin	 kutsal	 metni	 ve	 dünyanın	 saygın	 üniversitelerinde	 doktora	 tezi	
olarak	 yayımlanmış	 eserlerin	 de	 yer	 aldığı;	 “Kan,	 İnançlar	 ve	 Oy	 Pusulaları”,	 “Cesur	
Adamların	 Ülkesine	 Yolculuk”,	 “Tasavvur	 mu	 Gerçek	 mi?”,	 “Mahabad	 Kürt	 Cumhuriyeti	
Büyük	 Güçlerin	 Politikasında	 Kürtler	 1941-1947”,	 “Mağdur	 Diasporadan	 Sınırötesi	
Vatandaşlığa	mı?”,	 “Ülkemde	 Bir	 Yabancı”,	 “Çaldıran	 Savaşı’nda	 Osmanlılar	 Safeviler	 ve	
Kürtler”,	 “Tanrı	 ve	 Şeyh	 Adi	 Kusursuzdur:	 Yezidi	 Tarihinden	 Kutsal	 Şiirler	 ve	 Dinsel	
Anlatılar”	ve	“Kürdistan	Bayrağının	Altında	ve	Irak’ta	Soykırım”	isimli	kitaplar	toplatıldı.	
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Şırnak	 İdil’de	 “KCK/	 PKK	 suçlaması”	 ile	 evleri	 basılan	 iki	 kişinin	 evlerinde	 adı	 geçen	
kitapların	bulunması	toplatılma	kararına	gerekçe	olarak	gösterildi.	

	
İTÜ’de	öğrenci	
kulüplerinin	
etkinliklerine	engel	
	
İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi	 (İTÜ)	
Rektörlüğü	 üç	 ayrı	 öğrenci	
kulübünün	 yapacağı	 etkinliklere	 izin	
vermedi.	
	
Rektörlük,	 İş	 Güvenliği	 Kulübü’nün	

yapacağı	 “Türkiye’de	 İşçi	 Sağlığı	 ve	 İş	 Güvenliği”	 ve	 Sosyal	 Bilimler	 Kulübü’nün	
düzenleyeceği	 “Mühendisliğin	 ve	 Mimarlığın	 Toplumsal	 Sorunları”	 etkinlikleri	 için	
konuşmacılar	 akademisyen	 Sungur	 Savran	 ve	 İTÜ	 mezunu	 mimar	 Mücella	 Yapıcı’nın	
programlardan	 çıkarılması	 şartını	 koydu.	 Ayrıca	 Makine	 Mühendisliği	 Kulübü’nün	
dördüncüsünü	 düzenleyeceği	 “Mezunlarla	 Sohbetler”	 etkinliği	 de	 Rektörlükten	 gelen	
talimat	 doğrultusunda	 “sebep	 gösterilmeden”	 iptal	 edildi.	 Öğrenci	 kulüpleri,	 ayrı	 ayrı	
yaptıkları	 açıklamalarda	 Rektörlüğün	 aldığı	 kararları	 protesto	 ederek	 “İTÜ’de	 sansür	
var”	dedi.	

	
İçişleri	 Bakanlığı:	 “Sosyal	
medyaya	 ‘seçim	 takibi’	
yapılacak”	
	
Seçim	 Bölge	 Güvenlik	 Toplantısı’nda	
seçim	 kampanyası	 boyunca	 alınacak	
tedbirlerle	 ilgili	 açıklama	 yapan	
İçişleri	 Bakanı	 Süleyman	 Soylu,	 bu	

süreçte	 sosyal	 medyanın	 da	 takip	 edileceğini	 söyledi.	 Soylu	 “Özellikle	 sosyal	 medyada	
terör	örgütü	propagandası	ve	provakasyonlara	karşı	 ilgili	birimlerimiz	görevleri	başında	
olacaktır”	dedi.	
	
Öte	 yandan	 Türkiye'de	 sosyal	 medyaya	 sıçrayan	 seçim	 kampanyası	 Twitter'ın	 dünya	
gündemine	damgasını	vuruyor.	Cumhurbaşkanı	Erdoğan’ın	Ankara'da	düzenlenen	AKP	
Gençlik	 Kolları	 Kongresi'nde	 dinleyicilere,	 "Sevgili	 gençler,	 sıkıldınız	 biliyorum"	 demesi	
sonrası	 sosyal	medyada	bu	 sefer	de	 "S	 I	K	 I	 L	D	 I	K"	 etiketi	 dünya	 trendlerinin	 en	üst	
sırasına	çıktı.	Daha	önce	de	Erdoğan’ın	AKP	grup	toplantısında	kullandığı	“Şayet	bir	gün	
milletimiz	‘tamam’	derse	ancak	o	zaman	kenara	çekiliriz”	sözlerinden	kısa	bir	süre	sonra	
“T	A	M	A	M”	 etiketi	dünya	gündeminin	 ilk	 sırasına	gelmiş	ve	24	 saat	 içinde	yaklaşık	2	
milyon	tweet	atılmıştı.	
	
24	Haziran	seçimleri	sosyal	medyada	geniş	yankı	bulurken,	Bilgi	Teknolojileri	ve	İletişim	
Kurumu	 (BTK)	 Başkanı	 Ömer	 Fatih	 Sayan	 söz	 konusu	 etiketlerin	 engellenebileceği	
mesajını	verdi.	Sayan;	“Engelleme	teknik	olarak	yapabileceğimiz	bir	şey	ama	biz	bununla	
ön	planda	olmak	istemiyoruz.	Bizden	böyle	bir	reaksiyon	almak	için	yapıyorlar,	‘Engelleriz’	
lafını	 duymak	 istiyorlar"	 dedi.	 Söz	konusu	 sosyal	medya	kampanyalarının	 “profesyonel	
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bir	 manipülasyon”	 olduğunu	 savunan	 BTK	 Başkanı	 “Şimdilik	 sadece	 uyarı	 yapıyoruz”	
şeklinde	konuştu.	

	
Seçim	sürecinin	ilk	üç	
haftası:	TRT	yayınlarında	
HDP	ve	SP’ye	yer	
verilmedi	
	
TRT,	 ekranlarında	 muhalefet	
partilerine	 de	 bu	 partilerin	 çıkardığı	
cumhurbaşkanı	 adaylarına	 da	 yer	
ayırmamaya	 devam	 ediyor.	 RTÜK’te	
yapılan	 çalışmaya	 göre	 TRT,	 erken	

seçimin	 ilan	 edildiği	 17	 Nisan’dan	 6	 Mayıs’a	 kadar	 geçen	 üç	 haftalık	 sürede	 Saadet	
Partisi	 ve	 HDP’ye	 1	 saniye	 bile	 yer	 vermezken,	 AKP	 ile	 MHP’nin	 kurduğu	 Cumhur	
İttifakı’na	37	saat	40	dakika	yer	ayırdı.	
	
Bu	süre	zarfında	CHP’nin	Cumhurbaşkanı	adayı	Muharrem	İnce	için	6	Mayıs’a	kadar	27	
dakika	20	saniye	yayın	yapıldı.	 İYİ	Parti’nin	adayı	Meral	Akşener’e	ayrılan	süre	 ise	9.5	
dakika	oldu.	CHP’ye	TRT	ekranlarında	ayrılan	süre	ise	3	saat	4	dakika	28	saniye	olarak	
hesaplandı.	Bu	toplamın	büyük	çoğunluğunu	CHP	Genel	Başkanı	Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	
TBMM	Grup	konuşması	oluşturuyor.	
	
AKP-MHP	ittifakına	ilişkin	yayınların	büyük	bir	çoğunluğunu	ise	Cumhurbaşkanı	Tayyip	
Erdoğan,	 Başbakan	 Binali	 Yıldırım,	 MHP	 Genel	 Başkanı	 Devlet	 Bahçeli,	
Cumhurbaşkanlığı	Sözcüsü	İbrahim	Kalın,	Hükümet	Sözcüsü	Bekir	Bozdağ,	AKP	Sözcüsü	
Mahir	Ünal,	bakanların	programlarının	canlı	yayınları	oluşturuyor.	
	
Hükümet	çıkardığı	OHAL	KHK’si	ile	seçim	yayınları	denetiminde	TRT	ile	özel	televizyon	
kanallarını	 birbirinden	 ayırmış,	 tek	 yayın	 ile	 ilgili	 ihlalin	 tanımını	 yapmış	 ancak	 ihlal	
karşısında	 getirilecek	 yaptırımdan	 özel	 televizyonları	 muaf	 tutmuştu.	 TRT	 ise	 yasa	
gereği	RTÜK	tarafından	cezalandırılamıyor.	Ancak	yayın	 ihlali	 ile	 ilgili	kararın	TRT’den	
başbakan	 yardımcısına	 gönderilmesi	 gerekiyor.	 TRT’ye	 yaptırım	 ancak	 Başbakanlığın	
kararı	ile	mümkün	oluyor.	

	
AİHM,	Roboski	Katliamı	
başvurusunu	reddetti	
	
Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi	
(AİHM),	 Türk	 Silahlı	 Kuvvetleri’ne	
(TSK)	 ait	 savaş	 uçaklarının	
bombardımanı	sonucu	19’u	çocuk	34	
kişinin	 hayatını	 kaybettiği	 Roboski	
Katliamı	 ile	 ilgili	 yapılan	 başvuruyu	
kabul	 edilemez	 buldu.	 Mahkeme,	
Anayasa	 Mahkemesi'ne	 yapılan	

başvurada	 eksik	 olan	 belgelerin	 süresinde	 tamamlanmamış	 olması	 sebebiyle	 yüksek	
mahkemenin	başvuruyu	reddetmesini	kararına	gerekçe	gösterdi.	
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Kararı,	 başvuruda	 bulunan	 isimlerden	 biri	 olan	 hukukçu	 Kerem	 Altıparmak,	 sosyal	
medya	hesabı	Twitter’dan	duyurdu.	Altıparmak,	“AİHM,	Roboski	katliamını	tarihe	gömdü.	
Mahkemenin	adını	artık	Avrupa	Kabul	Edilemezlik	Mahkemesi	olarak	değiştirmek	 lazım,	
çünkü	 en	 iyi	 yaptıkları	 şey	 o!...	 Çoluk	 çocuk	 34	 kişi	 katledildi,	 7	 yıl	 hiçbir	 şey	 yapılmadı.	
Şimdi	bu	7	yıl	unutuldu,	avukatların	2	gün	gecikmesi	nedeniyle	dava	reddedildi.	Söyleyecek	
söz	bulamıyorum!"	dedi.	
	
Katliamla	 ilgili	 Anayasa	 Mahkemesi’ne	 yapılan	 başvuru	 “dosyada	 tespit	 edilen	
eksikliklerin	 süresinde	 giderilmemesi”	 nedeniyle,	 24	 Şubat	 2015	 tarihli	 kararla	
reddedilmişti.	 AİHM,	 Anayasa	 Mahkemesi'nin	 bu	 ret	 kararını	 "iç	 hukuk	 yollarının	
tüketilmemesi"	olarak	değerlendirdi.	

	
Düşünce	Özgürlüğü	için	
İstanbul	Buluşması	26	ve	
27	Mayıs’ta	
	
Düşünce	 Suçuna	 Karşı	 Girişim’in	
organize	 ettiği	 ‘Düşünce	 Özgürlüğü	
için	 İstanbul	 Buluşmaları’nın	
11’incisi	 26-27	 Mayıs	 2018	
tarihlerinde	yapılacak.	1997	yılından	

bu	yana	sürdürülen	toplantılar	bu	yıl	ilk	kez	tamamen	elektronik	ortamda	düzenlenecek.	
İki	 gün	 boyunca	 13:00–17:30	 saatleri	 arasında	 yayınlanacak	 oturumlara	 YouTube	
üzerinden	“Düşünce	Suçuna	Karşı	Girişim”	kanalından	erişilecek.		
	
Buluşmanın	 ilk	 gününde	 uluslararası	 örgütlerin	 temsilcilerinin,	 ikinci	 gününde	 ise	
Türkiye’den	 hak	 temelli	 örgütlerin	 temsilcileri	 ve	 tanıklıkların	 anlatımlarıyla	 son	 iki	
yılda	ifade	özgürlüğü	alanında	dünyada	ve	Türkiye’de	yaşananlar	ve	veriler	paylaşılacak.	
Ayrıca	 ifade	 özgürlüğüne	 yönelik	 baskıların	 gelişiminin	 dünyadan	 tarihsel	 örneklerle	
verileceği	 ayrı	 bir	 oturum	 da	 programda	 yer	 alacak.	 Katılım	 için	 YouTube	 kanalına	
abone	olabilirsiniz.	
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

	
	
Gündemden	uzak	kalmayın	
	

Düzenli	olarak	güncellenen	müzemizden	gündemi	en	eğlenceli	biçimde	takip	edin.	
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AFRİN:	
	
Afrin	 operasyonu	 ile	 ilgili	 “Katliamın	 lokumu	
olmaz”	 pankartıyla	 protesto	 gösterisi	 yapan	
Boğaziçi	 Üniversitesi	 öğrencileri	 için	 iddianame	
hazırlandı.	 14’ü	 tutuklu	 21	 öğrenci	 hakkındaki	
iddianamede	 ‘silahlı	 terör	 örgütü	 propagandası	
yapmak'	 suçu	 kapsamında	 3	 yıla	 kadar	 hapis	
istemiyle	cezalandırılmaları	talep	edildi.		
	
	
	
	
	
ERDOĞAN:		
	
‘T	 A	 M	 A	 M’	 hashtaginin	 Twitter’da	 trend	 topic	
olmasının	 ardından	 Ak	 Parti	 Gençlik	 Kolları	
Kongresinde	 konuşan	 Erdoğan’ın	 “Biliyorum	
gençler	 sıkıldınız”	 söylemi	 de	 ‘S	 I	 K	 I	 L	 D	 I	 K’	
hashtagi	ile	dünyada	trend	topic	oldu.	
	
	
	
	
	

	
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• İstanbul	14.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görülen	Hrant	Dink	cinayeti	davası	14,	15,	
17	 ve	 18	 Mayıs	 tarihlerinde	 görüldü.	 Mahkeme	 heyeti,	 tutuklu	 yargılanan	
dönemin	 mülkiye	 müfettişlerinden	 Şükrü	 Yıldız’ın	 tahliyesine	 karar	 verdi.	 10	
tutuklu	sanık	hakkında	ise	tutukluluk	hallerinin	devamına	karar	verdi.	Duruşma	
10-	11	ve	12	Temmuz’a	ertelendi.		

• Barış	 için	 akademisyenlere	 açılan	 davalar	 devam	 etti.	 	 Bu	 hafta	 görülen	
duruşmalar	 15	 ve	 17	 Mayıs	 tarihlerinde	 İstanbul	 36.	 ve	 37.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemelerinde	yapıldı.	Gelecek	duruşmalar	11	ve	16	Ekim	tarihlerine	ertelendi.	

• Halkların	Demokratik	Partisi	(HDP)	Cumhurbaşkanı	adayı	Selahattin	Demirtaş’ın,	
Rusya	 ziyaretinin	 ardından	 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	
görüldü.	Demirtaş'ın	mahkemeye	mazeret	dilekçesi	göndererek	savunmasını	tam	
olarak	 hazırlayamadığından	 ve	 seçim	 çalışmalarından	 dolayı	 duruşmaya	
gelemeyeceğini	beyan	ettiğini	söyledi.	Duruşma	5	Aralık'a	ertelendi.		

• 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	
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günü	Diyarbakır	5.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görüldü.	Esas	hakkındaki	kararını	
sunan	 mahkeme	 heyeti,	 davayı,	 tape	 kayıtlarının	 tamamının	 istenip	 bilirkişi	
tarafından	çözümlenmesi	için	25	Ekim'e	erteledi.	

• HDP	 Eski	 Eş	 Genel	 Başkanı	 Figen	 Yüksekdağ,	 hakkında	 hazırlanan	 7	 ayrı	
fezlekenin	 birleştirilmesiyle,	 'Terör	 örgütü	 yöneticiliği',	 'Terör	 örgütü	
propagandası	 yapmak',	 'Toplantı	 ve	 Gösteri	 Yürüyüşleri	 Kanununa	 muhalefet',	
'Halkı	kin	ve	düşmanlığa	tahrik'	ve	'Suç	işlemeye	tahrik'	suçlarından	yargılandığı	
dava	17	Mayıs	günü	Ankara	16.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görüldü.	Yüksekdağ’ın	
tahliye	talebini	reddeden	mahkeme	heyeti	duruşmayı	6	Temmuz’a	erteledi.	
	

Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• Özgürlükçü	 Demokrasi	 Gazetesi	 çalışanları	 Serkan	 ve	 Özkan	 Erdoğan	 hakkında	
"örgüt	 üyesi	 olmak"	 ve	 "örgüt	 propagandası	 yapmak"	 suçlamalarıyla	 dava	
açılmıştı.	İki	gazeteci	Mersin	8.	Ağır	Ceza	Mahkemesi'nde	görülen	ilk	duruşmada	
adli	 kontrol	 şartıyla	 serbest	 bırakıldılar.	 Bir	 sonraki	 duruşma	 22	 Mayıs'ta	
görülecek.		

• Barış	İçin	Akademisyenlere	açılan	davalar	devam	ediyor.	Gelecek	duruşmalar	22,	
23,	 24	 Mayıs	 tarihlerinde	 İstanbul	 23,	 27.	 ve	 29.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemelerinde	
görülecek.	

• Ahmet	 Şık‘a,	 Anadolu	 Ajansı	 (AA)	muhabiri	 Kerem	 Kocalar’ın	 “Allah	 rızası	 için	
inceleyin”	 diyerek	 ihbar	 ettiği	 Twitter	 paylaşımları	 nedeniyle	 açılan	 dava	 22	
Mayıs	günü	İstanbul	17.	Asliye	Ceza	Mahkemesi’nde	görülecek.	

• Nazlı	 Ilıcak,	2015'te	yayımlanan	"Askeri	 İstihbarat	ve	Tahşiyeciler"	başlıklı	köşe	
yazısı	 nedeniyle	 "casusluk"	 suçundan	 23	 Mayıs	 günü	 İstanbul	 26.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi'nde	hakim	karşısına	çıkacak.	

	
	


