
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 36/21, 17 Eylül 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Hükümet “salgın sona erdi” şeklinde güne devam ederken; ODTÜ Rektörlüğü
“salgın” gerekçesiyle, her yıl yeni mezunların yaratıcı pankartlarla arz--ı endam ettiği
mezuniyet törenini iptal etti.

● İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) uygulama sürecini izlediğimiz ilk raporumuzda,
Haziran 2021 itibariyle alınan yolu(!) ortaya koymaya çalışmış, ilk raporumuzda
izleme yöntemine ilişkin rehberimizi de paylaşmıştık… Temmuz ve Ağustos aylarını
birlikte tartıştığımız ikinci raporumuzda da öncelikle idarenin İHEP uygulamaları
bahsinde kamuoyuyla paylaştığı icraatlerini, ardından da sivil toplumun gözünden
geride kalan iki ayı tartışıyoruz…

● Orman yangınlarının üzerinden henüz bir ay geçmeden, Muğla’nın farklı ilçelerindeki
ormanlık alanlarda 7 adet maden, otel ve RES projesine ‘ÇED Gerekli Değildir’ veya
‘ÇED Olumlu’ raporu verildiği ortaya çıktı.

● Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu,
hafta başında yapılan polis operasyonunda çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına
alındılar. Barış Bildirisi imzacısı da olan akademisyenler 4 gün gözaltında
tutulmalarının ardından, “adli kontrol” tedbiri ile mahkemeden salındılar.

● Özgür Kadın Hareketi (TJA) dönem sözcüsü Ayşe Gökkan’ın yargılandığı Diyarbakır
9. Ağır Ceza Mahkemesi hakiminin Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ve
beraberindeki avukatları salondan zorla çıkarmasına 78 baro ortak açıklama ile tepki
gösterdi; hakimin görevden uzaklaştırılması isteniyor.

● Kaçırıldığı belirtilen ve 9 aydır kendisinden haber alınamayan, görevinden KHK ile
ihraç edilen Başbakanlık eski raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in kızı,
babasının Sincan Cezaevinde tutulduğu bilgisinin verildiğini açıkladı. Nursena
Küçüközyiğit’in “babasının akıbetine ilişkin tüm başvuruları” ya cevapsız bırakılmış
ya da “bilgimiz yok” denilmişti. Benzer durumdaki Yusuf Bilge Tunç’tan ise 25 aydır
haber alınamıyor.

● Üniversitelerin açılmaya başlaması ile binlerce öğrenci barınma sorunuyla karşı
karşıya kaldı. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere ülke genelinde kiralık daire
fiyatlarındaki artış, hem öğrencileri hem de kiracıları “barınma hakkından” mahrum
bırakıyor. Kamuya ait yurtların yetersizliği ve artan hayat pahalılığı ve yurt fiyatları
ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin aktüel sorunu…

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetlemekle
yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Osman Kavala davasında daha önce
yaptığı açıklamanın gereği olan “ihlal prosedürünü” başlatmadı; Aralık ayında
prosedürün başlatılacağı bildiriminde bulunacak. Selahattin Demirtaş davasına ilişkin
Türkiye’nin talebi olmamasına rağmen eylem planı hazırlaması için Türkiye’ye 30
Eylül’e kadar süre verdi.

https://archive.is/I8vrA
https://www.dusun-think.net/raporlar/sivil-toplum-izliyor-haziran-2021-insan-haklari-eylem-plani-izleme-raporu/
https://www.dusun-think.net/raporlar/25846/
https://archive.is/8J4nQ
https://archive.is/vXKFi
https://archive.is/hor9r
https://archive.is/98tN9


Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini
takip ettiğimiz haftalık video programımız

“COGİTO ERGO SUM” her hafta
YouTube kanalımızda 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 Ağustos 2021” raporumuza erişim için

tıklayınız...

İfade Özgürlüğü Derneği web sitesinde yer
alan içerikler engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği web sitesinde yer
alan, 2007 yılında Bodrum Güvercinlik’te
yanan orman arazisine yapıldığı iddia edilen
Titanic Deluxe Bodrum otelinin Temmuz
2021’de çıkan orman yangını sebebiyle tahliye
edilmesi ile ilgili haberler ve Türkiye İşçi
Partisi milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık‘ın,

Cumhurbaşkanı eski avukatı Mustafa Doğan İnal ile ilgili iddiaları gündeme getirdiği 7
tweetinin erişime engellendiğini duyurduğu içeriği, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, erişime
engellendi.

Furkan Vakfı üyelerine gözaltında şiddet
iddiası

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade
vermek için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne
giden Furkan Vakfı üyesi 3 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlara işkence edildiğinin
duyulması üzerine Furkan Vakfı üyeleri ve çok
sayıda destekçileri Adana Emniyet Müdürlüğü
önünde toplandı. Polis, emniyet önünde

bekleyen gruba da müdahale etti.

https://youtu.be/nzpdIHITK1o
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsHmTXySIWWE3fP8ad3Etpmh
https://www.youtube.com/watch?v=IGiUR63uPKo&list=PL4XgOecTFdsHmTXySIWWE3fP8ad3Etpmh&index=1


Pride Eskişehir: “Baskılar, polis ve davalar
bizi yıldıramayacak”

Pride Eskişehir, 30 Haziran 2021 tarihinde
yapılan Eskişehir Onur Yürüyüşü’ne
katılanlara soruşturma açıldığını duyurdu.
Komite, soruşturma açılan kişilerin yurttan
atılmakla tehdit edildiğini ve okulunun disiplin
kuruluna ifade vermeye çağrıldığını belirterek
dayanışma ve hukuki destek için kendileriyle
iletişime geçmeye çağırdı.

Haber sitelerine sahte “erişim engellemesi
kararı” gönderildi: Savcılık takipsizlik
kararı verdi

Diken ve Gazete Duvar'a tebliğ edilen,
Temmuz ve Eylül aylarında Bakırköy 2. Sulh
Ceza Hakimliği’nden alınmış gibi düzenlenen
bazı haberler için erişim engeli kararının sahte
olduğu ortaya çıktı. Evrakları düzenleyenler
hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin

savcılık takipsizlik kararı verdi.

Gazeteci Mahmut Oral beraat etti

“Örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan TGS
Diyarbakır temsilcisi, gazeteci Mahmut Oral
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Sosyal medya paylaşımları, hekimin
memuriyetten men edilmesine gerekçe
yapıldı

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli
doktor Larin Kayataş, davranışlarının “genel
ahlaka uygun olmadığı” gerekçesiyle maruz
kaldığı üç soruşturmanın ardından,
“memuriyetten men” edildi. Hekim,
soruşturmalarda “trans kadın mısınız?”, “8
Mart’a neden katıldınız?”, “seçim gelince
CHP’ye bas geç tweetinizle neyi
amaçlıyorsunuz?” ve özel hayatına dair başka

sorgulamalarla muhatap edildiğini açıkladı.



AİHM, Tuncer Bakırhan’ın başvurusunu
karara bağladı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör
örgütü propagandası yapmak" suçlarından
tutuklanan ve yerine kayyım atanan Siirt
Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan’ın AİHM
başvurusu sonuçlandı. Türkiye, 10 yıl 18 ay
hapis cezasına çarptırılan ve Ekim 2019'da
serbest kalan Bakırhan’a 13 bin euro tazminat
ödeyecek. Mahkeme, siyasetçinin “düşünce ve
ifade özgürlüğü hakkının ve özgürlük ve
güvenlik hakkının” ihlal edildiğine hükmetti.

Çete lideri Sabri Çelebi haberlerine erişim
engeli

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile
hakkında “çete kurarak yabancı uyruklu
kadınları alıkoyup zorla fuhuş yaptırmak”
suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sabri
Çelebi’ye ilişkin çok sayıda haber erişime
engellendi. Gezi Parkı eylemleri sırasında
eylemcilere pala ile saldırmasıyla gündeme
gelen Çelebi’nin, Dubai’de olduğuna ilişkin

Halk TV haberine de daha önce erişim engeli kararı verilmişti.

Halay soruşturması

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, 14
Ağustos’ta gerçekleşen HDP mitinginde
sahneden çalınan Şiwan Perver’in “Serhildan
Jıyane” (yaşamak başkaldırmaktır) şarkısı
eşliğinde halay çekip ritim tutan 13 kişi
hakkında “örgüt propagandası yapma”
şüphesiyle soruşturma başlattı; ifade vermeleri
için Batman TEM’e davet etti. Savcılık,
şarkının “çok sayıda örgütsel ifade içerdiğini”

ileri sürdü.

Gazeteci Arhan’ın sosyal medya
paylaşımlarına soruşturma

Gazeteci Faruk Arhan, sosyal medya
paylaşımları nedeniyle, Gaziantep Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik” (TCK 216) suçlamasıyla
başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye
çağrıldığını duyurdu. Gazetecinin,
“Memlekette çok ciddi bir provokasyon
hazırlığı var. Pelikancılar 3 gündür devrede,

Konya katliamından sonra vites yükselttiler. AKP kan kaybediyor. Yeni bir 7 Haziran-1 Kasım



dönemi start almış olabilir. Herkes çok dikkatli olmalı” ve "Memlekette gazeteciler sadece
HDP'lilere soru sorabilir" paylaşımları soruşturmaya konu edildi.

Pucca’nın sosyal medya paylaşımları için 1
yıla kadar hapsi isteniyor

Sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık’ın
(Pucca) “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din,
mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak
alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla
kadar hapsi istendi. Savcılık, Işık’ın 9 Temmuz
2020 tarihli “O kadar eşcinselli dizi izledim,
film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala
erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten
hoşlanmıyorum…” sözleri nedeniyle

cezalandırılmasını istiyor.

DEDAŞ protestosuna gece baskını

Elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ’ın sayaçları
elektrik direklerine taşıma girişimine karşı
eylem yapan Lice Yenişehir Mahallesi
sakinlerine polis müdahale etti. Lice Emniyeti,
gece saatlerinde de protestocu çok sayıda
yurttaşı evlerini basarak gözaltına aldı.
Mahallede 11 Eylül günü yaşanan gerginlikte
de 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Boğatekin soruşturmasında
takipsizlik kararı

Fırat Gerger Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
Özgür Boğatekin hakkında, “Meram
katliamına” ilişkin sosyal medya paylaşımı
gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik” suçlamasıyla açılan soruşturmada
takipsizlik kararı verildi. Adıyaman Gerger
Cumhuriyet Savcılığı, gazetecinin “Geçen gün
Konya’da Kürt aileye saldıran ve tutuklanarak

hapishaneye gönderilen saldırganların tahliye edildikleri gün aynı aileye yeniden saldırı
düzenlendi. Meydana gelen saldırıda aynı aileden 7 kişi hunharca katledildi. Aynı vicdansız
katiler evi de ateşe vererek bölgeden uzaklaştı. Bir haftada iki defa saldırıya uğrayan Kürt
ailenin güvenliğini sağlayamayan ve onlara koruma vermeyen devlet, saldırıyı düzenleyen
böylesi katilleri yıllarca koruma hizmeti verdiğini hepimiz biliyoruz. Yazıklar olsun”
paylaşımını soruşturmaya konu etmişti.



Av. Yakup Ataş hakkında “24 Nisan”
açıklaması soruşturması

İHD Adana Şube Başkanı Av. Yakup Ataş
hakkında, 24 Nisan’ın yıldönümünde dernek
binasında yapılan basın toplantısında yaptığı
açıklamalar ve “Ermeni Soykırımı” ifadesi
nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”
ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Çorlu Tren Faciasında Yakınlarını Kaybedenlere Açılan Dava
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 7’si çocuk 25 kişinin öldüğü tren kazasında yakınlarını kaybeden
ailelerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önündeki adalet nöbeti eylemiyle ilgili 3’ü avukat 7 kişinin
“2911 Sayılı Kanuna muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Ankara 50. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın görülmesine 2 Şubat 2022 tarihinde devam edilecek.

Ayşe Gökkan Davası (Tutuklu)
Özgür Kadın Hareketi (TJA) Dönem Sözcüsü Ayşe Gökkan'ın, 2 kez "örgüt üyeliği” ve "örgüt
propagandası" iddiasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Tutukluluk hali devam ediyor. Davanın görülmesine 20 Ekim’de devam
edilecek.

Ali Ekber Barmağıç Davası
Ekoloji aktivisti Munzur Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Ekber Barmağıç’ın
sosyal medya paylaşımları ve evinde bulunan yayınlar gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası”
iddiasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Tekirdağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Savcı, Barmağıç hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan ceza
verilmesini, hükümle birlikte tutuklanmasını ve karar duruşmasına kadar adli kontrol şartının
sürmesini talep etti. Karar duruşması 19 Ekim’de görülecek.

Buse Söğütlü Davası
Gazete Yolculuk internet haber sitesi muhabiri Buse Söğütlü hakkında ÇHD Davasının görüldüğü
mahkemenin hakimi ile 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: Savcılık iddianamesi değişiklik olmadan mütalaa edildi. Davanın görülmesine
27 Ocak 2022’de devam edilecek.



Ferhat Tunç Davası
Sanatçı Ferhat Tunç’un 2016 yılında attığı 10 tweet gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Mahkeme, 2019 ve 2020 yıllarında Tunç hakkında çıkarılan 2 yakalama kararını
kaldırdı; mahkeme, Tunç hakkında yeni bir yakalama kararı çıkartarak duruşmayı 25 Ocak 2022’ye
erteledi.

Roza Metina Davası
Demokratik Toplum Kongresi’nde faaliyet yürüttüğü, Kürt Yazarlar Derneği üyesi olduğu ve
evinde yasaklı yayınlar bulunduğu gerekçesiyle “örgüt üyeliği” ile suçlanan gazeteci Roza
Metina'nın yargılandığı dava...

Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Savcı, gazeteci için 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Davanın görülmesine
12 Ekim’de devam edilecek.

Adil Demirci Davası
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci ile birlikte Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin de aralarında bulunduğu 22 kişinin “terör
örgütü propagandası yapmak” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Dava 8 Nisan 2022’ye ertelendi. Sanıklara “adli tedbir” kısıtlamaları
uygulanmaya devam edilecek.

Av. Selçuk Kozağaçlı Davası (Tutuklu)
Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı'nın "terör örgütü üyeliği"
suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Avukat Barkın Timtik'in ve Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin
devamına karar verildi. Duruşma 17 Kasım'a ertelendi.

Meşale Tolu Davası
Etkin Haber Ajansı muhabiri ve çevirmeni Meşale Tolu’nun da aralarında bulunduğu 23 kişinin
“örgüt üyeliği” ve “propaganda” suçlamasıyla yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma sonucu: Savcı, Tolu ile birlikte 13 kişinin beraatini talep etti. Davanın görülmesine 24
Aralık’ta devam edilecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

KCK Ana Davası
KCK Ana Davası’nda haklarında verilen hüküm Yargıtay tarafından bozulan ve aralarında HDP
milletvekilleri Tayip Temel ve Pero Dündar'ın bulunduğu 36 Kürt siyasetçinin yargılandığı dava...

21 Eylül Salı, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası



Sanatçı Ferhat Tunç’un sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik"
iddiasıyla yargılandığı dava...

22 Eylül Çarşamba, İstanbul Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi

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...

23 Eylül Perşembe, İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi

Beyza Kural Davası
Gazeteci Beyza Kural'ın görevini yapmasına engel olan polisler K.A., N.D. ve Y.Ş. Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 117/1 ve 119/1-e maddeleri uyarınca “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali”
maddelerinden yargılandıkları dava...

24 Eylül Cuma, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi

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

http://www.dusun-think.net
https://www.dusun-think.net/bultenler/haftalik-dusunce-ozgurlugu-bulteni-sayi-35-21-10-eylul-2021/

