
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 34/21, 3 Eylül 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık yolsuzluk
soruşturmaları ile ilgili, "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur,
hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” dedi.

● Adli Yıl, Diyanet İşleri Başkanı’nın yaptığı duayla açıldı. Yargıtay Başkanı’nın da
üzerinde cüppesiyle duaya katıldığı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, yeni bir yargı paketinin en kısa zamanda Meclise geleceğini duyurdu.
Erdoğan ayrıca yeni anayasa çalışmasının yeni yılın ilk aylarında tamamlanacağını
söyledi. Erdoğan’ın "yargıda reform yaptık" söylemine ve yeni reform vaatlerine
karşın Barolar tarafından yapılan açıklamalarda ise yargıdaki sorunlara dikkat çekildi.

● İş insanı Osman Kavala, cezaevinde 1400. günü geride bıraktı… İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi, Kavala'nın avukatlarının tahliye taleplerini bir kez daha reddederek
tutukluluk halinin devamına karar verdi. "Kavala; insan hakları savunucuları,
avukatlar, gazetecileri susturmak için kullanılan ve masumiyet karinesi, suçta ve
cezada kanunilik ilkesi gibi hukukun en temel ilkelerini görülmemiş bir düzeyde hiçe
sayan bir yargı sisteminin kurbanı" diyen Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu,
bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi; “Kavala'nın yasadışı tutukluluk hali insan
hakları ve hukukun egemenliğine saygısızlık göstergesidir"...

● Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, partinin savunma
için ek süre talebini kabul ederek  savunma için 30 gün süre verdi.

● AKP ile MHP'nin yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi konusunda anlaştıkları
açıklandı. Erdoğan'ın "Seçim barajı yüzde 7 olarak netleşti. MHP de olumlu bakıyor"
açıklamasının ardından iktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli de “Cumhur İttifakı'nın
baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir” dedi.

● HDP İzmir il örgütüne yapılan saldırıda Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in HTS
kayıtları incelendi. Poyraz'ın avukatı, ‘HTS kayıtlarında saldırının örgütsel bir yapı
tarafından işlendiği sonucuna ulaştıklarını’ söyledi.

● Covid-19 salgınında günlük can kaybı 300'e dayandı. Sağlık Bakanı; verili durumun
sürmesi halinde 2 haftada en az 335.000 yeni vaka, 4.000 yeni can kaybı yaşanacağını
söyledi.

● Resmi verilere göre enflasyon ağustos ayında yüzde 1,12 arttı. Yıllık enflasyon yüzde
19,25'e ulaştı. Böylece son 28 ayın en yüksek seviyesine ulaşan yıllık enflasyon,
Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 19’luk politika faiz oranını geçmiş oldu.

● Hem Türkiye’de hem ABD’de kara para aklamak dahil birçok suçtan yakalama kararı
bulunan ve Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili Türkiye’nin
iade talebi kabul edildi. ABD’nin iade talebiyle ilgili inceleme ise devam ediyor.
Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceği yönündeki kesin kararı ise Avusturya Adalet
Bakanlığı verecek.



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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

“Türkiye’de avukat olmak”

Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği,
Türkiye'de temel hak ve özgürlükleri savunup,
mesleğini icra etmeye çalışırken baskıya maruz
kalan avukatların karşılaştıkları sorunları
raporlaştırdı. Prof. Dr. Atilla Güney’in
hazırladığı raporun verilerine göre; 2016-2020
yılları arasında toplam 1546 avukat hakkında
dava açıldı, 665 avukat gözaltına alındı, 441’i

hakkında toplamda 2728 yıl hapis cezası verildi. 7 ilin baro başkanları tutuklandı. Raporun
tam metni için tıklayınız.

Konya’daki katliamı haberleştiren
gazeteciye soruşturma

Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı,
Jinnews muhabiri Öznur Değer hakkında,
Konya’da Dedeoğulları ailesi fertlerinin
katledilmesine ilişkin yaptığı paylaşımlar ve
haberler gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Gazetecinin olaya ilişkin yaptığı haberler ve
"Ben de Kürdüm", "Husumet değil 'ırkçı
saldırı', 'öldürme' değil katletme", "Kürtlere

Konya'da katliam yapılıyor", "Elmadağ'da Kürt kadın ve çocuklarına ırkçı saldırı" ve "Nereye
kadar bu ırkçılık" paylaşımları suçlama konusu yapıldı.

DFG Ağustos ayı raporunu açıkladı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG),
“Ağustos 2021 Gazetecilere Yönelik Hak
İhlalleri Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı.
Derneğin verilerine göre bir aylık sürede 5
gazeteci gözaltına alınırken; 8 gazeteci
hakkında soruşturma, 3 gazeteci hakkında dava

https://youtu.be/vBRWR59MQ9I
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=zXRh7yTGHxs&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/452/original/T%C3%BCrkiye_de_Avukat_olmak__MEVCUT_DURUM.pdf?1630595085


açıldı. Sonuçlanan davalarda 2 gazeteciye toplamda 10 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Ağustos ayında Radyo Televizyon Üst Kurulu 6 kanala 11 ceza kesti. 211 haber ve 6 internet
sitesi erişime engellendi. Raporun tam metni için tıklayınız.

Gazeteci Emre Orman hakkında açılan
soruşturma

Gazeteci Emre Orman hakkında, Altındağ'da
göçmenleri hedef alan ırkçı saldırıların
haberlerini sosyal medya hesabından paylaştığı
için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya
aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Zindaşti Davasıyla ilgili haberlere sansür

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, İran
uyruklu uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti
ile aralarında polislerin de yer aldığı toplam 20
sanığın yargılandığı davayla ilgili dönemin
İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Gaffar
Demir’in adının geçtiği haberlerin silinmesine
karar verdi.

8 tutukluya Kürtçe şarkı cezası

Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK)
Eş Başkanı Leyla Güven’in de aralarında
bulunduğu 9 kadın tutuklu hakkında “Kürtçe
şarkı söyledikleri” gerekçesiyle başlatılan
soruşturmada 1 aylık telefonla iletişim ve görüş
cezası verildi.

HDP’li Çağlar Demirel’e 30 yıl hapis istemi

Hakkındaki iki ayrı davanın birleştirilmesi
yönündeki Yargıtay kararının ardından yeniden
yargılanan HDP eski Milletvekili Çağlar
Demirel'in ilk duruşması Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Demirel'in
katıldığı 11 eylem ile bu eylemlerin bazılarında
yaptığı konuşmaları sıralayarak "örgüt üyesi
olmak"tan cezalandırılmasını isteyen savcılık,
ayrıca KCK davasından da ikinci defa "örgüt

üyesi olmak"tan hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Demirel'in
tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

https://diclefiratgazeteciler.org/public/uploads/document/dfg_2021_agustos_ayi_gazeteciler_hak_ihlalleri_raporu-donusturuldu-1630568622.pdf


Doktora tezinin denkliği “sert üslup”
gerekçesiyle reddedildi

ABD New York Eyalet Üniversitesi’nde
doktora çalışmasını tamamlayan akademisyen
Mehmet Baki Tekin’in ‘1980-2008 Arasında
Türkiye’yi Kim Yönetiyor? Sermaye Gücü ve
Otoriter Popülizmin Yükselişi’ başlıklı tezi,

Üniversiteler Arası Kurul tarafından “sert üslup, kışkırtıcı ifade ve sert eleştiri” gerekçeleriyle
kabul edilmedi. Tekin, kurul kararına karşı Danıştay’a başvurdu.

TTB’den yeni KHK soruşturmalarına tepki

OHAL döneminde getirilen ve son olarak
geçtiğimiz günlerde yürürlüğü bir kez daha
uzatılan yetkiyle Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık
çalışanları hakkında kamu görevinden çıkarma
talepli soruşturmalar başlattığını ifade eden
Türk Tabipleri Birliği, “Hiçbir somut suç
unsuru olmadan, nasıl elde edildiği, hangi

dayanaklarla oluşturulduğu bilinmeyen iddialarla meslektaşlarımızın kamu görevinden
çıkarılması kabul edilemez… Meslektaşlarımıza yönelik OHAL rejiminin devamı niteliğindeki
hukuksuz uygulamalara son verilsin" dedi.

1 Eylül yasaklamaları

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında
düzenlenmek istenen barışçıl gösteriler 8 ilde
engellendi. İstanbul’da 5 Eylül’de Bakırköy
Özgürlük Meydanı’nda yapılması planlanan ve
düzenleme komitesinde çok sayıda sivil toplum
örgütü ve siyasi partinin yer aldığı miting
öncesinde, Bakırköy Kaymakamlığı 2-6 Eylül

tarihlerini kapsayan “eylem ve etkinlik yasağı” kararı aldığını duyurdu. Kaymakamlık,
yaptığı yazılı açıklamada 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine yalnızca “1 Eylül’de izin
verileceğini” ilan etti! Eskişehir Valiliği de 1 Eylül tarihinden itibaren 15 gün süreyle kentte
tüm eylem ve etkinliklerin “kamu güvenliği” gerekçesi ile 15 süreyle yasaklandığını duyurdu.
Hakkari ve Van’da da devam eden eylem ve etkinlik yasakları valilikler tarafından 15’er gün
süreyle daha uzatıldı. Bitlis Valiliği, kent genelinde yapılacak tüm eylem ve etkinliklere 30
Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında “mülki idare“ izni zorunluluğu getirdi.

AİHM Türkiye’yi İmam Üçdağ
başvurusunda mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sosyal
medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf
nedeniyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla
açılan davada 6 ay 22 gün hapis cezasına
çarptırılan Diyarbakır’ın Sur ilçesinde görevli



imam Resul Üçdağ’ın başvurusunu karara bağladı; Türkiye’yi mahkum etti. Mahkeme,
Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesi
ile ifade ve düşünce özgürlüğünün korunmasıyla ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine ve
Türkiye’nin imama 6 bin 736 euro tazminat ödemesine hükmetti. Üçdağ’ın yerel mahkeme
kararını temyiz talebi ve Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru zamanaşımı
gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

FOX TV muhabiri AKP’nin basın
toplantısına alınmadı

FOX TV muhabiri Barış Kaya, AKP’nin
Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından
parti sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın
toplantısına alınmadı. 17-25 Aralık yolsuzluk
soruşturmaları ile ilgili eski Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın açıklamalarını
soracağını dile getiren gazeteci, Çelik’in
talimatıyla toplantıya alınmadı.

Ziya Çiçekçi Davası
Gazeteci Ziya Çiçekçi’nin Almanya'da yayın yapan Yeni Özgür Politika gazetesinin sosyal medya
hesaplarındaki paylaşımlardan sorumlu tutularak "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla
yargılandığı dava..

Mahkeme: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu : Bülten yayına hazırlandığı sırada duruşma sonucuna henüz ulaşılamamıştır.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

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

7 Eylül Salı, Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi

İdris Yayla Davası
2016 yılında kayyım operasyonlarına karşı Batman’da yapılan basın açıklaması nedeniyle,
aralarında eylemi takip eden Jiyan Haber İmtiyaz Sahibi İdris Yayla’nın da bulunduğu 28 kişinin
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı dava…

7 Eylül Salı, Batman 1. 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…



7 Eylül Salı, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi

TV10 Çalışanları Davası
KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı Kemal Demir ve çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı dava…

9 Eylül Perşembe, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Ahmet Sever Davası
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski Basın Başdanışmanı Ahmet Sever’in “İçimde
Kalmasın/Tanıklığımdır” kitabı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine
hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

9 Eylül Perşembe, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Gazeteci Deniz Yücel
Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in "Gezi İddianamesiyle" ilgili 20 Şubat 2019 tarihinde paylaştığı
bir tweet gerekçe gösterilerek “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın
ikinci duruşması....

9 Eylül Perşembe, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi


