
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 20/22, 20 Mayıs 2022)
Geçen hafta neler oldu?

● SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ), CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun merkez binasına giderek, önünde açıklama
yapmasıyla yeniden gündemde. “SADAT'ın gayri nizami harp, sabotaj, terör gibi
konularda insanları eğittiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Saray’ın talimatıyla yasadışı bir
işleme girenler, aynı talimatla yurt içinde de bu işleri yapabilir. Kim olursa olsun
seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu
SADAT’tır ve Saray’dır” derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SADAT yöneticileriyle
uzaktan yakından hiçbir alakam yok" dedi. Ancak Erdoğan’ı yaptığı görevlendirmeler
ve fotoğraflar yalanlıyor.

● Dolar kuru 10 gündür aralıksız yükselişini sürdürüyor. Dolar 16, Euro da 17 lira
sınırına dayandı.

● Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 ilk çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı. Geniş
tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,6; işsiz sayısı ise 8 milyon 367 bin oldu.

● İstanbul’da topladığı 70 kg bozuk parayı, kilosunu 70 liradan hurdacıya satan 2 şahıs
“Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa muhalefet” iddiasıyla gözaltına alındı.

● Erdoğan, Atatürk Havalimanı inadından vazgeçmedi. 4 yıl önce dünyanın en değerli
3'üncü havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı’nı yıkıp millet bahçesi yapma projesini
uygulamaya koydu.

● Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. Erdoğan, “İsveç kesinlikle tam
bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır'
diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik” diye konuştu.

● Katıldığı bir programdaki "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz
çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye
dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi
menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri
-ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" ifadeleri nedeniyle kendi partisinde
eleştirilerin hedefi olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı.



Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız
“COGİTO ERGO SUM” her hafta YouTube kanalımızda yayında…

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne kapatma
davası

2006 yılından bu yana Tarlabaşı sakinlerinin
sosyal, ekonomik sorunlarının çözümü için
çalışmalar yürüten ve bir süredir etnik
ayrımcılık ve homofobik nefret içeren karalama
kampanyalarının hedefi olan Tarlabaşı Toplum
Merkezi’ne “hukuka ve ahlaka aykırılık”
iddiasıyla açılan kapatma davasının ilk

duruşması İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma 2 Kasım’a ertelendi.

Gazeteci Nurcan Yalçın’ın yargılandığı
davanın ilk duruşması görüldü

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma
yasakları döneminde yaptığı röportajlar
nedeniyle “örgüte bilerek ve isteyerek yardım
etmek” ile suçlanan gazeteci Nurcan Yalçın'ın
yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlandı. Savcılık ilk
duruşmada verdiği esas hakkındaki
mütalaasında Yalçın’ın 15 yıla kadar hapsini
istedi. Davanın ikinci duruşması 5 Temmuz’da

görülecek.

“Hasta Tutsaklara Özgürlük” eylemine
açılan dava

Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından 3
Şubat 2022 tarihinde Yenibosna Adli Tıp
Kurumu önünde gerçekleştirilmek istenen
“Hasta Tutsaklara Özgürlük” nöbetine yapılan
polis müdahalesinde gözaltına alınan 16 kişinin
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

https://youtu.be/ZcswOg3ht-c
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılanmalarına Bakırköy 51. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde başlandı. Davanın ikinci duruşması 27 Ekim’de görülecek.

Mülkiye’nin İnek Bayramına soruşturma

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) yaklaşık 90
yıldır geleneği olan “İnek Bayramı” hakkında
adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı.
Rektörlük; iktidara yakınlığıyla bilinen yayın
organlarında “dini değerlerin aşağılandığı”
iddiasıyla öğrencilerin hedef gösterilmesinin
ardından yaptığı açıklamada, İnek Bayramı’nda

bir öğrencinin imam kılığında yaptığı İnek Duası’nın ‘fakülte ve üniversite ilkeleriyle
bağdaşmadığı’nı öne sürdü.

Gazeteci Reyhan Çapan’a hapis cezası

OHAL KHK’sıyla kapatılan Özgür Gündem
gazetesinin 12 Temmuz 2015 tarihli sayısında
“KCK’den Misilleme Kararı” başlığıyla
yayınlanan haber nedeniyle “örgüt
propagandası” suçlamasıyla ceza alan
gazetenin Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan,
Yargıtay’ın bozma kararı sonrası İstanbul 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen

davada, bu sefer de “örgütün açıklamalarını basmak” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapse mahkum
edildi.

Milletvekilinin soru önergesini haberleştiren
gazetecilere soruşturma

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Dokuz
Eylül Üniversitesi’ndeki yabancı öğrenci
kontenjanının arttırılmasına ilişkin Milli Eğitim
Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının
yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini
haberleştiren 8 gazetecinin savcılık tarafından
ifadeye çağrıldığını açıkladı. Purçu, söz konusu

haberler nedeniyle Basın İlan Kurumu’nun da 8 gazetenin temsilcisinden savunma istediğini
duyurdu.

Korkusuz yazarı Memduh
Bayraktaroğlu’na “Erdoğan’a hakaret”ten
hapis cezası

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh
Bayraktaroğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla 1 yıl 20 gün hapse mahkum
edildiğini duyurdu. Bayraktaroğlu,

https://www.korkusuz.com.tr/1-yil-20-gun-hapis-cezasi-yedim-sucum.html


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dondurma yediği
görüntüler hakkında “Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” yorumu nedeniyle
yargılanıyordu.

Aynur Doğan’ın konseri iptal edildi

AKP’li Kocaeli Derince Belediyesi, Kürt
sanatçı Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta
düzenlenmesi planlanan konserini iptal etti.
Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından
duyuran Derince Belediyesi, “Yapılan detaylı
inceleme sonucunda uygun olmadığı tesbit
edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından
iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yunan sanatçı Tsahouridis’in programı iptal
edildi

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları
kapsamında kentte düzenlenen törende sahne
alacak Yunan sanatçı Matthaios Tsahouridis
konseri, sanatçının Zafer Partisi Genel Başkanı
Ümit Özdağ ve iktidara yakınlığıyla bilinen
bazı medya organlarında ırkçı nefret

söylemleriyle hedef gösterilmesinin ardından programdan çıkarıldı.

Bakanlık K-Pop Grubu konserini iptal etti

Güney Koreli K-Pop grubu Mirea’nın Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın Başkent Kültür Yolu
Festivali kapsamında Türkiye ve Kore’nin
diplomatik ilişkilerinin 65. yıldönümü
dolayısıyla Ankara’da vereceği konser; grubun
bazı basın organlarında ve sosyal medyada
homofobik nefret içeren yayınların hedefi
olmasının ardından Bakanlık tarafından iptal
edildi.

Metin ve Kemal Kahraman konserine yasak

Seslendirdikleri Zazaca, Türkçe ve Kurmanci
türkülerle tanınan Dersimli derlemeci ve icracı
halk müziği sanatçıları Metin ve Kemal
Kahraman’ın 17 Mayıs’ta Muş’ta
düzenleyeceği konser Muş Valiliği kararıyla,
konsere bir gün kala  yasaklandı.



Barış Anneleri beraat etti

Cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek
için yaptıkları basın açıklaması nedeniyle
"2911 sayılı kanuna muhalefet" ile suçlanan 17
Barış Annesi’nin İstanbul Büyükçekmece 9.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava
beraatle sonuçlandı.

Stêrka Karwan konseri iptal edildi

Kürtçe ezgiler ve batı müziği formları ile
sentezlenen eseriyle bilinen Stêrka Karwan
müzik grubunun Bitlis Eren Üniversitesi’nde
yapılması planlanan Bahar Şenliği’ndeki
konseri Rektörlük tarafından iptal edildi.

Kürtçe ‘Don Kişot’ oyununa engel

AKP’li Kocaeli Çayırova Belediyesi; Amed
Şehir Tiyatrosu’nun Cervantes’in eserinden
Kürtçeye uyarladığı tiyatro oyunu “Don
Kişot”un gösterimini, salon sözleşmesini iptal
ederek, engelledi.

Hedef gösterilen çizim sergiden kaldırıldı

Kadıköy Müze Gazhanede sergilenen Ersin
Karabulut’a ait “monsterland” isimli çizim,
AKP Milletvekili Rümeysa Kadak ve
Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur’un
yanısıra iktidar medyası tarafından hedef
gösterilmesinin ardından Cartoon İstanbul
Karikatür ve Mizah Festivali yönetimi

tarafından sergiden kaldırıldı.

Urfa’da eylem yasağı

Şanlıurfa Valiliği tarafından kent genelinde tüm
gösteri ve etkinlikler, 2 gün süreyle yasaklandı.
Valilik eylem/etkinlik düzenlemek ve
düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek
vermek amacıyla Urfa’ya gelen şahısların ve
araçların il sınırlarına girişlerini de yasakladı.



Balıkesir’de 3 aktivist gözaltına alındı

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi,
Transfobi ve İnterfobi Karşıtı gün nedeniyle
basın açıklaması yapılacak alana gitmeye
çalışan 3 LGBTİ+ aktivist, ellerinde gökkuşağı
bayrağı taşıdıkları için gözaltına alındılar.
Basın açıklamasını engelleyen kolluk, her türlü
basın açıklamasının Valilik “iznine” tabi
olduğunu iddia etti.

BirGün gazetesine tazminat cezası

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk
Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın
‘TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor’ başlıklı
haber nedeniyle açtığı davada BirGün gazetesi
ve muhabir İsmail Arı’nın toplam 200 bin TL
tazminat ödemesine hükmetti.

Lise öğrencilerine “Erdoğan’a hakaret”
gözaltısı

İstanbul’da 2 lise öğrencisi 8 Mart 2022’de
Feminist Gece Yürüyüşüne katılıp, ‘Tayyip kaç
kaç kadınlar geliyor’, ‘Zıpla, zıpla, zıplamayan
Tayyip’tir’ sloganları attıkları gerekçesiyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
okullarından gözaltına alındılar.

Cumartesi Annesi Hanife Yıldız gözaltına
alındı

27 yıl önce gözaltında kaybedilen Murat
Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız; Kayıplar
Haftası etkinlikleri kapsamında Cumartesi
Anneleri’nin yaptığı basın açıklamasında
yaptığı konuşma nedeniyle “kamu görevlisine
hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı.

AYM: “Hırsız, katil, defol AKP” demek suç
değil

AYM, AKP Trabzon mitingi öncesinde ÖDP
Trabzon İl Başkanlığı’na asılan “Hırsız, katil,
defol AKP” pankartı nedeniyle “kamu
görevlisine hakaret” suçundan verilen ve
ertelenen cezanın ifade özgürlüğü ihlali
olduğuna hükmetti.



Eskişehir’de LGBTİ+’lar için katliam
çağrısı yapıldı

LGBTİ+ aktivistleri ve hak savunucusu
avukatlar; Eskişehir’de imzasız şekilde
dağıtılan ve LGBTİ+’ların öldürülmesi
çağrısının yer aldığı, “Livata olayının
haramlığının ayet ve hadislerle açıklaması”
başlıklı broşür hakkında savcılığa suç
duyurusunda bulundu. Eskişehir Adliyesi

önünde açıklama yapan hak savunucuları, “Şiddet ve ölüm tehditleri içeren söz konusu
broşürlerle ilgili savcılık ivedi bir şekilde harekete geçmelidir… Faillerin ve onları
koruyanların ceza alması için bu hukuki sürecin bizzat takipçisi olacağız” dedi.

Gazetecilere tehdit

Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV'de
yayımlanan "Çakıcı için kurşun atan tetikçi,
eroinle yakalanmış: İfadesinde yok yok"
başlıklı haberiyle suç örgütü lideri Alaattin
Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun 16
kilo eroinle yakalandığını ve ifadesinde uzun
yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığı için
tehdit edildiğini duyurdu. İstanbul’da
düzenlenen bir baskınla gözaltına alınan IŞİD

mensubu bir kadının, elinde bıçakla şeriata karşı çıkanları ölümle tehdit ettiği görüntüleri
haberleştiren kısadalga.net muhabiri Hale Gönültaş da tehditler aldığını duyurdu.

İHD Şube Başkanı’na tehdit

İnsan Hakları Derneği Hakkari Şube Eş
Başkanı Yusuf Çobanoğlu; kendisini 15 Mayıs
2022 tarihinde gizli bir numaradan arayan
kimliği belirsiz bir kişi tarafından, “Seni ve
senin gibileri temizleyeceğiz. Senin gibi bütün
örgüt elemanlarını toplayacağız. Seni bize
merkezden bildirdiler, az kaldı” denilerek

tehdit edildi.

https://halktv.com.tr/halktv-ozel/cakici-icin-kursun-atan-tetikci-eroinle-yakalanmis-ifadesinde-yok-yok-673136h
https://halktv.com.tr/halktv-ozel/cakici-icin-kursun-atan-tetikci-eroinle-yakalanmis-ifadesinde-yok-yok-673136h
https://halktv.com.tr/halktv-ozel/cakici-icin-kursun-atan-tetikci-eroinle-yakalanmis-ifadesinde-yok-yok-673136h


Ali Sönmez Kayar Davası

Aralarında Etkin Haber Ajansı (ETHA)
muhabiri Ali Sönmez Kayar, Ezilenlerin

Sosyalist Partisi (ESP) üye ve yöneticilerinin
olduğu 9 kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla

yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 11

Ekim’de görülecek.

Engin Eren Davası

2015 yılında Batman’ın Sason ilçesi kırsalında
düzenlenen “canlı kalkan eylemini” takip eden
kapatılan Dicle Haber Ajansı Batman muhabiri

Engin Eren’in 75 kişiyle birlikte “örgüt üyeliği”,
“örgüte yardım”, “kanuna aykırı toplantı veya

gösteri yürüyüşlerine katılmak”, “Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na

muhalefet”, “kamu görevlisine karşı görevini
yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya

tehdit kullanmak” suçlamalarıyla yargılandığı
dava...

Mahkeme: Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 3

Haziran’da görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Barış Barıştıran Davası

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 2016
genel kurulundan canlı yayın yaptıkları için

“örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanıp
beraat eden kapatılan Özgür Gün TV çalışanı

gazeteci Barış Barıştıran'ın istinaf
mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden

yargılandığı dava...

24 Mayıs Salı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi

Özgür Gündem Davası

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 2013 ve
2014 yıllarında yayımlanan beş ayrı haber

gerekçe gösterilerek “5187 sayılı Basın
Kanunu’na muhalefet” ile suçlanan gazetenin

Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan’ın

yargılandıkları dava…

24 Mayıs Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

Yılmaz Odabaşı Davası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik” ile suçlanan şair Yılmaz

Odabaşı’nın yargılandığı dava...

24 Mayıs Salı, Antalya Alanya 6. Asliye Ceza
Mahkemesi

Eren Tutel Davası

Türkiye Wushu Federasyonu hakkındaki
haberleri gerekçe gösterilerek “kamu görevlisine

hakaret” ile suçlanan BirGün gazetesinin spor
editörü Eren Tutel’in yargılandığı dava...

24 Mayıs Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi



Atık Deposu İnşaatına Karşı Çıkan Köylülere
Açılan Dava

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Salihli’ye
bağlı Caferbey Köyü’nde kurmayı planladığı

katı atık depolama tesisine karşı çıkan
köylülerden 3’ü hakkında “tehdit” ve “hakaret”

suçlamasıyla açılan dava...

25 Mayıs Çarşamba, Manisa Salihli 1. Asliye
Ceza Mahkemesi

"İzinsiz" Davası

“İzinsiz” mahlaslı sokak sanatçısı hakkında,
Devrim Erbil tablolarının olduğu paneller

üzerine yaptığı çizimler ve Twitter paylaşımları
gerekçesiyle “Türk bayrağını alenen aşağılama”
ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla

açılan dava...

26 Mayıs Perşembe, İstanbul 20. Asliye Ceza
Mahkemesi

Bakur Belgeseli Davası

“Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla
yargılanıp 4 yıl 6 ay hapse mahkum edilen

“Bakur” filminin yönetmenleri Çayan Demirel
ve Ertuğrul Mavioğlu'nun istinaf mahkemesi
kararı sonrası yeniden yargılandıkları dava...

26 Mayıs Perşembe, Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi

ETHA Muhabirleri Davası

Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha
Şahin ve muhabir Pınar Gayıp ile birlikte 4

kişinin “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamalarıyla

yargılandıkları dava...

26 Mayıs Perşembe, İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi

Vice NEWS Muhabirleri Davası

Jake Hanrahan, Philip Pendlebury, Mohammed
Ismael Rasool'un, "terörizmin finansmanının

önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "terör
örgütüne bilerek isteyerek yardımda bulunmak

suretiyle üye olmak", "örgüt propagandası"
suçalamalarıyla yargılandıkları dava...

26 Mayıs Perşembe, Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi

Selman Keleş Davası

Aralarında KHK ile kapatılan Dicle Haber
Ajansı muhabiri Selman Keleş’in de bulunduğu
dokuz kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve
“terör örgütü propagandası” suçlamalarıyla

yargılandığı dava…

26 Mayıs Perşembe, Van 4. Ağır Ceza
Mahkemesi

Burhan Ekinci Davası

Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt
propagandası yapmak” ile suçlanan gazeteci

Burhan Ekinci’nin yargılandığı dava…

26 Mayıs Perşembe, İstanbul 30. Ağır Ceza
Mahkemesi

Murat Güzel Davası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “örgüt
propagandası yapmak” ile suçlanan SOL Parti
yöneticisi Murat Güzel’in yargılandığı dava…

27 Mayıs Cuma, Ankara 27. Ağır Ceza
Mahkemesi


