
Düşün, düşün…            
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni 
(Sayı 29/19, 26 Temmuz 2019) 
 

Geçen hafta neler oldu? 
 

*** ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’da temaslarda bulundu. Dışişleri           
Bakanı, “güvenli bölge” konusunda ABD’den gelen önerilerin tatmin edici olmadığını          
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuna olası askeri harekat konusunda         
"kararlıyız" dedi.  
 

*** Avrupa Yatırım Bankası, AB yaptırımları çerçevesinde yıl sonuna kadar Türkiye'ye           
hükümetle ilişkili projelerde kredi vermeyeceğini duyurdu. Ankara, AB ile Geri Kabul           
Anlaşması’nın askıya alındığını duyurdu.  
 

*** ABD Dışişleri Bakanı, S-400 krizine ilişkin "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası            
S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu" dedi. Erdoğan S-400          
sisteminin 2020’den itibaren kullanılacağını söyledi. 
 

*** Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümü mesajında Doğu Akdeniz ve          
Suriye'deki adımlara atıf yaparak “Hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi vazgeçiremeyecektir.         
Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi         
bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir” dedi.  
 

*** Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan mültecilerin geri gönderilmesi ile ilgili ardı ardına             
resmi açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl itibariyle 80 bin mülteciye             
sınır dışı işlemi yapılacağını söyledi. 
 

*** Merkez Bankası, Erdoğan tarafından yapılan yönetim değişikliği sonrası yaptığı ilk           
toplantıda faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi. Erdoğan indirimi yeterli bulmadı;            
“Devamı gelmeli” dedi.  
 

*** ABD'nin İran yaptırımlarını delmek ile suçlanarak ceza alan Halkbank eski Genel Müdür             
Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi. Türkiye’ye dönen Atilla'yı havalimanında Hazine ve           
Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.  
 

*** Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin yargılanmalarına ilişkin yapılan bireysel         
başvurularla ilgili kararını verdi. Cumhurbaşkanının rektörleri ve yargıyı göreve çağırması          
üzerine “Barış için Akademisyenler” için açılan davalar, verilen cezalar artık hükümsüz.           
(Haberin devamı bültende…)  
 

*** BİA Medya Gözlem Raporu'na göre 2019'un ikinci çeyreğinde 213 gazeteci ve medya             
çalışanı yargılandı; 26'sı "örgüt üyeliği", "yardım", "propaganda" ve "Erdoğan'a hakaret" gibi           
suçlamalarla mahkum edildi. (Haberin devamı bültende…)  
 

*** PEN International öncülüğünde 20 insan hakları ve ifade özgürlüğü kuruluşu Gezi            
Davası'nın ikinci duruşmasında alınan ara kararı kınadı. AB’yi hukukun üstünlüğü ve yargı            
bağımsızlığı konusunda Türkiye'ye baskı yapmaya çağırdı. Detaylar için tıklayınız.  

https://pen-international.org/news/turkey-gezi-parks-second-hearing-confirms-lack-of-rule-of-law


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

 
 

AYM; “Barış İçin Akademisyenler”in ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi 
 
Yanlış hesap bu kez Anayasa Mahkemesinden döndü. Cumhurbaşkanının rektörleri ve          
yargıyı göreve çağırması üzerine “Barış için Akademisyenler” için açılan davalar, verilen           
cezalar artık hükümsüz. 
  
Karar, 8'e karşı 8 oyla alındı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ihlal yönünde oy              
kullandığı için, yüksek mahkemeden ihlal kararı çıkmış oldu. Çünkü eşitlik durumunda           
başkanın oyu iki sayılıyor. Bu durum bile ifade özgürlüğünün çok açık ihlali olan bir              
başvuruda bile ihlal kararının ne kadar zor çıktığını gösteriyor. Yüksek Mahkeme, kararın bir             
örneğini ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla yerel          
mahkemelere gönderilmesine ve başvuruculara 9'ar bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.           
Bu sonuç, yoğun bir kamuoyu direnişi ile elde edilebildi. Bu direnişin küçük bir parçası olan               
imza kampanyasına katılan herkesi kutluyoruz.  
 
AYM kararıyla hukuksuzluğu bir kez daha tescillenen “Barış Akademisyenleri” ve          
destekçilerinin yargı süreciyle ilgili biz de kendi yargılamamızı yaparak hükmümüzü verdik.           
Barış İçin Akademisyenler’le ilgili Yargı Yargılanıyor dosyamıza       
http://www.dusun-think.net adresinden erişebilirsiniz.  
 

Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye oldu 
  
"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı     
bildiriyi imzalayan Barış   
Akademisyenleri’nden Prof. Dr. Füsun    
Üstel tahliye edildi. “Örgüt    
propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay      
hapse mahkum edilen Üstel, istinaf     
kararıyla kesinleşen cezanın infazı için     

http://www.dusun-think.net/bugunku-turkiye/yargi-yargilaniyor/baris-icin-akademisyenler-dosyasi/


Mayıs ayında Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevi’ne girmiş, açık cezaevine geçmesi ve           
denetimli serbestlikten yararlanması savcının itirazı ve mahkeme kararlarıyla engellenmişti.         
Akademisyenin infazının durdurulmasına karar veren İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi,          
Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 29 Nisan 2019’daki “Terör örgütü propagandası” yapmaktan           
ceza alanların, örgüt üyesi olarak kabul edilmelerinin mümkün olmadığı ve haklarında açık            
ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik hükümleri uygulanırken “örgüt mensubu           
gibi değerlendirilemeyeceği” yönündeki kararına atıfta bulundu. 

 
BİA’dan 3 aylık  Medya Gözlem 
Raporu 
  
Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Nisan,     
Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan     
Medya Gözlem Raporu’nu açıkladı.    
Rapora göre 3 ayda 14 gazeteci ve medya        
çalışanı gözaltına alındı, 213 gazeteci ve      
medya çalışanı yargılandı, Bu isimlerden     
4’ü “örgüt üyeliği/örgüte yardım” gibi     
suçlamalarla toplam 13 yıl 1 ay 15 gün;        
20’si “propaganda” suçlamasıyla toplam    

32 yıl 9 ay 2 gün hapis ve 3 bin 600 TL adli para cezasına mahkum edildi. “Erdoğan’a                  
hakaret”ten mahkemeye çıkan 7 gazeteciden de 2’si toplam 2 yıl 3 ay 6 gün hapse mahkum                
edildi. Yargılanan 10 gazetecinin davası ise beraatle sonuçlandı. 3 aylık dönemde en az 10              
gazeteci saldırıya uğradı. Yerel seçimleri izleyen süreçte daha ziyade AKP ve MHP’yi            
eleştirenlere yönelik gelişen bu saldırılar iktidar çevrelerinin hiçbir yatıştırıcı söylem ve           
girişimlerine konu olmadı. Raporun tam metni için tıklayınız. 

 
CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten 
fezleke 
  
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu     
hakkında, gazeteci Cemal Kaşıkçı    
cinayetiyle ilgili açıklamaları nedeniyle    
fezleke hazırlandı. Erdoğan’a “Cemal    
Kaşıkçı cinayetini biliyordun. Katilleri    
serbest bıraktın” diyen Kılıçdaroğlu    
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile   

suçlandı. 
 
Hayvan hakları savunucusuna terör    
soruşturması 
  
Gezi Parkı eylemleri sırasında polis     
şiddeti nedeniyle ölen ve yaralanan     
hayvanları gündeme getirmek ve    
insan-hayvan demeden hayatını   
kaybedenleri anmak için eylem yapan     

http://bianet.org/bianet/medya/210438-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin
http://bianet.org/bianet/medya/210438-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin


Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Koordinatörü Burak Özgüner hakkında yaklaşık          
altı yıl sonra “terör” soruşturması açıldı.  

  
Alparslan Kuytul hakkında yeni 
iddianame 
  
“Furkan Vakfı Davası” kapsamında    
tutuklu yargılanan kuruluşun manevi    
lideri Alparslan Kuytul hakkında “örgüt     
propagandası” suçlamasıyla yeni bir    
iddianame hazırlandı; bir konuşmasındaki    
ekonomik krize ait değerlendirmelerle iç     
ve dış politikaya yönelik eleştiriler     
suçlama konusu yapıldı.  
 
Sendika yöneticisinin açıklamasına   
TCK 301’den ceza 
 
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir      
basın açıklaması yaparak hem darbeyi     
kınayan, hem de hükümeti eleştiren     
Eğitim-İş Sendikası Kurucu Başkanı Veli     
Demir, “Türkiye Cumhuriyeti   
hükümetini aşağılamak”tan 6 ay hapse     
mahkum edildi. Ceza ertelendi 
 
“Gezi Davası” için açılan siteye erişim 
engeli 
  
Gezi Parkı davasıyla ilgili olarak     
kamuoyunu bilgilendirme amacıyla   
açılan geziyisavunuyoruz.org sitesi,   
Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin     
kararıyla erişime engellendi. 20 Mayıs’ta     
yayına başlayan sitede, davayla ilgili     
gelişmeler, davanın iddianamesi ve    
savunmalar ile dava sırasında çizilen     

karikatürler yer alıyordu. 
 
“Suruç Katliamı” anmalarına engel 
  
Suruç Katliamı’nın yıldönümünde   
İstanbul ve Ankara’da düzenlenen    
anmalara polis biber gazı ve plastik      
mermiyle müdahale etti. 27 kişinin     
gözaltına alındığı İstanbul Kadıköy’deki    
eylemde polis HDP ve CHP'li     
milletvekillerini de darp etti, 3 vekil      

http://geziyisavunuyoruz.org/


hastaneye kaldırıldı. Ankara’daki eylemde de 8 kişi darp edilerek gözaltına alındı.  
 
Alacakları ödenmeyen işçilerin 
eylemine engel 
 
Ödenmeyen alacakları için İstanbul    
Kadıköy’de eylem yapan Özsüt işçilerine     
polis müdahale etti. Boykot ve     
dayanışma çağrısı yaptıkları açıklamanın    
ardından oturma eylemine başlayan 22     
işçi darp edilerek gözaltına alındı.  
 
 
Mem Ararat'ın Van konseri valilik     
tarafından yasaklandı 
  
Kürt sanatçı Mem Ararat'ın Van'da 31      
Temmuz'da vereceği konser valilik    
tarafından yasaklandı. Valilik, kentte ilan     
ettiği eylem ve etkinlik yasağını gerekçe      
göstererek konserin yapılmasını “uygun    
görmedi”.  
 
  
İnanç Özgürlüğü Girişimi Raporu 
 
İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin “Hak Ve     
Eşitliğin Peşinde Türkiye’de İnanç    
Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu Ocak     
2016 - Mart 2019” raporu yayımlandı.      
Norveç Helsinki Komitesi İnanç    
Özgürlüğü Girişimi proje yöneticisi Dr.     
Mine Yıldırım tarafından kaleme alınan     
raporda, Türkiye’nin din veya inanç     
özgürlüğü alanında gerek uluslararası    

gerekse de iç hukukta önemli insan hakları yükümlülükleri bulunduğu, bu konuda mevzuat ve             
uygulamada hayata geçirilecek köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Raporun          
tam metni için tıklayınız. 

 
24 Temmuz Basın Bayramı: 
Gazeteciler cezaevinde, haberler 
yasaklı 
  
1908 yılında 2. Meşrutiyet’in ilan edildiği      
24 Temmuz günü gazeteler ilk defa      
sansür denetiminden geçmeden   
yayınlanmaya başladı. Basında sansürün    
kaldırılışı nedeniyle 1946 yılından beri     

http://www.dusun-think.net/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=http%3A%2F%2Fwww.dusun-think.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FReport_Turkey_web.pdf&download=true&print=true&openfile=false


"Basın Bayramı" olarak kutlanan bugün, Türkiye’de 134 gazeteci hapis, yüzlercesi          
yargılanıyor, gazeteciler işsizlik, sansür, oto sansür, gözaltılar, tutuklamalar, soruşturmalar ve          
davalarla baskı altında tutuluyor. 10 bini aşkın işsiz gazeteci var, yüzlerce basın kartı iptal              
edilmiş durumda, medyanın yüzde 95’i iktidar kontrolünde... Basın meslek örgütleri          
yaptıkları açıklamalarda bu tabloya dikkat çekerek böyle bir dönemde bayramı          
kutlayamayacaklarını dile getirdiler. 
  

 
 

22 Temmuz - 1 Eylül 2019 tarihleri arası adli tatil olması sebebiyle takip ettiğimiz 
davalarla ilgili geçtiğimiz hafta herhangi bir gelişme olmadı. 

 

GELECEK HAFTANIN DURUŞMASI 
 

KİM: Doç. Dr. Tuna Altınel  
DAVA: Sokağa çıkma yasakları döneminde yaşananlarla ilgili Şubat ayında Fransa’da          
düzenlenen bir konferansta simültane çeviri yaptığı için “örgüt üyeliği” ile suçlanan Barış            
Akademisyenleri’nden Tuna Altınel’in ilk duruşması görülecek. Akademisyen, dosya        
kapsamında 10 Mayıs’tan bu yana tutuklu bulunuyor. 
MAHKEME: Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
TARİH:  30 Temmuz 2019 Salı günü 

 
 

 

 


