
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 7/21, 19 Şubat 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● 2015-2016 yıllarında PKK tarafından alıkonulan 13 emniyet ve askeriye mensubu,
TSK ve MİT’in Kuzey Irak’ta yer alan Gara bölgesine yapılan operasyonunda öldü.
Operasyonda 3 asker de hayatını kaybetti. İktidar, operasyonu bir başarı hikayesine
dönüştürmek istese de; muhalefet ve askeri kaynaklar operasyonu “bütünüyle
başarısız” olarak tanımlıyor. Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta “vereceğini söylediği
müjdenin" de 16 ölüm olduğu anlaşıldı. Geçmişte de örgütün alıkoyduğu çok sayıda
kamu görevlisi, siyasetçiler ve hak örgütlerinin devreye girmesi ile kurtarılmıştı.
Kamu görevlilerinin sağ salim evlerine dönmeleri için aileler ile sürekli dayanışma ve
işbirliği içerisinde olan İnsan Hakları Derneği, İçişleri Bakanı Soylu tarafından
TBMM Genel Kurul bilgilendirilmesi konuşmasında alenen hedef gösterildi. Gara
Operasyonu tartışmalarında Erdoğan “ağzı bozuk siyaset yapma yarışında” seviye
atladı; CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun operasyon eleştirilerine “terbiyesiz herif” sözüyle
cevap (!) verdi.

● İktidar ortağı MHP lideri Bahçeli Anayasa Mahkemesi’nin kendisini fesh etmesini,
HDP’nin de kapatılmasını istedi. AYM, hak ihlalleri kararları nedeniyle uzunca bir
süredir Bahçeli’nin hedefinde yer alıyor.

● Ticaret Bakanlığı, Osman Kavala'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu
Anadolu Kültür A.Ş.’ye dava açarak kapatılmasını istedi. Yazılı bir açıklama yapan
şirket; “ilk defa bir şirkete ‘faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde, kâr amacı
gütmeden yürüttüğü’ gerekçesiyle dava açıldığını” belirterek, davanın “Kavala’nın
maruz kaldığı hukuksuzlukların devamı” olduğunu vurguladı. Detaylar…

● Salgın günlerinde etkinliklerine hiç ara vermeyen Erdoğan, mesajlarını yüz yüze
vermeye başladı ve kongrelerin kalabalık geçmesiyle övünmeyi sürdürdü. Erdoğan ve
partisi dışındaki etkinlikler ise yasak. Bu hafta Van, Hakkari ve Hatay’da valilikler
tarafından eylem yasakları ilan edildi.

● Boğaziçi protestolarıyla ilgili bir açıklama yayınlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü
(HRW), öğrencilerin barışçıl protestolarda şiddetle gözaltına alınmasının, iktidarın
temel insan haklarını hiçe saydığını gösterdiğini belirtti. HRW’ye göre Türkiyeli
yetkililerin protesto gösterilerine aşırı güç kullanarak ve keyfi gözaltılar uygulayarak
karşılık vermeleri süreklilik arz eden bir uygulama halinde. Detaylar...

● Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de son yıllarda artan kaçırma ve kaybedilme
vakalarıyla ilgili açıklama talep ederek, vakaların aydınlatılmasının devletin
yükümlülüğünde olduğunu vurguladı. İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre
1990’lardan bugüne 1338 kişi gözaltı sonrası ortadan kayboldu.

● Ankara’da üç üniversite öğrencisi evlerinin önünden sivil araçlara bindirilerek
kaçırıldı, alıkonuldukları süre boyunca ölümle tehdit edildi. İHD’nin son 3 yıllık
kayıtlarına göre başkentte resmi gözaltı işlemi yapılmadan onlarca kişi sivil araçlara
bindirilip saatlerce kentte dolaştırıldıktan sonra ıssız yerlerde bırakıldı.

https://www.anadolukultur.org/35-duyurular/1290-anadolu-kultur-icin-yaratilan-dava-hakkinda-kamuoyunu-bilgilendirme/
https://www.hrw.org/tr/news/2021/02/18/377883


● Avrupa ve Orta Asya'da 54 ülkeden 600'den fazla LGBTİ+ kuruluşunu çatısı altında
buluşturan Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği yıllık
raporunu yayımladı. ILGA-Europe Gökkuşağı Haritası ve İndeksi 2021’e göre
Türkiye, LGBTİ+ hakları konusunda bu yıl da sondan ikinci sırada. Türkiye’de
örgütün belirlediği 69 kriterden sadece 3 tanesi hayata geçirilmiş durumda. Detaylar...

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…

Özgür Gündem Davası

OHAL KHK’sıyla kapatılan Özgür Gündem
gazetesi yöneticileri Kemal Sancılı, İnan Kızılkaya,
Eren Keskin ve Zana Kaya toplamda 21 yıl hapse
mahkum edildi. Devamı…

Gazetecilere açılan dava

Van’da iki yurttaşın helikopterden atılması olayını
kamuoyuna duyuran 4'ü tutuklu 5 gazeteciye “örgüt
üyeliği" suçlamasıyla dava açıldı. Devamı…

TTB Başkanı Fincancı mahkum edildi

Gezi eylemleri döneminde attığı bir tweet nedeniyle
yargılanan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem
Korur Fincancı, “Erdoğan’a hakaret”ten mahkum
edildi. Devamı…

https://rainbow-europe.org/#8664/0/0
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2021/full_annual_review.pdf
https://youtu.be/i3oZ1zbyA0Y
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.dusun-think.net/haberler/ozgur-gundem-ana-davasi/
https://www.dusun-think.net/haberler/iskenceyi-ortaya-cikaran-gazetecilere-acilan-dava/
https://www.dusun-think.net/haberler/s-korur-fincanciya-adli-para-cezasi/


Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Kuzey Irak’a yönelik düzenlenen operasyonla ilgili
sosyal medya paylaşımları hakkında “örgüt
propagandası” ve “devleti aşağılamak” suçlamasıyla
soruşturmalar başlatıldı. Hakkında soruşturma
başlatılanlar arasında HDP’li vekiller Hüda Kaya ve
Ömer Faruk Gergerlioğlu da bulunuyor.

Boğaziçi eylemleri

Boğaziçi Üniversitesi protestoları sırasında sosyal
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan
Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal tahliye edildi.
Eylemler nedeniyle 9 öğrenci halen tutuklu iken, en
az 25 öğrenci hakkında da ev hapsi kararı
bulunuyor.

Basın açıklamasına açılan dava

Halkevleri üyelerinin 25 Ekim 2020 tarihinde
İzmir’de düzenlediği basın açıklamasında gözaltına
alınan 17 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla İzmir Karşıyaka 6. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı.

Tutuklu gazeteci Fatih Gönül tahliye edildi

Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) çalışanı
tutuklu gazeteci Fatih Gönül, “örgüt üyeliği” ve
“propaganda” suçlamalarıyla Ankara 25. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ilk
duruşmasında tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 27
Mayıs’ta görülecek.

Ankara’da üniversiteli kadınlara müdahale

Ankara’da “Kadın üniversiteleri istemiyoruz”
diyerek basın açıklaması yapmak isteyen
öğrencilere polis müdahale etti. Kuğulu Park’ta
basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara izin
vermeyen polis, çok sayıda kadını darp ederek
gözaltına aldı.



AYM’den 5,5 yıl sonra ihlal kararı

AYM, 2015 yılındaki YÖK protestolarını takip
ederken polisin “Hiçbir şey eskisi gibi değil artık,
bunu öğreteceğiz size” diyerek darp ettiği gazeteci
Beyza Kural’ın başvurusunda “insan haysiyetiyle
bağdaşmayan muamele yasağı, ifade özgürlüğü ve
basın özgürlüğü"nün ihlal edildiğine hükmetti.

Van’daki eylem yasağı yine uzatıldı

Van’da dört yılı aşkın süredir yürürlükteki eylem
yasağı 15 gün daha uzatıldı. “Güvenlik” gerekçesi
ile 21 Kasım 2016’da başlatılan kentteki yasağın
uzatılma gerekçesi “milli güvenliğin sağlanması”,
“kamu düzeni ve genel sağlığın korunması”,
“Covid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında
tutma”...

“Dr. Said” kitabı yasaklandı

Peşmerge komutanı Said Çürükkaya’nın yaşamını
konu alan “Dr. Said; Dağların Kilidini Kaybettik”
kitabı yasaklandı. Son dört yıl içerisinde Kürt
yayınevleri tarafından basılan 31’i Kürtçe 109 kitap
hakkında yasaklama kararı verildi.

Wilders’ın paylaşımına  soruşturma

Hollanda Özgürlük Partisi lideri ve Hollanda
Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya
paylaşımı hakkında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı soruşturma başlattı.

HDP Operasyonları

İçişleri Bakanlığı, 40 ilde başlatıldığı ifade edilen
“terör operasyonlarında”, aralarında HDP il ve ilçe
başkanlarının da olduğu 718 kişinin gözaltına
alındığını açıkladı.

“Erdoğan’a hakaret” davaları

2019 yılındaki bir sosyal medya paylaşımı
nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılanan eski istihbaratçı Sabri Uzun, 11 ay 20
gün hapse mahkum edildi.



2 haftada 10 haber sitesine erişim engeli

Son iki hafta içerisinde 6 ildeki 8 ayrı Sulh Ceza
Hakimi kararıyla "millî güvenlik" ve "kamu
düzeninin korunması" gerekçesiyle 10 haber sitesi
daha erişime engellendi.

Özgür Gündem Baskını Davası
16 Ağustos 2016’da kapatılan Özgür Gündem gazetesinin binasına düzenlenen polis baskınında
darp edilerek gözaltına alınan 17’si gazeteci 22 kişi hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “kamu
görevlisinin görevini yapmasını engellemek” suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 22 Nisan’da görülecek.

Barış Barıştıran Davası
Demokratik Toplum Kongresi’nin 26 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen kongresini
canlı olarak yayınlayan Özgür Gün Televizyonu’nun Genel Yayın Müdürü ve Yöneticisi Barış
Barıştıran’ın “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 16 Mart’ta görülecek.

İsmail Çoban Davası
KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinde 2013 yılında yayımlanan 15 haber ve yazı nedeniyle
“örgüt propagandası”ndan 5 yıl hapse mahkum edilen, ancak istinaf mahkemesinin bozma kararı
sonrası yeniden yargılanan gazetenin eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban’ın davası…

Mahkeme: Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 4 Mayıs tarihinde görülecek.

Ali Sönmez Kayar Davası
Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri Ali Sönmez Kayar’la birlikte 9 kişinin “örgüt üyeliği”
iddiasıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma 6 Mayıs'a ertelendi

Özgür Boğatekin Davası
"Jandarmada İşkence İddiası" başlıklı haber nedeniyle 10 sene önce gazeteci Özgür Boğatekin
hakkında açılan dava...

Mahkeme: Gerger Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 14 Nisan’da görülecek.

Diyarbakır Barosuna Açılan Dava



Diyarbakır Barosu’nun 2017 ve 2018 yıllarında yayınladığı 24 Nisan anma açıklamaları nedeniyle
baronun o dönemki yöneticisi 11 avukat hakkında “devleti aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik” iddiasıyla açılan dava…

Mahkeme: Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava 25 Haziran’a ertelendi.

Kenan Kırkaya Davası
Belçika merkezli Türkçe yayın yapan Med Nuce Televizyonu’nda “Ankara’ya Bakış” isimli
programın moderatörlüğünü yaptığı için “örgüt üyeliği” ile suçlanan gazeteci Kenan Kırkaya’nın 8
kişiyle birlikte yargılandığı dava…

Mahkeme: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 21 Mayıs’ta görülecek.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Davası
İki yıl önce konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmalar nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın
yargılandığı dava....

Mahkeme: İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Savcı esas hakkında mütalaasını sunarak sanatçıların cezalandırılmasını istedi;
dava 1 Mart’a ertelendi.

İsminaz Temel ve Havva Cuştan Davası
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri İsminaz Temel ve Havva Cuştan ile birlikte Ezilenlerin
Hukuk Bürosu (EHB) avukatları ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyelerinin de aralarında
bulunduğu 23 kişinin “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla
yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava 25 Mayıs’a ertelendi.

Yılmaz Çelik Davası
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Aralık 2019’da “örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği”
iddiasıyla tutuklanan ve yaklaşık 3,5 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edilen sanatçı Yılmaz
Çelik’in yargılandığı dava…

Mahkeme: Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 1 Haziran’da görülecek.

Nû Jîn Belgeseline Açılan Dava
Nû Jîn (2014) filminin gösterimi dolayısıyla “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla mahkum
edilen yönetmen Veysi Altay ve Dicle Anter’in istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden
yargılandıkları dava…

Mahkeme: Batman 2 . Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 3 Haziran’da görülecek.

Rüstem Batum Davası
Gazeteci Rüstem Batum hakkında katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: 8 Haziran’a ertelendi.

Ahmet Altan Davası



Taraf gazetesinde 16 Mart 2008 tarihinde yayınlanan “Darbe Hazırlığı ya da Kemalizmi Kapatmak”
başlıklı yazısı nedeniyle “dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na hakaret etmek” ile suçlanan
gazeteci - yazar Ahmet Altan’ın yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 8 Haziran’da görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Ferhat Tunç Davası
2016 yılında attığı tweetler gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı dava...

23 Şubat Salı, Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi

Las Tesis Eylemine Açılan Dava
İstanbul Kadıköy’de 8 Aralık 2019’da ‘Las Tesis’ dansıyla erkek şiddetini protesto eden
kadınlardan 6’sı hakkında ‘2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’
iddiasıyla açılan dava…

23 Şubat Salı, İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi

Ruken Demir Davası
Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir’in haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler gerekçe
gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı dava...

23 Şubat Salı, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Berkin Elvan Haberine Açılan Dava
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 yargılandığı dava…

23 Şubat Salı, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi

Abdurrahman Gök Davası
Haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler
gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “propaganda” ile suçlanan gazeteci Abdurrahman Gök’ün
yargılandığı dava…

23 Şubat Salı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Özgür Gündem Davası
Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan “Saray Çıldırdı” başlıklı
haber nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “terör örgütü propagandası” ile suçlanan gazetenin
Eş Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol ve Eren Keskin ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Reyhan Çapan’ın yargılandıkları dava…

24 Şubat Çarşamba, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi



Hakkı Boltan Davası
DTK delegesi olması, katılmış olduğu iki basın açıklaması ve bir sosyal medya paylaşımı ‘suç
delili’ olarak gösterilerek “örgüt üyeliği” ile suçlanan gazeteci Hakkı Boltan’ın yargılandığı dava…

24 Şubat Çarşamba, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası
Sanatçı Ferhat Tunç’un “örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis
istemiyle yargılandığı dava…

25 Şubat Perşembe, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Ekonomi Haberine Açılan Dava
Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle “ekonomiye zarar vermek”
iddiasıyla suçlanan Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile söz konusu
haberi Twitter’da paylaşan ve aralarında gazeteciler ve ekonomistlerin de olduğu 38 kişinin
yargılandıkları dava…

26 Şubat Cuma, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi


