Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 28/21, 16 Temmuz 2021)
Geçen hafta neler oldu?
● 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Ancak iktidar darbe girişimi
sonrası ilan edilen OHAL uygulamalarından bazılarının uygulama süresini 3 yıl daha
uzatmak istiyor… AKP iktidarı, 18 farklı kanun ve 2 Kanun Hükmünde Kararnamede
(KHK) düzenlemeyi öngören torba yasa teklifini Meclis’e sundu. Buna göre, terör
suçlarında gözaltı süresinin 12 gün olması, kamudan ihraçlara bakanlıklar eliyle
devam edilmesi ve TMSF’nin şirketlere kayyım olarak atanması gibi OHAL
uygulamaları 2024 yılına kadar sürmesi sağlanacak.
● İfşaatlarıyla gündemden düşmeyen mafya lideri Sedat Peker’in, darbe girişiminin
ardından İçişleri Bakanı Soylu’nun devlet envanterinde yer alan silahları AKP gençlik
kollarına teslim ettiğini söylemesinin ardından İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Bakanlık Sözcüsü kaybolan silah sayısının 24 olduğunu söyledi. Öte yandan, HDP'nin
15 Temmuz darbe girişimi sonrası dağıtıldığı iddia edilen silahların akıbetine ilişkin
soru önergesi Meclis’te AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.
● Muğla'nın Marmaris ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe binasına
silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın üç yıl önce de HDP Marmaris İlçe Binası’na
saldıran ve camlarını kıran kişi olduğu tespit edildi. Saldırıyla ilgili 3 kişi daha
gözaltına alındı. Detaylar...
● Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT’nin
yönetim kuruluna yeni atamalar yapıldı ve kurulun yapısında değişikliğe gidildi.
TRT’nin yeni yöneticileri; Erdoğan’ın İletişim Başkanlığı personeli, Çalışma
Bakanı’nın oğlu, SETA çalışanları ve iktidara yakın Sabah gazetesinin Pelikancı
yazarı Hilal Kaplan’dan oluşuyor. 4 milyara yakın bütçesi olan ve bu bütçe için hane
başına 42 lira vergi toplanan TRT’ye ait kanunda yer alan ‘Yayın Esasları’ başlıklı
maddede ise “Tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun,
çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak” ifadeleri yer
alıyor.
● Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Melih
Bulu, öğrencilerin ve akademisyenlerin 6 buçuk ay süren protestolarının ardından,
yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Bulu'nun “6 ayda biter”
dediği Boğaziçi eylemleri bitmedi, ama kayyım rektörün Boğaziçi serüveni 7. ayına
varmadan bitti. Ancak Boğaziçi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin rektörün
seçimle belirlenmesi başta olmak üzere birçok talebi güncelliğini koruyor.
● Anayasa Mahkemesi, muhalefetin “özel af düzenlemesi” olarak tanımladığı, siyasi
hükümlüleri kapsam dışında bırakan infaz düzenlemesinin iptali için yaptığı
başvuruyu oybirliğiyle reddetti. Yaptıkları konuşma veya yazdıkları yazılar nedeniyle
cezaevinde olan gazeteci ve siyasetçilerin de arasında olduğu siyasi mahkûmların
infaz indiriminden faydalanmasının önü kapanmış oldu.

● Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle 7 yurttaş hayatını
kaybetti. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Dursun Kahraman, “Sel doğal bir olaydır. Doğal olmayan can kaybıdır… Rant için
yapılan HES, dolgular, taş ocakları felaketi doğal afet olmaktan çıkarıyor. Bunu siz
hazırlamış oluyorsunuz" dedi.
● Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda; suikast öncesi ve
sonrasına dair bilgi, kayıt ve belgelerin yok edildiği belirtildi. Cinayetin tüm tasarı
sürecinin Trabzon’da gerçekleştiği ve bunun tamamından Trabzon Emniyeti’nin
istihbarat biriminin yanında Terörle Mücadele Şubesi’nin de haberdar olduğunun
somut verilerle sabit olduğu aktarıldı.
● Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin açılan davanın 3.
duruşması, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Tahir Elçi’yi örgüt
mensupları vurdu" diyen gizli tanıklardan biri ilk ifadesini hatırlamazken, diğeri ise
ifadesini değiştirdi. Açık tanıklardan biri ise "kandırıldığını" söyledi. Savcılık
ifadelerinde Elçi’nin vurulduğu anı gördüklerini beyan eden tanıklardan biri olay
anında cezaevinde olduğunu, diğeri ise Diyarbakır’da olmadığını ifade etti. Dava,
Ocak ayına ertelendi.

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız
“COGİTO ERGO SUM” her hafta YouTube kanalımızda yayında...
Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

BİA’dan 3 aylık medya gözlem raporu
Bağımsız
İletişim
Ağı
(BİA)
Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Medya Gözlem
Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, 3 aylık
sürede görülen 68 davada en az 222 gazetecinin
“örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği” başta
olmak üzere 19 farklı suç isnadıyla
yargılanmasına devam edildi. Bir gazeteci
“terör
propagandası”
iddiası
gerekçe
gösterilerek 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı dönemde “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla yargılanan 18 gazeteciden 1’i 2 yıl 17 gün hapse mahkum edildi. 9
gazeteci saldırıya uğrarken, online gazetecilik mecralarında yayınlanan en az 24 haber ve çok
sayıda tweete erişim engeli getirildi. Raporun tam metni için tıklayınız…

Şenyaşar ailesi bir kez daha gözaltına alındı
AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın
koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve
iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar ve saldırıdan
yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, adalet
arayışlarını sürdürdükleri Urfa Adliyesi önünde
bir kez daha gözaltına alındı. “Kamu
memuruna hakaret etmek” iddiasıyla açılan
soruşturma kapsamında gözaltına alınan
Şenyaşar ailesinin, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın Urfa’ya ziyareti öncesi gözaltına
alınması dikkat çekti. Şenyaşar, Buldan'ın 20 Mayıs'taki ziyareti öncesinde de aynı iddiayla
gözaltına alınmıştı. Aile yerine nöbet tutan Buldan'ın kentten ayrılmasının ardından Şenyaşar
ailesi serbest bırakılmıştı.
TİHV: İşkence gördüğü için başvuranların
yaşı 5'ten başlıyor
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 2020
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu'nu
yayımladı. Rapora göre, büyük kısmında
sokağa çıkma yasakları uygulanan 2020
yılında, sokakta işkence ve kötü muamele
görenlerin sayısı arttı. TİHV Temsilcilikleri ve
Referans Merkezleri’ne 2020 yılında 605
başvuru yapıldığı kaydedilirken, "2020 yılında da 5 yaşından 70 yaşına kadar her yaştan
insana işkence uygulanmıştır” tesbitine yer verildi. Raporda, "TİHV’ye 2020 yılında
başvuran ve Türkiye’de işkence gören 562 kişinin 507’si siyasi düşünce, kimlik veya
eylemleri nedeniyle gözaltına alındı. Rapordaki bir diğer çarpıcı tesbitse, TİHV’ye
başvuranların birden çok mekanda işkence görmeleri oldu. En çok işkence uygulanan alanlar;
sokak ve açık alanların ardından, araçlar, emniyet müdürlükleri ve karakollar oldu. Raporun
tam metni için tıklayınız…
10 tütün üreticisi tutuklandı
Tütün ticaretine yetki belgesi zorunluluğu
getiren ve ihlali halinde hapis cezası öngören
yasayı protesto ettikleri için gözaltına alınan
Adıyamanlı
tütün
üreticilerinden
10'u
tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartı ile serbest
bırakıldı. Protestocu üreticiler; "2911 sayılı
gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet",
"görevli memura görevini yaptırmamak" ve
"yol kapatarak seyahat özgürlüğünü engellemek" suçlamalarıyla yargılanacaklar.

Gazeteci Cihan Ölmez hakkında açılan dava
2015 yılında Cizre’de uygulanan sokağa çıkma
yasağı sırasında kentte bulunan ve yaşananlarla
ilgili çeşitli basın kuruluşlarına verdiği
demeçleri sosyal medya üzerinden paylaştığı
için “örgüt propagandası” ile suçlanan gazeteci
Cihan Ölmez’in yargılanmasına Diyarbakır 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Davanın
bir sonraki duruşması 7 Aralık’ta görülecek.
Kürtçe ibadet suçlama konusu yapıldı
Demokratik İslam Kongresi (DİK) ve Din
Alimleri Derneği (DİAY-DER) üyelerine
yönelik İstanbul merkezli polis operasyonunda
gözaltına alınan 26 kişiden 9’u çıkarıldıkları
sulh ceza hakimliğinde tutuklandılar. “Kürtçe
hutbe ve ezan okumak, Diyanet İşleri
Başkanlığı hutbelerini okumamak” sanıklara
sorulan ve tutuklamaya gerekçe edilen suçlamalar arasında sayıldı.
Eski vekil hakkında 2 yıla kadar hapis
istemi
CHP eski Milletvekili ve sinema oyuncusu
Berhan Şimşek hakkında, katıldığı bir
televizyon programında kullandığı "Vali
militan, kaymakam militan" sözleriyle ilgili
iddianame hazırlandı. İçişleri Bakanlığı’nın
müşteki olarak yer aldığı iddianame, Şimşek’in
“devleti aşağılamak” suçlamasıyla 2 yıla kadar
hapsi istendi.
BDP’nin Kürtçe tabelasına hapis cezası
2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
Doğubayazıt İlçe Başkanlığı’nın parti binasına
astığı Kürtçe tabelanın “örgüt propagandası”
olduğunu öne süren Ağrı Doğubayazıt 2. Asliye
Ceza Mahkemesi, dönemin BDP İlçe Başkanı
Talha Kaya’yı 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Muş’ta eylem yasağı
Muş Valiliği, il genelindeki her türlü eylem ve
etkinliği 15 gün süreyle yasakladı. Valilikten
yapılan açıklamada, yasak kararına gerekçe
olarak güvenlik güçlerinin ülke genelinde ve
sınır
dışında
sürdürdüğü
operasyonlar
gösterildi. Açıklamada, bu operasyonlar
nedeniyle yapılmak istenecek eylem ve
etkinliklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı
öne sürüldü.
Antalya Baro Başkanı hakkında soruşturma
Antalya Baro Başkanı Polat Balkan hakkında
iki
sosyal medya paylaşımı
gerekçe
gösterilerek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından “suçu ve suçluyu övmek”
suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Balkan’ın,
19 Şubat 2016’da T24’te yayınlanan “Ulaş
Bardakçı 44 yıl önce bugün öldürüldü:
THKP-C’nin kutup yıldızı” başlıklı haberi
retweet etmesi ve 28 Şubat 2021’de “Herkesin
bir Deniz’i olmalı! İyiki doğdun Deniz
Gezmiş” sözleri soruşturmaya gerekçe edildi.
Hakkında haber yapılan kaymakam 'şiddet
mağduru' gösterildi
Tekirdağ Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya,
kaymakamlık lojmanına kaçak oda yapılmasını
ve özel arabasının görevli bekçiler tarafından
yıkanmasını haber yapan Şarköy Haber
gazetesi sahibi Nuri Çağlar hakkında bir ay
uzaklaştırma kararı aldırdı. Şarköy Asliye
Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar;
“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında alınırken, kaymakam 'şiddet mağduru'
olarak gösterildi.
İçişleri Bakanlığı müşavirinden gazeteciye
tehdit
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Esenyurt
Belediyesi ile ilgili iddialarıyla ilgili kaleme
aldığı "Esenyurt kavgasının altında ne var?"
başlıklı yazısının ardından, İçişleri Bakanı
Müşaviri Burak Gültekin tarafından hedef

alındı. Terkoğlu'nu takip ettirdiklerini de ima eden müşavir, gazeteciyi "başka ülkeye bağlı"
olmakla suçladı. Gültekin'in "24 saat süren var" dediği gazeteci, "Bakan Müşavirinin tehdidi,
bizzat İçişleri Bakanı’nın isteği ve oluruyla yazıldı" dedi.
Kıbrıslı aydınlar Ankara’nın hedefinde...
Ankara’nın politikalarını eleştiren Kıbrıslı
aydınlara Türkiye’ye giriş yasağı konuluyor.
Kıbrıslı araştırmacı, yazar Dr. Ahmet Cavit An,
"millî güvenlik aleyhine faaliyetler kaynaklı
giriş yasağı" olduğu gerekçesiyle İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye
alınmadan geri gönderildi. Geçtiğimiz hafta da
KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın
Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden Türkiye'ye alınmamıştı.
Gül Kitabevi davası
kervanına katıldı

da

“cezasızlık”

8 Eylül 2015’te Kırşehir’de “PKK’ya lanet”
mitingine katılan gruptan 86 kişinin tutuksuz
yargılandığı; HDP il binasını, ardından şehirde
30 yıldır hizmet veren Gül Kitabevini ve başka
işyerlerini yağma etmesi ve ateşe vermesi
nedeniyle açılan davada karar çıktı. Kırşehir
Ağır Ceza Mahkemesi, “kanuna aykırı toplantı
ve gösteri yürüyüşü düzenlemek” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından tüm
sanıkların beraatlerine hükmetti. 86 sanık hakkında, “mala zarar verme” ve “kasten
yaralama” suçlarından 2 bin lira para cezasına veya 3 ay 10 gün hapis cezasına hükmetti.
Kızıltepe
onandı

JİTEM

davasında

cezasızlık

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 yılları
arasında 22 kişinin infaz edilmesi ve zorla
kaybedilmesine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen ve zamanaşımı ile
beraat kararlarıyla sonuçlanan Kızıltepe JİTEM
davasıyla ilgili istinaf başvurusu reddedildi.
Yerel mahkeme kararının onanmasına, istinaf
başvurusunun esastan reddine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza
Dairesi’ne göre “hükümde bir isabetsizlik bulunmuyor”(!)...

Cumartesi Anneleri Davası
Cumartesi Anneleri’ne “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla açılan
dava…
Mahkeme: İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 24 Kasım’da görülecek.
Onur Kocamaz Davası
Halk müziği sanatçısı Onur Kocamaz’a, 2019'da yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçe
gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla açılan dava...
Mahkeme: Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 12 Ekim’de görülecek.
Ferhat Tunç Davası
Sanatçı Ferhat Tunç’un “örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis
istemiyle yargılandığı dava…
Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti, yakalama kararının infazının beklenmesine hükmederek
davayı 23 Aralık’a erteledi.
Semiha Şahin ve Pınar Gayıp Davası
Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayıp'ın ve 4 kişinin "örgüt
üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla yargılandığı dava...
Mahkeme: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki duruşması 9 Kasım’da görülecek.
Sanatçı Hozan Cane Davası (Yeniden Yargılama)
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis
cezasına çarptırılan Alman vatandaşı Kürt sanatçı Hozan Cane’nin davası temyiz başvurusu sonrası
yeniden görülmeye başlandı...
Mahkeme: Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Sanatçı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Bir sonraki duruşma 20
Eylül’de görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
* Bayram tatili olması nedeniyle yargılama yapılmayacak.

