
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 20/21, 21 Mayıs 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolar, Türkiye’de siyaset ve
mafya ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı. İçişleri Bakanlığı’nın koruma tahsis ettiği,
Barış Akademisyenleri’ni “kanlarında banyo yapmak”la tehdit eden, rejim değişikliği
referandumunda Erdoğan için mitingler düzenleyen Peker’in iktidar tarafından
ıskartaya çıkarılması ile başlayan hezeyanları, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve eski İçişleri Bakanı ve Türkiye’nin faili meçhuller ve kontrgerilla tarihinin önemli
ismi Mehmet Ağar’ı hedef alıyor. Peker’in tecavüz, cezasızlık, kayırma, uyuşturucu
trafiği gibi başlıklardaki ifşa videoları izlenme rekorları kırsa da, hiçbir cumhuriyet
savcısı iddialarla ilgili re’sen soruşturma başlatmadı. AKP’ye yakınlığı ile tanınan
gazeteciler(!) Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin Soylu ve Peker arasında
“arabuluculuk” yaptığını reddetmeleri üzerine Peker, bu kez de Hadi Özışık ile yaptığı
görüşmeleri yayınladı.

● Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kendi şirketinden kendi bakanlığına
dezenfektan satışının incelenmesi ile ilgili TBMM’ye verilen araştırma önergesi, AKP
ve MHP oylarıyla reddedildi.

● TBMM Anayasa ve Karma Komisyonu, Hakimler Savcılar Kurulu’nun görev süresi
dolacak 7 üye yerine seçilecek isimler için uzlaşmaya vardı; 21 ismi meclis
başkanlığına iletti. Yeni seçilecek üyelerden 3’ü Millet İttifakı’nın, 4’ü Cumhur
İttifakı’nın belirlediği isimler arasından belirlenecek.

● Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu, AP Genel
Kurulu'nda 64'e karşı 480 üyenin oyuyla kabul edildi. Tavsiye niteliğinde raporda,
Birlikten Türkiye ile müzakereleri askıya alması talep edildi. Avrupa’da da örgütlenen
ülkücü yapılanmaların yasaklanması, Türkiye’de yargı bağımsızlığının güç kaybından
duyulan endişe raporda öne çıkan diğer başlıklar arasında…

● Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan
yasaklama kararlarının hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri
sürerek re'sen soruşturma açtığını duyuran Urfa Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp
Akbulut’u görevinden uzaklaştırdı. Savcı Akbulut, YouTube üzerinde yayınladığı
videoda, pandemi sürecine ilişkin birçok uygulamanın hukuk devleti ile
bağdaştırılamayacağını ve mağduriyetlere sebep olduğunu anlatmış, “Pandemi
genelgeleri hukuki değil. Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim"
demişti.

● Gezi davası, sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının bozulması ve davanın
‘Çarşı’ dosyasıyla birleştirilmesinin ardından 16 ay sonra yeniden görülmeye
başlandı. Dava öncesinde bir basın açıklaması yapan Osman Kavala'nın avukatları,
“Evrensel hukuk normlarına, hatta yürürlükteki yasalara, yerleşik yargı usullerine
aykırı uygulamalar gündelik hale geldi” dedi. Üç buçuk yılı aşkın süredir tutuklu olan
Osman Kavala’nın nasıl mesnetsiz iddialarla, hukuk dışı, mantık dışı süreçlerle karşı
karşıya bırakıldığının özeti; ‘3,5 Yıllık Hukuksuzluk’... Davanın sonraki duruşması 6

https://osmankavala.org/tr/kampanya/1350-3-5-yillik-hukuksuzluk


Ağustos’ta görülecek. Mahkeme Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi;
mahkeme başkanı karara karşı oy kullandı.

● İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyareti provokasyona sahne oldu. Taş ocağı
çalışmalarına karşı direnişle gündemde olan İkizdere ziyaretinde, aralarında AKP’li
milletvekilinin de olduğu bir grup Akşener’in ziyaretini engellemeye çalıştı; benzer
bir durum Çayeli'nde esnaf ziyaretleri sırasında da yaşandı. Yaşananlar; sahadan uzak
durarak kamuoyu tepkisine maruz kalmaktan çekinen AKP ve MHP’lilerin,
muhalefetin sahaya inme gayretlerini engelleme politikası olarak değerlendiriliyor.

● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
yapıldığını açıkladı. Yönetmeliğe “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi
olmak veya örgüte yardım etmek suçlarından hüküm giymemiş olma” şartı
eklenirken, Basın Kartı Komisyonu’nun -mahkeme kararı aranmaksızın- gazetecinin
“milli güvenliğe ve kamu düzenine açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması halinde”
basın kartını iptal edebilme yetkisi de verildi.

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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

İkizdere’de eylem ve etkinlik yasağı

Rize Valiliği; 15 gün süreyle İkizdere
ilçesindeki tüm toplantı, gösteri yürüyüşü ve
eylemleri “pandemi” gerekçesiyle yasakladı.
Karar, ilçede yer alan Eskencidere vadisinde
yapılmak istenen taşocağı nedeniyle bölge
sakinlerinin direnişleri sürerken alındı.

İktidarı eleştiren KHK’lı öğretmen gözaltına
alındı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2016
yılında mesleğinden ihraç edilen sınıf
öğretmeni Sümeyya Avcı; bir sokak
röportajında iktidarın politikalarını eleştirdiği
konuşmasının ardından, sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına
alındı.

https://www.youtube.com/watch?v=ND7joAnZ5Bo
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=qrPaUjP1NIM&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp&index=2


Cengiz Holding önünde 13 gözaltı

Rize Valiliği’nin Cengiz Holding'in İkizdere’de
yürüttüğü taş ocağı çalışmasının
engellenmemesi gayretiyle aldığı 15 günlük
eylem etkinlik yasağı kararını, holdingin
Üsküdar’da bulunan merkezi önünde protesto
etmek isteyen gençlerden 13’ü gözaltına alındı.

Eleştirilen doktorun sansür talebi
Yargıtay’dan döndü

Bir doktorun kendisiyle ilgili yapılan
eleştirilere erişim yasağı getirilmesi talebi,
Sulh Ceza Hakimliği’nin ardından Yargıtay
tarafındandan da kabul edilmedi. Söz konusu
sansür talebinin “ifade özgürlüğü” gerekçesiyle
reddedilmesinin ardından, Adalet Bakanlığı’nın
kararın kanun yararına bozulması talebini

değerlendiren Yargıtay 19. Ceza Dairesi, söz konusu doktorun kamu görevi yaptığını ve
ondan kamu hizmeti alan kişilerin görüş, öneri ve şikayetlerini paylaşmasının ifade özgürlüğü
olduğunu vurguladı.

RTÜK’ten son iki yılda ceza rekoru

CHP’li Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin
derlediği verilere göre, 2014’ten bu yana
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) her 2
kararından 1’inde kanallara para cezası verdi.
Yüzde 75’i Erdoğan’ın tüm yetkileri kendinde
topladığı başkanlık sistemine geçilmesinin
sonrasında olmak üzere 671 program durdurma
kararı verdi. RTÜK, aynı süre içerisinde yüzde

91’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında olmak üzere 1363 kez ekranları kararttı.

Türkiye, LGBTİ+ hak ilerlemesinde sondan
ikinci

Avrupa Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel,
Trans ve İnterseks Birliği’nin (ILGA-Europe)
yıllık raporunda Türkiye; LGBTİ+’ların
haklarını tanıma konusunda değerlendirilen 49
ülke arasında sondan ikinci oldu. LGBTİ+
hakları konusunda hedeflerin yüzdelik oranlarla
belirtildiği raporda Türkiye, toplam
değerlendirmede sadece yüzde 4 gibi çok düşük

bir skorda kaldı; aile, nefret söylemi ve suçu, eşitlik ve ayrımcılık ile iltica alanlarında hiçbir
ilerleme kaydetmedi.



Polis 14 yılda 404 sivili öldürdü

Baran Tursun Vakfı’nın yayımladığı “Kolluk
Güçlerinin Orantısız Güç Kullanımı Sonucunda
Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu”nun verilerine
göre; 2007 yılında yapılan kanun değişikliği ile
polisin silah kullanma yetkisinin
genişletilmesinin üzerinden geçen 14 yılda,
polislerin kullandığı orantısız güç sonucu 93’ü
çocuk 404 kişi yaşamını yitirdi. Polis, yasadaki

muğlak ifadelerden güç alarak silahını neredeyse ‘ilk seçenek’ olarak kullanıyor. Detaylar...

AİHM'den ihlal kararı

AİHM, RedHack’in Berat Albayrak’ın
e-postalarını ele geçirmesini haber yapmaları
nedeniyle 25 Aralık 2016’da gözaltına alınıp
bir süre tutuklu kalan 6 gazeteciden Tunca
Öğreten ve Mahir Kanaat’in başvurusunda ihlal
kararı verdi. Mahkeme, gazetecilerin “özgürlük
ve güvenlik” haklarının yanısıra “ifade ve basın
özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğine hükmetti;

Türkiye 38.250 Euro tazminat ve masrafı ödeyecek.

Yeniden görülen Man Adası davası

2017 yılında partisinin grup toplantısında
yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları’nda
kurulu bir şirkete para transferi
gerçekleştirdiğini açıklayan CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan
tazminat davası, istinaf mahkemesinin bozma
kararı sonrası yeniden görüldü. Anadolu 9.

Asliye Hukuk Mahkemesi, ilk verdiği kararı değiştirmeyerek Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira
tazminat ödemesine hükmetti.

Adalet isteyen Şenyaşar ailesine yine gözaltı

AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın
korumaları ve yakınlarının saldırısında eşi ile
iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar’ın Urfa
Adliyesi’nde sürdürdüğü “adalet” eylemine
yine müdahale edildi. Emine Şenyaşar ve oğlu
Ferit Şenyaşar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin
Buldan’ın ziyareti öncesi darbedilerek
gözaltına alındı. Anne ve oğulun “kamu
görevlisine hakaret” iddiasıyla gözaltına

alındığı belirtildi.

http://www.baransav.com/?pnum=768&pt=RAPOR%3A+Kolluk+


Akşener’e açılan tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM grup
toplantısındaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250
bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava
dilekçesinde Erdoğan’ın İsrail Başbakanı
Benyamin Netanyahu'ya benzetilmesinin
tamamen hakaret kastıyla yapılmış, kışkırtıcı
bir eylem olduğu öne sürüldü, “caydırıcı bir

tazminata” hükmedilmesi istendi.

AİHM, Deniz Naki başvurusunda ihlal
kararı verdi

AİHM, Türkiye Futbol Federasyonu’nun
Bursaspor karşılaşması sonrasında Amedspor
oyuncusu Deniz Naki’nin sosyal medya
hesabından paylaşımı nedeniyle oyuncuya
verdiği 12 maç cezası ve kulübe verdiği para
cezasını “hak ihlali olarak” değerlendirdi;
mahkeme, Naki’nin düşünce ve ifade

özgürlüğü hakkının yanısıra adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

CFWIJ: Hedef gösteren medya kuruluşları
Karel Valansi’den özür dilemeli

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu, İsrail'in
Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından
Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi'yi hedef
gösteren haberlere tepki gösterdi. Açıklamada,
hükümet yanlısı medyada Yahudi karşıtı nefret
söylemlerinin hedefi olan gazeteci hakkında
daha önce de benzeri haberler yapıldığı

hatırlatıldı;  “Hiç kimsenin dini, dili, ırkı söz konusu saldırılara konu edilemez”  denildi.

Evrensel haberine 5 gün reklam kesme
cezası
Basın İlan Kurumu; Ceren Sözeri’nin Evrensel
gazetesinde 14 Mart 2011’de yayınlanan
“Vatan destan yazmış halk nefes alamıyor”
başlıklı yazısında polislere yönelik kullandığı
‘saldırı’ ifadesi nedeniyle, gazeteye 5 gün ilan
kesme cezası daha verdi.



Trans oyuncunun konuk olduğu programa
ceza

Türkiye’nin ilk trans güzeli Çağla Akalın’ın
konuk olduğu Exxen platformunda yayınlanan
Katarsis programının 11. bölümüne RTÜK ceza
verdi, program kaydı platformdan kaldırıldı.

Ali Ekber Barmağıç Davası
Ekoloji aktivisti Munzur Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Ekber Barmağıç’ın
sosyal medya paylaşımları ve evinde bulunan yayınlar gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası”
iddiasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava 14 Eylül’e ertelenirken, savcılığın bu duruşmada mütalaa vermesi
bekleniyor.

Vice News Davası
2015 yılında sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği Cizre, Silopi, Nusaybin ve Sur gibi ilçelerde
yaşananlara ilişkin belgesel çekimi yapmak amacıyla geldikleri Diyarbakır’da tutuklanan ve
ardından sınır dışı edilen Vice News muhabiri Jake Hanrahan ve kameramanı Philip Pendlebury,
tercüman Mohamed İsmael Rasool ve rehber Abdurrahman Direkçi hakkında “örgüte yardım” ve
“propaganda” suçlamasıyla açılan dava..

Mahkeme: Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma, gazetecilerin ifadeleri henüz istinabe yoluyla alınmadığı için 23
Kasım’a ertelendi.

Gazeteci Hacı Boğatekin Davası (Yeniden yargılama)
2013 yılında yaptığı bir haberde dönemin valisine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada verilen
ceza, AYM’de bozuldu.
Mahkeme: Adıyaman 3. Asliye Hukuk  Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava 12 Temmuz’a ertelendi.

Kobani Davası
Halkların Demokratik Partisi eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın
da aralarında bulunduğu 28’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı dava...

Mahkeme: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi (Sincan Cezaevi mahkeme salonu)
Duruşma Sonucu: Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 3 ayrı oturumla görülen duruşma, bülten
yayına hazırlandığı dakikalarda henüz tamamlanmamıştı.



Gezi Davası
Gezi Davası’nda verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından,
yurtdışında yaşayan ve dosyası ayrılan 7 sanıkla birlikte aralarında 3,5 yıldır cezaevinde bulunan iş
insanı Osman Kavala’nın da olduğu 16 kişinin yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 6
Ağustos'ta görülecek.

Melis Alphan Davası
Gazeteci Melis Alphan hakkında, 6 yıl önce Instagram hesabından “Newroz Pîroz Be-Newroz kutlu
olsun” mesajıyla bir fotoğraf paylaştığı için "terör propagandası" suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Gazeteci beraat etti.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

İsminaz Temel ve Havva Cuştan Davası
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri İsminaz Temel ve Havva Cuştan, Ezilenlerin Hukuk
Bürosu (EHB) avukatları Sezin Uçar ile Özlem Gümüştaş ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
üyelerinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “örgüt
propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

25 Mayıs Salı, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi

ODTÜ Kavaklık Direnişi Davası
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde Kredi Yurtlar Kurumu’nun ruhsatsız yurt
inşaatı için ağaçların kesilmesine karşı yapılan protestolar nedeniyle 12 öğrenci hakkında “kanuna
aykırı toplantı ve gösteriye katılmak” iddiasıyla açılan dava...

25 Mayıs Salı, Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi

Selman Keleş Davası
2017 yılında haber takibi sırasında gözaltına alınıp tutuklanan ve 8 ay sonra görülen ilk duruşmada
ise tahliye edilen Dihaber muhabiri Selman Keleş’in “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı dava…

25 Mayıs Salı, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Ramazan Akoğul Davası
Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ramazan
Akoğul hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan dava…

25 Mayıs Salı, Diyarbakır 4 . Ağır Ceza Mahkemesi

Gazeteci Mehmet Aslan Davası
Yaptığı haberler ve haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler nedeniyle  "Örgüt üyeliği" ve "Kitleleri
galeyana getirici/kışkırtıcı haber yapma" suçlamasıyla yargılandığı dava...

26 Mayıs Çarşamba, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi



Görkem Kınacı Davası
Evrensel gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı hakkında 2018 yılında Sakarya'da
yaşanan ırkçı saldırıyla ilgili gazetede yayınlanan haber nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etme” iddiasıyla açılan dava

26 Mayıs Çarşamba, Sakarya 5. Asliye Ceza Mahkemesi

Selahattin Demirtaş Davası
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dönemin
Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava…

26 Mayıs Çarşamba, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası
Sanatçı Ferhat Tunç’un 2016 yılındaki sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “kamu görevlisine
hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava…

27 Mayıs Perşembe, Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi

Hasankeyf Eylemine Açılan Dava
Hasankeyf’i su altında bırakan Ilısu Barajı’nın su tutma işlemlerinin durdurulması talebiyle
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyelerinin 12 Haziran 2019’da yapmak
istediği basın açıklaması sırasında gözaltına alınan Jiyan Haber Yazı İşleri Müdürü Sonya Bayık'a
ve 31 kişiye 2911'e muhalefet suçlamasıyla açılan dava…

27 Mayıs Perşembe, Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Dindar Karataş Davası
Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle “örgüt üyesi olmak” ile suçlanan gazeteci Dindar Karataş'ın
yargılandığı dava...

27 Mayıs Perşembe, Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Fatih Gönül Davası
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) eski çalışanı
tutuklu gazeteci Fatih Gönül hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla
yargılandığı dava...

27 Mayıs Perşembe, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Mehmet Şahin Davası
Kürtçe yayın yapan Xwebun gazetesi yazarı Mehmet Şahin hakkında, DTK’de yürüttüğü faaliyetler
gerekçe gösterilerek “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla açılan dava...

27 Mayıs Perşembe, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi


