
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 13/21, 2 Nisan 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● İstanbul Sözleşmesi’nin tarafı olmaktan “Cumhurbaşkanı kararı” ile vazgeçişi
savunmaya çalışırken, “isterse Montrö’den de çıkılır” diyen TBMM Başkanı Mustafa
Şentop geri adım atarak, “Lozan ve Montrö’nün özel anlaşmalar” olduğunu söyledi;
ama İstanbul Sözleşmesi’nden TBMM’nin katılımı olmadan nasıl çıkılabildiğini
açıklamaya da yanaşmıyor… Bu arada Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Platformu’nun verilerine göre, Mart ayında 28 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli bir
şekilde ölü bulundu.

● Merkez Bankası’nın çiçeği burnunda başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamasında
“faiz indirilecek beklentisine girilmesi yanlış…” dedi. Erdoğan ve ekonomi ekibinin
“faiz-enflasyon” arasında kurduğu yeni(!) korelasyon, ülke ekonomisinin kafasını
karıştırmaya devam ediyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da hafta içinde
görevinden alınınca TL’nin değer kaybı tam yol devam etti.

● Hınca hınç dolu AKP ve MHP kongreleri geride kalırken, Cumhurbaşkanlığı kabinesi
pandemi yasaklarının bir kısmını geri çağırdı. Güncellenen pandemi haritasında çok
yüksek riskli olarak işaretlenen 58 ilde cumartesi sokağa çıkma yasağı yeniden
uygulanacak. Ramazan boyunca gıda sektörü yalnızca paket servisle hizmet
verebilecek. Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur programları yasak ama yılın en
kalabalık cemaat buluşması “teravih namazları” için bir kısıtlama yok…

● Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin
düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik gerekçesiyle reddetti.
Konunun TBMM Başkanlığı'nın alanına girdiğine karar veren yüksek mahkeme,
Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu ise henüz gündemine almadı.

● Anayasa Mahkemesi ilk incelemenin ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
HDP’nin kapatılması talebiyle hazırladığı iddianameyi de “eksikler olduğu”
gerekçesiyle iade etti. MHP lideri Bahçeli, AYM’nin kapatılması çağrısını yineledi.

● AKP’nin, tüm itirazlara ve AYM'nin daha önce iki kez verdiği iptal kararına rağmen,
5. kez Meclise getirdiği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
Teklifi", muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ancak Meclis İç Tüzüğü’ne
göre bir yıl geçmedikçe, aynı yasama dönemi içinde tekrar gündeme gelemeyecek
teklif, Meclis Başkanı’nın müdahalesiyle, TBMM Başkanlık Divanı kararıyla yeniden
görüşülecek.

● Son dönemde, gazetecilere yönelik yaşanan saldırılarda sık sık adı geçen MHP'nin
lideri, hedef gösterdiği gazeteciler listesine 6 ismi daha ekledi.

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmasına ilişkin yayınlanan
rapora göre Türkiye 103 kararla Rusya’nın ardından ikinci sırada geliyor…

● Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin basın özgürlüğüne aykırı
olduğuna ve gazetecilerin basın kartlarının muğlak ifadelerle ve keyfi gerekçelerle
iptal edilemeyeceğine hükmetti. Karara tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim

https://www.birgun.net/haber/tbmm-baskani-sentop-tan-montro-ve-lozan-aciklamasi-339282
https://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-dan-onemli-aciklamalar-3021843
https://www.evrensel.net/haber/429507/devlet-bahceli-isim-vererek-gazetecileri-hedef-gosterdi
https://anayasagundemi.com/2021/04/01/iham-kararlarinin-uygulanmamasi-raporu-yayimlandi-turkiye-ikinci-sirada-2/


Başkanı, gazetecileri yine “teröristlik” ile suçladı; “gazetecilik adı altında “terörizm
propagandası” yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler!"
dedi.

● ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yıllık yayımlanan "İnsan Hakları Uygulamaları
Raporu”nun Türkiye başlığı altında çok sayıda hak ihlali yer aldı; “temel hakların
kısıtlandığı ve hukukun üstünlüğünden ödün verildiği” belirtildi. Ankara, raporda yer
alan eleştirilere "asılsız iddialar" diyerek yanıt verdi.

● CHP’li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın paylaştığı verilere göre: Mart
ayında 95 gazeteci hâkim karşısına çıktı, 7 gazeteciye 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası
verildi.

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…

İşkence haberini yapan gazetecilere açılan
dava

Van’da iki yurttaşın işkence sonucu ağır
yaralanması, birinin hayatını kaybetmesini
haberleştirmelerinin ardından tutuklanan
gazeteciler Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban
Abi ve Nazan Sala ile birlikte gazeteci Zeynep
Durgut 175 gün sonra mahkemeye çıktı. Van 5.

Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık altı aydır tutuklu olan dört gazetecinin tahliyesine karar
verdi. Bir sonraki duruşma 2 Temmuz’da görülecek.

Boğaziçi protestolarına açılan dava

Boğaziçi protestoları kapsamında 2 Şubat’ta
İstanbul Kadıköy’de düzenlenen eylemde
gözaltına alınan 2’si tutuklu 23 kişi hakkında
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla açılan
davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 38.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti 2 aydır tutuklu bulunan iki öğrencinin tahliyesine karar verildi.

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/241635-abd-raporu-turkiye-de-temel-ozgurlukler-tehlikede
https://www.youtube.com/watch?v=x8JfytEmSsE
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


Charlie Hebdo'ya "Erdoğan’a hakaret"ten
iddianame

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karikatürünün yer
aldığı 28 Ekim 2020 tarihli sayısı nedeniyle
derginin yöneticileri hakkında iddianame
düzenlendi. “Erdoğan’a hakaret” ile suçlanan
Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı

İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice
Petit'in  1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Gazeteci Nagehan Alçı’ya ceza

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 15 Haziran
2018’de yayımlanan köşe yazısı nedeniyle
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı davada “kamu görevlisine
görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla 7 bin
80 TL adli para cezasına mahkum edildi. Alçı,
“O utanç verici karara Adalet Bakanı'nın
tepkisi” başlıklı yazısında, dönemin İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya'ya “hakaret ettiği” iddiasıyla
yargılanıyordu.

1 Eylül yürüyüşüne açılan dava

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Urfa’da
düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle,
aralarında DBP Eş Genel Başkanı ve HDP Urfa
İl Eş Başkanı’nın da olduğu 29 kişi hakkında
dava açıldı. Urfa 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülecek davanın
iddianamesinde; kentte eylemlerin valilik
tarafından yasaklandığı belirtilerek, sanıkların

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”ten cezalandırılmaları
istendi.

Bakana tepki gösteren yurttaşlara ceza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2019
yılındaki yerel seçim döneminde İstanbul
Üsküdar’da yaptığı bir konuşmada Saadet
Partisi’ni hedef almasına tepki gösteren ve
gözaltına alınan 2 Saadet Partisi üyesi “kamu
görevlisine karşı görevinden dolayı alenen
hakaret” iddiasıyla mahkum edildi. İstanbul
Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi, 2

yurttaşı da 7 bin 80’er lira adli para cezasına çarptırdı.



Özgür Gündem cezalarının gerekçesi: “Milli
insan hakları”

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür
Gündem ana davasında, gazetenin yöneticileri
İnan Kızılkaya, Zana Kaya ve Eren Keskin’e
verilen 21 yıllık hapis cezasının gerekçeli
kararını açıkladı. Mahkemeye göre; insan
hakları kavramı üzerinden “devletin üniter
yapısı ve kamu güvenliği” bertaraf edilmeye

çalışılıyor, “devletin bekasına” ve güvenlik politikalarına zarar vermeyecek “milli bir insan
hakları” anlayışı olması gerekmekte…

Kaymakamlık eylemi yasakladı, işçiler
gözaltına alındı

Sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve 3 aydır
hakları için mücadele eden Depo, Liman,
Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası
(DGD-SEN) üyesi Migros depo işçilerinin
şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay
Özilhan'ın evi önünde yaptıkları açıklamaya
polis müdahale etti, 16 işçi darp edilerek

gözaltına alındı. Beykoz Kaymakamlığı, bir gün önce Özilhan'ın villasının bulunduğu
mahallede eylem ve etkinlik yasağı ilan etmişti.

Boğaziçi protestosu öncesi kaymakamlık
eylem yasağı ilan etti

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, tutuklu ve
ev hapsindeki arkadaşlarının serbest
bırakılması çağrısıyla Kadıköy İskele
Meydanı'nda eylem yapılacağını duyurması
üzerine; Kadıköy Kaymakamlığı, salgını
bahane ederek, açık alanlarda toplantı ve
gösteri yürüyüşü yapılmasını yasakladı.

Kaymakamlığın pandemi fırsatçılığı sonrası öğrencilerin yapmak istediği eyleme saldıran
polis, çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

Oyuncu Nilüfer Aydan mahkum edildi

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi,
sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılanan oyuncu Nilüfer Aydan hakkında 11
ay 20 gün hapis cezasına hükmetti; hükmün
açıklanması geri bırakıldı.



Temel Demirer beraat etti

Yazar Temel Demirer, 2017 yılında Kadıköy’de
düzenlenen Suruç katliamıyla ilgili anmadaki
konuşması nedeniyle “suçu ve suçluyu övmek”
iddiasıyla İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı davada beraat etti.

Cenaze nedeniyle suçlanan imam beraat etti

Çatışmada ölen ve Van Seyrantepe
Mahallesindeki kimsesizler mezarlığına
defnedilen bir PKK’linin cenaze töreni
sırasında dua ettiği için “örgüt propagandası
yapmak” ile suçlanan imam Mehmet Can
Demir, ilk duruşmada beraat etti.

Gülcihan Şimşek'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

Rosa Kadın Derneği’ne yönelik operasyonlarda
tutuklanan TJA (Özgür Kadın Hareketi)
aktivisti Gülcihan Şimşek, katıldığı eylem ve
etkinlikler ile gizli tanık beyanları gerekçe
gösterilerek Diyarbakır 11. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "örgüt
üyeliği” iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapse mahkum
edildi.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersine
soruşturma

Milli Gazete'nin Sağlık Bilimleri
Üniversitesi'nde (SBÜ) seçmeli olarak okutulan
'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' dersini hedef
göstermesinden sonra, dersle ilgili soruşturma
başlatıldı. Üniversite yönetiminden yapılan
açıklamada; "aile yapımıza, dini ve milli
değerlerimize zarar veren hiçbir ders içeriğine

izin vermeyiz” denildi.

Jitem davasında beraat talebi

Türkiye’de cezasızlık politikalarının sembol
davası “Dargeçit Jitem Davası”nda savcılık;
3’ü çocuk 8 kişi ile bir uzman çavuşun
kaybedilmesine ilişkin “somut delil
bulunmadığı” gerekçesiyle, dönemin karakol
komutanı ve 18 memurun beraatini talep etti.



Karar duruşması, 28 Haziran’da Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

“Süleyman Şah” haberine açılan dava ikinci
kez beraatle sonuçlandı

2014 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan
Suriye konulu gizli toplantıyla ilgili ses
kayıtlarını “Süleyman Şah Bombası”
manşetiyle haberleştiren Cumhuriyet gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi

İbrahim Yıldız hakkında yeniden görülen davada bir kez daha beraat kararı verildi. İki isim
daha önce İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “gizli kalması gereken bilgileri açıklama”
suçlamasından beraat etmiş, ancak Yargıtay “eksik soruşturma” gerekçesiyle kararı
bozmuştu.

RTÜK cezaları

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk
TV ve TELE1 kanallarına toplamda 5 program
nedeniyle idari para cezası verdi. Halk TV’de
yayınlanan Özlem Gürses ile Kayda Geçsin
programında Murat Ağırel’in Melih Gökçek’e
ilişkin sözleri, Medya Mahallesi programında
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Amerikan

Hastenesi’nde tedavi görmesini değerlendirirken kullanılan “Allah’ı hafife alır nitelikteki
müstehzi ifadeler…”, İki Yorum programında Levent Gültekin’in Necmettin Erbakan’a ilişkin
sözleri ve TELE1 programı 1 Dakika’da Emre Kongar’ın sarfettiği “İslami terör” ifadesi de
cezalara gerekçe yapıldı.

BİK’ten Evrensel’e ilan kesme cezası

Basın İlan Kurumu (BİK), Anayasa
Mahkemesi’nin ‘basın özgürlüğü ihlali’
olduğuna hükmettiği resmi ilan kesme
cezalarına devam ediyor. Boğaziçi
Üniversitesi’nde kayyım rektörü protesto
ederken gözaltına alınan 159 öğrenciyle ilgili
haber nedeniyle Evrensel gazetesine bir kez

daha resmi reklam ve ilan kesme cezası verildi. 5 günlük ilan ve reklam kesme cezasına
gerekçe olarak, öğrencilerin darp edilerek gözaltına alınmasının “saldırı” olarak
tanımlanması. BİK’e göre haberde, “devlete sadakatle bağlı kolluk kuvvetleri hakkında
toplumda olumsuz algı yaratılmak” isteniyor…

İletişim Başkanı hedef gösterdi, hakime
soruşturma açıldı

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, sosyal medya paylaşımıyla eşi Fatmanur
Altun'a “hakaret” ettiği iddiasıyla yargılanan



yurttaş hakkında beraat kararı veren İstanbul 16. Asliye Mahkemesi hakimini hedef gösterdi.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da jet hızıyla hâkim Günay Güner hakkında soruşturma
başlattı.

Kürt yazar Adil Başaran tutuklandı

Mardin’de 20 Mart günü yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan yazar Adil
Başaran; Demokratik Toplum Kongresi (DTK)
faaliyetleri, 2015 ve 2019 yıllarında katıldığı
basın açıklamaları ve gizli tanık beyanları
gerekçe gösterilerek, “örgüt üyesi olmak”
iddiasıyla tutuklandı.

Eylem yasakları

Valilikler tarafından 15 gün ve bir ay arasında
değişen sürelerle ilan edilen eylem yasaklarıyla
toplantı ve gösteri hakkı, kesintisiz bir şekilde,
bazı kentlerde aylardır, bazı kentlerde ise
yıllardır kullanılamaz hale getirilmiş durumda.
Bu hafta Hakkari, Urfa ve Osmaniye’de 15’er
günlük yasaklama daha ilan edildi.

“FETÖ Medya Yapılanması” Davası
Kamuoyunda “FETÖ Medya yapılanması” davası olarak bilinen dosya kapsamında yargılanan
gazeteci ve medya çalışanlarından, haklarındaki mahkumiyet kararı Yargıtayca bozulan ve
aralarında Meydan gazetesi köşe yazarı sanatçı Atilla Taş’ın da bulunduğu 8 kişinin yeniden
yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, gazeteciler hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına,
yurtdışı yasaklarının ise devamına karar vererek duruşmayı 26 Ekim’e erteledi.

Ayşe Gökkan Davası
TJA dönem sözcüsü Ayşe Gökkan'ın "örgüt üyeliği ve yöneticiliği" suçlamalarıyla yargılandığı
dava…

Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Gökkan’ın Kürtçe savunma talebi reddedildi; bir sonraki duruşma 23
Haziran’da görülecek.



Belediye Eş Başkanlarına Açılan Dava
İçişleri Bakanlığı tarafından yerlerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan Mardin’in Kızıltepe
Belediyesi Eşbaşkanı Nilüfer Elik Yılmaz ile Savur Belediyesi Eşbaşkanı Gülistan Öncü’nün
“örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti Öncü ve Elik’in adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.
Davanın bir sonraki duruşması 22 Haziran’da görülecek.

İdris Yayla Davası
2016 yılında kayyım operasyonlarına karşı Batman’da yapılan basın açıklaması nedeniyle
aralarında eylemi takip eden Jiyan Haber İmtiyaz Sahibi İdris Yayla’nın da bulunduğu 28 kişinin
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bülten yayına girdiği sırada henüz duruşma sonucuyla ilgili bilgiye
ulaşılamamıştır.

Ziya Çiçekçi Davası
Yeni Özgür Politika gazetesine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar gerekçe
gösterilerek, gazetenin Yazı İşleri Müdürü olduğu iddiasıyla gazeteci Ziya Çiçekçi hakkında “örgüt
propagandası” suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bülten yayına girdiği sırada henüz duruşma sonucuyla ilgili bilgiye
ulaşılamamıştır.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

"Yüksel Eylemi" Davası
OHAL KHK’sıyla ihraç edildikten sonra Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz”
eylemi düzenleyen ve Ağustos 2020'de tutuklanan “Yüksel Eylemcileri”nin yargılandıkları dava...

5 Nisan Pazartesi, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Roboski Anmasına Açılan Dava
Roboski Katliamı’nın 4. yıldönümü olan 28 Aralık 2015 tarihinde köyde yapılan anma nedeniyle
katliamda hayatını kaybeden 34 yurttaşın yakınlarına “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan dava…

5 Nisan Pazartesi, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası
Sanatçı Ferhat Tunç'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle "örgüt propagandası" suçlamasıyla
yargılandığı dava...

6 Nisan Salı, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi

Şevin Alaca Davası
Gözaltına alınıp yerine kayyım atanan ve 8 Ekim 2020’de tutuklanan Kars Belediye Eş Başkanı
Şevin Alaca hakkında; belediyedeki eş başkanlık sisteminin, katıldığı etkinlikler ve protestolar ile
belediyenin pandemi kapsamında başlattığı “Kardeş Aile Kampanyası”nın “suç” olarak gösterilerek
“örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan dava…

6 Nisan Salı, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Selda Manduz Davası
Ekim ayında Kars Belediyesi ve HDP’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan gazeteci
Selda Manduz hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan dava...

8 Nisan Perşembe, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi


