Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 41/18, 19 Ekim 2018)
Geçen hafta neler oldu?
*** 
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlara yönelik bir operasyon yapılacağını söyledi. Hemen
ardından İçişleri Bakanlığı, 259 muhtarın görevden alındığını açıkladı. Yerel yönetimlerde
seçilmişlerin görevden alınması, OHAL KHK’sıyla verilen yetkiyle belediyelere kayyum
atanmasıyla başlamıştı.
*** Erdoğan, 'FETÖ' operasyonlarına değinerek, “Terör örgütünün adalet teşkilatındaki
militanlarının kökünü kazıyoruz, bitmedi, daha var”dedi.
*** Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçe tasarısı TBMM'ye sunuldu. Gelecek yıl
bütçe giderleri 960.9 milyar lira, bütçe gelirleri ise 880.3 milyar lira olarak öngörülüyor.
Devlet birçok üründen alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) artışa gidiyor. Tasarının
Aralık ayında Meclis Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.
*** Meclis’te kabul edilen torba yasayla ödüllü muhbirliğin kapsamı genişletildi. Terörle
mücadele kapsamında suçun ortaya çıkarılması veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı
olanlara da ödül verilecek.
*** Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda
öldürüldüğüne ilişkin iddialar güçlenirken, polis konsolosluk binasında arama yaptı.
Başkonsolos Muhammed Uteybi incelemenin hemen öncesinde Türkiye’den ayrıldı.
Hukukçular, konsoloslukta izinle arama yapılmasını ve Başkonsolosun ülkesine gitmesine
izin verilmesini eleştirirken konuyla ilgili 16 gün sonra açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı, adli işlemlerin devam ettiğini belirtti. Cinayetin neden bir türlü
aydınlatılamadığına ilişkin sorular da artıyor.
*** 
ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını takip eden süreçte Dolar son iki
ayın en düşük seviyelerine kadar geriledi.
*** Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2018’de Türkiye genelinde işsizlik oranını
yüzde 10,8 olarak açıkladı. Temmuz 2017’ye oranla işsiz sayısı 88 bin kişi artarak 3 milyon
531 bin kişi oldu.
*** İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala, 1 yıldır özgürlüğünden mahrum ve
hakkındaki iddianame hala hazırlanmadı.
*** “
Darbeye toplumsal zemin hazırladıkları” iddiasıyla mahkum edilen gazeteciler Ahmet
Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiye verilen cezanın
gerekçesi açıklandı. Müdafii avukatları: “AYM ve AİHM'in 'suç delili yok' dediği dosyaya
İstanbul 26. Ağır Ceza ve İstanbul Bölge 2. Ceza Dairesi 'ağırlaştırılmış müebbet' verdi” dedi.
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tayyipler Alemi” karikatürü nedeniyle bir ay tutuklu kalan
öğrenciler hakkındaki şikayetini geri çekti. HRW, “Cumhurbaşkanına hakaret” davalarının
açılmasına son verilmesini istedi.

*** Yargılanan “Barış Akademisyenleri”nden biri daha ertelemeli 1 yıl 3 ay hapse mahkum
oldu.
*** 10 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında yasal
işlem yapılan kişi sayısı 1329’a yükseldi.
*** 
Diyarbakır merkezli dokuz kentte gazeteci ve siyasetçilere dönük yapılan operasyonlar
sonucu gözaltına alınanlardan 25’i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında gazeteci Kibriye
Evren ile HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamçı da bulunuyor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HRW: “Cumhurbaşkanına
hakaret davalarının
açılmasına son verilsin”
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tayyipler
Alemi” karikatürü nedeniyle yargılanan
dört üniversite öğrencisi hakkındaki
şikâyetini geri çekerken, İnsan Hakları
İzleme Örgütü (HRW) yazılı bir
açıklama yaparak “Cumhurbaşkanına hakaret” davalarının açılmasına son verilmesini istedi.
HRW, şikayetin geri çekilmesinin olumlu ve öğrenciler açısından memnuniyet verici bir
gelişme olduğunu, ancak bunun ifade özgürlüğünü pervasızca ihlal eden binlerce davaya
ilişkin daha geniş kapsamlı sorunu çözmediğini vurguladı; “Hükümet insan haklarıyla bu
şekilde alay etmekten vazgeçmeli ve barışçıl ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermelidir”
dedi.
Örgütün Avrupa ve Orta Asya Direktör Vekili Benjamin Ward “‘Cumhurbaşkanına hakaret’
bir suç olmamalı... Savcılar da, Cumhurbaşkanı’nın bir sözüyle dava açma ya da düşürme
kararı vermemelidir”dedi.

Yargılanan 
“Barış
Akademisyenleri”
Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça
ortak
olmayacağız!”
bildirisini
imzaladıkları için yargılanan bilim
insanlarının
davalarına
İstanbul
Adliyesi’nde görülen duruşmalarla
devam edildi.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üçüncü duruşması görülen Koç Üniversitesi'nden Yrd.
Doç. Dr. B.C.B. 'örgüt propagandası' suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Hükmün
açıklanması geri bırakıldı. Bu haftaki duruşmalarla mahkemeye çıkan akademisyen sayısı
340’a, hakkında mahkumiyet kararı verilen akademisyen sayısı da 28’e yükseldi.

16 aydır cezaevinde olan
gazeteci Uğur Yılmaz’ın
yargılanmasına başlandı
16 aydır tutuklu bulunan gazeteci Uğur
Yılmaz’ın yargılanmasına Bitlis 2. Ağır
Ceza
Mahkemesi’nde
başlandı.
Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına
karar veren mahkeme heyeti duruşmayı
11 Aralık’a erteledi.
Gazeteci, Bitlis Belediyesi Basın Birimi’nde çalıştığı dönemde, haber takibini yaptığı basın
açıklamaları ve yürüyüşler ile sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 17 Temmuz 2017
tarihinde tutuklanmış ve hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’
iddiasıyla 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Gazeteci Yasin Kobulan
hakkında ‘örgüt
propagandası’ suçlamasıyla
dava açıldı
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri
Yasin Kobulan hakkında ‘zincirleme
şekilde örgüt propagandası yapmak’
suçlamasıyla dava açıldı. Sokağa çıkma
yasakları sırasında yaşanan ihlallerin
haberlerini sosyal medyadan paylaştığı için 13 yıla kadar hapsi istenen gazetecinin ilk
duruşması 26 Aralık’ta İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Rahip Brunson haberlerine
dava
Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri Alican
Uludağ ve Duygu Güvenç'e ABD’li
rahip
Brunson’la ilgili
haberleri
nedeniyle TCK 301. madde kapsamında
dava açıldı.
Gazeteciler 26 Temmuz tarihinde
“Rehine
diplomasisi
çökerken”
başlığıyla yayınlanan haber nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve
organlarını aşağılamak” ile suçlanıyorlar. Davanın ilk duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 20 Aralık günü görülecek.

Çocuk istismarı davasını
yazan gazeteciye ‘adil
yargılamayı etkilemeye
teşebbüs’ soruşturması
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Melis
Alphan hakkında, 3 Şubat 2018 tarihinde
yayınlanan “Çaresizce adalet arayan
anne: ‘Başka çocukların canı yanmasın,
yardım edin!’” başlıklı yazısı nedeniyle, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ten
soruşturma açıldı. Soruşturmaya tepki gösteren RSF Türkiye Temsilcisi gazeteci Erol
Önderoğlu “Çocuk istismarı davalarında yargı kültürünü kamu adına izlemek de bir
gazetecilik görevidir” dedi.

Can Dündar’a ‘Erdoğan’a
hakaret’ten tazminat cezası
Gazeteci Can Dündar, Cumhuriyet
gazetesinde 2014'te yayımlanan yazıları
nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10
bin TL manevi tazminat ödeyecek.
İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi,
Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan
davada gazetecinin Temmuz 2014'te
yayımlanan iki köşe yazısı ile Ağustos 2014'te “Arkadaş'ın babası” başlığıyla yayımlanan
yazı dizisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına karar
verdi.

“Atatürk’e hakaret”
gerekçesiyle işkence gören
çocuk tutuklandı, polise
soruşturma açıldı
Kocaeli'nde “Atatürk büstünü tahrip
ettiği” ve bu sırada çektiği videoyu
sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle
gözaltına alınan Y.S. ve videoyu çeken
H.Ç., Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre çocuklar, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki
Kanun’a göre üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Gözaltındayken işkence gören 16 yaşındaki Y.S.; polisler tarafından emniyetin bahçesine
götürülmüş, tek ayak üzerinde bekletilerek, Atatürk büstüne asker selamı verdirilmişti.
Görüntüdeki polis, çocuğa iki kez “Nesin sen?” diye sorarken çocuk da “O… çocuğuyum”
diye yanıtlıyordu. Görüntü, polisin çocuğa attığı tekmeyle sona eriyordu. Yaşananlar tepkilere

neden olurken polis memuru A.Ş hakkında ‘idari’ ve ‘adli’ soruşturma açıldı. Ancak açığa
alındığına dair bir haber yapılmadı, yani büyük ihtimalle görevinin başında.

Orhan Pamuk’un kitabını
öğrencilerine öneren
eğitimciye soruşturma
İstanbul’da öğrencilerine okumaları için
Orhan Pamuk’un “Masumiyet Müzesi”
adlı romanını öneren lise edebiyat
öğretmeni hakkında “müstehcen yayın”
önermek suçlamasıyla idari soruşturma
açıldı.
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmene gönderdiği soruşturma evrakında Nobel
Ödüllü yazarın kitabıyla ilgili olarak “Öğrencilerin okuması için uygun olmayan içeriğe sahip
olduğu bilirkişi görüşüyle tespit edilen…” ifadesini kullandı. Soruşturma kapsamında
savunması istenen eğitimci “Edebiyat öğretmeni olarak bir kitap okuttuğum için hakkımda
soruşturma açıldı ve ceza alabilirim”dedi.

Sakarya’da Amedspor’a
ırkçı saldırı
Sakaryaspor ile Amedspor arasında
oynanan
2. Lig
karşılaşmasında
Amedsporlu futbolcular ırkçı saldırıya
uğradı. Sakarya’da oynanan maç
başlamadan önce statta, “Ölürüm
Türkiyem” şarkısı çalınırken, dev
ekranda askeri operasyon görüntüleri
yayınlandı. Maçın bitmesinin ardından da Sakaryaspor taraftarları Amedsporlulara kulübede
ve soyunma odasında saldırdı. Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, yaşananların
provokasyon olduğunu belirterek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını
söyledi.

‘Erdoğan’a hakaret’
suçlamasıyla yargılanan
belediye başkanı beraat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği
iddiasıyla hakkında dava açılan CHP’li
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Belediye
Başkanı Ekrem Eşkinat beraat etti.
Eşkinat,
2017
yılında
CHP
Süleymanpaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle Tekirdağ 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

'Yolsuzluk' haberlerine
erişim engeli
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut
Erdoğdu’nun, işçi eylemleriyle gündeme
gelen üçüncü havalimanına ilişkin
usulsüzlük
iddiaları
haberlerine
engelleme
getirildi.
Erdoğdu’nun,
konuyla ilgili parti genel merkezinde
düzenlediği basın toplantısına ilişkin ayrıntıların yer aldığı haberler Erişim Sağlayıcıları
Birliği yazısı ile engellendi.

Yargıtay’dan Erdoğan’a
hakaret kararı: 
“Rahatsız
edici eleştirilere katlanmalı”
Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
şikayeti üzerine Sözcü gazetesine verilen
ilan ve reklam kesme cezasını hukuka
aykırı
buldu.
Kararda
Cumhurbaşkanı’nın “sert ve rahatsız
edici eleştirilere hoşgörü göstermesi gerektiği” belirtildi.
Basın İlan Kurumu, Erdoğan’ın şikâyeti üzerine Sözcü gazetesinin 24 Haziran 2015 günkü
sayısındaki manşet haberde Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği gerekçesiyle beş gün resmi
ilan ve reklamların kesilmesine karar vermişti. Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
ise davaya konu haberin basın özgürlüğü kapsamında kaldığı, eleştiri niteliği taşıdığı, haberde
hakaret kastı olmadığı gerekçesiyle yaptırım kararının kaldırılmasına hükmetmişti.
Mahkemenin kararı kesin nitelikte olduğu için normalde Yargıtay’a götürülemiyordu, ancak
devreye Adalet Bakanlığı girdi. Bakanlık, Yargıtay Başsavcılığı’ndan olağanüstü kanun yolu
olarak bilinen “kanun yararına bozma” talep etmesini istedi. Bunun üzerine başsavcılık
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne başvurdu. Ancak Yargıtay talebi reddetti. Dairenin gerekçeli
kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10’uncu maddesi bakımından Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yerleşik içtihatlarıyla oluşturulan ilkelerden birinin de
ifade özgürlüğü olduğu vurgulandı.

AYM'den 'Siyanüre Hayır'
eylemi kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Fatsa’da
“Siyanüre Hayır” eylemi nedeniyle
haklarında beşer ay hapis cezası verilen
ve hükmün açıklanması geri bırakılan
altı yaşam savunucusunun başvurusunda
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme

hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının kaldırılması için yeniden yargılama
yapılması ve 1.000’er lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
25 Ocak 2015’te düzenlenecek yürüyüş nedeniyle başvurucular Fatsa 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılanmış ve ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet ettikleri gerekçesiyle mahkum olmuşlardı. “Barışçıl bir gösterinin veya basın
açıklamasının ilke olarak cezai yaptırım tehdidine maruz bırakılmaması gerekir” diyen
AYM, yürüyüşün belirlenen yerin dışına taşmasının tek başına gösteriyi barışçıl olmaktan
çıkaramayacağını belirtti.

AYM konser afişi astığı için
ceza alan çocuğun
başvurusunda hak ihlali
görmedi
Anayasa Mahkemesi, (AYM) Tunceli’de
Grup Yorum’un konser duyurusuna
ilişkin afiş asan 16 yaşındaki çocuğa
verilen para cezasını Anayasa’ya uygun
buldu. Verilen cezayla ifade hürriyetinin
ihlal edilmediğini savunan AYM, bu konuda idarenin takdir yetkisi bulunduğunu belirterek,
“Afiş asmadan önce izin koşulunun yerine getirilmesinin beklenmesi makul kabul edilmelidir”
dedi.
Tunceli Valiliği tarafından başvurucuya, Kabahatler Yasası’na aykırı şekilde izinsiz afiş
yapıştırdığı gerekçesiyle 2 bin 750 TL idari para cezası kesilmiş, cezanın iptali için yapılan
başvuru da Tunceli Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “mülki idare tarafından belirlenen
yerlerin dışında, hukuka aykırı bir şekilde pankart astığı” gerekçesiyle reddedilmişti.

● ETHA muhabiri ve çevirmeni Meşale Tolu ile Tolu'nun eşi ESP MYK üyesi Suat
Çorlu’nun da aralarında bulunduğu 27 kişinin yargılandığı davanın bu hafta görülen
duruşmasında, Çorlu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Dava 10 Ocak
2019’a ertelendi.
● Gazeteci Uğur Yılmaz’ın “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütü
üyeliği” suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması Bitlis 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Yılmaz tahliye edilmezken, duruşma 11 Aralık’a ertelendi.
● İnsan hakları savunucusu ve köşe yazarı Nurcan Baysal’ın “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın Diyarbakır 7. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme, esas hakkındaki savunmaların
hazırlanması için ek süre tanıyarak davayı 14 Şubat 2019 tarihine erteledi.
● Barış İçin Akademisyenlerin “Bu Suça Ortak Olmayacağız!” bildirisini imzaladıkları
için ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılandıkları davaya bu hafta görülen
duruşmalarla devam edildi. Bir akademisyen daha 1 yıl 3 ay hapse mahkum edilirken

bu davalardan hapse mahkum edilen akademisyen sayısı 28’ye yükseldi. Önümüzdeki
hafta da Barış İçin Akademisyenler’in yargılanmaları devam edecek.
● Taraf gazetesi eski köşe yazarı Mehmet Baransu ve gazetenin eski haber müdürü
Murat Şevki Çoban’ın “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme ve basın
yayın yoluyla ifşa etme” suçlamasıyla yargılandıkları davanın 16. duruşması Anadolu
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ile
sanıkların bir sonraki duruşmada hazır bulundurulması için duruşmayı 12 Aralık 2018
tarihine erteledi.
● Perihan Mağden, Tunca Öğreten, Mehmet Çağlar Tekin ve Orhan Şahin’in 14 Eylül
2015’te Diken ve Yurt gazetesinde Perihan Mağden’le yapılan bir röportajın
yayınlanması sebebiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları
davanın duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gazete
yetkililerinin belgeyle tescilinin beklenmesi üzerine dava 27 Aralık’a ertelendi.
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● “Bakur” filmi propagandası davası 23 Ekim Salı günü saat 14:00’da Batman 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Eylül ayından bu yana tutuklu bulunan Evrensel gazetesi Tunceli muhabiri Kemal
Özer’in, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması 24 Ekim
Çarşamba günü Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Ferhat Tunç hakkında, sosyal medya hesabından 16 Nisan referandumu ile ilgili
yaptığı bir paylaşım nedeniyle açılan davanın duruşması 26 Ekim Cuma günü
Büyükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Eski HDP Milletvekili Levent Tüzel hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak”
suçlamasıyla, 2012 yılındaki DTK ziyareti, Diyarbakır Valiliği'nin yasakladığı eylem
sonrası yaptığı konuşma ve 2011 Newrozu'na katılması gerekçe gösterilerek açılan
davanın duruşması 25 Ekim Perşembe günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülecek.

OHAL ve Başkanlık dönemlerindeki gelişmeleri, yayınladığımız Xtra bültenlerimizle takip
etmeyi sürdürüyoruz. Bu hafta üç ülkedeki (ABD, Fransa ve Rusya) Başkanlık ve Yarı
Başkanlık sistemleri ile Türkiye’dekinin benzer ve farklı yanlarını yanyana getiren bir tablo
hazırladık. Hatırlanacağı üzere ülkede “Türk tipi Başkanlık Sistemi” tartışılırken sık sık
söylenen şey "başka ülkelerde de örnekleri olduğu"idi. Acaba gerçekten öyle mi?...
“Karşılaştırmalı Tablo”için tıklayınız.

YARGI YARGILANIYOR
“Bu kadar da olmaz ki” dediğimiz hukuksuz, hatta kanunsuz yargı işlemlerini yargıladığımız
dosyaların ikincisi Ayşe Öğretmen ve destekçileri… Ayşe Çelik, “Çocuklar ölmesin” dediği
için 'örgüt propagandası' suçlamasıyla yargılandı, hapse mahkum edildi, yeni doğmuş
bebeğiyle cezaevine girdi. İnfazı ertelenerek tahliye edildi. 31 Ekim'de bebeği ile birlikte
yeniden cezaevine girmeye hazırlanan Ayşe Öğretmen’in cezasının infazı, Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 Nisan 2019 tarihine kadar yeniden ertelendi. Dosya
kapsamında başından sonuna dek -soruşturma aşamasından hükmün kesinleşmesine kadaryaşanan tüm hukuksuzluk ve kanunsuzlukları yargıladık ve hükmümüzü verdik. Çünkü
biliyoruz ki hiçbir vicdan Ayşe öğretmen hapis tehdidi altındayken huzurlu olamaz. Bunu
durdurabilecek tek mercii olarak kalan Anayasa Mahkemesi’ni de yaşanan hukuk katliamını
derhal durdurmaya çağırıyoruz.
“Gölge Mahkeme”nin gerekçeli kararı için tıklayınız.

