Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 15/19, 12 Nisan 2019)
Geçen hafta neler oldu?
*** Yerel seçim sonuçları halen belirsiz. YSK, İstanbul başta olmak üzere, AKP’nin
kaybettiği illerde sayımlara yapılan itirazları kabul ederken iktidar partisinin kazandığı
illerdeki itirazlarsa reddediliyor.
*** İktidarın tüm taktiklerine rağmen İstanbul’daki oy farkı kapanmazken Cumhurbaşkanı
Erdoğan İstanbul'daki seçimlerin bütününü “usulsüz” ilan etti. Erdoğan “Kimse 13-14 bin oy
farkıyla kazandım sanmasın” derken AKP, İstanbul’daki seçimleri iptal ettirme arayışında.
Büyükçekmece’de polis “seçmen avına” çıktı, kapı kapı gezerek seçmen kayıtlarını kontrol
ediyor.
*** HDP’nin kazandığı birçok merkezde de mazbatalar henüz verilmedi. Seçim öncesinde
YSK tarafından adaylıkları onaylanan KHK ile ihraç edilen isimlerle ilgili seçimlerin
ardından mazbata alamayacaklarına hükmedildi. Seçmenlerin iradesi yok sayılarak mazbatalar
AKP’li adaylara verilecek. Böylece belediyelere YSK eliyle kayyum atanmış oldu. HDP 
söz
konusu belediyelerde seçimlerin yenilenmesini istedi.
*** Yeni Ekonomi Programı kapsamındaki "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketi açıklandı.
İçeriği ekonominin acil finansmanına yönelik politikalardan oluşan pakette reform önceliği
finans sektöründe. Üretim alanlarında öngörülen yapısal dönüşümlere ait ise sadece içeriği
sonra açıklanacak vaatler yer aldı. Detaylar için tıklayınız.
*** Türkiye ile Rusya arasındaki 8. Üst Düzey İşbirliği toplantısı için Moskova’ya giden
Erdoğan, ABD ile krize neden olan S-400 füze savunma sistemi hakkında "Bundan sonra
bundan vazgeçmemizi bekleyenler demek ki, bizi tanımıyorlar. Bu iş bitmiştir” dedi.
*** Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçildi.
Türkiye adına görev yapacak Yüksel, AİHM'de Türkiye adına 9 yıl görev yapacak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yargılanan “Barış
Akademisyenleri”
“Barış
Bildirisi”
imzacısı
akademisyenlerden 9’u daha “örgüt
propagandası” suçlamasıyla mahkum
edildi. Bu hafta görülen davalarda verilen
cezaların toplamı 13 yıl 4 ay 15 gün oldu.
Derlediğimiz verilere
göre bildiri
nedeniyle ceza alan akademisyenlerin
sayısı 180’e yükselirken bu isimlerden 32’sinin cezasında erteleme uygulanmadı. Davalarla
ilgili, inisiyatifin derlediği verilere https://goo.gl/KGktHaadresinden erişebilirsiniz.

Özgür Gündem ana
davasında gazetenin imtiyaz
sahibi Kemal Sancılı tahliye
edildi
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile
kapatılan Özgür Gündem gazetesi
yazarları ve yayın danışma kurulu
üyelerinin yargılandığı dava kapsamında
tutuklu bulunan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı’nın tahliyesine karar verildi. Dava
kapsamında Sancılı’yla birlikte gazetenin yazar ve yayın danışma kurulu üyeleri Filiz Koçali,
Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya ile
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, yazar Eren Keskin ve yayın danışma kurulu
üyesi Bilge Aykut “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “silahlı örgüt
propagandası” ve “suç işleme amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla yargılanıyorlar. Bir
sonraki duruşma 3 Temmuz 2019 saat 09.30’da görülecek.

Özgürlükçü Demokrasi
gazetesi davasında iki tahliye
Kapatılan
Özgürlükçü
Demokrasi
gazetesinin 14 çalışanının “örgüt üyeliği”
ve “terör propagandası” suçlamalarıyla
yargılandığı davanın 5 tutuklu sanıktan
gazetenin editörleri İshak Yasul ve Hicran
Urun hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi adli
kontrol şartıyla tahliye edilen iki
gazeteciyle birlikte dosya kapsamında bir yıldır tutuklu bulunan editörler Reyhan Hacıoğlu ve
Mehmet Ali Çelebi ile gazetenin imtiyaz sahibi İhsan Yaşar hakkında ise tutukluluğun
devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 28 Haziran 2019 saat 10:30’da
görülecek.

Gazeteci Sezgin Kartal’a
hapis cezası
IŞİD’e karşı savaşırken Rojava’da
yaşamını yitiren Emre Aslan için 4 yıl
önce Antakya’da yapılan basın açıklaması
nedeniyle açılan davada aralarında
gazeteci Sezgin Kartal’ın da olduğu 10
kişiye “örgüt propagandası”ndan hapis
cezası verildi. Hatay 2. Ağır Ceza
Mahkemesi Kartal’ı ertelemesiz 10 ay
hapse mahkum etti.

Afrin operasyonuna ilişkin
basın açıklamasına açılan
dava
Didim 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Afrin
operasyonuna karşı Emek Partisi’nin
(EMEP) düzenlediği basın açıklaması
nedeniyle yargılanan EMEP Didim İlçe
Başkanı Kazım Temiz ile açıklamayı
haberleştirdikleri için yargılanan Didim
Özgür Ses gazetesi sahibi Mustafa Öge,
Mavi Didim gazetesi sahibi Ergün Korkmaz ve muhabiri Erdem Özden hakkında beraat kararı
verdi. 4 isim dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" iddiasıyla
yargılanıyorlardı.

İki sosyal medya
kullanıcısına “Erdoğan’a
hakaret”ten ceza
Eskişehir’de sosyal medya üzerinden
Cumhurbaşkanı’na
hakaret
ettikleri
iddiasıyla yargılanan iki yurttaş mahkum
edildi. Eskişehir 6. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde
yargılanan
Mehmet
Yüksel 11 ay hapis cezasına, Eskişehir 8.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan
Mehmet Emin Erincek ise 8 bin 840 lira
para cezasına çarptırıldı. Her iki cezada da hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ferhat Tunç hakkında sosyal
medya paylaşımları nedeniyle
bir dava daha açıldı
Sanatçı Ferhat Tunç hakkında 2016
yılındaki bir sosyal medya paylaşımı
gerekçesiyle yeni bir dava daha açıldı.
Büyükçekmece
16.
Asliye
Ceza
Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede
Tunç, eski Başbakan Binali Yıldırım'a
hakaret etmekle suçlanıyor. Şu ana kadar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle
açılan davalar kapsamında 12 yıla yakın hapis cezasına mahkum olan sanatçı ayrıca “halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etmek” ve ”Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddialarıyla da yargılanmakta.

Sosyal medya paylaşımına
“Erdoğan’a hakaret”ten
açılan dava beraatle
sonuçlandı
İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza
Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri
dönemindeki bir sosyal medya paylaşımı
nedeniyle “Erdoğan’a hakaret” ile suçlanan HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürü Selim Kervancı
hakkında beraat kararı verdi. Dosya kapsamında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen
hakaret" ile suçlanan Kervancı’nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyordu.

Freemuse: “OHAL
Türkiye’de sanatsal
özgürlüğü sekteye uğrattı”
Freemuse’un
“Sanatsal
Özgürlüğün
Durumu 2019” raporunda Türkiye
sanatçıların sanatsal ifade özgürlüğünün
en çok ihlal edildiği, sanatçıların
yargılandığı, gözaltına alındığı, hapis
cezasına çarptırıldığı ve sansürlendiği ülkeler arasında ön sıralarda yer aldı. Freemuse,
tartışmalı bazı kanunların birçok ülkede, sanatçıları susturmak için kullanıldığını belirtirken
raporda bu durumun örnekleri olarak Türkiye’de “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Terörle
Mücadele Kanunu” kapsamında yargılanan ve ceza alan sanatçılar gösterildi. Raporun tam
metnine
https://freemuse.org/wp-content/uploads/2019/03/saf-2019-online.pdf adresinden
erişebilirsiniz.

HRW: “Adil yargılama hakkı
saldırı altında”
Türkiye’de son üç yılda 168 avukatın
yargılandığı
davaların
dosyalarını
inceleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü
(Human Rights Watch / HRW)
“Türkiye’de Avukatlar ve Savunma Hakkı
Saldırı Altında” başlıklı bir rapor
yayımladı. Rapor, bu süre içerisinde avukatların adli makamlar tarafından müvekkillerinin
suçlarıyla ilişkilendirildiklerini; ceza soruşturmaları veya kovuşturmalarla, keyfi gözaltı ve
tutuklamalarla
hedef
alındıklarını
ortaya koyuyor. Raporun
tam metnine
https://www.hrw.org/tr/report/2019/04/10/328920adresinden erişebilirsiniz.

Yargı Yargılanıyor dosyalarımızın yenisi “Gezi Davası”. Söz konusu yargı süreci iktidarın
sivil toplum ve savunuculuğa karşı savaş açtığını da gözler önüne seriyor. Detaylara erişim
için 
tıklayınız.

● KHK 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 üçüncü
duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme gazetenin Yazı
İşleri Müdürü İshak Yasul ve gazete editörü Hicran Urun’un tahliyesine karar verirken
bir sonraki duruşma 28 Haziran 2019 saat 10:30’a ertelendi.
● KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ana davası olarak bilinen gazete
yazarları ve yayın danışma kurulu üyelerinden Filiz Koçali, Aslı Erdoğan, Necmiye
Alpay, Ragıp Zarakolu, Zana Bilir Kaya, İnan Kızılkaya, Eren Keskin, Kemal Sancılı
ve Bilge Aykut’un “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak,” “silahlı örgüt
propagandası” ve “suç işleme amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla yargılandığı
davanın onbirinci duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı’nın
tahliyesine karar verirken, bir sonraki duruşma 3 Temmuz 2019 saat 09:30’a ertelendi.
● Die Welt gazetesi muhabiri Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in “terör örgütü
propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla
yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Davada herhangi bir karar çıkmazken bir sonraki duruşma 16 Temmuz 2019
saat 10:50'ye ertelendi.
● 21 Eylül 2018’de “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan daha sonra salıverilen
Avusturyalı gazeteci Max Zirngast’ın ilk duruşması görüldü. Ankara 26. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, adli kontrol kararlarının
kaldırılmasına, yurtdışı çıkış yasaklarının ise devamına hükmederek, davayı 11 Eylül
2019 saat 09:15’e erteledi.
● Emek Partisi (EMEP) Didim İlçe Örgütü’nün 21 Ocak 2018 tarihinde Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin kentine yönelik saldırısını eleştiren basın
açıklamasını yayımlayan Didim Özgür Ses gazetesi sahibi Mustafa Öge, Mavi Didim
gazetesi sahibi Ergun Korkmaz ve Mavi Didim muhabiri Erdem Özen’e açılan davada
tüm sanıkların beraatine karar verildi.
● Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli
bildirisini imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan
akademisyenlerin duruşmaları bu hafta da devam etti. İstanbul 32. ve 37. Ağır Ceza
Mahkemeleri’nde görülen davalarda beş akademisyene 1 yıl 3 ay, iki akademisyene 1
yıl 6 ay, bir akademisyene de 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilirken, cezalarda

hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmalarda bir akademisyene ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırının
üzerinde olarak 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● KHK 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 15 Nisan Pazartesi günü saat 10:00’da İstanbul 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Sanatçı Ferhat Tunç'un 2016 yılında paylaştığı 10 ayrı tweet nedeniyle
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması 15
Nisan Pazartesi günü saat 10:20’de Büyükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülecek.
● RedHack’in yayınladığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait
mailleri haber yaptıkları için “terör örgütü propagandası yapmak”, “bilişim sistemini
engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, “örgüte üye olmamakla birlikte
örgüt adına faaliyette bulunma” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılanan
gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan, Ömer Çelik, Eray Sargın ve
Metin Yoksu’nun davası 16 Nisan Salı günü saat 09:30’da İstanbul 29. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.
● Hasan Cemal’in 4 Aralık 2015'te yazdığı "Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar
alıştırdılar ki..." başlıklı, Silvan’a giderek Gülsuma Güçer, Mehmet Ali Dünser ve
dönemin Silvan Belediye Eş Başkanı Zuhal Tekiner’le yaptığı görüşmeler ve
gözlemlerinin yer aldığı yazısı nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşması 16
Nisan Salı günü İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
● Diyarbakır'da 9 Ekim 2018'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan
ve gizli tanık beyanları, sosyal medya paylaşımları ve yurtdışı giriş-çıkış kayıtları suç
delili olarak gösterilerek hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası
yapmak" iddiasıyla 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan gazeteci
Kibriye Evren'in üçüncü duruşması 16 Nisan Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.
● Suruç Katliamı ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından 6 aydır tutuklu bulunan
avukat Can Tombul’un ikinci duruşması 18 Nisan Perşembe günü İstanbul 35. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
● Afrin’e yönelik operasyon sırasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle
hakkında dava açılan Nurcan Baysal’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”
suçlamasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması 18 Nisan Perşembe günü
Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Burak Abay, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli’nin Sözcü davası
kapsamında “terör örgütü kurmak ve yönetmek”, “terör propagandası” ve “üye
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarıyla yargılandıkları davanın
duruşması 18 Nisan Perşembe günü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “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.

