
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 30/22, 5 Ağustos 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● OHAL’in ardından üç yıl boyunca yürürlükte kalan ve “toplu suçlarda” gözaltı

süresini uzatmalı olarak 12 gün olarak düzenleyen “Sürekli OHAL Kanunu”
yürürlükten kalktı. Artık gözaltı süresi 24 saati aşamayacak, “toplu” olarak işlendiği
iddia edilen suçlarda Sulh Ceza Hakimliği kararıyla üç kez birer gün uzatılmak
şartıyla en fazla 4 gün olabilecek. Ayrıca bu süre zarfında 134 bini aşkın kamu
görevlisinin ihraç edilmesini sağlayan kamudan ihraçlar konusundaki OHAL
uygulamaları da kalktı, normal disiplin prosedürleri geri geldi. Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu’na şirketlere kayyım atama yetkisi tanıyan OHAL uygulaması ise 2 yıl
daha yürürlükte kalacak.

● CHP’nin hazırladığı ekonomi raporunda, Merkez Bankası'nın 2022'de 55 milyar
dolarlık döviz satışı yaptığı belirtildi. Detaylar…

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başsavcılığı’na 2011 yılında AKP'den milletvekili
aday adayı olan Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail
Altıntaş’ı atadı.

● DAİŞ’in Kobanê’ye yönelik saldırıları üzerine 6-8 Ekim 2014’te gerçekleşen protesto
eylemleri gerekçe gösterilerek aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları ve Merkez
Yürütme Kurulu üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobanê
Davası’nın 15. duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme
heyeti, avukatını dahi tanıyamayan demans hastası tutuklu siyasetçi Aysel Tuğluk’un
ifadesini almakta ısrar etti.

● Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının internet üzerinden satıldığına
ilişkin şüpheler artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiaları soruşturmak üzere Devlet
Denetleme Kurulunu görevlendirdi; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanı görevden
alındı. Sınav iptal edildi. Kamu personeli alımlarında “mülakat” eşitsizliği ve
hukuksuluğunun yanına “çalınmış sorular” da bir kez daha eklendi.

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2011 yılında TSK’ya bağlı savaş uçaklarının
bombardımanı sonucu 34 köylünün katledildiği Roboski katliamında yakınlarını
kaybeden aileleri ziyaret ederek, ‘olayı aydınlatma’ sözü verdi.

● TÜİK, Temmuz ayı enflasyonun %2,37 açıkladı; yıllık enflasyon %79,6’ya yükseldi.
İstanbul Ticaret Odası’nın yıllık enflasyonu %99, Enflasyon Araştırmaları Grubu ise
%176 değerinde açıkladı. Türkiye'nin dış ticaret açığı Temmuz’da %144 artışla 10,5
milyar dolara yükseldi. Temmuz'da 18,6 milyar dolar ihracat ve 29,1 milyar dolar
ithalat yapıldı.

● Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu son 7 ayda 188 kadının katledildiğini,
146 kadının da şüpheli şekilde öldürüldüğünü duyurdu.

● Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan
Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Tayfun Kahraman cezaevinde 100. günü
ardında bıraktı. Gezi davası tutukluları; cezaevlerindeki 100. günlerinde adalet

https://www.dokuz8haber.net/chpden-ekonomi-raporu-merkez-bankasi-50-milyar-dolar-satti
https://twitter.com/KadinCinayeti/status/1554788326867099649


sisteminden, cezaevi koşullarına, yargılama süreci ve karara ilişkin cevapsız kalan
100 soruya yanıt istedi.

● Diyarbakır’da 8 Haziran günü Kürt gazetecilere yönelik son yılların en büyük kitlesel
gözaltı operasyonu ile tutuklanan 16 gazeteci, cezaevinde 50 günü ardında bıraktı.
Medya ve Hukuk Araştırmaları Derneği (MLSA), bu süre boyunca yaşananları
özetledi; Diyarbakır’da tutuklanan 16 gazeteci nasıl ve neden tutuklandı?

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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Ankara'da cemevlerine eş zamanlı saldırı
gerçekleştirildi

Muharrem orucunun ilk günü olan 30
Temmuz’da Ankara’da cemevlerine yönelik eş
zamanlı saldırılar düzenlendi. Ankara
Mamak’ta bir kişi, Şah-ı Merdan Cemevi’nde
ibadet sırasında saldırıda bulundu; Türkmen
Alevi Bektaşi Derneği’nde bir kadın yapılan
bıçaklı saldırıda yaralandı. Ayrıca Tuzluçayır

Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği, Türkmen
Alevi Bektaşi Derneği, Batıkent Serçeşme Cemevi’ne yönelik de saldırılar oldu. Alevi
Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu,
Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Demokratik Alevi
Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ortak bir açıklama yaparak, "Bu saldırıların
asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı yaratmak olduğunun bilincindeyiz. 2023 genel
seçimleri öncesi kaostan ve çatışmadan beslenmek istiyorlar… Alevileri her türlü insanlık
dışı asimilasyon politikasına tabi tutan, hakir gören, aşağılayan yaklaşımlarınız bu saldırılara
zemin hazırlamaktadır. Taleplerimizi kabul edin ve ibadethanelerimizi yasal statüye
kavuşturun. Elinizi, dilinizi inancımızdan ve inanç merkezlerimizden çekin. Bizi tarif
etmeyin, tanıyın!" dedi. Ayrıca, aralarında girişimimizin de bulunduğu 44 siyasi parti, dernek
ve inisiyatif ortak bir açıklama yayımlayarak; "Alevi kurumlarına ve cemevlerine yapılan eş
zamanlı saldırılar, muhaliflere, farklı inanç kimlik ve düşünce sahibi yurttaşlara yönelik,
devletin açık-gizli desteği-teşviki ile gerçekleştirilen organize saldırı geleneğinin devamıdır.
Alevilere yönelik ötekileştirme, yok sayma, asimilasyon ve cezasızlık politikalarının yarattığı
toplumsal ve siyasal iklim, bu saldırıları hem sıradanlaştırmakta hem de teşvik etmektedir. Bu
saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalı, failler bir an önce yakalanmalı, bu saldırıların

https://bianet.org/bianet/toplum/265356-gezi-tutuklularindan-100-gune-100-soru
https://www.mlsaturkey.com/tr/diyarbakirda-tutuklanan-16-gazeteci-nasil-ve-neden-tutuklandi/
https://youtu.be/rDN8UcADXBU
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


yapılabilmesini sağlayan demokrasi ve laiklik karşıtı kurumlaşmalar ortadan kaldırılmalıdır”
dedi.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Temmuz
raporu

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, ‘Temmuz 2022
Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nu
yayınladı. Raporun verilerine göre; bir aylık
sürede en az 4 gazeteci gözaltına alındı, 1
gazeteci tutuklandı. 5 ayrı davada 5 gazetecinin
yargılanmasına devam edildiği Temmuz

ayında, 1 gazeteciye soruşturma, 4 gazeteciye de yeni dava açıldı. Yargılanan gazetecilerden
2’si 2 yıl 2 ay hapis ve 10 bin 110 TL adli para cezasına çarptırıldı. 1 aylık sürede en az 1
medya organının internet sitesi kapatıldı 16 haber hakkında da erişim engeli kararı verildi.
Raporun tam metni için tıklayınız.

PAKURD Genel Başkanı 2 yıl 7 ay hapse
mahkum edildi

Kürdistani Parti (PAKURD) Genel Başkanı
İbrahim Halil Baran, 2017 yılında sosyal
medya paylaşımları ve köşe yazıları nedeniyle
gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin davada
2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baran,
Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
“devleti alenen aşağılama” suçlamasıyla

yargılandığı davaya ilişkin kendisine ve avukatına bir tebligat yapılmadığını ve mahkemenin
ifadesine dahi başvurmadığını, kararı tesadüfen öğrendiklerini belirtti.

Park nöbetinde 12 gözaltı

İstanbul’da AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin
aynı zamanda deprem toplanma alanı olan
Mehmet Akif Mahallesi’ndeki parkı yıkıp
yerine pazar alanı yapmak istediği, yurttaşların
ise yapılaşmaya açılmaması için 62 gündür
nöbet tuttuğu parka çevik kuvvet eşliğinde iş

makineleri girdi. Yurttaşlara müdahale eden polis, en az 12 kişiyi gözaltına aldı. Polis
müdahalesini takip eden BirGün muhabiri İsmail Arı da Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür
Yardımcısı tarafından hem engellendi, hem gözaltıyla tehdit edildi.

Mardin’de eylem yasağı

Mardin Valiliği kent genelinde yürüyüş, basın
açıklaması, protesto eylemi, bildiri dağıtımı
gibi her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle
yasakladı. Mülki idarenin “uygun göreceği”
etkinliklerin kapsam dışında tutulduğu, yasağa
“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”

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


ile Covid 19 salgını gerekçe gösterildi. Böylece, kent genelinde 17 Ekim 2019 tarihinden bu
yana kesintisiz uygulanan eylem ve etkinlik yasağı 1034 güne ulaşmış oldu.

Kaymakamlıktan adrese teslim yasak;
haklarını isteyen işçilere gözaltı

İstanbul Ümraniye Kaymakamlığı, haklarını
alamadıkları için çalıştıkları şirket önünde
eylem yapan işçilerin “gürültü kirliliği”
yaratabileceğini savundu, eyleme 1 ay boyunca
yasaklama getirdi. Yapı&Yapı İnşaat önünde
eylem yapan işçilere müdahale eden polis, 11
kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da 12 Furkan Vakfı gönüllüsü
gözaltına alındı

Furkan Vakfı Başkanı ve tutuklu 19 üyesi için
ülke genelinde eş zamanlı “özgürlük yürüyüşü”
gerçekleştiren Furkan Vakfı gönüllülerinden
12’si İstanbul’da “toplantı ve gösteri yürüyüşü
kanununa muhalefet” iddiasıyla gözaltına
alındı. Eylemcilerden 2’si savcılıkta, 10’u
“tutuklamaya sevk edildikleri” mahkemede
serbest bırakıldı.

Kürtçe şarkılara izin yok

Sanatçı Pervin Chakar’ın Mayıs ayında Mardin
Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde
düzenlenecek dinletisine repertuarındaki
Kürtçe şarkılar nedeniyle izin verilmedi.
Sanatçı, “Bir sanatçının repertuarında hangi
diller var diye sorgulanmaz. Bu insanlık
suçudur” dedi.

AYM önünde Gezi protestosuna polis engeli

Gezi davası tutukluları için Anayasa
Mahkemesi önünde açıklama yapmak isteyen
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) üyelerine polis müdahale etti.
Açıklamaya izin verilmemesi üzerine, AYM
karşısında bulunan Ahlatlıbel Parkı’ına geçen
meslek odası temsilcileri ile polis arasında
arbede yaşandı. Polisin çembere aldığı grup,

oturma eylemine geçerek basın açıklamasını okudu.



İşten çıkarılan işçilere polis engeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne taşeron hizmet
veren GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetleri
şirketinde işten çıkarılan işçilerin işe iade
talebiyle bir haftayı aşkın süredir belediye
önünde yaptıkları oturma eylemi, polis
tarafından Valiliğin yasak kararı gerekçe
gösterilerek engellendi.

KPSS eylemi engellendi

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda
(KPSS) çıkan soruların sızdırıldığı iddiaları
üzerine Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri
tarafından Ankara’da bulunan Yediiklim
Yayınevi önünde yapılmak istenen basın
açıklamasına polis tarafından izin verilmedi.

Görevi başında öldürülen doktorun
soruşturmasına da yayın yasağı

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği, Konya’da
görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı
sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Ekrem Karakaya'nın savcılıktaki
soruşturma dosyasına yayın yasağı getirdi.

Daha önce de Karakaya'nın katledilmesinin hemen ardından konuyla ilgili haberlere yasak
getiren aynı Sulh Ceza Hakimliği’nin ikinci yasak kararı, "milli güvenlik ve kamu düzenini
korunması ile soruşturmanın sağlıklı yürütülmesinin sağlanması” için alınmış!

HDP’li gençler tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
yürütülen bir soruşturma kapsamında, HDP
İstanbul Gençlik Meclisi üyeleri ile ilçe
yöneticilerinin evlerine 29 Temmuz’da
düzenlenen polis operasyonunda gözaltına
alınanlardan HDP PM üyesi Livan Orman ile
Gençlik Meclisi üyesi 4 kişi “örgüt üyeliği”

iddiasıyla tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

Rektörlük sansürüne itiraz eden kulüp,
rektörlük tarafından yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün açık
hava sinemasında göstermek istediği üç filmin
okul yönetimi tarafından gerekçesiz şekilde
engellenmesinin üzerine, Boğaziçi Üniversitesi
öğrenci kulüplerinin sansürlenen filmleri ortak



bir organizasyonla gösterimini yapacaklarını ilan etmelerinin ardından üniversite rektörlüğü
Sinema Kulübü’ne “etkinlik düzenleme kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle 1 ay süreyle
faaliyet engeli getirdi ve kulüp yönetim kurulu görevden alındı.

Erişim engelleri

Etkin Haber Ajansı’nın internet sitesine
Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından
“milli güvenlik ve kamu güvenliğinin
korunması” gerekçesiyle bir kez daha erişim
engeli getirildi. Böylelikle ajansın internet
sitesi toplamda 45. kez sansürlenmiş oldu.
“Bursa’da çöp evde bulunan çocuk” ile ilgili
daha önce Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 26
ve 28 Temmuz tarihli iki ayrı kararıyla erişime

engellenen 106 haberin ardından, ilgili haberlerle ilgili bir erişim engeli kararı daha verildi.
Bu kez 9 yaşındaki çocuğu evde kilitli tutan Pınar A.’nın tutuklanması ve çocuğun kardeşinin
görüşlerine yer verilen haberler, yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü‘nün
talebiyle Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. Ayrıca haberlerin
silinmesine de hükmedilirken konuya yayın yasağı getirildi. Eylül 2015’te Hürriyet
gazetesine saldıran grupta yer alan AKP’li eski Milletvekili Abdurrahim Boynukalın
hakkındaki haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişime engellendi. Boynukalın, o dönem saldırıyla ilgili tüm haberleri
de sansürletmişti. İşyerlerinde kaçak su kullandığı tespit edilen ve ceza kesilen Mersin
Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya hakkında çıkan haberler,
Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "ticari itibarı zedelendiği” iddiası ile erişime
engellendi.

  RTÜK’ten LGBTİ+ karakter içeren
animasyona inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
LGBTİ+ karakterlere yer verdiği için yayından
kaldırılması istenen Jurassic World Kretase
Kampı (Jurassic World Camp Cretaceous)
isimli Netflix dizisi hakkında inceleme başlattı.
Türkiye’de 18+ yaş sınırı ile gösterilen diziyle

ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek,
değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız” dedi.

AYM, Barış Akademisyenleri'ne verilen
disiplin cezası için hak ihlali dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), "Barış için
Akademisyenler" bildirisine imza attıkları
gerekçesiyle disiplin cezası verilen
akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal
edildiğine hükmetti. Oy birliği ile alınan
kararda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili

olduğu dönemde 733 akademisyen hakkındaki soruşturmayı bizzat yürüten ve 3



akademisyenin tutuklanmasını sağlayan AYM üyesi İrfan Fidan’ın da imzası bulunuyor.
Fidan, Kasım 2021’de Yargıtay üyeliğine seçilmiş, tek bir dosyaya dahi bakmadan Ocak
2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM üyeliğine atanmıştı.

Sendikacılara verilen ‘idari ceza’ için ihlal
kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim
Sen) üyelerinin Aydın’da gerçekleştirdiği 29
ayrı eyleme katılanlara verilen idari para
cezasıyla “Toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme hakkı”nın ihlal edildiğine karar

verdi. Aydın’da 23 Şubat 2017 ile 25 Mart 2017 tarihleri arasında 29 eylem ve etkinlikleriyle
ihraçları protesto eylemine katılan 22 kişiye her eyleme dair ayrı ayrı 227 TL idari para
cezası kesilmişti.

AYM: "Kayyım rektör" demek suç değil

Anayasa Mahkemesi (AYM), Mersin
Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı'nın
eleştirildiği eylemde kullanılan 'Kayyım
Rektör' ifadelerinin “şeref ve haysiyeti
zedeleyici ifadeler” olduğu gerekçesiyle
Mersin Üniversitesi öğrencisi İlknur Uyan'a 1
aylık uzaklaştırma ve disiplin cezası
verilmesini hak ihlali saydı. AYM ayrıca İlknur
Uyan’a 13 bin 500 TL manevi tazminat

ödenmesine hükmetti.

Aşı karşıtlarının hedef aldığı Prof. Dr. Esin
Davutoğlu Şenol’a tehdit

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin
Davutoğlu Şenol, ofisinin önüne iki adet dana
dili bırakıldığını, ölümle tehdit edildiğini ve
cinayet girişiminden şans eseri kurtulduğunu
duyurdu. Uzun süredir aşı karşıtı hesaplardan
tehdit aldığını ve suç duyurularında
bulunduğunu söyleyen Şenol; "Ancak bizim

yaptığımız suç duyuruları ‘ifade özgürlüğü’ ya da ‘adres bulunamadı’ şeklinde karşılık
buluyor… Yaşananlar; Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi konuyla ilişkili takipleri
olması gereken bakanlık ve mercilerin ben ve birkaç bilim insanına yapılan tüm şiddet dolu
tacizlere seyirci kalırken ve yargı suç kabul edip izlemezken olmaktadır” dedi. Gözaltına
alınan, elinde ölüm listesi olduğunu söylemesine ve kimi nasıl öldüreceğine dair planlar
paylaşmasına rağmen ifadesi alınıp serbest bırakılan Mustafa Yücel, "Durmak yok, yola
devam" paylaşımında bulundu. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise şüphelinin serbest
bırakılmasına, "Cezasızlık suça teşviktir. Olacaklar, serbest bırakanların sorumluluğundadır"
diye tepki gösterdi. Öte yandan Yücel, gazeteciler Zafer Arapkirli ve Ayşenur Arslan ile Türk



Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın fotoğraflarını
paylaşarak tehditlerini sürdürdü.

Kuzey Kıbrıs'ta akademisyene “Erdoğan’a
hakaret” soruşturması

Kuzey Kıbrıs’ta akademisyen Doç. Dr. Hasan
Ulaş Altıok hakkında “Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla soruşturma
açıldı. Altıok; “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki huzur ve
dostluğu bozmak kastı ile TC Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı küçük düşürmek, tahkir etmek,

nefret ve hakarete uğratmak amacıyla yazı yayıp, yayınladığı” iddiasıyla suçlanıyor. Öte
yandan Yudum Mişon isimli Kıbrıs vatandaşı hakkında da, Mersinlik bölgesinde meydana
gelen yangın sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yangın bölgelerini gezmek için
binmiş olduğu helikopterde objektiflere gülerken yansıyan fotoğrafını sosyal medya
hesabından paylaşıp hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

* Adli tatil nedeniyle önümüzdeki hafta takip ettiğimiz davaların duruşması
bulunmamaktadır…
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