
Düşün, düşün…        
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni 
(Sayı 41/19, 18 Ekim 2019) 
 

Geçen hafta neler oldu? 
 

*** Suriye’ye yönelik 9 Ekim’de başlatılan askeri operasyonun 2. haftasında Kürtlerin Suriye            
rejimiyle Rusya’nın arabuluculuğunda anlaşması verili denklemi değiştirdi. Türkiye’nin        
hedefindeki Menbiç ve Kobane Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Ankara’ya gelen ABD           
Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin ardından ateşkes         
konusunda anlaşma sağlandı. YPG’nin ‘güvenli bölge’den çekilmesi karşılığında operasyona         
ara verildi.  
 

*** Operasyonla ilgili “Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bir an önce diyalog                
ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa           
Akıncı, hükümet yetkilileri tarafından hedef alındı.  
 

*** Askeri operasyonun ekonomik sonuçları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kredi            
derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s Suriye operasyonunun TL ve ödemeler dengesi           
için riskleri arttırdığını açıkladı. Türkiye’ye fabrika kurmaya hazırlanan Alman otomotiv devi           
Volkswagen, oluşan bu atmosferde yatırımı -en azından- şimdilik durdurduğunu açıkladı. Öte           
yandan 2020 yılı bütçesi açıklandı: şimdilik bütçenin %12,8'i askeri harcamalara ayrıldı. 
 

*** Yargı paketi apar topar mecliste kabul edilerek yasalaştı. Terörle Mücadele Kanunu'na            
"Eleştiri suç olmaz" ifadesi eklendi. Böylece eleştiriyi “suç”(!) olmaktan çıkaran reformla bir            
de “seri muhakeme” olarak adlandırılan “Ceza pazarlığı” mevzuata girdi. Savcılara yargılama           
olmaksızın cezayı belirleyebilme yetkisi tanındı. Soruşturma evresindeki tutukluluk 2 yılla          
sınırlandırıldı. Ancak dava açılmasıyla tutukluluğun üst sınırı, halihazırda olduğu gibi 5 yıl.  
 

*** HDP’li dört Belediyeye operasyon düzenlendi. Eş başkanları tutuklanan Hakkari,          
Nusaybin ve Yüksekova Belediyeleri’ne kayyım atandı.  
 

*** Barış bildirisi imzacısı olduğu için iki buçuk ay hapis yatan Prof. Dr. Füsun Üstel "örgüt                
propagandası" suçlamasından beraat etti. Mahkeme verilen hapis cezası kararının tüm hüküm           
ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verdi. Bu hafta verilen kararlarla beraat eden            
Barış Akademisyenleri’nin sayısı 437’ye ulaştı.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CHP'li vekile "Barış Pınarı" 
paylaşımları sebebiyle soruşturma  
 
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu    
hakkında Suriye operasyonuyla ilgili    
sosyal medya paylaşımları ve yaptığı     
açıklamalar nedeniyle “Türkiye   
Cumhuriyeti Hükümetini alenen   



aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 
 
Sosyal medya operasyonları 
 
Askeri operasyonla ilgili sosyal medya     
paylaşımlarına yönelik soruşturmalar   
kapsamında en az 186 kişi gözaltına      
alındı, 24’ü tutuklandı. Sosyal medya     
kullanıcıları "harekat hakkında kara    
propaganda yapmak" ve "terör örgütü     
propagandası yapmak" ile suçlandı. 
 
 
Ahmet Türk’ün Newroz konuşmasına 
soruşturma  
 
Görevden alınarak yerine kayyım atanan     
Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş    
Başkanı Ahmet Türk hakkında, 2018     
yılındaki Diyarbakır Newroz’unda   
yaptığı konuşma nedeniyle “örgüt    
propagandası” suçlamasıyla soruşturma   
açıldı.  
 
Tiyatrocu Orhan Aydın “Erdoğan’a    
hakaret”ten mahkum edildi 
 
Tiyatrocu Orhan Aydın, 2017 yılındaki     
Kuşadası’nda düzenlenen Sivas Katliamı    
anmasında yaptığı konuşma nedeniyle    
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”  
suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına       
çarptırıldı. Ceza ertelenmedi.  
 
 
Sosyal medya paylaşımına “Erdoğan’a 
hakaret”ten açılan dava 
 
Sosyal medya hesabı üzerinden    
Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak “Abbas    
yolcu” yazan yurttaşa,   
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’  
suçlamasıyla Aydın Nazilli Asliye Ceza     
Mahkemesi’nde dava açıldı.  
 

 
 



Gazeteci İdris Yılmaz’a 6 yıl 3 ay hapis 
cezası  
 
Yaptığı haberler nedeniyle 2018 yılının     
ocak ayından bu yana tutuklu bulunan      
Gazeteci İdris Yılmaz “örgüt üyeliği”     
suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum       
edildi.  
 
 
Gazeteci Beritan Canözer beraat etti 
 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılında     
ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında      
yaptığı haberler nedeniyle yargılanan Jin     
News muhabiri Beritan Canözer beraat     
etti.  
 
 
Gazeteci Rıfat Doğan’a iki ayrı 
suçlamadan takipsizlik kararı 
 
Gazeteci Rıfat Doğan hakkında sosyal     
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek    
“terör örgütü propagandası” ve    
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”  
suçlamalarıyla açılan soruşturma   
takipsizlikle sonuçlandı. 
 
Yargıtay'dan tutuklu HDP'li eski 
vekile tahliye 
 
Yargıtay, "Örgüt adına suç işlemek"     
iddiasıyla 6 yıl hapse mahkum edilen ve       
Nisan 2017'den beri cezaevinde tutulan     
HDP Muş eski milletvekili Burcu Çelik      
Özkan hakkındaki kararı bozdu. Eski     
vekil tahliye edildi.  
 
 
ÇHD Davası’nda istinaf başvurusu 
reddedildi 
 
"Terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği”     
suçlamasıyla mahkum edilen Çağdaş    
Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 20     
avukatın istinaf başvurusu reddedildi. 5     



yılın altında ceza alan 6 avukat hakkında hüküm kesinleşti.  
 
Belediye görevlisine cenaze taşıdığı 
gerekçesiyle hapis cezası verildi 
 
“PKK üyelerinin cenazesini taşıdığı”    
gerekçesiyle 38 aydır tutuklu yargılanan     
Bitlis Belediyesi’nde görevli cenaze aracı     
sürücüsü “örgüt üyeliği” ve    
“propaganda” suçlamasıyla 9 yıl 22 gün      
hapse mahkum edildi.  
 
Eylem yasakları  
 
Son bir haftada Aydın, Adana, Batman,      
Bolu, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Kocaeli,     
Mardin ve Van olmak üzere 10 farklı       
kentteki valilikler, 15 - 30 gün arasında       
değişen eylem ve etkinlik yasakları ilan      
etti. 
 
Engellenen etkinlikler  
 
Suriye operasyonuyla ilgili Diyarbakır’ın    
merkez ilçelerindeki HDP binaları    
önünde yapılmak istenen açıklamalar,    
valiliğin yasak kararı gerekçesiyle    
engellendi. Polis parti binalarını ablukaya     
aldı. İzmir ve Van il örgütlerinde yapılan       
açıklamalar da polis tarafından    
engellendi. Cumartesi Anneleri’nin   

kaybedilen yakınları için her hafta İstanbul’da düzenlediği eyleme polis müdahale etti. HDP            
üyelerinin İstanbul Beşiktaş’taki açıklaması Kaymakamlık tarafından yasaklandı, eyleme        
müdahale eden polisin gözaltına aldığı 9 kişi tutuklandı. 
 

HDP mitingi yasakladı; HDP’nin Ankara’da düzenleyeceği “Demokrasi için buluşuyoruz”         
başlıklı miting Valilik tarafından yasaklandı. HDP’nin aynı başlıklı Adana ve İzmir’de           
düzenleyeceği etkinlikler de “kamu düzeni” gerekçesiyle valilikler tarafından yasaklandı. 
 

Kadın cinayeti protestosuna engel; İzmit’te yaşanan kadın cinayetini protesto etmek isteyen           
Kocaeli Kadın Platformu üyelerinin yürüyüşüne polis müdahale etti. 4 kişi gözaltına alındı. 
 

Kayyım paneli yasaklandı; Kayyım atamalarına ilişkin “Demokrasi İle Mücadelemiz ve          
Yerel Yönetimler” başlığıyla İstanbul’da düzenlenecek panel Şişli Kaymakamlığı tarafından         
yasaklandı.  
 

Hrant Dink Vakfı’nın konferansına yasak; Hrant Dink Vakfı'nın daha önce Kayseri           
Valiliği tarafından engellendiği için İstanbul'da yapmak istediği “Kayseri ve Çevresi          
Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi" başlıklı konferansı Şişli Kaymakamlığı tarafından          
da yasaklandı. 
 



  

  
 
 
 
 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerine Açılan Dava 
Üniversite içerisinde Afrin operasyonuna destek için lokum dağıtılmasını protesto eden 30           
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı       
davanın duruşması 15 Ekim’de görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, tüm sanıklar için “terör           
örgütü propagandası” iddiasıyla ceza istedi. Davanın altıncı duruşması 31 Ocak 2020 saat            
10:30’da görülecek.  

Adil Demirci Davası 
ETHA muhabiri Adil Demirci ile birlikte Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Sosyalist Gençlik            
Dernekleri Federasyonu üyelerinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın “terör örgütü          
propagandası yapmak” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması         
15 Ekim’de görüldü. 
MAHKEME: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi  
DURUŞMA SONUCU: Yurtdışı çıkış yasağı bulunan sanıkların adli kontrollerinin         
devamına karar verildi. Davanın yedinci duruşması 23 Şubat 2020 saat 09:45’te görülecek. 

Mümtazer Türköne Davası 
Kapatılan Zaman gazetesi köşe yazarı ve akademisyen Mümtazer Türköne’nin 2014          
yılındaki bir yazısı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı        
davanın duruşması 15 Ekim’de görüldü.  
MAHKEME:  Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Davanın yedinci duruşması 31 Ekim 2019 saat 11:20’de          
görülecek.  

Pınar Gayip ve Semiha Şahin Davası 
ETHA editörü Semiha Şahin ve muhabir Pınar Gayip ile birlikte dört kişinin "terör örgütü              
üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla yargılandığı davanın altıncı          
duruşması 15 Ekim’de görüldü.  
MAHKEME:  İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi  
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme, sanıklar hakkında verilen ev hapsi kararının devamına          
hükmederek, duruşmayı 11 Aralık 2019 saat 11:50’ye erteledi. 

Şirin Kabakçı Davası 
Zaman gazetesi eski Konya temsilcisi Şirin Kabakçı'nın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla          
yargılandığı davanın duruşması 15 Ekim’de görüldü.  
MAHKEME:  İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi  
DURUŞMA SONUCU: Davanın sekizinci duruşması 3 Aralık 2019 saat 12.00’de          
görülecek. 



Temel Demirer Davası 
Yazar Temel Demirer'in Suruç Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anmak üzere 20          
Temmuz 2017'de gerçekleştirilen programda yaptığı konuşması nedeniyle "suçu ve         
suçluyu övme" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması 15 Ekim’de görüldü.  
MAHKEME: İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi  
DURUŞMA SONUCU: Davanın dördüncü duruşması 6 Şubat 2010 saat 10:35’de          
görülecek. 

Beritan Canözer Davası 
Gazeteci Beritan Canözer'in Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasakları         
sırasında yaşananlara ilişkin yapmış olduğu haberler sebebiyle “örgüt üyeliği” ve “örgüt           
propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşması 16 Ekim’de görüldü. 
MAHKEME: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme heyeti gazetecinin beraatine karar verdi.  

Deniz Yücel Davası 
Die Welt gazetesi muhabiri gazeteci Deniz Yücel’in “terör örgütü propagandası yapmak”           
ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın beşinci           
duruşması 17 Ekim’de görüldü.  
MAHKEME:İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi  
DURUŞMA SONUCU: Mahkeme heyeti, savcının esas hakkında mütalaasını hazırlaması         
için davayı 13 Şubat 2020 tarihine erteledi. 

Çiğdem Toker Davası 
Gazeteci Çiğdem Toker’in 27 Ekim 2017 tarihinde “Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine           
bakın” başlığı ile Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısı hakkında Şenbay Madencilik          
A.Ş.’nin açtığı 1.5 milyon TL’lik tazminat davasının duruşması 17 Ekim’de görüldü.  
MAHKEME:  Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi  
DURUŞMA SONUCU: Davacı tarafın duruşmaya katılmaması üzerine davanın        
düşmesine karar verildi.  

Ferhat Tunç Davası 
Sanatçı Ferhat Tunç hakkında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Halkların          
Demokratik Kongresi (HDK) panel ve etkinliklerine katıldığı için “örgüt üyeliği” ve           
“örgüt propagandası” suçlamalarıyla açılan davanın ikinci duruşması 17 Ekim’de görüldü.  
MAHKEME: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi  
DURUŞMA SONUCU: Tunç hakkında çıkarılan tutuklama emrinin devamına karar veren          
mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Ocak 2020 tarihine erteledi.  

İdris Yılmaz Davası 
Tutuklu gazeteci İdris Yılmaz’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın karar          
duruşması 18 Ekim’de görüldü. 
MAHKEME:  Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
DURUŞMA SONUCU: “Örgüt propagandası” suçlamasından beraat eden gazeteci “örgüt         
üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.  

Barış Akademisyenleri Davaları 
AYM’nin ihlal kararı ardından, bu hafta beraat eden akademisyenlerin sayısı 437’ye ulaştı. 

 



GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 
 

Gazeteci Uğur Yılmaz Davası 
Gazeteci Uğur Yılmaz'ın Bitlis Belediyesi Basın Birimi’nde çalıştığı dönemde, haber          
takibini yaptığı basın açıklamaları ve yürüyüşler ile sosyal medya paylaşımları nedeniyle           
“örgüt üyeliği” ve “propaganda” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın altıncı         
duruşması... 
TARİH: 22 Ekim 2019; Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi 

Osman Akın Davası 
Açlık grevlerine ilişkin haberler gerekçe gösterilerek hakkında “zincirleme örgüt         
propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açılan Yeni Yaşam gazetesinin Sorumlu Yazı          
İşleri Müdürü Osman Akın’ın ikinci duruşması... 
TARİH: 22 Ekim 2019 saat 09:30; İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi 

KCK Basın Davası 
46 gazetecinin ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla          
yargılandığı KCK Basın Davası’nın onyedinci duruşması...  
TARİH: 22 Ekim 2019 saat 10:00; İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi 

Hayri Demir Davası 
Gazeteci Hayri Demir hakkında 2016 yılında Suriye’nin kuzeyine giderek yaptığı haberler           
nedeniyle “terör örgütüne üyelik” ve “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan          
davanın ikinci duruşması...  
TARİH: 23 Ekim 2019; Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi 

Mehmet Baransu - Şevki Çoban Davası 
Taraf gazetesi eski muhabiri Mehmet Baransu ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki             
Çoban’ın, gazetede yayımlanan “Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı          
haber nedeniyle yargılandığı davanın duruşması... 
TARİH: 24 Ekim 2019 saat 13:50; İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


