
Beraat eden hak savunucuları tekrar hakim karşısında 

Gezi Parkı Davası 
PEN Norveç, yeniden görülmeye başlanan Gezi Parkı davasının ilk 
duruşmasını gözlemliyor  

Yazar: Çiçek Tahaoğlu 
Tarih: 21 Mayıs 2021 
 
16 hak savunucusunun yargılandığı Gezi davası tekrar görülmeye başlandı. 

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün gerçekleşen ilk duruşmada, 4 yıldır tutuklu bulunan iş insanı 
ve hak savunucusu Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verildi. Mahkeme heyetine başkanlık 
eden hakim Sercan Karagöz, karara muhalefet şerhi koyduğunu açıkladı. 

Duruşmada hakkındaki tutukluluk kararıyla ilgili konuşan Kavala “aleyhime hiçbir delil olmamasına 
rağmen, Gezi davasından beraat etmiş olmama rağmen, AİHM’nin tutuklanmamın hak ihlali olduğuna 
hükmetmesi ve derhal serbest bırakılmamı talep etmesine rağmen, cezaevinde tutulmam gerekli görüldü. 
Suçlamalar değişiyor, bayrak yarışlarında bayrağın elden ele geçmesi gibi farklı yargıçlar ve mahkemeler 
yere düşürmeden tutukluluğumu birbirlerine geçiriyorlar” dedi. 

Bir sonraki duruşma 6 Ağustos 2021’de görülecek. Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin karar ise 15 Haziran ve 
12 Temmuz tarihlerinde dosya üzerinden incelenecek. 

Avukatlar: Mahkeme tekrar beraat kararı verebilir  

Duruşmada söz alan sanıklar haklarındaki beraatin bozulmasına ilişkin kararı reddettiklerini söylerken, 
avukatlar yeniden başlayan bu yargılamada mahkemenin tekrar beraat kararı verebileceğini vurguladı. 

Yargılanan hak savunucularına yönelik suçlamalara ilişkin somut delillerin olmadığını belirten avukatlar, 
beraat kararının da “hukuka aykırı delillere” dayandırıldığını hatırlattı. Beraatin bozulmasının siyasi bir 
karar olduğunu vurguladı. 

Beraat kararı bozulmuştu 

Gezi ana davasında toplam 16 hak savunucusu yargılanıyordu. 18 Şubat 2020’de görülen karar 
duruşmasında, yurtdışında yaşayan yedi kişinin dosyasının ayrılarak ayrı bir dava olarak görülmesine karar 
verildi. Diğer dokuz kişi ise beraat etti. 

Ancak beraat kararından birkaç saat sonra, 840 gündür tutuklu bulunan sanık Osman Kavala başka bir 
soruşturma gerekçe gösterilerek tekrar tutuklandı. Dokuz kişi hakkındaki beraat kararı ise 22 Ocak 
2021’de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle bozuldu.  

28 Nisan 2021’de ise İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi yurtdışında yaşayan 7 sanıığın dosyasının 
yeniden başlayacak Gezi davasıyla birleştirilmesine karar verdi.  



Gezi eylemlerine destek veren Beşiktaş futbol takımı taraftar grubu Çarşı davasından yargılanan 35 kişi 
hakkında verilen beraat kararı da yine 28 Nisan 2021’de Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce bozuldu. 

Dosyaların birleşmesi hususu değerlendirilecek 

Duruşma savcısı, Kavala’nın tutukluluğunun devamı yönünde mütalaa verdi. Ayrıca Çarşı davası 
dosyasının birleştirilme hususunun değerlendirilmesi için incelenmesini istedi. 

Yaklaşık beş saat süren duruşmanın ardından mahkeme, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar 
verdi. 7 ay tutuklu kalan Bernard Van Leer Vakfı Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu hakkındaki yurtdışı çıkış 
yasağının kaldırılması talebini de reddetti. 

Mahkeme, dosyanın Çarşı davasıyla birleşip birleşmeyeceğini dosyayı inceledikten sonra önümüzdeki 
süreçte değerlendirecek. 

 


