Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 13/19, 29 Mart 2019)
Geçen hafta neler oldu?
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti hedef göstermeyi ve “yargı sopasıyla” tehdit etmeyi
sürdürdü. Medya organlarına muhalefet adayları hakkında “fişlemeler” servis edildi.
*** Yerel seçim stratejisini “beka sorunu” ve “terör” üzerine kuran iktidar, seçimleri
kazansalar bile muhalefet adaylarına görev yaptırmayacağını ilan etti. Erdoğan “Seçim bitsin
anında adım atacağız.” derken, İçişleri Bakanı “Hemen açığa aldırırım.” dedi.
*** Ayasofya’nın statüsü de iktidar tarafından seçim argümanına dönüştürüldü. Erdoğan
konuyla ilgili bir haftada birbirinden farklı açıklamalar yaparken son olarak müzenin cami
statüsüne alınabileceğini söyledi.
*** Leyla Güven’in Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle 8
Kasım’da başlattığı ve tüm cezaevlerine yayılan açlık grevi eylemleri sürerken, beş tutuklu
“tecridi protesto etmek için” yaşamlarını sonlandırdı. PKK bireysel eylem yapılmaması
çağrısı yaptı.
*** Dolar kurundaki dalgalanma önlenemiyor. Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap satışı
sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı. Ancak karar TL'deki değer kaybının önüne
geçemedi. Öte yandan Merkez Bankası’nın net rezervleri son bir ayda 10 milyar eriyerek 24,7
milyar Dolara düştü.
*** Erdoğan, finans sektörünü tehdit etti, Dolar ve Euro’nun artması için "provokatif"
eylemlerde bulunanların "çok ağır" bir bedel ödeyeceğini söyledi.
*** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK), TL’nin değer kaybedeceğini öngördüğü bir rapor yayımlayan dünyanın en büyük
yatırım bankası JP Morgan hakkında soruşturma başlattı.
*** Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), Gezi Parkı davasıyla ilgili Erdoğan
ve iktidarın asılsız suçlamalar yöneltmeye son vermesi gerektiğini belirtti, protestoları bir
darbe girişimi olarak gören suçlamaların düşürülmesini istedi.
*** Mahkum olan “Barış Akademisyenleri”nin sayısı 167’ye çıkarken aralarında dünya
çapında tanınmış isimlerin de olduğu 1800 bilim insanı “Barış Akademisyenleri”ne yönelik
yargılamaları kınadı, uluslararası topluma Türkiye’de akademik özgürlükleri hedef alan
kurum ve üniversitelerle işbirliğine son verme çağrısı yaptı. Detaylar için;
https://goo.gl/JmM3sh
*** Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik oranının 2018 yılında yüzde 11 olduğunu
açıkladı. 2017'ye oranla 83 bin artan işsiz sayısı 3 milyon 537 bin oldu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yargılanan “Barış
Akademisyenleri”
“Barış
Bildirisi”
imzacısı
akademisyenlerden 10’u daha “örgüt
propagandası” suçlamasıyla mahkum
edildi. 1 yıl 3 ay ile 2 yıl 6 ay arasında
değişen hapis cezalarına çarptırılan
akademisyenlerden
3’ünün
cezası
ertelenmedi.
Diğerlerinde
hükmün
açıklanması geri bırakıldı. Böylece bildiri nedeniyle şu ana kadar mahkum edilen
akademisyen sayısı 167’ye yükselirken bu isimlerden 31’inin cezasında erteleme
uygulanmadı. Bu cezalardan biriyle ilgili istinaf süreci de tamamlanarak hüküm kesinleşti.
Davalarla ilgili Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin derlediği verilere
https://goo.gl/KGktHaadresinden erişebilirsiniz.

Gazeteci Kemal Özer’e 6 yıl 3
ay hapis cezası
“Örgüt üyeliği” iddiasıyla Tunceli 1. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılanan gazeteci
Kemal Özer 6 yıl 3 ay hapis cezasına
mahkum edildi. Özer, dosya kapsamında
4 Eylül 2017 tarihinde tutuklanmış ve 16
ay cezaevinde kalmıştı.

Sosyal medya paylaşımları
nedeniyle yargılanan gazeteci
İshak Karakaş’a ceza
Afrin harekatını eleştiren sosyal medya
paylaşımları
nedeniyle
yargılanan,
aralarında gazeteci İshak Karakaş’ın da
olduğu 10 kişi “örgüt propagandası”
suçlamasıyla mahkum edildi. Sanıkları 1
yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında
değişen hapis cezalarına çarptıran İstanbul
28. Ağır Ceza Mahkemesi, hükümlerin
açıklanmasını geriye bıraktı.

Gazeteci Lezgin Akdeniz’e
“örgüt propagandası”ndan
ceza
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri
Lezgin Akdeniz, hakkında açılan davanın
ilk duruşmasında mahkum edildi.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi,
gazetecinin sosyal medya hesabındaki
beğenileriyle
“örgüt propagandası”
yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis
cezasına çarptırılmasına, “örgüt üyesi olmak”tan ise beraatine karar verdi. Hükmün
açıklanması geri bırakıldı.

Yazar Bülent Tekin sosyal
medya paylaşımları nedeniyle
mahkum edildi
Sosyal medyada paylaşımları nedeniyle
yargılanan yazar Bülent Tekin 1 yıl 8 ay
hapse mahkum edildi. Diyarbakır 11. Ağır
Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu’na açılan dava
Devrimci
İşçi
Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı
Arzu Çerkezoğlu hakkında CHP Sapanca
İlçe Örgütü’nün 2016 yılında düzenlediği,
“Türkiye Nereye Gidiyor” konulu panelde
yaptığı konuşma nedeniyle “halkı kin ve
düşmanlığa
alenen
tahrik
etme”
suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk
duruşması 2 Nisan 2019 Salı günü, saat
09:45’de Sapanca Adliyesi’nde görülecek.

CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay hakkında
soruşturma
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul
Milletvekili Engin Altay hakkında 26
Mart
tarihinde
Karadeniz
TV’de
yayımlanan “Siyaset Gündemi” isimli
programdaki
konuşması
nedeniyle
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “tehdit”
iddiasıyla soruşturma açıldı.

“Paradise Papers”
haberlerine açılan dava düştü
“Paradise Papers” belgelerine ilişkin
haberleri nedeniyle “basın yoluyla iftira”
suçlamasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan gazeteci Pelin
Ünker
hakkındaki
dava
Basın
Kanunu’nda belirtilen 4 aylık süre içinde
açılmaması gerekçesiyle düşürüldü.

ODTÜ’de LGBTİ+
etkinliğine yasak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Toplumsal
Cinsiyet
Çalışmaları
Topluluğu’nun
“Farklı
Bir
Aile
Mümkün” başlığı altında düzenleyeceği
söyleşiye,
rektörlük
tarafından
“gökkuşağı – LGBT ilişkisi” sebep
gösterilerek izin verilmedi

Muhalefetin adayları devlet
eliyle suçlu gibi gösteriliyor
Yerel seçime sayılı günler kala muhalefet
partilerinin adayları, başta Erdoğan olmak
üzere, iktidar yetkilileri tarafından sürekli
olarak hedef gösterilip “yargı sopasıyla”
tehdit edilirken, iktidara yakınlığıyla
bilinen medya organlarında da “fişleme”

türü bilgiler servis edildi. Haberlerde seçimlere katılmaları önünde hukuken bir engel
bulunmayarak aday olan 325 kişinin açık isimleri, fotoğrafları ve şu ana kadar devlet
tarafından haklarında tutulmuş istihbarat notları resmi dille yazılmış haliyle yer aldı. CHP,
İYİ Parti, Saadet Partisi listelerindeki adayların katıldıkları yasal etkinlik veya programlar ile
yakınlarının kim olduğu gibi bilgiler sıralanarak suçlayıcı ifadeler kullanıldı. Adaylar tek tek
isim verilerek haklarında örgüt üyeliği suçundan tutuklu bulunan yakınını ziyaret etmesi,
akrabasının örgüt üyesi olması, yasal parti kongrelerine katılması, dernek üyesi olması
konusunda bilgiler sıralandı.

● Kapatılan Taraf gazetesinin yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun, “Balyoz
darbe planı” haberleri nedeniyle “devletin güvenliğine, iç veya dış siyasal yararlarına
ilişkin belge veya vesikaların kısmen veya tamamen yok edilmesi, imha edilmesi,
çalınması, bulundukları yerden gizlice alınması, temin edilmesi, açıklanması”
suçlamalarıyla yargılandığı davanın onbeşinci duruşmasının ikinci oturumuna İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, Mehmet Baransu’nun
tutukluluğunun devamına hükmederek, davayı 10-11 Temmuz 2019 saat 10:00’a
erteledi.
● Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ziya Ataman’ın yaklaşık üç yıldır
tutuklu yargılandığı davanın altıncı duruşması Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Ataman yine tahliye edilmezken, bir sonraki duruşma 28 Mayıs 2019 tarihine
ertelendi.
● 2017 yılının Eylül ayında, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait sosyal tesislerin fotoğrafını
çektiği iddiasıyla gözaltına alınan foto muhabiri Çağdaş Erdoğan’ın “örgüt üyeliği” ve
“örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 7 Mayıs 2019
saat 13:30’a ertelendi.
● Halkın Nabzı gazetesinin imtiyaz sahibi gazeteci İshak Karakaş’ın da aralarında
bulunduğu 10 kişinin “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın beşinci
duruşması İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, iki
sanığa "örgüt propagandası yapmak" suçlamasından 1 yıl 3 ay, Karakaş ile birlikte 8
kişiye ise "zincirleme örgüt propagandası yapmak" suçlamasından 1 yıl 6 ay 22 gün
hapis cezası verdi. Cezalar ertelendi.
● Evrensel muhabiri Cansu Pişkin hakkında “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef
göstermek” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 36. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Avukatların mütalaaya karşı savunma için ek süre talep
etmeleri üzerine mahkeme duruşmayı 7 Mayıs 2019 saat 16:00’ya erteledi.
● Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve muhabir Pınar Gayip ile birlikte
4 kişinin “terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla
tutuklu yargılandığı davanın dördüncü duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, Gayıp ile Şahin'in tutukluluk hallerinin
devamına, İmre ile Pehlivan'ın ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek,
duruşmayı 13 Haziran 2019 saat 13:30’a erteledi.
● Gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir'in Afrin operasyonuyla ilgili haber ve sosyal
medya paylaşımları nedeniyle yargılandıkları davanın beşinci duruşması Ankara 15.
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Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir sonraki duruşma, 3 Temmuz 2019 saat 11:30’a
ertelendi.
Evrensel gazetesi Dersim muhabiri Kemal Özer’in “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla
yargılandığı davanın yedinci duruşması Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme heyeti, Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kararda istinaf yoluna
gidilecek.
Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticileri ile çalışanları Eren Keskin, Hüseyin
Aykol, Reyhan Çapan, Filiz Koçali, Ayşe Berktay, Nuray Özdoğan, Celalettin Can,
Ayşe Batumlu, Reyhan Hacıoğlu’nun “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla yargılandığı davanın onikinci duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 8 Mayıs 2019 tarihine ertelendi.
Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni kampanyasına
katıldıkları için "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılanan Faruk Eren, Ertuğrul
Mavioğlu, İhsan Çaralan, Fehim Işık, Öncü Akgül, Celalettin Can, Hüseyin Aykol,
Ömer Ağın, Veysel Kemer, Dilşah Karakaya ve Yüksel Oğuz’un duruşması İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 3 Nisan 2019 saat 9:30’a
ertelendi.
Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın
yönetmenleri Hüseyin Aykol, Zana Kaya ve gazetenin yazı işleri müdürü İnan
Kızılkaya ile Hatip Dicle’nin “hükümeti, yargı organlarını veya emniyet teşkilatını
alenen aşağılama” ve “Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet
Meclisini alenen aşağılama” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 16 Mayıs 2019 tarihine
ertelendi.
Cumhuriyet gazetesi eski ekonomi editörü Pelin Ünker’e, “Paradise Papers” haberi
dolayısıyla Enerji Bakanı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve işadamı Ahmet
Çalık tarafından açılan davaya İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Mahkeme, zaman aşımı nedeniyle davada düşürme kararı verdi.
Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Gökhan Öner’in “terör örgütü
üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis cezası
istemiyle yargılandığı davanın duruşması Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Savcı mütalaasını henüz hazırlamadığı için dava 15 Nisan 2019 tarihine
ertelendi
Referandum sonucuna ilişkin yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Büyükçekmece
4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme”
iddiasıyla sanatçı Ferhat Tunç hakkında açılan davanın üçüncü duruşması gerçekleşti.
Mahkeme Tunç’un ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına
karar verdi. Bir sonraki duruşma 18 Eylül 2019 saat 09:15’e ertelendi.
Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini
imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan akademisyenlerin
duruşmaları bu hafta da devam etti. İstanbul 25., 27. ve 33. Ağır Ceza
Mahkemeleri’nde görülen davalarda 6 akademisyene daha 1 yıl 3 ay hapis cezası
verilirken hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmalarda 2 akademisyene ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, mahkeme
heyeti cezalardan birinde hükmün açıklanmasını geri bırakırken birinde erteleme
kararı vermedi. İstanbul 25. ve 33. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen duruşmalarda
da genel ceza kararından farklı olarak 1 akademisyene ertelemesiz 2 yıl 1 ay hapis
cezası verilirken, 1 akademisyene de 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek hükmün
açıklanması geri bırakıldı. Bu hafta toplam 10 akademisyen daha hapis cezasına
çarptırılmış oldu.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve “Bakur: Bir Gerilla Belgeseli” adlı belgeselin
yönetmeni Çayan Demirel’in “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla
yargılandığı davanın duruşması 3 Nisan Çarşamba günü Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.
● Diyarbakır'da yürütülen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması
kapsamında, katıldığı çalıştay, panel, basın açıklaması ve etkinlikler nedeniyle 27
Temmuz 2017'de tutuklanan ve yapılan itiraz üzerine 22 Eylül 2017'de tahliye edilen
Evrensel gazetesi köşe yazarı Yusuf Karataş hakkında "silahlı örgüt kurmak ve
yönetmek" iddiasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın altıncı
duruşması 3 Nisan Çarşamba günü Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülecek.
● Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni kampanyasına
katıldıkları için "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılanan Faruk Eren, Ertuğrul
Mavioğlu, İhsan Çaralan, Fehim Işık, Öncü Akgül, Celalettin Can, Hüseyin Aykol,
Ömer Ağın, Veysel Kemer, Dilşah Karakaya ve Yüksel Oğuz’un duruşması 3 Nisan
Çarşamba günü saat 09:30’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Rahip Brunson krizine dair yaptıkları “ABD ayarlı adalet”, “Rehine diplomasisi
çökerken”, “Tutan da bırakan da yargı mı devlet mi” başlıklı haberler nedeniyle
Cumhuriyet gazetesi muhabirleri Alican Uludağ ve Duygu Güvenç hakkında
“Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamasıyla açılan davanın duruşması
4 Nisan Perşembe günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin geçtiğimiz Temmuz ayında
düzenlenen mezuniyet töreninde açtıkları pankart sebebiyle "Cumhurbaşkanı’na
hakaret" suçlamasıyla yargılandıkları davanın ilk duruşması 4 Nisan Perşembe günü
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Gazeteci Sertaç Kayar hakkında 2012-2014 yılları arasında gazeteci olarak takip ettiği
yürüyüş, basın açıklaması ve etkinlikler nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis istemiyle
açılan davanın üçüncü duruşması 5 Nisan Cuma günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.
● Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini
imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan Barış
Akademisyenleri’nin davalarına önümüzdeki hafta da Çağlayan’daki İstanbul
Adliyesi’nde ve İstanbul dışında yaşayan akademisyenlerin dosyalarının bulundukları
iller ile birlikte Türkiye’de farklı mahkemelerde devam edilecek.

