
Düşün, düşün…  
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 1/21, 8 Ocak 2021) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine, yerel seçimler        
ve milletvekilliği seçimlerinde AKP’den aday gösterilen Melih Bulu’yu ataması         
günlerdir protesto ediliyor. Polisin müdahale ettiği protestolarda ve devamındaki         
operasyonlarda en az 40 öğrenci gözaltına alındı. Üniversite giriş kapısının kelepçe ile            
kapatılması yaşananların özeti ve fotoğraf olarak anılmaya devam edecek… AKP          
iktidarı döneminde üniversitelerin fethi çalışmaları yeni değil… 

● Bulu hakkında konuşan Erdoğan “layık gördüm atadım” dedi; atamayı protesto eden           
öğrencileri "terörist", eylemlere destek veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu          
"militan" diyerek hedef gösterdi. .  

● Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 enflasyon gerçekleşmesini %14,6 olarak açıklasa da          
çarşı pazar ve yurttaşların önemli bir kesimi gerçek oranın açıklanandan çok daha            
yüksek olduğunda hemfikir. Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon       
Araştırma Grubu 2020 enflasyonunu %36,72 bulduğunu açıkladı. 

● TSK, MİT ve Emniyet Taşınır Mal Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi          
Gazete’de yayınlandı: “terör ve toplumsal olaylar”da TSK’ya ait silah ve taşıtlar,           
bakan onayıyla Emniyet ve MİT’e devredilebilecek.  

● Yeni yılın ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis’e geldi. 2021’de haklarında fezleke          
hazırlanan ilk isimler: HDP’li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu, Remziye Tosun,          
Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin… 

● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant           
Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın 117. duruşmasında dönemin Trabzon Jandarma         
İstihbarat görevlileri Veysel Şahin ve Volkan Şahin’in “cinayetten önceden haberdar          
olduklarını” belirterek, tutuklanmalarına karar verdi. 

● CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "suç işlemeye tahrik" ile           
"suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle             
hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşması 21 Mayıs’ta görülecek dava          
kapsamında Kaftancıoğlu’na yöneltilen suçlama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı       
Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesi… 

● LGBTİ+’lara yönelik medyadaki ayrımcı söylemi izleyen Kaos GL Derneği, 2020          
yılında yerel ve ulusal gazetelerde toplam 1476 ayrımcı söylem ve nefret söylemi            
tespit etti. Dernek; gazetelerde nefret söyleminin pik yaptığı dönemlerde, kamu          
görevlilerinin de LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylem ürettiğini vurguladı. Detaylar         
için... 

● Bağımsız bilgi ve araştırma şirketi TotalAnalysis, ülkelerin Covid-19 şeffaflık         
tablosunu çıkarttı. Türkiye 100 ülke arasında 97. oldu.  

 
 

https://www.dusun-think.net/bugunku-turkiye/seffaf-turkiye/universitelerin-fethi/
https://enagrup.org/
https://enagrup.org/
https://kaosgl.org/haber/2020-yilinda-gazetelerden-1476-nefret-haberi
https://kaosgl.org/haber/2020-yilinda-gazetelerden-1476-nefret-haberi
https://www.totalanalysis.com/Covid19/TAAlerts/179


 
 

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... 
 

 
Üniversite kapısına kelepçe… 
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Sarıyer İlçe     
Örgütü kurucusu, 2009’da Belediye Başkanlığı     
ve 2015’de de milletvekilliği için iktidar      
partisinden aday adayı olan Prof. Dr. Melih       
Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne    
atadı. Öğrenciler ve akademisyenler atamaya     
karşı “Kayyım rektör istemiyoruz” derken,     
yapılan eylemde polis kampüs kapısına kelepçe      

vurunca, tarihi bir kare ortaya çıktı. Hemen ardından öğrencilerin evlerine özel harekat            
polisleri tarafından baskınlar düzenlendi; gözaltına alınan öğrencilerin sayısı 40’a ulaştı.          
Eylemler yayılırken İstanbul Valiliği Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde tüm toplantı ve gösteri            
yürüyüşlerini yasakladı. Valilik yasağa gerekçe olarak pandemiyi gösterdi. Bulu’nun rektör          
olarak atandığı Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan devir-teslim töreninde öğretim üyeleri de          
rektörlük binasına sırtlarını dönerek yaşananları protesto etti. 
 

 
 
 
 

 
Üniversitelerdeki göstermelik rektör seçimlerinin bile OHAL yetkisiyle       
kaldırıldığı ve her şeyde olduğu gibi rektör seçimlerinde de tüm yetkinin           
artık tek başına Erdoğan’da olduğu Türkiye’de; birçok üniversitenin        
rektörü ya eski partili vekil, ya vekil adayı, ya vekil yakını. Görevdeki            
onlarca rektörün bir tane bile uluslararası yayını yok, olanların çoğunun          
yayınlarına ise hiç atıf yapılmamış durumda…  
 
Türkiye akademisinin hal-i pür melali ise zaten yukarıdaki fotoğrafta         
apaçık ortada; akademisyen cübbelerinin polis postalları altına alındığı        
2020’den, üniversite kapılarına polis kelepçesi vurulan 2021’e...  

 

https://youtu.be/svvHIUnl8_8
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=HhORXW5vQXg&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


 
“Kobani” iddianamesi kabul edildi 
 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından    
hazırlanan 108 sanıklı “Kobani olayları”     
iddianamesi Ankara 22. Ağır Ceza     
Mahkemesi’nde kabul edildi. 108 kişi “adam      
öldürme” ve “devletin birliğini ve ülkenin      
bütünlüğünü bozma” suçlamalarının yanı sıra,     
farklı suçlardan yargılanacaklar. HDP eski Eş      
Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen      

Yüksekdağ’ın 20 Eylül 2019 tarihinden bu yana tutuklu olduğu ve son olarak 25 Eylül 2020               
tarihinde genişletilen soruşturma kapsamında 27 siyasetçi tutuklu bulunuyor. 

 
Kars Belediyesi Eş Başkanı hakkında 15 yıla       
kadar hapis istemi 
 

Yerine kayyım atanan ve Ekim ayından bu       
yana tutuklu bulunan Kars Belediyesi Eş      
Başkanı Şevin Alaca hakkında “örgüt üyesi      
olmak” iddiasıyla dava açıldı. İddianamede     
belediye yönetimindeki eş başkanlık sistemi     
suç unsuru olarak yer aldı. Belediyenin Twitter       
hesabında, broşürlerde, röportajlarda ve    
Alaca’nın Twitter hesabında Kars Belediyesi     
Eş Başkanı olarak yer alması; katıldığı      

etkinlikler, protestolar, Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekmesi, belediyenin pandemi         
kapsamında başlattığı “Kardeş Aile Kampanyası” “suç” olarak gösterildi. 

 
Gazeteciler için 2020 yılını özeti: Gözaltı,      
tutuklama, soruşturma, dava, hapis,    
sansür…  
 

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), “2020      
Yılı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri     
Raporu”nu, dernek binasında düzenlediği basın     
toplantısıyla açıkladı. Rapora göre; 2020     
yılında 79 gazeteci gözaltına alındı, 24’ü      
tutuklandı, 43 gazeteciye 150 yıl 15 gün hapis        
cezası verildi, 19 gazeteci saldırıya uğradı, bin       
960 habere erişim engeli getirildi. 4 Ocak tarihi        

itibariyle 90 gazeteci cezaevinde özgürlüğünden mahrum bulunuyor.  
 
Gazeteci Pelin Ünker hakkında açılan 
soruşturma 
 

“ABD bankalarından suçlama: Aktif Bank     
şüpheli işlemlere aracı oluyor” başlığıyla     
yayınlanan haber nedeniyle Deutsche Welle     
(DW) Türkçe muhabiri Pelin Ünker ve haber       
müdürü Peter Limbourg hakkında soruşturma     
başlatıldı. Söz konusu haberde; ABD     



Hazinesi'ne bağlı istihbarat birimi olan FinCEN’in raporuna yer verilmiş, raporda Aktif Bank            
Taliban’a destek olmakla ve 91,6 milyon dolarlık 'şüpheli' para transferiyle suçlanmıştı. 

 
Gazeteci Ayten Akgün’ün yargılandığı dava 
 

Sosyal medya paylaşımlarında   
“Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla    
yargılanan gazeteci Ayten Akgün, 11 ay 20 gün        
hapse mahkum edildi. İstanbul Anadolu 6.      
Asliye Ceza Mahkemesi hükmün    
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.  
 
 
 
Gazeteci Mehmet Aslan tutuklandı 
 

Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Mehmet     
Aslan, İstanbul’da evine yapılan polis baskını      
ile gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet     
Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma   
kapsamında gözaltına alınan gazeteci “örgüt     
üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. Aslan’ın    
avukatı, müvekkilinin gazetecilik   
faaliyetlerinden ötürü gözaltına alındığını,    

ifadesinde buna dair soruların yöneltildiğini ve soruşturma dosyasında gizlilik kararı          
bulunduğunu söyledi. 

 
Gazeteci Cem Bahtiyar hakkında açılan     
dava 
 

Gazeteci Cem Bahtiyar hakkında, Erdoğan’ın     
“Tüm dünyaya sesleniyorum, bedeli ne olursa      
olsun Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin    
güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade     
etmeyeceğiz” paylaşımına twitter üzerinden    
“Yav he he” yorumu yaptığı için      
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla dava    
açıldı. 
 
Kesintisiz eylem yasakları yeni yılda da      
sürüyor 
 

Van’da ‘güvenlik’ gerekçesi ile 2016’dan bu      
yana uygulanan eylem yasağı Valilik tarafından      
bir kez daha uzatıldı. Kentteki yasak; “milli       
güvenliğin sağlanması”, “kamu düzeninin    
korunması” ve “pandemi” gerekçesiyle yeni     
yılda da sürüyor. Hakkari’deki eylem ve      
etkinlik yasağı da Valilik tarafından 15 gün       

süreyle bir kez daha uzatıldı. 
 
 



 
 

 
Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı 
 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı    
televizyon programında ifade ettiği görüşler     
nedeniyle eski devlet bakanı Fikri Sağlar      
hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya       
aşağılama” suçlamasıyla soruşturma   
başlattığını duyurdu. Sağlar, “Türbanlı hâkim     
karşısına gittiğimde adaleti savunacağı    
konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve      
ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli”     

demişti. 
 
Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma     
açıldı 
 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube    
yayınında “Tayyip Erdoğan'ın artık seçimle bu      
ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün      
görünmüyor” diyen Can Ataklı hakkında     
soruşturma başlattı. “Halkı kin ve düşmanlığa      
sevk etmek” ile suçlanan gazeteci hakkında      
başlatılan soruşturmayı duyuran iktidara    
yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Ataklı’nın     
darbe iması yaptığı iddiasında bulundu. 
 
Zincirleme erişim engeli 
 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun arazisine     
yapılacak inşaatın ihalesini Cumhurbaşkanının    
oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşının alması ile      
ilgili haberlere üst üste getirilen erişim      
engellerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul      
Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, adeta      
zincirleme yasak tamlaması yaparak erişim     
engeli haberine getirilen erişim engeli haberine      

de erişim engeli getirdi. 
 
Bir çocuk kitabı daha “muzır” ilan edildi 
 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı      
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu,     
“Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 – Büyülü        
Gökkuşağı” isimli kitabın, “18 yaşından     
küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde     
muzır tesir yapacak nitelikte’ olduğuna karar      
verildi. 

 
 



 
AYM’den Şahin Alpay için üçüncü ihlal      
kararı 
 

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Şahin     
Alpay’ın bireysel başvurusunda üçüncü kez     
hak ihlali kararı verdi. Bu başvuru, Alpay’a       
tahliyesinin ardından uygulanan ev hapsine     
dairdi. Yüksek Mahkeme “konutu terk etmeme      
şeklindeki adli kontrol tedbirinin ön koşulu      
olan kuvvetli suç belirtisinin ortaya konulması      
şartının yerine getirilmediğine” ve Alpay’a 20      
bin lira manevi tazminat ödenmesine karar      

verdi. 
 
İdare Mahkemesi: “kötü muamele 
soruşturmaları izne tabi değil” 
 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi; kolluk     
güçlerinin “darp, hakaret, işkence”    
eylemlerinin soruşturulmasının izne tabi    
olmadığına hükmetti. Mahkeme kararı, 2019’da     
Gebze Cezaevi’nde açlık grevinde bulunan     
mahkumların yakınlarının yapmak istedikleri    
açıklamaya polis müdahalesi sonrasında aldı.     
Mahkum yakınlarının şikayeti üzerine idari     

soruşturma başlatılmış, Gebze Kaymakamlığı kolluğun görevini yaptığı gerekçesiyle adli         
soruşturma izni vermemişti. 
 

 
 

Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel Davası 
OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in             
“Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama”          
suçlamasıyla yargılandıkları dava… 
 

Mahkeme: Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme; Erdal Baran'ın tutukluluğunun devamına, akıl sağlığı ile ilgili rapor            
alınmasına, Hanefi Avcı'nın ve gazetecilerin tanık olarak dinlenmesi ve Yıldız'ın telefonunun           
dinlenip dinlenmediğinin tesbiti taleplerinin reddine karar vererek davayı erteledi. İkinci          
duruşmada gazeteciler hakkında “zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin          
etmek” suçu uyarınca ikinci bir iddianame hazırlandığı ve 14 Aralık’ta dosyaya dahil edildiği             
ortaya çıktı. 

Hrant Dink Davası 
AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 13 yıldır devam eden             
ve 76 sanığın yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 



 
 

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 
 

Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Görevlileri Veysel          
Şahin, Volkan Şahin ve Okan Şimşek’in, cinayetten önceden haberdar olduklarının dosyadaki           
delillerle sabit olduğunu belirterek, tutuklanmalarına karar verdi. 

Hacı Yusuf Topaloğlu Davası 
5 Aralık 2019’da tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen OHAL KHK’sıyla kapatılan Dicle             
Haber Ajansı muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu’nun “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı           
dava… 
 

Mahkeme:  Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Gazeteci beraat etti.  

Şair Ahmet Telli Davası 
Şair Ahmet Telli'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla          
açılan dava... 
 

Mahkeme: Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme ikinci duruşmada beraat kararına hükmetti. 

Gar Katliamı Haberine Açılan Dava 
Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “Gar katliamında gizlenen dosya” başlıklı haber nedeniyle          
gazeteci Alican Uludağ ve gazetenin Sorumlu Müdürü Olcay Büyüktaş hakkında “terörle           
mücadelede görev almış muhbirlerin kimliğini açıklamak” suçlamasıyla açılan dava… 
 
12 Ocak Salı, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi  

Özgür Boğatekin Davası 
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan Gerger Fırat gazetesi            
Haber Müdürü Özgür Boğatekin’in yargılandığı dava...  
 
12 Ocak Salı, Adıyaman 2. Ağır 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…  
 
14 Ocak Perşembe,  İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 

Ruken Demir Davası 
Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir hakkında yaptığı haberler gerekçe gösterilerek “örgüt           
üyeliği” iddiasıyla açılan dava… 
 
14 Ocak Perşembe,  İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi 

Rojhat Doğru Davası 
Gazeteci Rojhat Doğru hakkında Kobani eylemlerini takip ederken yaptığı haberler nedeniyle           
“devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “örgüt üyeliği ve propaganda” suçlamalarıyla           
açılan dava… 
 
14 Ocak Perşembe, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 



 
 
 

Haftanın tüm haberlerine www.dusun-think.net;  
bültenin pdf formatına da www.dusun-think.net/bultenler adresinden erişebilirsiniz. 

 

Katliamı Protesto Eden Avukatlara Açılan Dava 
Ankara Gar katliamını 12 Ekim 2015’te Çağlayan Adliye Binası’nda protesto eden 19 avukatın             
yargılandıkları dava... 
 
15 Ocak Cuma, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 

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… 
 
15 Ocak Cuma, Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi 

http://www.dusun-think.net/
https://www.dusun-think.net/bultenler/haftalik-dusunce-ozgurlugu-bulteni-sayi-1-21-8-ocak-2021/

