
Düşün, düşün...  

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 37/20, 11 Eylül 2020) 
 

Geçen hafta neler oldu? 
 

● Covid-19 pandemisinin Türkiye göstergeleri kötüleşmeye devam ediyor. Sağlık        
Bakanlığı verilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bir yana, resmi rakamlar dahi          
Türkiye’nin Mayıs ayı verilerine yaklaştığını gösteriyor. Günlük mortalite rakamları         
hafta boyunca 50’nin üzerinde seyretti. Ülkenin başkenti Ankara, “Wuhan” olarak          
niteleniyor. Toplu taşımada ayakta yolcular için yeni kurallar getirilse de, uzmanlar           
verili tablo ile mücadelede daha sert önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar. 

● İçişleri Bakanlığı 43 kaymakam ve vali yardımcısını görevden aldı. Atılan adımın           
FETÖ soruşturmaları neticesinde gerçekleştiği ifade ediliyor. Detayları için… 

● TÜİK haziran ayı işsizlik oranını %13,4 olarak açıkladı. Pandemi nedeniyle işten           
çıkarma yasağı devam ederken, gerçek işsizlik oranının ifade edilenin çok üzerinde           
olduğu uzmanlarca ileri sürülüyor. 

● Yunanistan ve Türkiye arasındaki Akdeniz’deki gerilim giderek derinleşen bir krize          
dönüşüyor. Yükselen tansiyon Türkiye ve Yunanistan arasındaki eski sorunların da          
yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. AB’ye ‘’Erdoğan’a karşı daha sert bir           
tutum benimseme’’ çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Ankara’dan yanıt         
geldi. Türkiye, açıklamasında ‘’Fransa’nın hala sömürgecilik anlayışıyla hareket        
ettiğini’’ belirtti.  

● Dolar/TL kuru yeni bir rekor kırarak 7,47 düzeyini aştı. Merkez Bankası’nın net            
uluslararası rezervi 4 Eylül itibariyle bir önceki haftaya göre 4.6 milyar dolar düşüşle             
18.6 milyar dolara geriledi. Rezerv böylece 2004 ortasından bu yana en düşük            
seviyeye indi. 

● Erişim engellemeleri son sürat devam ediyor. Sansür o boyutlara vardı ki, henüz            
yapılmamış haberler bile yasaklanabiliyor. Gerekçe ise “milli güvenlik”, “kamu         
düzeni”, “gizliliği ihlal” ve “kişilik haklarını ihlal”... Ayrıntılar bültende… 

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanışını denetleyen Avrupa        
Konseyi Bakanlar Komitesi Ankara'ya Osman Kavala’yı "derhal serbest bırakma"         
çağrısında bulundu. Komite, Türkiye makamları Kavala’nın 9 Mart 2020 tarihinden          
itibaren başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu öne sürse de, Kavala’nın           
halen devam eden tutukluluğunun AİHM’in Aralık ayındaki kararında tespit ettiği          
ihlallerin devamı olduğuna dair güçlü bir kanı oluşturduğunu belirtti. 

● Gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın gözaltına alınıp, cezaevine konulmasının üzerinden 4         
yıl geçti. Bu süre içinde iki kere tahliye edilmesine rağmen yeniden tutuklanan Altan,             
demir parmaklıklar ardında 4 yıldır özgürlüğünden mahrum…70 yaşındaki gazeteci         
Altan, halen İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'dan çıkacak kararı bekliyor. Avukatının          
yaptığı itirazlar ve tahliye başvuruları ise sonuçsuz kalıyor. Öte yandan dosyası halen            
AİHM önünde...  

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kayyim-olarak-atananlarin-da-aralarinda-bulundugu-43-mulki-idare-amiri-aciga-alindi-1764253


 
 

 
 

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız 
“COGİTO ERGO SUM” her Cuma Youtube kanalımızda; her Cumartesi 22:00’de 

CanTV’de yayında... 
 

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız... 
 

 
 
“MİT personelini ifşa” davasında karar 
 
Libya’da ölen MİT personelinin cenazesiyle ilgili      
haber nedeniyle yargılanan gazetecilerden Barış     
Pehlivan ve Hülya Kılınç “istihbari bilgi ve       
belgeyi ifşa” suçlamasından 3 yıl 9 ay; Ferhat        
Çelik, Aydın Keser ve Murat Ağırel de aynı        
suçlamadan 4 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.        
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Barış       

Terkoğlu ve Akhisar Belediyesi çalışanı Eren Ekinci’nin beraatine karar verdi. Yurtdışındaki           
gazeteci Erk Acarer’in dosyası ayrıldı. Kararın ardından tutuklu yargılanan Barış Pehlivan,           
Hülya Kılınç ve Murat Ağırel tahliye edildiler.  

 
Kaçırılan HDP PM üyesine dava açıldı 
 
4 Mayıs günü Van’da kendisini polis olarak       
tanıtan kişiler tarafından kaçırılarak tehdit edilen      
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi      
(PM) üyesi Hatice Büşra Kuyun hakkında, olaya       
ilişkin yaptığı açıklama gerekçe gösterilerek dava      
açıldı. Kaçırma olayıyla ilgili şu ana kadar       
herhangi bir işlem yapılmazken, Kuyun “halkı kin       

ve düşmanlığa sevk etmek” iddiasıyla Van 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. 
 
Albüm kapağı dava sebebi 
 
Sanatçı Ferhat Tunç’un, geçmişte okuduğu eserleri      
derlediği “Marşlar ve Ağıtlar” isimli albümünün      
kapağında 68 kuşağının gençlik liderlerinden     
Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim      
Kaypakkaya’nın resimlerini kullanması dava    

https://youtu.be/BLzC1cNkL3I
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=ELq_1_GDUkU&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.youtube.com/watch?v=ELq_1_GDUkU&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


konusu oldu. Farklı illerde benzer suçlamalarla çok sayıda davası bulunan sanatçı hakkındaki            
yeni soruşturma dosyası, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya devam ettiği           
dava dosyası ile birleştirildi. 

 
Gazeteciye “Erdoğan’a hakaret”ten açılan    
dava 
 
İleri Haber’in eski Genel Yayın Yönetmeni Onur       
Emre Yağan hakkında 2014-2015 yılları arasında      
haber sitesinin resmi Twitter hesabından yapılan      
dört paylaşım gerekçe gösterilerek    
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan    
davanın görülmesine İstanbul Anadolu 53. Asliye      

Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Davanın ikinci duruşması 22 Ekim’de görülecek.  
 
Gazeteciye “ecdat dizisi” gözaltısı 
 
Gazeteci Oktay Can Demir, TRT’nin “ecdat      
dizileri serisine bir yenisini ekleyeceği” haberi      
sonrasında Twitter’da yaptığı esprili paylaşım     
üzerine Van’da gözaltına alındı. “Kişinin     
hatırasına hakaret etmek” suçlamasıyla gözaltına     
alınan gazeteci, adli kontrol ve yurtdışına çıkış       
yasağı tedbirleri ile serbest bırakıldı. 
 
Gazeteci Boğatekin hakkında bir soruşturma     
daha 
 
Sakarya’da mevsimlik tarım işçisi Kürtlerin     
saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya     
hesabından paylaşımda bulunan Gerger Fırat     
gazetesi Haber Müdürü Özgür Boğatekin     
hakkında bir soruşturma daha başlatıldı. Saldırının      
failleri serbest bırakılırken, gazeteci ”halkı kin ve       

düşmanlığa tahrik etmek” ile suçlanıyor.  
 
Yürüyüşün sonu yine gözaltı 
 
OHAL KHK’ları ile işlerinden edilen binlerce      
kişinin “işe dönme” taleplerine dikkat çekmek      
amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan     
Cemal Yıldırım’ın, varış noktası Sakarya     
Caddesi’nde basın açıklaması yapması polis     
tarafından engellendi. Cemal Yıldırım ve     
yanındakiler gözaltına alındılar. Yıldırım hem     

yürüyüş güzergahında, hem de daha önceki eylemlerinde de defalarca engellendi ve gözaltına            
alındı. 
 

http://www.dusun-think.net/haberler/gazeteciye-erdogana-hakaretten-acilan-dava/
http://www.dusun-think.net/haberler/gazeteciye-erdogana-hakaretten-acilan-dava/


 
12 Eylül sergisine Valilik engeli 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Devrimci 78’liler      
Federasyonu’nun birlikte programladığı 12 Eylül     
Utanç Müzesi Sergisi, Valilik engeline takıldı.      
Federasyon konu üzerine yaptığı açıklamada; “‘12      
Eylül’ün 40. Yılında Ne Darbe Ne Diktatörlük, 12        
Eylül Utanç Müzesi’ kapsamındaki    
etkinliklerimiz, Valiliğin ve Valiliğin baskı altına      

aldığı bürokrasinin, serginin formatına yaptıkları müdahaleler sonucu iptal edildi” dedi. 
 
Doku ailesi gözaltına alındı 
 
Dersim/Tunceli’de 247 gün önce kaybolan     
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun     
bulunması ve soruşturmanın etkin yürütülmesi için      
Seyit Rıza Parkı’nda oturma eylemi başlatmak      
isteyen annesi Bedriye Doku ve ablası Aygül       
Doku gözaltına alındılar. 
 
Furkan Gönüllülerinin açıklamasına polis    
müdahalesi 
 
Adana Kozan’da, katıldıkları eylem nedeniyle     
yargılanan Furkan Gönüllüleri ilk duruşmada     
beraat etti. Beraat eden 5 yurttaşla ilgili duruşma        
sonrası yapılmak istenen basın açıklamasına polis      
biber gazıyla müdahale etti.  
 
Erdoğan’a hakaret gözaltısı 
 
Bodrum’da yaşayan turizm işçisi M.S., sosyal      
medya paylaşımında “Erdoğan’a hakaret ettiği”     
gerekçesiyle gözaltına alındı; hakim sorgusunun     
ardından yurtdışına çıkış yasağı ve adli tedbir       
uygulanması şartı ile serbest bırakıldı. 
 
 
Yapılmamış habere de yasak 
 
OdaTV haber sitesinin çocuk istismarı faili Uşşaki       
Tarikatı lideri Fatih Nurullah hakkında yaptığı      
habere erişim engeli getirildi. “Gizliliği ihlal”      
gerekçesiyle, “Türkiye’nin günlerce konuştuğu    
tarikatın lideri çocuk istismarından tutuklandı”     
başlığını taşıyan haberi yasaklayan Akyazı     
(Sakarya) Sulh Ceza Hakimliği “ileride aynı konu       



ile ilgili yayın yapan tüm adreslere yasak getirilmesine” de hükmetti. Böylece daha            
yapılmamış haberler de şimdiden yasaklandı.  

 
“Bilal’in annesinin çantası” yasak 
  
İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi       
Sözlük’te yer alan “Bilal’in annesinin çantası”      
başlıklı içerikleri ve bu konu hakkında daha önce        
alınan erişim engelleme kararları ile ilgili      
haberleri erişime engellendi.  
 
 
 
Tabipler Birliği raporu da yasak  
 
Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği, Türk Tabipleri       
Birliği heyetinin salgınla ilgili Manisa Organize      
Sanayi Bölgesi ve Vestel fabrikasında yaptığı      
incelemeler neticesinde hazırladığı raporuyla ilgili     
yapılan haberleri erişime engelledi.  
 
 
Yazar Hasan Basri Aydın  gözaltına alındı 
 
Yurtdışında yaşayan, sağlık sorunları nedeniyle     
Türkiye’ye gelen yazar Hasan Basri Aydın,      
“Cemil Çiçek’e hakaret” suçlamasıyla    
yargılandığı eski bir dosyada, hakkında gözaltı      
kararı çıkarıldığı için önce gözaltına alındı. 90       
yaşındaki yazar, çıkarıldığı mahkemede    
tutuklandı; Silivri Cezaevi’ne giriş yaptığı esnada      
dosyanın savcılığa ulaştırılması üzerine son anda      

serbest bırakıldı. 
 

 
 

HDP Kocaeli Üyelerine Açılan Dava 
HDP Kocaeli il ve ilçe eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında cezaevlerindeki              
açlık grevleriyle ilgili yapılan eylemlere katılma, televizyonlara demeç verme, Gebze ve Kandıra            
cezaevlerindeki yakınlarını görmek için şehir dışından gelen ailelerin karşılanması nedeniyle açılan           
dava... 
 

Mahkeme:Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Tutuklu 6 sanığın tahliye talepleri reddedildi. Davanın bir sonraki duruşması 4             
Kasım’da görülecek.  



Ferhat Tunç Davası 
Demokratik Toplum Kongresi faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt           
üyeliği” ve “propaganda" ile suçlanan sanatçı Ferhat Tunç’un yargılandığı dava…  
 

Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Dava, yurtdışındaki sanatçı hakkındaki yakalama kararının infazının         
beklenilmesine karar verilerek 25 Şubat 2021’e ertelendi.  

Berat Albayrak Haberine Açılan Dava 
BirGün gazetesinde ve gazetenin internet sitesinde, 22 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan “Ekşi            
Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı” başlıklı haber gerekçe gösterilerek,          
gazetenin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Uğur Koç, internet sitesinin eski Sorumlu Müdürü             
Mustafa Kömüş ve gazetenin İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın hakkında “kamu görevlisine           
görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla açılan dava…  
 

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi  
Duruşma Sonucu: Duruşma 19 Kasım’a ertelendi. 

MİT Haberi Davası 
Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili haberler nedeniyle 3’ü tutuklu 7            
gazeteciyle birlikte 8 sanığın “MİT Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılandıkları dava… 
 

Mahkeme: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Gazetecilerden Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç 3 yıl 9 ay; Ferhat Çelik, Aydın               
Keser ve Murat Ağırel de 4 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Gazeteci Barış Terkoğlu ve Akhisar                 
Belediyesi çalışanı Eren Ekinci’nin beraatine karar verildi. Yurtdışındaki gazeteci Erk Acarer’in           
dosyası ayrıldı. 

Engin Korkmaz Davası 
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan Çağdaş Gazeteciler          
Derneği (ÇGD) Akdeniz Şube Başkanı, Antalya Körfez gazetesi Yazı İşleri Müdürü Engin            
Korkmaz’ın yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi  
Duruşma Sonucu:  Gazetecinin yargılanmasına 15 Ocak 2021’de devam edilecek.  

Özgür Gündem Ana Dava 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazarları ve yayın            
danışma kurulu üyelerinin yargılandığı ana davada dosyaları ayrılan gazetenin Genel Yayın           
Yönetmeni Zana Bilir Kaya, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, İmtiyaz Sahibi Kemal             
Sancılı ve yazar Eren Keskin’in “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “örgüt üyeliği”             
ve “propaganda” suçlamasıyla yargılandıkları dava… 
 

Mahkeme: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti davayı 24 Aralık’a erteledi.  

Pınar Gayıp ve Semiha Şahin Davası 
Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin, muhabiri Pınar Gayıp ile birlikte dört kişinin              
“örgüt üyeliği” ve “propaganda” suçlamasıyla yargılandığı dava… 
 

Mahkeme:  İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu:  Duruşma 22 Aralık’a ertelendi.  

Ferhat Tunç Davası 
Sanatçı Ferhat Tunç hakkında Afrin Operasyonu’yla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle           



“terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan dava.. 
 

Mahkeme: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Sanatçının “Marşlar ve Ağıtlar” isimli albümünün kapağında 68 kuşağının           
gençlik liderlerinden Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya’nın resimlerini          
kullanması nedeniyle hakkında başlatılan yeni soruşturmanın dosyası dava dosyasıyla birleştirildi.          
Duruşma 29 Aralık’a ertelendi. 

Yılmaz Çelik Davası 
8 Aralık akşamı verdiği konserin ardından tutuklanan ve ilk duruşmada adli kontrol uygulamasıyla             
tahliye edilen sanatçı Yılmaz Çelik'in “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı dava...  
 

Mahkeme: Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Çelik hakkında uygulanan yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar verildi.           
Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi. 

Onur Emre Yağan Davası  
İleri Haber’in eski Genel Yayın Yönetmeni Onur Emre Yağan hakkında 2014-2015 yılları arasında             
haber sitesinin resmi Twitter hesabından yapılan dört paylaşım gerekçe gösterilerek          
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan dava… 
 

Mahkeme: İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu:  Davanın ikinci duruşması 22 Ekim’de görülecek.  

 
 

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 
 
Ahmet Sever Davası 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın başdanışmanı Ahmet Sever’in “İçimde          
Kalmasın/Tanıklığımdır” Kitabı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine        
hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı dava… 
 

15 Eylül Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 

Ferhat Tunç Davası 
Sanatçı Ferhat Tunç’un 2016 yılında attığı on tweet gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına           
hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava… 
 

15 Eylül Salı, Büyükçekmece (İstanbul) 14. Asliye Ceza Mahkemesi 

Gezi Davası 
Gezi Parkı eylemlerine yönelik açılan davanın sonucunda dosyaları ayrılan, aralarında gazeteci Can            
Dündar‘ın da bulunduğu 7 kişinin “hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmayı           
engellemeye teşebbüs”ten yargılandığı dava…  
 

15 Eylül Salı, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 

Hakan Dirik ve Erk Acarer Davası 
CHP’li milletvekilleri tarafından gündeme getirilen “Türkiye’den IŞİD’e sarin gazı sevkiyatı          
yapıldığı” iddiasını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi İzmir muhabiri Hakan Dirik ve Birgün           
gazetesi muhabiri Erk Acarer’ın “iftira” suçlamasıyla yargılandıkları dava… 
 

15 Eylül Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 



Van TV Davası 
OHAL döneminde kapatılan Van TV’de çeşitli tarihlerde yayımlanan sekiz haber bülteni ve açık             
oturum programında kullanılan bazı ifadeler gerekçe gösterilerek 6’sı gazeteci 8 televizyon çalışanı            
hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan dava...  
 

15 Eylül Salı, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi 

Hrant Dink Cinayeti Davası 
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin olarak kamu           
görevlilerinin yargılandığı dava… 
 

16 Eylül Çarşamba, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 

İdris Sayılğan Davası 
Sosyal medya üzerinden paylaştığı haberler nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan           
gazeteci İdris Sayılğan’ın yargılandığı dava… 
 

16 Eylül Çarşamba, Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi 

"Berkin Elvan Haberleri" Davası 
Gezi Parkı protestoları sırasında, 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili           
soruşturmaya ilişkin Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde yayınlanan haberler nedeniyle “terörle          
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ile suçlanan gazeteciler Canan Coşkun, Ali Açar             
ve Can Uğur’un yargılandıkları dava… 
 

17 Eylül Perşembe, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi 

Hayri Demir Davası 
Suriye’nin kuzeyine giderek yaptığı haberler ve çektiği görüntüler nedeniyle “terör örgütü üyeliği”            
ve “örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan gazeteci Hayri Demir’in yargılandığı dava… 
 

17 Eylül Perşembe, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi 

Arafat Dayan Davası  
Demokratik Ulus gazetesinin 2012 - 2014 yılları arasında yayımlanan çeşitli sayılarındaki haber ve             
yazılar nedeniyle gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Arafat Dayan’ın “örgüt             
propagandası” suçlamasıyla yargılandığı dava… 
 

17 Eylül Perşembe, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi 

 
 
 
 


