
 

Düşün, düşün…           

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 8/19, 22 Şubat 2019) 
 

Geçen hafta neler oldu? 
 

*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekili Saliha Aydeniz üzerinden HDP’yi hedef alarak,          
“Hesabını soracağız, bedelini ödeyecekler” diye konuştu; HDP’li vekili “terör örgütünün          
mensuplarından” diye de niteledi. HDP için “Kandil’in desteğini alıyor” ifadelerini kullandı. 
 

*** Erdoğan "31 Mart sadece belediye değil beka seçimidir... Hâlâ istediğimiz konsolidasyon            
sağlanmış değil" dedi. 
 

*** AKP ve MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı genişledi; 21 ilde daha AKP ve              
MHP’nin tek adayla seçime girmesi kararlaştırıldı. Toplamda MHP 44, AKP ise 7 ilde aday              
göstermedi. Muhalefet partilerinden CHP ve İYİ Parti yerel seçimde 23 büyükşehir ve 27 il              
olmak üzere, toplam 50 ilde işbirliği yaptı. 
 

*** Yerel seçimlerinde iktidar partisinden İstanbul belediye başkan adayı olan ve seçimlerin            
siyasi faaliyet olmadığını ileri sürerek TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeyen Binali Yıldırım,           
adaylık başvurularının sona ermesinden bir gün önce Meclis Başkanlığı görevini bıraktı. 
 

*** İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Kızılay'daki bir eylemde gözaltına alınan genç            
bir kadının maruz kaldığı cinsel tacizle ilgili polisi savundu, olaya tepki gösterenleri "polise             
tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" diyerek tehdit etti. 
 

*** Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltında işkenceye maruz kalan çocuklarla ilgili suç           
duyurusunda bulunan Van Barosunu hedef gösterdi, “terör örgütüne destek vermek”le suçladı.  
 

*** Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde hayali seçmen iddialarına            
yönelik açıklama yaptı ve 91 bin 93 seçmenin kaydının dondurulduğunu söyledi. 
 

*** Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması önerisini ve            
yaşanan hak ihlallerini içeren Türkiye 2018 Raporu, AP Dışişleri Komisyonu’nda kabul           
edildi. 
 

*** Cumhuriyet gazetesi davasında mahkum olan gazetecilerden altısı hakkında verilen hapis           
cezaları istinaf mahkemesi kararıyla kesinleşti. Ceza alanlardan dördü infaz için tekrar hapse            
girecek. (Detaylar bültende…) 
 

*** Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında 478 gündür tutuklu bulunan           
Osman Kavala ile 15 hak savunucusu hakkında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs”           
suçlamasıyla iddianame hazırlandı. (Detaylar bültende…) 
 

*** AYM, bölge adliye mahkemeleri (istinaf) tarafından ilk derece mahkemesinin beraat           
kararının bozularak, ilk defa verilen mahkumiyet kararlarına karşı temyiz yolunun kapalı           
olmasını anayasaya aykırı bularak ilgili düzenlemeyi iptal etti. 
 

*** YÖK, 2016 yılında yayımlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”nden          
“toplumsal değerlere uygun olmadığı” gerekçesiyle geri adım attı; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği           
Projesini durdurdu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

“Gezi Soruşturması”: Osman 
Kavala ve 15 kişi için 
müebbet talebi 
 
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin sürdürülen     
soruşturmada 478 gündür tutuklu bulunan     
iş insanı ve hak savunucusu Osman      
Kavala ve 16 Kasım 2018’de gözaltına      
alınıp tutuklanan Yiğit Aksakoğlu’nun da     
arasında olduğu 16 kişi hakkında     

“hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. 
 
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 657 sayfalık iddianamede Kavala ve           
Aksakoğlu’yla birlikte Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can            
Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet           
Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mehmet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay,           
Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 
  
Haklarında suçlama yapılan kişilerin Gezi Parkı eylemlerine 2011’den itibaren hazırlık          
yaptıklarını ve 16 kişinin “tepe yönetim” olduklarını iddia eden savcılık, eylemleri “kalkışma            
girişimi” olarak tanımladı, hak savunucularının olayların ve eylemlerin finansmanı ile          
koordinasyonunu sağladıklarını öne sürdü. İddianamede yöneltilen suçlamalardan bazıları        
şöyle; “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını         
engellemeye teşebbüs etme”, “mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme”, “ibadethanelere           
ve mezarlıklara zarar verme”, “nitelikli yağma”, “nitelikli yaralama”. 

 

Yargılanan “Barış 
Akademisyenleri” 
 
Barış İçin Akademisyenlerin “Bu Suça     
Ortak Olmayacağız” bildirisini   
imzaladıkları için yargılanan bilim    
insanlarından 28’i daha “örgüt    
propagandası” suçlamasıyla mahkum   
edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza     
Mahkemesi'nde dosyaları birleştirilen 27    
akademisyenden 13’ü ayrı ayrı 1 yıl 10 ay        

15 gün, 14’ü ise ayrı ayrı 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 36. Ağır Ceza                 
Mahkemesi de imzacı bir akademisyeni 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti. 2 yılın üstünde kalan                
cezalarda ertelenme uygulanmadı.  
  
Basından derlediğimiz verilere göre şu ana kadar mahkemeye çıkan 480 imzacı bilim            
insanından 130’u hakkında hüküm kurularak mahkumiyet kararı verildi. Verilen cezaların          
toplamı 196 yıl 11 aya ulaşırken, 28 akademisyenin (toplamda 53 yıl 8 ay hapis) cezaları               
ertelenmedi. 
 
 
 
 



 

 

Cumhuriyet Gazetesi Davası; 
6 gazetecinin cezaları 
kesinleşti 
 
Cumhuriyet gazetesi davasında mahkum    
olan gazete yönetici ve çalışanlarından     
altısı hakkında verilen hapis cezaları     
istinaf mahkemesi kararıyla kesinleşti.    
Ceza alanlardan dördü infaz için tekrar      
hapse girecek. 

 
İstinaf Mahkemesi’nin kararı uyarınca beş yıla kadar hapis cezası almış olan karikatürüst            
Musa Kart, gazeteciler Kadri Gürsel, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper, Önder             
Çelik, Bülent Utku ve Hakan Kara’nın cezası kesinleşmiş oldu. Gürsel ve Utku’nun            
cezaevinde yattığı süreler göz önüne alındığında tekrar hapse girmeyecek. Davada beş yılın            
üzerinde ağır hapis cezası alan Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu,             
Aydın Engin, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Ahmet Şık’ın cezalarının temyiz incelemesi ise            
Yargıtay'da yapılıyor. 

 

HDP Eş Genel Başkanı 
Temelli hakkında 
soruşturma açıldı 
 
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş     
Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında     
HDP İl Örgütü'nün 19 Aralık 2018'de      
düzenlediği "Halk Buluşması"nda yaptığı    
konuşma nedeniyle iki ayrı soruşturma     
başlattı. Başsavcılık, Temelli'yi "örgüt    

propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve           
organlarını aşağılamak"la suçladı. Temelli'nin dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na        
gönderildi. Temelli, konuşmasında yargının verdiği kararları eleştirmiş, ülkedeki yargıçların         
bir bölümünün cübbelerini Cumhurbaşkanı’nın önünde iliklemeye kalktığını hatırlatmış ve         
ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan’ı işaret ederek “Barışın yolu İmralı’dan geçiyor” demişti. 

 

BİA Medya Gözlem 2018 
 
2018'de habercilik yine gözaltılar, saldırı     
ve tehditlerle engellenmeye çalışıldı;    
yayın yasakları getirildi, cezalar kesildi.     
BİA Medya Gözlem 2018 raporuna göre,      
123 gazeteci 2019 yılına cezaevinde girdi.  
  
2018 yılında görülen davalarda TCK     
299’dan 20 gazeteciye toplam 38 yıl 5 ay        

 



 

4 gün hapis ve 35 bin TL de adli para cezası verildi. En az 21 gazeteci “örgüt propagandası                  
yapmak” veya “örgüt açıklamalarına yer vermek” suçlamalarıyla toplam 67 yıl 7 ay 4 gün              
hapse mahkum edildi. 5 gazeteciye “darbecilik” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet; 59’una          
“örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği veya örgüte yardım” gerekçesiyle toplam 419 yıl 8 ay hapis;              
7’sine “devlet kurumlarını aşağılamak”tan 7 yıl 2 ay 7 gün hapis, 4’üne “kin ve düşmanlığa               
tahrik”ten toplam 3 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bir yılda en az 2 bin 950 haber, 77                    
Tweet, 22 Facebook paylaşımı, 5 Facebook videosu, 10 İnternet sitesine erişim engellendi; üç             
yayın yasağı kararı verildi. 8 gazete, 2 TV, 2 mektup, 1 rapor, 1 TV dizisi, 1 röportaj sansürle                  
karşılaştı. Raporun tam metnine https://goo.gl/zQhC9v adresinden erişebilirsiniz. 
 

Gazeteci Özgür Paksoy'a 
hapis cezası 
 
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle    
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla    
yargılanan gazeteci Özgür Paksoy’a 3 yıl      
1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Şırnak 2.         
Ağır Ceza Mahkemesi cezayı ertelemedi. 
 

Cezaevindeki hak ihlalleriyle   
ilgili habere açılan dava    
beraatle sonuçlandı 
 
Tarsus Cezaevi’nde yaşanan hak    
ihlalleriyle ilgili yayımlanan 3 ayrı haber      
nedeniyle Evrensel gazetesi eski Sorumlu     
Yazı İşleri Müdürü İsmail Cem Şimşek      
hakkında “iftira” suçlamasıyla açılan    
dava ilk duruşmada beraatle sonuçlandı.     

Dosya kapsamında Ağustos ayında yayımlanan “Tarsus’ta işkence iddiaları”, “Tarsus         
Cezaevi’nde gerilim had safhada” ve “Afrin’den getirildiler, Cezaevinde unutuldular”         
başlıklı yazılar nedeniyle Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan gazetecinin 4           
yıla kadar hapsi isteniyordu. 
 

Peribacalarına yapılan kaçak 
inşaatları haberleştiren 
gazeteciye tehdit 
 
Türkiye’nin önemli turizm   
merkezlerinden Kapadokya bölgesinde   
bulunan peribacalarının yanına yapılan    
otel inşaatını haberleştiren İHA muhabiri     
Coşkun Sağlamdin, belediye başkanı ve     
inşaat sahiplerince ölümle tehdit edildi.     

Söz konusu haberin ardından kamuoyundan gelen tepkiler sonucunda Kültür ve Turizm           
Bakanlığı inşaatın durdurulduğunu açıkladı. 

 

https://goo.gl/zQhC9v


 

 

Sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle yargılanan oyuncu 
Berna Laçin beraat etti 
 
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle    
“halkın dini değerlerini alenen    
aşağılamak” suçlamasıyla yargılanan   
tiyatro ve sinema oyuncusu Berna Laçin      
hakkında beraat kararı verildi. Laçin,     
idam tartışamlarına tepki gösterdiği    

“İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi          
beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler,          
hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez”            
şeklindeki paylaşımı nedeniyle İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde         
yargılanıyordu. 
 

“Gar Katliamı” protestosuna 
“Erdoğan’a hakaret”ten ceza 
 
103 kişinin hayatını kaybettiği, Ankara     
Gar Katliamı'nı Bursa'da protesto eden 10      
kişi “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten   
mahkum edildi. Mudanya 1. Asliye Ceza      
Mahkemesi yürüyüş sırasında atılan “Katil     
Erdoğan” sloganı nedeniyle 9 protestocu     
hakkında 1 yıl 5 ay ile 1 yıl 9 ay arasında           

değişen hapis cezası vererek, cezaları erteledi. Mahkeme, HDP’nin Mudanya İlçe Eş Başkanı            
Mediha Azra Güllüpınar hakkındaysa ertelemesiz 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına hükmetti. 

 

CHP'li eski vekillere slogan 
attıkları için hapis istemiyle 
dava açıldı 
 
Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün      
“casusluk” suçlamasıyla yargılandıkları   
“MİT Tırları” davasının 1 Nisan 2016      
tarihindeki duruşmasında, salona izleyici    
alınmamasını protesto edenlere destek    
verdikleri gerekçesiyle CHP'li eski    
vekiller İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı ve      

Barış Yarkadaş hakkında iddianame hazırlandı. 
  
İddianamede TBMM 26. Dönem Milletvekili olan 3 ismin “kanuna aykırı toplantı ve gösteri             
yürüyüşü düzenleyip bu gruba katılarak suç işlediği" savunuldu. Bir yıldan üç yıla kadar             

 



 

hapisleri istenen eski vekillerin yargılanmasına ilerleyen günlerde Asliye Ceza         
Mahkemesi’nde başlanacak. 

 

İhraç edilen “Barış 
Akademisyeni”nin avukatlık 
ruhsatı iptal edildi 
 
Ankara 2. İdare Mahkemesi, Dicle     
Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen     
“Barış” bildirisi imzacısı akademisyen    
Yasin Bedir’in avukatlık yapabilmesi için     
Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen     
kararı iptal etti. Adalet Bakanlığı’nın     
açtığı davada idare mahkemesi daha önce      

de “terörle mücadeleyi sekteye uğratacağını” savunanarak Barolar Birliği’nin Bedir’in         
avukatlık yapabilmesine izin veren kararının yürütmesini durdurmuştu. Mahkemenin iptal         
kararına gerekçe olarak ”Barış bildirisi”nden dolayı akademisyen hakkında açılan dava ve           
KHK ile ihraç edilmesi gösterildi. 
 

“Erdoğan böyle yargı istiyor” 
haberine erişim engeli 
 
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican    
Uludağ’ın “Erdoğan böyle yargı istiyor”     
başlıklı haberine İstanbul Anadolu 2. Sulh      
Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli     
getirildi. Haberde üç farklı mahkemenin,     
Man Adası açıklamaları nedeniyle CHP     

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 698 bin TL’lik tazminat          
ödemeye mahkûm etmesinin gerekçeleri aktarılıyordu. 
  
Hakimlik “yayınların içerikleri, sunuş şekilleri dikkate alındığında basın hürriyeti olarak          
değerlendirilemeyeceğini” savunurken, gazeteci, “Sulh ceza hakimi, haberin ‘sunuş şekline’         
karışıyorsa orada basın hürriyeti biter. Bir olayı, okura nasıl sunacağımızı hakim ve            
savcılara mı soracağız? Öyle ise gelip gazeteyi onlar çıkarsın” dedi. 
 

 

● Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri Ali Sönmez Kayar ile birlikte 9 kişinin “örgüt             
üyeliği” suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davanın 3. duruşması Çağlayan’daki        
İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, sanıkların          
yurtdışı çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 28 Mayıs 2019 tarihine           
erteledi.  

● Evrensel eski sorumlu yazı işleri müdürü Çağrı Sarı'nın gazetenin Paradise Papers           
haberleri nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla yargılandığı davanın 5.         

 



 

duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 19           
Mart 2019 tarihine ertelendi. 

● Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve “Bakur: Bir Gerilla Belgeseli” adlı belgeselin          
yönetmeni Çayan Demirel’in “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla        
yargılandığı davanın duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir          
sonraki duruşma 3 Nisan 2019 tarihine ertelendi. 

● Cumhuriyet gazetesi eski ekonomi editörü Pelin Ünker’e, 2017 yılının Kasım ayında           
gazetede yayınlanmış olan “Paradise Papers” haberi dolayısıyla Enerji Bakanı Berat          
Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve işadamı Ahmet Çalık tarafından açılan davaya           
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bir sonraki duruşma 28 Mart            
2019, saat 14:00’te görülecek. 

● Perihan Mağden ve İnan Ketenciler’in, “Survivor adasının Tayyip modeli Semih          
Öztürk” yazısından ötürü “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları       
dava İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ketenciler’in avukatı esasa          
ilişkin savunma için süre istedi. Bir sonraki duruşma 21 Mart 2019, saat 12:05’te             
görülecek. 

● Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanları         
İshak Yasul, Hicran Urun, Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu ve İhsan Yaşar’ın            
tutuklu; Davut Uçar, Ersı̇n Çaksu, Fırat Benlı̇, Günay Aksoy, Mizgin Fendik, Önder            
Elaldı, Pınar Tarlak, Ramazan Sola ve Yılmaz Yıldız’ın ise tutuksuz olarak           
yargılandığı davanın 3. duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir           
sonraki duruşma 10 Nisan 2019, saat 10:45’te görülecek. 

● Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın          
yönetmenleri Hüseyin Aykol, Zana Kaya ve gazetenin yazı işleri müdürü İnan           
Kızılkaya ile Hatip Dicle’nin “hükümeti, yargı organlarını veya emniyet teşkilatını          
alenen aşağılama” ve “Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet          
Meclisini alenen aşağılama” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 2.         
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 28 Mart 2019 tarihine           
ertelendi. 

● Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini         
imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan akademisyenlerin        
duruşmaları bu hafta da devam etti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyaları            
birleştirilen 27 akademisyenin duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. 13        
akademisyene ayrı ayrı 1 yıl 10 ay 15 gün, 14 akademisyene ise ayrı ayrı 2 yıl 3 ay                  
hapis cezası verildi. 2 yılın üstündeki cezalarda hükmün açıklanmasının geri          
bırakılması uygulanmadı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen        
duruşmalarda ise bir akademisyene 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 

● Afrin paylaşımları nedeniyle "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılanan gazeteci        
Ahmet Kanbal davasının 2. duruşması 26 Şubat Salı günü İzmir 2. Ağır Ceza             
Mahkemesi'nde görülecek. 

● Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA)          
muhabiri Şerife Oruç hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın 10.           
duruşması 26 Şubat Salı günü Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

● Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin, gazete ile          
dayanışma amacıyla başlattığı "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına        
katılan Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin’in "örgüt          
propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması 27 Şubat Çarşamba günü         
saat 13:30’da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

 



 

● 2016 yılında yaptığı beş ayrı sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı askerlikten           
soğutmak”la suçlanan barış aktivisti Meral Geylani’nin yargılamasına 28 Şubat         
Perşembe günü saat 09:00’da Uludere Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. 

● Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini         
imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan Barış        
Akademisyenleri’nin davalarına önümüzdeki hafta da Çağlayan’daki İstanbul       
Adliyesi’nde ve İstanbul dışında yaşayan akademisyenlerin dosyalarının bulundukları        
iller ile birlikte Türkiye’de farklı mahkemelerde devam edilecek. 

 

Bültenin pdf formatına www.dusun-think.net adresinden erişebilirsiniz. 

 

http://www.dusun-think.net/dosya/bulten/19021507-19-haftalik-du776s807u776nce-o776zgu776rlu776g774u776-bu776lteni.pdf

