
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 15/21, 16 Nisan 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● TÜİK Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: İşsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde
13,4 seviyesinde gerçekleşti…

● Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasına ilişkin yayınladıkları bildirinin ardından
gözaltına alınan 14 emekli amiral, ikamet ettikleri il sınırları dışına çıkmamak
tedbiriyle serbest bırakıldılar.

● Salgınla mücadele politikaları tartışılmaya devam ediyor. Hafta başında önce Bilim
Kurulu toplandı… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; sarayın salgınla mücadeledeki
başarısızlığını 84 milyona fatura etti, “sabır telkin etti”. Bilim Kurulu’nda konuşulan
ve kabineye iletilen önerilerin neler olduğu bilinmezken; ertesi gün toplanan
kabineden “kısmi kapanma” olarak ifade edilse de, salgın bilimcilerin “hiçbir etkisi
olmayacak” dediği, birkaç yeni kısıtlama çıktı...

● Erdoğan iktidarı, tam kapanmanın önündeki en büyük engel olarak “ekonomi
çarklarının dönmesi zorunluluğunu” gösterse de, Türkiye’de (kaba bir hesapla) 1 ay
tam kapatmaya yetecek olan 128 milyar doların nerede olduğu sorusu iktidarı rahatsız
etmeye devam ediyor. CHP il ve ilçe örgütlerinin reklam panolarından kaldırılan “128
milyar dolar nerede?” pankartlarını bu kez de il ve ilçe binalarına astı. Bu pankartlar
da polis baskınlarıyla indirilmeye çalışılıyor.

● Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor; ABD iki savaş gemisini Karadeniz’e göndermekten
son anda vazgeçti. Rusya donanmasına ait çok sayıda savaş gemisinin de Karadeniz’e
açıldığı bildirildi. Rusya salgın gerekçesi ile 1 Haziran’a kadar Türkiye’ye seyahat
kısıtlaması getirdi. Karar, Türkiye’nin en büyük döviz getirisine imkan sağlayan
turizm sektöründeki endişeleri artırdı.

● Erdoğan, bu kez de “çılgın projesi” Kanal İstanbul’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi
ile bir ilgisi olmadığını söyledi. Kanal İstanbul’a itirazlar ise bundan ibaret değil:
deprem, güvenlik, kanalın işlerliği, demografik etkileri ve yaratacağı olası çevresel
felaket listedekilerden en önemli birkaçı!

● Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 8 CHP’li ve 2 HDP’li vekil
hakkında düzenlenen fezlekeler TBMM’ye ulaştı.

● Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin iadesine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.
Oybirliği ile alınan kararda, iddianamede çok sayıda maddi tutarsızlık ve özensizlik
ifade ediliyor… Karar, kapatma davasının “alelacele ve siyasetin isteği üzerine”
açılmaya çalışıldığının ispatı niteliğinde.

https://siyasipartikararlar.anayasa.gov.tr/SP/2021/1/1


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…

*******

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’yla (TİHV) birlikte ülkedeki
ifade özgürlüğü ihlallerini aylık olarak düzenlediğimiz video konferanslarla kayıt altına

almayı sürdürüyoruz. “Neler Oluyor Mart 2021” raporumuza erişim için tıklayınız...

Ahmet Altan tahliye edildi
Yargıtay; 15 Temmuz darbe girişiminden önce
katıldıkları bir programda “subliminal mesaj
verdikleri” iddia edilerek, "örgüte yardım"
suçlamasıyla 10 yıl 6 ay hapse mahkum edilen
gazeteci yazar Ahmet Altan ile 8 yıl 9 ay hapse
mahkum edilen gazeteci Nazlı Ilıcak
hakkındaki hükmü bozdu. Altan, 4 yıl 7 aydır
tutulduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

“128 Milyar Dolar Nerede?” demek
Erdoğan’a hakaret
CHP'nin, başta İstanbul olmak üzere, yurt
genelinde parti binalarına astığı “128 Milyar
Dolar Nerede?” yazılı pankartlar, savcılıkların
verdiği talimatla “Cumhurbaşkanına hakaret”
iddiasıyla indirildi. Karaman'da ise Valilik
“koronavirüs tedbirleri” kapsamında bir ay
boyunca “afiş asma yasağı" koyarak, CHP

https://www.youtube.com/watch?v=awjiNZ6OzIE
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.youtube.com/watch?v=PkFCEZI5kgE
https://www.dusun-think.net/bugunku-turkiye/ayna/neler-oluyor/


afişlerinin kaldırılmasını sağladı. Amasya’da da pankartlar “kamu düzeni” gerekçesiyle
Valilik talimatıyla indirildi.

203 öğrenciye tutuklama, 152 öğrenciye 506
yıl hapis
TİHV’nin derlediği verilere göre 2015-2019
yılları arasında 2 bin 77 öğrenci, katıldığı
etkinlikler gerekçesiyle gözaltına alınırken,
öğrencilerden 203’ü tutuklandı. “Gösteri
kanununa muhalefet, örgüt propagandası, ve
Cumhurbaşkanına hakaret” gibi suçlamalarla
yargılanan öğrencilerden 152’si toplam 506 yıl

1 ay hapis cezasına mahkum edildi.  Raporun tam metni için…

Savcıya göre, Evrensel ve bianet “sözde
yayın”
Gazeteci Cihan Ölmez hakkında, Cizre’de
sokağa çıkma yasakları devam ederken verdiği
demeçler ve haber paylaşımları nedeniyle
“örgüt propagandası” suçlamasıyla dava açıldı.
İlk duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 13 Temmuz’da görülecek
davanın iddianamesinde savcılık, Bianet ve

Evrensel’i “terör örgütüne müzahir yayın yapan sözde basın kuruluşları” olarak tanımlandı.

Tutuklu gazeteci Mehmet Aslan hakkında
açılan dava
Ocak ayında tutuklanan Mezopotamya Ajansı
muhabiri Mehmet Aslan hakkında “örgüt
üyeliği” ve “kitleleri galeyana getirici/kışkırtıcı
haber yapma” suçlamalarıyla hazırlanan
iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edildi. Aslan’ın yaptığı
haberler ve haber kaynaklarıyla yaptığı
görüşmelerin suç delili olarak gösterildiği
davanın ilk duruşması  26 Mayıs’ta görülecek.

12 öğrencinin duruşması 3 Haziran’da
Boğaziçi eylemleri sırasında; önce 4 öğrencinin
üzerlerinde gökkuşağı flaması olması nedeniyle
gözaltına alınmasının ardından, arkadaşlarına
destek veren öğrencilerden 8’inin daha
gözaltına alınmasıyla devam eden olaylar
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalafet etmek”
suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul

edildi. Yargılamaya İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 Haziran’da başlanacak.

https://tihv.org.tr/ozel-raporlar-ve-degerlendirmeler/ogrencileri-hedef-alan-ifade-toplanti-gosteri-ve-orgutlenme-ozgurlugu-ihlalleri-2015-2019/


Gazeteci Ruşen Takva hakkında açılan dava
Gazeteci Ruşen Takva, takip ettiği Demokratik
Bölgeler Partisi’nin 8 Ocak’ta düzenlediği
basın açıklaması nedeniyle 10 Haziran’da
hakim karşısına çıkacak. Van 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek davada gazetecinin
9 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kentsel dönüşüme tepki gösterenlere
soruşturma
Mardin'in Yeşilli ilçesindeki kentsel dönüşüm
projesine tepki gösteren yurttaşlar hakkında,
düzenledikleri protesto ve sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek AKP’li
Belediye Başkanı’na “hakaret” ve “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalafet” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Sağlıkçıların eylemine polis engeli
“Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri
durdurun” sloganıyla ülkenin dört bir yanında
sokağa çıkan sağlıkçıların İstanbul’da yapmak
istedikleri basın açıklaması yasaklandı.
Diyarbakır'da da sağlık meslek örgütlerinin
eylemi polis tarafından engellendi.

Avukat Neslihan Ceylan’a açılan dava
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun’un aldığı maaşlarla ilgili CHP Grup
Başkan Vekili’nin yaptığı açıklamanın yer
aldığı Birgün gazetesi haberini “ohhhh yiyin
bakalım, boğazınıza dizilsin milyonlarca
yoksul insanın hakkı…” diyerek sosyal
medyadan paylaşan avukat Neslihan Ceylan’a
dava açıldı. Ankara 45. Asliye Ceza

Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede Ceylan, “kamu görevlisine hakaret etmek” ile
suçlanıyor.

Avukatın telefonunda “suç emaresi”
aranacak
Avukat Efkan Bolaç hakkında, 3 yıl önce
Mustafa Kemal Atatürk ve Mahir Çayan’ın
fotoğraflarının yer aldığı 19 Mayıs kutlaması
paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı.
Soruşturmayı yürüten savcı, Bolaç’ın



telefonuna el konularak incelenmesi ve başka “suçlama konusu” olabilecek paylaşımlarının
ortaya çıkarılması talimatı verdi. Avukat Bolaç, bu emirle ceza hukuku kurallarının tam
aksine “şüpheliden delile gidilmek istendiğini” ifade etti.

HDP İl Eş Başkanı’na 10 yıl 6 ay hapis
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES) Diyarbakır Şube Eş Başkanı olduğu
dönemde, sendikanın düzenlediği eylem ve
etkinlikler ile Demokratik Toplum Kongresi
delegesi olması nedeniyle yargılanan HDP
Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen,
“örgüt üyeliği” iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapse
mahkum edildi. HDP’li siyasetçi Diyarbakır 9.
Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklanarak
cezaevine sevk edildi.

Milletvekili Ahmet Şık'a Boğaziçi fezlekesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bağımsız
milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi
protestolarındaki açıklamalarını gerekçe
gösterip dokunulmazlığının kaldırılması için
fezleke hazırladı. Başsavcılık, Şık'ın Boğaziçi
Üniversitesi eylemleri sırasındaki "Sokağa
çıkın" çağrısı yaptığını ve bunun "suç işlemek
için alenen tahrik" olduğunu öne sürdü.

Mezopotamya Ajansı’na üst üste sansür
Bugüne kadar 28 kez erişime engellenen
Mezopotamya Ajansı’nın (MA) yayın yaptığı
internet adresi, Diyarbakır 4. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişime engellendi.
Engelleme kararının ardından ajansın yayınını
sürdürdüğü yeni internet adresi de aynı gün
içerisinde Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından sansürlendi.

Migros işçileri tekrar gözaltında
Sendikada örgütlenmelerinin ardından önce
ücretsiz izne çıkarılan, ardından Kod 29 ile
işlerine son verilen Migros Gebze deposu
işçileri, direnişlerinin 100. gününde firma
sahibi Tuncay Özilhan’ın villasının önünde
basın açıklaması yapmak isterken gözaltına
alındılar.



PTT işçilerine gözaltı
Sendika üyeliği ve faaliyetleri sonrası Kod 29
ile işten çıkarılan PTT işçilerinin direnişlerinin
107. gününde, SGK İstanbul İl Müdürlüğü
önünde yapmak istediklere eyleme polis
müdahale etti. 8 işçi gözaltına alındı.

Eylemci dört kadın gözaltına alındı
İzmir Konak’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı
İletişim Ofisi’nin önünde, Türkiye’nin İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto etmek
isteyen 4 kadın darp edilerek gözaltına alındı.

Kocaeli ve Denizli’de eylem yasağı

Kocaeli ve Denizli’de her türlü eylem, basın
açıklaması ve etkinlik valilikler tarafından
Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek bir ay
süreyle yasaklandı. Denizli’de 13 Mayıs,
Kocaeli’nde ise 17 Mayıs’a kadar sürecek
yasak, sendikaların 1 Mayıs etkinliklerini de
kapsıyor.

Mustafa Sönmez Davası
2015 ve 2016 yıllarında yaptığı 3 Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına
hakaret” ile suçlanan iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma 5 Mayıs’a ertelendi.

Zaman Gazetesi Yazarlarına Açılan Dava
Kapatılan Zaman gazetesinin 11 yazar ve çalışanı hakkında açılan davada, “örgüt üyeliği” suçundan
mahkum edilen köşe yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtaz’er Türköne ile beraat eden editör
Mehmet Özdemir’in Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandıkları dava..

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 9
Eylül’e erteledi.



Yeniden Görülen KCK Ana Davası
KCK Ana Davası’nda mahkum edilen, aralarında yargılandığı dönemde Azadiya Welat gazetesi
eski Genel Yayın Yönetmeni olan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van milletvekili Tayip
Temel ile HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar’ın da bulunduğu 36 kişinin Yargıtay’ın bozma
kararı sonrası yeniden görülen davası....

Mahkeme: Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti, milletvekillerinin ifadelerinin alınması için bir sonraki celseye
kadar süre verilmesine karar verdi. Milletvekilleri hakkındaki yargılamanın durdurulması
yönündeki talebe ilişkin ara karar kurulmazken, duruşma 21 Eylül’e ertelendi.

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

Mahkeme: Gerger (Adıyaman) Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Gazetecinin beraatine karar verildi.

Buse Söğütlü Davası
Gazete Yolculuk internet haber sitesi muhabiri Buse Söğütlü hakkında, ÇHD Davasının görüldüğü
mahkemenin hakimiyle ilgili 18 Mart 2019 tarihli bir Twitter paylaşımı gerekçesiyle “terörle
mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” suçlamasıyla açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava, 14 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, Söğütlü'nün iddianamede bulunmayan
“kamu görevlisine hakaret” suçlamasına yönelik ek savunma yapmasını istedi.

Naci Kaya ve İdris Sayılğan Davası
Edirne Pazarkule sınır kapısına yönlendirilen mültecilerin durumunu takip ederken gözaltına alınan
gazeteciler Naci Kaya ve İdris Sayılğan hakkında “askeri yasak bölgeye izinsiz geçiş yapmak”
suçlamasıyla açılan dava...

Mahkeme: Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Gazetecilerin beraatine karar verildi.

Arafat Dayan Davası
Demokratik Ulus gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Arafat Dayan’ın “örgüt propagandası” iddiasıyla
yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Müdafi avukatın mazeret bildirmesi üzerine duruşma dosya üzerinden görülerek
ileri bir tarihe ertelendi.

Cem Şimşek Davası
Evrensel gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek hakkında, “Alman karikatüristler
Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı haber nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan
dava…

Mahkeme: Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, Şimşek ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlanması için süre
vererek duruşmayı 8 Temmuz’a erteledi.

Cengiz Çandar Davası
Gazeteci Cengiz Çandar hakkında, 30 Mayıs 2017 tarihinde kişisel hesabından yaptığı bir Twitter
paylaşımı gerekçe gösterilerek “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi



Duruşma Sonucu: Mahkeme, Çandar’ın savunmasının alınmasına yönelik çıkarılan yakalama
kararını kaldırdı. Çandar’ın savunmasının yurtdışından istinabe yolu ile alınmasına karar verildi.
Bir sonraki duruşma 23 Eylül 2021 tarihinde görülecek.

Semiha Şahin ve Pınar Gayıp Davası
ETHA editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayıp'la birlikte 4 kişinin "örgüt üyesi olmak" ve
"örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 14 Temmuz'da görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Özgür Boğatekin Davası
Adıyaman’da bir imam hatip lisesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili Gerger Fırat gazetesinde
yayımlanan "Tacizi Savunan Başkan" başlıklı haber nedeniyle gazeteci Özgür Boğatekin'in
"hakaret" suçlamasıyla yargılandığı dava…

20 Nisan Salı, Adıyaman 3. Asliye Ceza Mahkemesi

TV 10 Çalışanları Davası
KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı Kemal Demir ve çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı dava...

20 Nisan Salı, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

İnci Aydın Davası
Yeni Yaşam gazetesinin 17 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayımlanan “Yeni Saldırı Kapıda mı”
başlıklı bir haber gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası” ile suçlanan gazetenin Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü İnci Aydın’ın yargılandığı dava…

20 Nisan Salı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi

Özgür Gündem 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…

22 Nisan Perşembe, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi


