
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 27/22, 8 Temmuz 2022)
Geçen hafta neler oldu?

● Van’ın Saray ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüse jandarma ateş açtı. 4 yaşında bir
çocuğun hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 12 kişinin yaralandığı olaya ilişkin açıklama
yapan Van Valiliği “aracın kaçmaya çalıştığını ve jandarmanın tekerlekleri hedef
aldığını” söylese de, görgü tanıkları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin açıklamaları
aracın bütünüyle ateş altına alındığını aktarıyor.

● Osmaniye’de Göç İdaresi’ne bağlı geçici barınma merkezinden 35 sığınmacının firar
ettiği açıklanırken hemen ardından ırkçı bir grubun ellerinde sopa ve kesici aletlerle
adeta “insan avı”na çıktığı görüntüler sosyal medya ve ajanslara düştü.

● İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve İzmir Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanlıklarına
gönderdiği talimatla “yabancı ülke misyonları ile yapılan görüşmeler için Dışişleri
Bakanlığı’ndan izin alınması şartı” getirdi. Talimat, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun Financial Times gazetesine yaptığı açıklama sonrası tebliğ edildi.

● Uzun yıllar sonra ilk defa yıl içinde ikinci kez zam yapılan asgari ücret, yüzde
29,3’lük artışla 5 bin 500 TL olarak açıklandı. Halbuki sendikaların verilerine göre
açlık sınırı 6.391,17 TL.

● Resmi verilere göre, Haziran ayında enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine
çıkarak yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Bir grup akademisyenin oluşturduğu Enflasyon
Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise bu oran yüzde 175,55… Öte yandan
TL’nin değer kaybı sürüyor. Dolar yeniden 17 TL bandını aşarken Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin Nebati’ye göre “ülke ekonomisi büyümeye devam ediyor”.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aynı vaadi bu hafta da tekrarladı ve yine “sabır” istedi;
“İnşallah Şubat, Mart’ta enflasyonu kontrole alacağız”.

● Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya, bir hasta yakını
tarafından silahlı saldırıyla katledildi. “Şiddetin her geçen gün arttığını, iktidarın da ne
toplumu ayrıştıran şiddet dilinden vazgeçtiğini, ne de etkili bir şiddet yasası
çıkardığını” söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) kararıyla sağlık çalışanları iki
günlük grev başlattı. Türkiye’de günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakası
yaşanırken hekimler Türkiye’yi terk etmeye devam ediyor: TTB, Haziran ayında 229,
son altı ayda da 1171 hekimin yurtdışına çıkış belgesi aldığını açıkladı.

● Avukat Servet Bakırtaş’ın bürosunda katledilmesinin ardından barolar, "Savunma,
savunmayı savunuyor" diyerek 2 gün boyunca duruşmalara girmeme kararı aldı.

● Türkiye'de Covid-19 vakaları resmi verilere göre Haziran başından bu yana 8 kat arttı.
Uzmanlar maske zorunluluğu ve duran aşılamanın hızlanması gerektiğini vurguluyor.

● Üniversite mezuniyet törenleri öğrencilere heyecan, yöneticilere korku salmaya
devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü geleneksel mezuniyet törenini iptal
etti; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, törende konuşan bölüm birincisinin
“yöneticiler siyasete değil, ilme bağlı kalmalı” sözleri sonrası öğrenciyi kürsüden
indirmeye çalıştı… Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü de her yıl

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/176359
https://www.evrensel.net/haber/465286/hacettepe-tip-fakultesi-mezuniyetinde-ogrenci-konusmasini-engellemeye-calisan-dekan-yuhalandi


Devrim Stadyumu'nda geleneksel olarak düzenlenen mezuniyet törenini “protesto
endişesiyle” bu yıl iptal etti.

● Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, “Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
Bakımından İdari Yargının Etkili Başvuru Yolu Olma Niteliği” başlıklı raporunu
yayınladı. Raporda elde edilen veriler; yasaklama kararları karşısında hak ve özgürlük
odaklı bir inceleme yapmayan ve idarenin takdir yetkisine vurgu yapan bir yaklaşıma
sahip yargının, toplantı ve gösteri hakkı ihlalleri kapsamında etkili bir başvuru yolu
olmadığını ortaya koyuyor. Detaylar…

● Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı; son yıllarda iktidarın hedef haline getirdiği
sivil toplum üzerindeki baskısını daha da arttıran 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının
Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun kapsam ve yarattığı
risklerin değerlendirildiği raporunu yayımladı. Detaylar…

● Basın İlan Kurumu, 1994'te belirlenen "Basın Ahlak Esasları"nı 28 yıl aradan sonra
güncelledi. Basın örgütleri keyfi tutumla geniş bir sansür yetkisi verildiğini ifade
ederek “Ahlak bekçiliğini reddediyoruz” dedi. Detaylar bültende…

● Bianet’in her ay basın ve sosyal medya mecralarına yansıyan heberlerden derlediği
verilere göre, Haziran 2022’de erkekler 32 kadını katletti. Detaylar…

● İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre, 2022 yılının ilk altı ayında en
az 842 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Detaylar…

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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Gazeteciler Canan Coşkun ve Barış
Pehlivan’a dava açıldı

AYM kararına uymayan; akademisyenlere,
gazetecilere, muhalif siyasilere ve hak
savunucularına verdiği hapis cezalarıyla adını
duyurduktan sonra Adalet Bakan Yardımcısı
olan hakim Akın Gürlek, DİAYDER
iddianamesini haberleştirdikleri için gazeteciler

Canan Coşkun ve Barış Pehlivan hakkında şikayetçi oldu, gazeteciler hakkında ‘terörle
mücadelede görev almış görevlilerin kimliğini açıkladıkları ve hedef gösterdikleri’ iddiasıyla
dava açıldı. İlk duruşma 27 Ekim’de İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

https://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2022/07/Toplanti-gosteri-etkili-basvuru-rapor_TR.pdf
https://www.tohav.org/Content/UserFiles/ListItem/Docs/katalog4427262-sayili-kitle-imha-silahlarinin-yayilmasinin-finansmaninin-onlenmesine-iliskin-kanun-kapsam-ve-riskler.pdf
https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/264165-erkekler-haziran-da-32-kadini-oldurdu
http://www.isigmeclisi.org/20758-2022-yilinin-ilk-alti-ayinda-181-gunde-en-az-842-isci-hayatini-kaybe
https://youtu.be/WnlN9aX9S2Q
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


Doç. Dr. Koray Başar saldırıya uğradı

Ayrımcılık karşıtı çalışmaları ve hak
savunucusu kimliği nedeniyle hedef gösterilen
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin bir önceki
Genel Başkanı Doç. Dr. Koray Başar saldırıya
uğradı. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası ve Türkiye
Psikiyatri Derneği ortak bir açıklama yaparak,
Başar’ın organize bir grup tarafından planlı bir

saldırıya maruz kaldığını belirterek, “Ne kadar tehdit ve saldırı altında olursak olalım,
bilimselliğimizden, değerlerimizden ve hekim kimliğimizden taviz vermeyeceğiz” denildi.

Düğünün ardından tutuklanan damat ve
konuklara dava açıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 12 Haziran’da
yapılan düğünden savcı “örgüt üyeliği” çıkardı;
sarı, kırmızı ve yeşil motifler bulunan şal ile
söylenen Kürtçe şarkılar nedeniyle damat ile 13
kişi hakkında dava açıldı. İlk duruşması 21
Eylül’de İstanbul 28. Ağır Ceza

Mahkemesi’nde görülecek dava kapsamında düğünün ardından damatla birlikte tutuklanan 10
kişi “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” ile; düğünde sahne alan 3
müzisyen de “örgüt propagandası yapmak” ile suçlanıyor.

Hastanede katledilen doktorla ilgili
haberlere yayın yasağı

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği, Konya Şehir
Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem
Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu
katledilmesiyle ilgili haberlere “milli güvenlik
ve kamu düzeni” gerekçesiyle yayın yasağı
getirdi. Yani bir doktorun hastanede

katledilmesi değil, ama bunun haberleştirilmesi “milli güvenlik” sorunu oldu! Aynı hakimlik,
savcılığın isteği üzerine, soruşturmaya da ‘gizlilik kararı’ getirdi. Böylece, taraflar ve
avukatları dosya içeriğini inceleyemeyecek ve belgelerden örnek alamayacak.

DFG Haziran ayı gazetecilere yönelik hak
ihlalleri raporu yayınlandı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin Haziran ayı
gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporuna
göre; 35 gazeteci gözaltına alındı, 16’sı
tutuklandı. Bir aylık sürede 27 gazeteci
hakkında soruşturma, 5 gazeteci hakkında
dava açılırken, sonuçlanan davalarda 16

gazeteci mahkum edildi. Derneğin verilerine göre, Haziran ayında 4 yayın yasağı kararı



alınırken, 12 habere de erişim engeli getirildi. Raporun tam metnine diclefiratgazeteciler.org
adresinden erişebilirsiniz. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

RTÜK cezaları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı
ve TÜRGEV üzerinden Amerika’ya para
gönderildiği açıklamasını yayınlayan KRT TV,
Halk TV, Tele1 ve Flash TV’ye verdiği cezayla
ilgili haber nedeniyle Halk TV’ye bir kez daha

ceza verdi. Kanal, ayrıca HDP Milletvekili Mehmet Tiryaki'nin katıldığı programda Abdullah
Öcalan için kullandığı “Sayın”' ifadesi nedeniyle de para ve 3 kez program durdurma cezası
aldı. Öte yandan, Tele1 kanalına da RTÜK'ü eleştirdiği için para cezası verildi.

RTÜK’ten Mabel Matiz’in klibine yasak

Daha önce de birçok kez LGBTİ+ haklarına
açıkça desteği nedeniyle hedef gösterilen
müzisyen Mabel Matiz’in “Karakol” isimli
yeni eserine çektiği klip; "LGBTİ+'lığa
özendiriyor", "LGBTİ+ klip çekildi" gibi
söylemlerle hedef gösterildi ve ardından Radyo
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından
yasaklandı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kurulun

tüm müzik kanallarını arayarak klibi yayınlamamaları için baskı kurduğunu ve "aba altından
sopa gösterdiğini" söyledi.

“Dargeçit JİTEM Davası” cezasızlıkla
sonuçlandı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde Ekim 1995 ile
Mart 1996 tarihleri arasında 3’ü çocuk 7 sivil
ile Uzman Çavuş Bilal Batır’ın gözaltında
kaybedilmesine ilişkin aralarında dönemin
Mardin Jandarma Komando Tabur Komutanı
Hurşit İmren, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı

Mehmet Tire, Dargeçit Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut Yılmaz’ın da olduğu
18 kişinin yargılandığı dava cezasızlıkla sonuçlandı. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi
“delil bulamadı”(!), beraat kararı verdi.

Basın İlan Kurumu’ndan “Ahlak İlkeleri”
güncellemesi

Basın İlan Kurumu, ‘Basın Ahlak Esaslarına
Dair Genel Kurul Kararı’nı değiştirdi. Artık
resmi ilan yayınlayan gazetelerle birlikte, bu
gazetelerin internet siteleri ve sosyal medya
hesaplarının da ‘Ahlak Esasları’na uyması

zorunluluğu getirildi. Eski metinde yer almayan “Suçu ve suçluyu övecek, halkı kin veya

https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/dfg-2022-yili-haziran-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu


düşmanlığa tahrik edecek yayın yapılamaz” ilkesi yeni metne eklendi. Ayrıca “toplumun
temeli olan aile yapısını bozmaya”, “milli ve manevi değerlerini zayıflatmaya yönelik yayın
yapılamaz” ilkeleri de yeni metne eklendi. “Terörü özendirecek yayın yapılamaz” ilkesi ise
“terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri meşru
gösterecek şekilde yer verilemez” şeklinde genişletildi.

Gazetecilerin tutuklu meslektaşları için
yaptıkları açıklama engellendi

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve
Mezopotamya Kadın Gazeteciler
Platformu’nun 16 Temmuz'da tutuklanan 16
meslektaşlarının serbest bırakılması için
Ankara Ulus'ta yapmak istediği basın
açıklaması polis tarafından engellendi. Polis
müdahalesi sonrasında gazeteciler Deniz

Nazlım, Sibel Yükler ve Yıldız Tar darp edilerek gözaltına alındı.

HDP kongresine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,   Halkların
Demokratik Partisi’nin (HDP) “Çözüm bizde”
sloganıyla Ankara’da düzenlediği 5. Olağan
Büyük Kongresi'ne jet hızıyla soruşturma açtı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, kongrede
atılan sloganlar ile “örgüt propagandası”

yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara ve Eskişehir'de Onur Yürüyüşü'ne
müdahale

Kuğulu Park’ta gerçekleşecek Ankara 2. Onur
Yürüyüşü’ne Valiliğin yasak kararı sonrası
polis saldırdı; 46 LGBTİ+ aktivisti darp
edilerek gözaltına alındı. Eskişehir'deki Onur
Yürüyüşü’ne de polis valilik yasağını gerekçe
göstererek saldırdı; 10 LGBTİ+ aktivisti

gözaltına alındı. Onur ayı etkinlikleri kapsamında son 45 günde 582 kişi gözaltına alındı.

Katledilen meslektaşları için yürümek
isteyen sağlıkçılara polis şiddeti

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı
Ekrem Karakaya'nın katledilmesine tepki
gösteren sağlık emekçilerinin Çapa'da bulunan
İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplanarak İl
Sağlık Müdürlüğü önüne yürümelerine polis
engel oldu, eylemi takip eden gazeteciler de

polis tarafından tartaklandı, tehdit edildi.



Sur Belediyesi Eş Başkanı’nın yargılandığı
dava

Diyarbakır’da geçtiğimiz Mart ayında sivil
toplum örgütü ve sendika yöneticisi kadınlara
yönelik operasyon kapsamında tutuklanan 11
isimden biri olan ve görevden alınarak, yerine
kayyım atanan Diyarbakır Sur İlçe Belediyesi
Eş Başkanı Filiz Buluttekin’in yargılanmasına

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. “Örgüt üyeliği” ile suçlanan Buluttekin’in
bir sonraki duruşması 29 Eylül’de görülecek.

  Hakkari’de eylem yasağı

Hakkari Valiliği ilan ettiği eylem yasaklarına
bir yenisini ekledi. Kent genelinde gösteri,
yürüyüş, konser, tiyatro gibi her türlü eylem ve
etkinlik 17 Temmuz’a kadar 15 gün süreyle
yasaklandı. Salgın tedbirleri ülke genelinde
iktidar tarafından kaldırılmışken yasaklamaya

gelince salgın hatırlandı; “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”nın yanında,
“Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi” de yasağın bahaneleri arasında!...

Gazeteci Ali Ergin Demirhan beraat etti

Türkiye’nin Suriye politikasını eleştirdiği
sosyal medya paylaşımı nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan
gazeteci Ali Ergün Demirhan’ın İstanbul 55.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava
beraatle sonuçlandı.

Kaymakam ile ilgili habere erişim engeli

Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Arık’ın,
Osmaniye Kadirli Kaymakamı olduğu
dönemde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu
iddiasıyla ilgili sendika.org sitesinde
yayınlanan habere Niğde Sulh Ceza Hakimliği
tarafından erişim engeli getirildi.

AYM sokağa çıkma yasakları sırasında
katledilenlerle ilgili ihlal bulmadı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cizre’de sokağa
çıkma yasakları sırasında hayatını
kaybedenlerle ilgili başvuruda hak ihlali
olmadığına karar verdi. Şırnak Cizre’de 14
Aralık 2015 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma
yasağı 79 gün sürerken bu süre zarfında 131 bin



nüfusu bulunan ilçenin 11 mahallesi tamamen giriş-çıkışlara kapatılmış; Cudi, Nur, Sur ve
Yafes mahalleleri top atışlarıyla vurulmuştu. Yasak süresince birçok yaralı hastaneye
kaldırılamadığı ve ambulans gitmediği için hayatını kaybederken insan hakları örgütlerinin
raporlarına göre, kent genelinde 288 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan 177’si sığındıkları
evlerin bodrum katlarında 7 Şubat 2016 günü öldürüldü. Hazırlanan raporlarda, bodrumlarda
can veren insanların önce ateşli silahlarla öldürüldüğü ardından yakıldığı bilgileri yer aldı.

Boğaziçi Eylemlerine Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’nden 52 öğrencinin “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na muhalefet” ve “kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma” suçlamalarıyla yargılandığı

dava…

Mahkeme: İstanbul 49. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Dosyada mağdur sıfatıyla
yer alan üniversite çalışanı, “Şikayetçi

olmamıştım ama ismim yazılmış. Kimse bizi
hürriyetimizden yoksun bırakmadı” dedi. Bir

sonraki duruşma 12 Aralık’ta görülecek.

Sendika Yöneticilerine Açılan Dava

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES) Eş Genel Başkanı ve sendika yöneticisi 8
kişinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası”

suçlamalarıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava kapsamında Eylül

ayından bu yana tutuklu bulunan sendikanın eski
Eş Genel Başkanı Gönül Erden’in tahliye

talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuksuz
yargılanan SES Eş Genel Başkanı Selma

Atabey’in de tutuklanmasına karar verdi. Bir
sonraki duruşma 3 Ekim’de görülecek.

Nurcan Yalçın Davası

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma
yasakları döneminde yaptığı röportajlar

nedeniyle “örgüte bilerek ve isteyerek yardım
etmek” ile suçlanan gazeteci Nurcan Yalçın'ın

yargılandığı dava...

Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Savcılık gazetecinin

röportajları "örgüte manevi destek vermek"
amacıyla yaptığını iddia ederek 15 yıla kadar

hapsini istedi. Bir sonraki duruşma 22 Eylül’de
görülecek.

Sırrı Süreyya Önder Davası

Bir soruşturma kapsamındaki ifadesi ve HDP’li
milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili

protestodaki konuşması nedeniyle “devleti
aşağılamak” (TCK 301. madde) ile suçlanan

HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder’in
yargılandığı dava…

Mahkeme: Diyarbakır 4. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Savcılık esas hakkındaki
mütalaasında Önder'in cezalandırılmasını talep

etti. Duruşma 21 Eylül’e ertelendi.

Pankarta Açılan Dava

Konya’da yaşanan ırkçı saldırıda aynı aileden 7 kişinin katledilmesini kınamak için HDP’nin Van
İpekyolu ilçe binasına asılan pankart nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ile

suçlanan  ve aralarında Van İl Eş Başkanı ve İpekyolu İlçe Eş Başkanı’nın da  bulunduğu 4
HDP’linin yargılandığı dava...

Mahkeme: Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşma 27 Aralık’a ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
Bayram tatili olması nedeniyle takip ettiğimiz davaların duruşmaları bulunmamaktadır…


