
Düşün, düşün…            
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni 
(Sayı 26/19, 5 Temmuz 2019) 
 

Geçen hafta neler oldu? 
 

*** G-20 Zirvesi’ndeki Erdoğan-Trump görüşmesi S-400 krizindeki gerilimin düzeyini         
düşürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’ın hem S-400 hem de F-35 konularında Türkiye'ye           
destek verdiğini söyledi, “Yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar” dedi. S-400             
teslimatının 10 gün içinde gerçekleşeceğini açıkladı. 
 

*** Washington’dan gelen açıklamalarda Türkiye’ye yönelik yaptırımların hala masada         
olduğu vurgulandı. Erdoğan; “F-35’lerin ödemesi tıkır tıkır yapıldı, verilmemesi gasp olur”           
dedi. Türkiye’nin, ABD yaptırımlarından kaçınmak için formül arayışı sürerken,         
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı “Yaptırımlar için tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.  
 

*** Yeni parti hazırlığını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a yönelik “FETÖ”            
soruşturması açıldı. Parti içerisindeki muhalefete tepki gösteren Erdoğan “Boş çuval gibi           
devrilecekler” dedi.  
 

*** Haziran ayı enflasyon artışı bir önceki aya oranla gerileyerek yüzde 15,72 oldu. Hazine              
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide toparlanma sürecinin başladığını savunurken          
son 12 günde çay, şeker, elektriğin de arasında olduğu 7 kalemde zam yapıldı.  
 

*** Moody's Türkiye’deki bankacılık sisteminin negatif seyrinin devam ettiğini ve döviz           
cinsi mevduatlara erişim kısıtlaması gibi radikal mali önlemlerin devreye sokulma riskinin de            
yükseldiğini belirtti.  
 

*** Avrupa Birliği Delegasyonu, Türkiye’deki insan haklarının durumu üzerine bir açıklama           
yaptı. Gezi Parkı davasında devletin tutumu eleştirilirken Yargı Reform Stratejisi’nin somut           
adımlarla uygulanmasının, verilen taahhütlerin net ve hissedilebilir sonuçlar getirmesinin         
gerekli olduğunu belirtti. 
 

*** OHAL Komisyonu, yapılan başvuruların yüzde 61’inin sonuçlandığını açıkladı. 71 bin           
900 başvuru reddedildi, 6 bin başvuru kabul edildi. 48 bin 300 başvuru için inceleme sürüyor. 
 

*** Yılın ilk 6 ayında 29 gazeteciye soruşturma, 8 gazeteciye de dava açıldı. 41 gazeteciye               
ise toplam 119 yıl 3 ay hapis cezası verildi. (Devamı bültende…) 
 

*** 2018 sonu itibarıyla Türkiye’de 245.825 web sitesine erişim engelli. Bu web sitelerinden             
54.903’ü 2018 yılı içinde yasaklandı. (Devamı bültende…) 
 

*** “Barış İçin Akademisyenler” bildirisi imzacısı akademisyenlerden 3’ü daha mahkum          
edildi.  (Devamı bültende…) 
 

*** TİHV verilerine göre son 4 yıl içerisinde 1 milyon 809 bin kişiyi etkileyen 11 il ve en az                   
51 ilçede en az 369 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
 



*** Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 2018 yılında yapılan her 6 başvurudan 1’i ya              
“eksik” yanıtlandı ya da hiç yanıtlanmadı. 
 

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

Yargılanan “Barış Akademisyenleri” 
 
Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin    
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi     
imzacısı bilim insanlarından üçü daha     
“örgüt propagandası” suçlamasıyla   
mahkum edildi. 1’er yıl 3’er ay hapse       
çarptırılan akademisyenlerin cezalarında   
hükmün açıklanması geri bırakıldı.    
İnisiyatifin verilerine göre şu ana kadar      
hakkında mahkumiyet kararı verilen    

akademisyen sayısı 203’e çıktı. Detaylar için; goo.gl/KGktHa 
 
İfade Özgürlüğü Derneği’nin 
EngelliWeb 2018 Raporu yayımlandı 
 
İfade Özgürlüğü Derneği; erişime    
engellenen web siteleri, haberler ve     
sosyal medya hesaplarıyla ilgili verileri     
içeren EngelliWeb 2018 raporunu    
yayımladı. Rapora göre 2018 sonu     
itibarıyla Türkiye’de 245.825 web    
sitesine erişim engelliydi. Bunların    

54.903’ü 2018 yılı içinde yasaklandı. Bir yılda 3 binden fazla habere erişim engeli             
getirilirken, haber sitelerine uygulanan erişim engelleriyle birlikte oto-sansürün de artmakta          
olduğu tespit edildi.  

 
2019’un ilk 6 ayında 287 gazeteci 
yargılandı, 11’i tutuklandı 
 
Özgür Gazeteciler İnisiyatifi’nin   
verilerine göre 2019’un ilk 6 ayında 34       
gazeteci gözaltına alındı, 11 gazeteci     
tutuklandı. 29 gazeteciye soruşturma, 8     
gazeteciye de dava açıldı. 287 gazeteci      
yargılandıkları davalar kapsamında   
mahkemeye çıkarken, sonuçlanan   

davalarda 41 gazeteciye toplam 119 yıl 3 ay hapis cezası verildi.  
 
Ahmet Altan’a CHP’yi eleştirdiği 
yazısı nedeniyle ceza 
 
2010 yılında Taraf gazetesinde    
yayımlanan “CHP” başlıklı yazısı    
nedeniyle yargılanan gazeteci-yazar   

https://goo.gl/KGktHa
http://privacy.cyber-rights.org.tr/wp-content/uploads/2019/06/EngelliWeb_2018.pdf


Ahmet Altan “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”ten 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.             
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi Altan’ın cezasını erteledi.  

 
Cumhuriyet yazarı Özgentürk’e 1 yıl 6 
ay hapis cezası 
 
Cumhuriyet gazetesinde 13 Ocak 2019     
tarihinde yayımlanan “Yeni kuşak    
türbanlılar” başlıklı yazısı nedeniyle    
yargılanan gazeteci-yazar Işıl Özgentürk    
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve      
aşağılama” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapse       
mahkum edildi.  
 
Ekonomi haberine “bankanın itibarına 
zarar vermek”ten ceza 
 
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Yurt      
gazetesi muhabiri Cengiz Erdinç’i 27     
Mart 2016 tarihli "Finansal Kara     
Delikler" başlıklı haberinde Ziraat    
Bankası’nın “itibarına zarar verdiği”    
iddiasıyla ertelemeli 10 ay hapis ve 16       
bin 660 TL adli para cezasına mahkum       
etti.  
 
Binali Yıldırım’dan Evrensel 
gazetesine dava 
 
Binali Yıldırım, “Sosyal medyada    
AKP’ye #SizYaptınız tepkisi” başlıklı    
haber nedeniyle Evrensel gazetesine dava     
açtı. İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk      
Mahkemesi’nde görülecek davada, kişilik    
haklarının ihlal edildiği ve manevi zarara      
uğratıldığını iddia eden Yıldırım, 25 bin      
TL tazminat istedi.  
 
Mizah yazarına “Erdoğan’a hakaret” 
davası 
 
Mizah yazarı Cihan Demirci hakkında,     
sosyal medyada yaptığı paylaşımlar    
nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret”   
iddiasıyla dava açıldı. “Demirci’nin ilk     
duruşması 10 Ekim, saat 11.10’da     
İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza     
Mahkemesi’nde görülecek. 



Suruç katliamını anlatan belgesele 
yasak 
 
Yönetmenliğini Mustafa Emin   
Büyükcoşkun’un yaptığı, 33 kişinin    
hayatını kaybettiği Suruç katliamını    
anlatan “Gitmek” belgeselinin İstanbul    
gösterimi yasaklandı. Şişli   
Kaymakamlığı, belgeseli “terör   
propagandası” iddiasıyla yasakladı. 
 
Onur Yürüyüşü İstanbul’da 5 yıldır 
yasak 
 
Valilik tarafından yasaklanan İstanbul    
Onur Yürüyüşü’ne ilişkin basın    
açıklaması öncesinde polis, Taksim’i    
TOMA ve barikatlarla ablukaya aldı. Mis      
Sokak’ta bir araya gelen katılımcılar,     
yasaklanan Onur Yürüyüşü’ne ilişkin    
basın açıklamasını okudu, Açıklamanın    
ardından polis eylemcilere gaz ve     
kalkanlarla saldırdı. 
 
Diyanet, LGBTİ+’ları hedef gösterdi 
 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali      
Erbaş, Onur Yürüyüşü’nü ve    
LGBTİ+’ları “Fıtrata, yaradılışa aykırı    
bir sapkınlıktır” diyerek hedef aldı.     
Erbaş “Aileyi tahrip eden, insani ve      
ahlaki değerleri hiçe sayan söz konusu      
propagandanın, özgürlük, onur gibi    
kavramlarla servis edilmesi bir algı     
operasyonu ve aldatmacadır” ifadelerini    
kullandı. 
 
İkitelli’de mültecilere yönelik linç 
girişimi 
 
İstanbul İkitelli’de bir grup, mahallede     
yaşayan Suriyelilere yönelik linç    
girişiminde bulundu. Olaylarda   
Suriyelilere ve işyerlerine zarar verildi,     
yağma vakaları yaşandı. Mültecilere    
yönelik nefret söyleminin ve şiddet     
olaylarının artışına dikkat çeken    
MAZLUMDER; “Yetkili ağızlardan   



dökülen provokatif açıklamalar, olayların çoğalmasını, baskı ve linç girişimlerini tahrik          
etmektedir” dedi.  

 
Göçmenlere yönelik nefreti 
durduralım! 
 
Son dönemde mültecilere yönelik    
tırmandırılan nefret dalgasına ve linç     
girişimlerine karşı Hepimiz   
Göçmeniz-Irkçılığa Hayır başlığıyla bir    
imza kampanyası başlatıldı.   
Kampanyanın çağrı metninde, özellikle    
sosyal medyada yaygınlaştırılan nefret    
söyleminin fiziksel saldırılara dönüştüğü,    
medyanın ve siyasetçilerin nefret içeren     

ifadelerinin bu saldırıları teşvik ettiği, saldırıların cezasız kalmasının da saldırganları          
cesaretlendirdiği vurgulandı. 

 
Risk altındaki hak savunucuları için: 
“Sessiz Kalma”  
 
Tehdit altındaki hak savunucularının    
maruz kaldığı baskıları takip    
edebileceğiniz sessizkalma.org erişime   
açıldı. Sitenin amacı; çalışmaları    
nedeniyle hedef haline getirilen, çeşitli     
şekillerde yargısal ve yönetsel tacize     
uğrayan risk altındaki hak    
savunucularının durumuna dikkat   
çekmek ve sivil toplumun kriminalize     
edildiği belli başlı davalara ilişkin dava      

takvimini ve güncel gelişmeleri takip etmeyi kolaylaştırmak.  
 
 

 
 

KİM: Şirin Kabakçı 
DAVA: Zaman gazetesi eski Konya temsilcisi Şirin Kabakçı'nın “örgüt üyeliği”          
suçlamasıyla yargılandığı davanın altıncı duruşması görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık        
olarak ifadesi gönderilen Burhan Kaya’nın beyanının tespiti için gerekli işlemlerin          
yapılmasına karar vererek davayı 15 Ekim 2019 saat 10:40’a erteledi. 

 

https://gocmeniz.org/imza-metni
https://gocmeniz.org/imza-metni
http://sessizkalma.org/


KİM: Özgür Gündem gazetesi Ana Davası 
DAVA: Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ana           
davası olarak bilinen gazete yazarları ve yayın danışma kurulu üyelerinden Filiz Koçali,            
Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Zana Bilir Kaya, İnan Kızılkaya, Eren            
Keskin, Kemal Sancılı ve Bilge Aykut’un “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak,”            
“silahlı örgüt propagandası” ve “suç işleme amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla          
yargılandığı davanın onikinci duruşması görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Savcı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için mahkemeden         
ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, savcının süre talebini kabul ederek duruşmayı 28            
Kasım 2019 saat 10.30’a erteledi. 

 

KİM: Sibel Hürtaş ve Hayri Demir  
DAVA: Gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in TSK’nın Afrin saldırısına dair sosyal            
medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve           
düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla yargılandığı davaya devam edildi. 
MAHKEME: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme, Adalet Bakanlığı’na yazılan müzekkerenin yanıtını        
beklemek üzere bir sonraki duruşmayı 3 Aralık 2019 saat 09:15’e erteledi. 

 

KİM: Ziya Ataman 
DAVA: 11 Nisan 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan Kanun Hükmünde Kararname           
(KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ziya Ataman’ın da aralarında            
bulunduğu 9’u tutuklu toplam 19 kişinin “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak”           
suçlamasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşması görüldü. 
MAHKEME: Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Ataman bu celsede de tahliye edilmezken bir sonraki duruşma 24            
Eylül 2019 tarihine ertelendi. 

 

KİM: Barış Akademisyenleri 
DAVA: Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli          
bildirisini imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan akademisyenlerin         
duruşmaları bu hafta da devam etti. 
MAHKEME: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Bu hafta İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen          
duruşmalarda 3 Barış Akademisyeni’ne daha 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, cezalarda             
hükmün açıklanması geri bırakıldı. 

 
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 
 

KİM: Gazeteci Çiğdem Toker 
DAVA: Gazeteci Çiğdem Toker’in 27 Ekim 2017 tarihinde “Tasarruf arıyorsanız metro 
ihalelerine bakın” başlığı ile Cumhuriyet gazetesinde yayımlan yazısı üzerine Şenbay 
Madencilik A.Ş.’nin şikayetiyle Toker’e açılan 1.5 milyon TL’lik tazminat davasının ikinci 
duruşması görülecek. 
MAHKEME: Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi 
TARİH: 9 Temmuz 2019 Salı 



 

KİM: Yazar Temel Demirer 
DAVA: Yazar Temel Demirer'in 20 Temmuz 2015'te Işid saldırısı sonrası Suruç'ta hayatını            
kaybedenleri anmak üzere 20 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen programda yaptığı         
konuşması nedeniyle "suç ve suçluyu övme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci          
duruşması görülecek. 
MAHKEME: İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi 
TARİH: 9 Temmuz 2019 Salı 

 

KİM: Mehmet Baransu 
DAVA: Kapatılan Taraf gazetesinin yöneticileri ve gazete 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 devam        
edilecek. 
MAHKEME: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 
TARİH: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 

 

KİM: Gazeteci Necla Demir 
DAVA: Gazete Karınca’nın eski imtiyaz sahibi Necla Demir’in Afrin haberleri nedeniyle           
“zincirleme örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci        
duruşması görülecek. 
MAHKEME: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 
TARİH: 11 Temmuz 2019 Perşembe saat 15:00 

 

KİM: Suruç Katliamı Davası  
DAVA: Suruç Katliamı'nın gerçekleşmesinde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle dönemin        
ilçe istihbarat ve TEM büro amirinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması görülecek. 
MAHKEME: Suruç Asliye Ceza Mahkemesi 
TARİH: 12 Temmuz Cuma saat 10:00 

 

KİM: Barış Akademisyenleri 
DAVA: Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli          
bildirisini imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan akademisyenlerin         
duruşmaları önümüzdeki hafta da devam edecek. 
MAHKEME: Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ve İstanbul dışında yaşayan        
akademisyenlerin dosyalarının bulundukları iller ile birlikte Türkiye’de farklı mahkemeler 

 

 

 

 


