Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 16/19, 19 Nisan 2019)
Geçen hafta neler oldu?
*** İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını seçimlerden 17 gün
sonra aldı.
*** AKP, YSK’ya İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itirazda bulundu.
*** AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, OHAL döneminde KHK ile mağdur
edilen binlerce kişinin oy kullanma hakkı olamayacağını öne sürdü.
*** YSK, KHK ile ihraç edilen seçilmişlere mazbata verilmemesine yönelik karara yapılan
itirazı reddetti.
*** 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland KHK’lılara mazbata verilmemesi
kararını eleştirdi, seçimlerde kazanan değil, kaybeden adayın belediye başkanı olarak kabul
edilmesinin demokrasinin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.
*** 
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye'ye 31 Mart'ta yapılan
yerel seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
*** Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve
güvenlik gündemlerine odaklanılması gerektiğini söyledi; “Gayemiz, devletimizin bekasına
yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır” dedi.
*** 
Ceylanpınar’da yaklaşık 4 yıl önce 2 polis memurunun öldürülmesiyle ilgili yargılanan 9
şüpheli hakkında verilen beraat kararı onandı. Olay iktidar tarafından çözüm sürecine son
verilmesinin gerekçesi yapılmıştı.
*** IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Washington’da bulunan Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak yatırımcılarla yapılan özel bir toplantıda Türkiye’nin
ekonomik reform planını anlattı. ABD Başkanı Trump tarafından da kabul edilen Albayrak,
görüşmenin iyi geçtiğini belirtirken, yatırımcılar sunumların çok kötü olduğunu söyledi.
*** Ankara’nın Washington’daki resmi temasları sürerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın, S-400’ler nedeniyle Türkiye’nin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması
halinde Trump’ın Türkiye’ye muafiyet sağlayacağını tahmin ettiğini söyledi.
*** 
Cezasının infazı daha önce üç kez ertelenen Ayşe Öğretmen’in başvurusu AYM
tarafından sonuca bağlanmadı, Ayşe Çelik yeniden cezaevine girdi. (Detaylar bültende...)
*** Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) her sene yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü
Endeksi'nde Türkiye, bu yıl da 157. sırada yer aldı.(Detaylar bültende...)
*** Dolar kuru bu hafta içerisinde son altı ayın en yüksek seviyesini gördü. Kurdaki
dalgalanma sürerken Dolar 5,80 TL’nin üstünde işlem görüyor.
*** Cezaevinde 150. gününü geride bırakan hak savunucusu Yiğit Aksakoğlu, Gezi
iddianamesinde yer alan iddialara tek tek yanıt verdi: “Bir hukuk devletinde olması gerektiği
gibi yakında tahliye edileceğimize ve tüm sanıkların beraat edeceğine olan inanç ve umudumu
koruyorum” dedi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“BÜYÜK SUÇ”lu(!) Ayşe
Öğretmen tekrar hapiste
Anayasa Mahkemesi, Ayşe Öğretmenin
başvurusunu görüşecek zaman bulamadı,
erteleme süresi doldu ve Ayşe Çelik tekrar
hapse girdi. Ayşe Öğretmen bir TV
programında, sokağa çıkma yasaklarına
ilişkin “Çocuklar ölmesin. Analar
ağlamasın”demişti.
Bu sözler üstüne gözaltına alınan öğretmeni yalnız bırakmamak için İstanbul, Ankara ve
İzmir'de toplam 38 kişi aynı sözlerin altına imzalarını atarak kendilerini savcılığa ihbar ettiler.
Açılan davada, tıpatıp aynı suçu işledikleri halde mahkeme onları akladı, sadece Ayşe Çelik'e
15 ay hapis cezası verdi.
İşin trajikomik yanı, Ayşe Öğretmen’e ceza bu sözlerinden ötürü verilmedi, "Bütün
bunları PKK'nın yaptığı belli iken neden bunu söylemedin?" diye verildi. Yani
söylediklerinden değil, söylemediklerinden dolayı ceza aldı ve hukuk tarihine geçti.
Ceza, yeni doğmuş bebeği nedeniyle iki kez erteledi ama AİHM'e gitmeden önce Türkiye'de
başvurması gereken son kapı "Anayasa Mahkemesi"ne yaptığı başvurunun incelemesine de
bir türlü sıra gelmedi ve Ayşe Çelik, 1,5 yaşındaki kızı Deran'ı evde bırakarak yeniden
cezaevine girdi.
Başından sonuna dek bir hukuk katliamı olan bu sürecin sonunda Ayşe Öğretmen
özgürlüğünden, kızı da annesinden mahrum artık. Çelik hapis altındayken de ülkede
hiçbirimiz özgür değiliz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesini Ayşe Çelik'in itirazını bir an
önce karara bağlamaya çağırıyoruz.
Konuyla ilgili başlatılan imza kampanyasına katılım için; http://chng.it/VqTtzLW7MY

“Barış Akademisyeni”ne
verilen hapis cezası iki
duruşma arasında 7 ay arttı
Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi
imzacısı emekli Prof. Dr. Güler Okman
Fişek’in yargılaması hakkında verilen
mahkumiyet kararının bir üst mahkeme
tarafından bozulması üzerine yeniden
yapıldı. İstanbul 28. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan akademisyen, 2 Ekim 2018 tarihli üçüncü duruşmasında "örgüt
propagandası" suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapse mahkum edilmiş ancak karar hükmün

açıklanmasının geri bırakılması hususunda beyanı alınmadığı için bozulmuştu. Yeniden
yapılan duruşmada akademisyen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis mahkum edildi. Hükmün
açıklanması geri bırakıldı.

“Barış Akademisyenleri” için
sivil itaatsizlik eylemi yapan
17 kişiye dava açıldı
Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’nin
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı
bildirisi
nedeniyle
yargılanan
akademisyenleri
desteklediklerini
belirterek, kendilerini savcılığa ihbar eden ve aralarında girişimimizin sözcüsü Şanar
Yurdatapan’ın da bulunduğu 17 kişiye dava açıldı. “Örgüt propagandası” suçlamasıyla 5 yıla
kadar
hapis
istemiyle
yargılanacak
sivil
itaatsizlerin
dava
takvimlerine
http://www.ctl-tr.net/?dil=tradresinden erişebilirsiniz.

RSF’nin Basın Özgürlüğü
Endeksi'nde Türkiye 157.
sırada
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)
örgütünün her yıl yayınlandığı Dünya
Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye,
geçtiğimiz sene olduğu üzere bu yıl da
180 ülke arasında 157’nci sırada yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı sistemindeki Yeni Türkiye'de, hukukun üstünlüğünün "kaybolan bir
hatıra" olduğunu belirten RSF’nin raporunda, "dünyada en fazla profesyonel gazetecinin
hapiste olduğu ülke konumundaki Türkiye'nin sistematik olarak önleyici gözaltıya ve bazen
müebbete kadar varan uzun hapis cezalarına başvurduğu" ifade edildi. Raporun tam metni
için; 
https://rsf.org/en/ranking/2019

Özgür Gündem Nöbetçi
Yayın Yönetmenleri
Fincancı, Önderoğlu ve
Nesin’in yargılandığı dava
ertelendi
KHK ile kapatılan Özgür Gündem
gazetesi ile dayanışmak amacıyla
başlatılan
"Nöbetçi
Genel
Yayın
Yönetmenliği" kampanyasına katıldıkları
için "terör örgütü propagandası" ile
suçlanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı,
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet

Nesin’in yargılandığı davanın onuncu duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü.
Önderoğlu mahkemede yaptığı savunmasında, "Bu davanın Türkiye'de yaygın hale gelen
insan hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik baskıların bir örneği” olduğunu belirtti,
“Baskı olmadan yazabilen medya olmadan demokratik bir toplumdan söz edilemez” dedi.
Davanın bir sonraki duruşması 17 Temmuz 2019 tarihinde görülecek.

Gazeteci Gökhan Öner
“örgüt propagandası”ndan
mahkum edildi
Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Gökhan Öner “örgüt üyeliği”
suçundan
beraat
ederken,
“örgüt
propagandası” suçundan 10 ay hapse
mahkum edildi. Denizli 2. Ağır Ceza
Mahkemesi, hükmün açıklanmasını geri
bıraktı. Dosya kapsamında 28 Nisan 2018
tarihinde Denizli'de gözaltına alınıp tutuklanan Öner üç ay süren tutukluluğun ardından ilk
duruşmada (26 Temmuz 2018) serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Rahmi Yıldırım'a
açılan dava
Gazeteci Rahmi Yıldırım hakkında
“Genelkurmay
başkanı
için
çok
üzülüyorum!” başlıklı yazısı nedeniyle
dava açıldı. Ankara’da bulunan Gölbaşı 3.
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul
edilen iddianamede Yıldırım, kendi blog
sayfasında 3 Şubat 2017 tarihinde
yayımladığı yazıyla dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a “hakaret” etmekle
suçlanıyor.

TKP yöneticilerine
“Cumhurbaşkanı’na
hakaret”ten hapis cezası
Türkiye Komünist Partisi merkez
yöneticileri Mehmet İnam ve Mehmet
Kuzulugil “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
hakaret” iddiasıyla 1’er yıl 9’ar ay hapis
cezasına mahkum edildi. Aynı suçlamayla
daha önce ceza alan İnam’ın cezası
ertelenmedi.

Berkin Elvan’ın cenaze
törenine katıldığı için bir yıl
tutuklu kalan öğrenciye 5 ay
hapis
Gezi
eylemleri
döneminde
polis
tarafından öldürülen Berkin Elvan’ın
cenaze törenine katıldığı için bir yıl
tutuklu kalan üniversite öğrencisi Berkay
Ustabaş “2911 sayılı Kanuna muhalefet”
suçlamasıyla 5 ay hapse mahkum edildi.
Dosya Türkiye’deki yargı pratiğinde tutukluluğun adli önlemden ziyade bir cezalandırma
yöntemi haline geldiğinin çok sayıdaki örneklerinden biri oldu.

AYM: 
“Şiddet içermeyen
toplantılara yapılan çağrılar
yasaklanamaz”
Anayasa
Mahkemesi
(AYM),
Halkevleri’nin 2015’te Ankara’da yaptığı
miting için bastırdığı bültenle ilgili
toplatma kararı verilmesinin toplantı ve
gösteri hakkının ihlali olduğuna hükmetti.
Kararın gerekçesinde, şiddet içermeyen toplantılara yapılan çağrıların yasaklanamayacağı
vurgulandı.

Tele1’e “Kürdistan” cezası
RTÜK, HDP Eş Genel Başkanı Sezai
Temelli’nin
"Kürdistan"
kelimesini
kullandığı
Meclis
konuşmasını
yayımlayan Tele1 kanalına reklam
gelirinin yüzde 2’si ve iki kez yayın
durdurma cezası verdi. Ceza, RTÜK
Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan yapılan yayınlar “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık
ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve
inkılaplarına aykırı olamaz” hükmüne dayandırıldı

Terkoğlu’nun yazısına erişim
engeli
Cumhuriyet
gazetesi yazarı Barış
Terkoğlu’nun 4 Nisan’da yayımlanan ve
seçim
sonrası
yaşananlara
ait

değerlendirmelerinin yer aldığı “Pelikancılar neden saldırıyor” başlıklı yazısına erişim engeli
getirildi.

AYM sustu, Ayşe Öğretmen bir kez daha cezaevine girdi. Hukuk tarihine geçen yargılamada
yaşananları, hukuksuz ve kanunsuzlukları tekrar hatırlamak için “Gölge Mahkeme”nin verdiği
hükme bir kez daha bakalım; http://www.dusun-think.net/dosya/dgyargi

● Sanatçı Ferhat Tunç'un 2016 yılında paylaştığı 10 ayrı tweet nedeniyle
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması
Büyükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, dosyanın Tunç
hakkında Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir başka
"Cumhurbaşkanına hakaret" dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.
● 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 onuncu duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Mahkeme Önderoğlu'nun davadan vareste tutulma talebini kabul ederken
Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu'nun ise esasa ilişkin savunma için ek süre
talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 17 Temmuz 2019 tarihine ertelendi.
● Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Gökhan Öner’in “terör örgütü üyeliği"
suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde
görüldü. Mahkeme Öner’in örgüt üyeliği suçundan beraat etmesine, örgüt
propagandası suçundan ise 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Hükmün
açıklanması geri bırakıldı.
● 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 yedinci duruşması İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Okatan ve Yoksu'nun duruşmalardan vareste tutulma talepleri mahkeme tarafından
kabul edilirken bir sonraki duruşma 24 Eylül 2019 saat 09:30’a ertelendi.
● 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
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Cemal ve avukatına son
savunmalarını hazırlayabilmeleri için ek süre vererek davanın 7 Mayıs 2019 saat
16:45’e ertelenmesine karar verdi.

● 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 Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Evren’in tutukluluk halinin devamına hükmedilirken bir sonraki duruşma 7 Mayıs
2019 tarihine ertelendi.
● Suruç Katliamı ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından 6 aydır tutuklu bulunan
avukat Can Tombul’un ikinci duruşması İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Davada Tombul’un tutukluluğunun devamına hükmedilirken bir sonraki
duruşma 12 Haziran 2019 tarihine ertelendi.
● 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 görüldü.
Mahkeme Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında Kırmızı Bülten çıkarılması
için işlemlerin başlatılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 14 Haziran 2019 saat
10:00’a ertelendi.
● 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 28. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda bir akademisyene 1 yıl 10 ay 15 gün hapis
cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.
● 2018 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 6 kişi hakkında “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “görevi yaptırmamak
için direnme” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” iddiasıyla açılan davanın ilk
duruşması görüldü. Duruşma 19 Eylül 2019 saat 14:00’e ertelendi.
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri İsminaz Temel, Havva Cuştan ve Ezilenlerin
Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarının da aralarında bulunduğu ikisi tutuklu 23 kişinin,
“Örgüt üyeliği” ve “Örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davanın dördüncü
duruşması 24 Nisan Çarşamba günü saat 10:30’da İstanbul 27. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.
● Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile
dayanışmak amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına
katıldıktan sonra hakkında “terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak"
suçlaması ile dava açılan gazetecilerden Can Dündar'ın onuncu duruşması 25 Nisan
Perşembe günü saat 09:40’ta İstanbul 22. 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.

