
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 32/22, 19 Ağustos 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● Malazgirt zaferinin 951. yılında düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı

Erdoğan, "Ecdadımız" deyip şiirler okudu, "Ezanlar susmayacak, bayraklar
inmeyecek" dedi, 2023 seçimleri için oy istedi; Suriye'ye yönelik operasyon mesajını
artırarak yineledi ve "Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" dedi.

● Erdoğan, enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Hepimiz aynı geminin içindeyiz”
sözünü yineleyerek, sabır istedi ve ‘TL’ye dönün’ çağrısı yaptı. Erdoğan bu haftaki bir
diğer konuşmasında ise, “Faiz, kur meselesine takılırsak Türkiye'ye yazık ederiz…
Ülkemiz krizi fırsata çevirdi" dedi.

● Türk Lirasındaki değer kaybı sürüyor. dolar 18,18 lira seviyesine gelerek yıl içindeki
zirvesini yeniledi.

● Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müftülere, “Seçime dokuz ay kaldı, herkes sahada
çalışsın” talimatı verdiği iddia edildi.

● Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanmasıyla büyük tepki çeken Cumhurbaşkanı
Danışmanı AKP’li eski vekil Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı
mahkemece tescillendi.

● 424 yurttaş, HDP Milletvekili Garo Paylan'a yönelik suikast tehditlerine dair ortak
açıklama yayımladı; "Siyasi iktidarı, tüm siyasi yapıları, tüm Türkiye'yi derin devlet
ve mafya güçlerine karşı harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi. Detaylar…

● İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, “Mültecilerle ilgili 2021 yılı için
toplam 2 bin 694 ihlal tesbit ettik ve bunlar sadece ulaşabildiklerimizin çok küçük bir
parçası” dedi. Yoleri, Yunanistan tarafından mültecilere yönelik çok ciddi bir baskı ve
kötü muamele uygulandığını belirtirken bunun aynı zamanda Türkiye tarafından da
bir yansıması olduğunu söyledi.

● Aralarında hak örgütleri, barolar, meslek örgütleri ve siyasi partilerin olduğu 34
kuruluş, belediyelere kayyım atanmasına dair ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından gelen Olağanüstü Hal
(OHAL) sürecinden sonra yaşanan hukuksuzluklar ve hak ihlallerine karşı dayanışma
çağrısında bulunuldu. Detaylar…

● Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Naci İnci; öğrencilere baskı kurmaya,
okulda kadrolaşmaya, hocaları görevden uzaklaştırmaya devam ediyor. Son olarak
ekonomi bölümünün seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, görevinden üç ay
süreyle uzaklaştırıldı.

● Aydın Cezaevi yönetimi, tutuklu Fırat Çağlayan’ın ayakkabı bağcığıyla intihar ettiğini
ileri sürdü. Aynı cezaevinde tutuklu bulunan 28 yaşındaki Yılmaz Ekinci'nin de 13
Ocak’ta intihar ettiği iddia edilmişti. Cezaevlerinde son 8 ayda, 43 mahpus hayatını
kaybetti. 2014’den günümüze hapishanede “intihar ettiği” açıklanan kişi sayısı 98.

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/266222-424-yurttas-garo-paylan-a-yonelik-tehditlere-sessiz-kalinamaz
https://www.ihd.org.tr/kayyim-hukuksuzluguna-karsi-demokratik-bir-gelecek-insa-etme-cagrisi-yapiyoruz/


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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Şarkıcı Gülşen tutuklandı

Konserlerinde giydiği kıyafetler ve LGBTİQ+
haklarını savunması sebebiyle uzun süredir
hedef gösterilen şarkıcı Gülşen, Nisan ayında
verdiği bir konser sırasında ekibiyle şakalaştığı
sırada kaydedilmiş bir videoda, birlikte sahne
aldığı bir arkadaşına atfen yaptığı şakada,
"İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi,

sapıklığı oradan geliyor" ifadesi dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"
suçlamasıyla tutuklandı. Türkiye Barolar Birliği (TBB), Gülşen’in tutuklanmasının
Türkiye’de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile tutuklama tedbirinin amacı dışında
kullanımı konusunda kaygı verici bir aşamada olunduğunu bir kez daha gözler önüne
serdiğini ifade etti; “Tutuklama müessesesi, daha evvel defalarca görüldüğü üzere, bir
cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır” dedi.

Galatasaray Meydanı 4 yıldır yasak

1995 yılından bu yana gözaltında kaybedilen,
katledilen evlatları için Galatasaray
Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi
Anneleri, 4 yıldır halka kapalı, polis
ablukasında tutulan meydana ve kendilerine
uygulanan polis şiddetine ilişkin açıklama
yaptı; “İktidar, valilikler ve kaymakamlıklar
eliyle uyguladığı yasaklama kararlarını toplumu

susturmanın, kendi ideolojilerine itaate zorlamanın aracı olarak kullanıyor. Bugün her
zamankinden daha yüksek sesle hiçbir ayırım gözetmeden ‘Yasaklara hayır!’ deme zamanı…
Kim susarsa sussun, biz susmayacağız. Tanık olduğumuz zulmü anlatmak bizim için haysiyet
meselesidir" dedi.

Beraat verilen dosyada yeni dava

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik
Meclisi üyeleri ve Parti Meclisi üyelerine
yönelik yürüttüğü soruşturmada, 20 Mayıs’ta

https://youtu.be/UYz-u8k7jA4
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


tutuklanan 10 kişi arasında bulunan HDP Eğitim Komisyonu eski üyesi Çekdar Budak
hakkında, daha önce beraat ettiği dava ile takipsizlik verilen soruşturma dosyası üzerinden
yeni iddianame hazırlandı. Budak’ın partililere eğitim vermesi suçlama konusu yapıldı, polis
baskınıyla evinde yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı bulunduğu gerekçesiyle el
konulan iki kitap da iddianamede yer aldı. "Örgüt üyeliği" ile suçlanan Budak’ın
yargılanmasına 17 Kasım’da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

AYM’den Gezi tutuklularına ret

Anayasa Mahkemesi; Gezi davasında 18 yıl
hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman,
Mücella Yapıcı ve Can Atalay için verilen
tutuklama kararının hukuka aykırı olduğuna
dair başvuruyu reddetti. AYM; “kişi hürriyeti
ve güvenliği hakkının, ifade özgürlüğünün,
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme

hakkının ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği” yönündeki tedbir talepleri başvuruyu,
“açıkça dayanaktan yoksun olduğunu” öne sürerek kabul edilemez buldu.

CHP’lilere “Erdoğan ve Soylu”
soruşturması

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili
Ali Mahir Başarır, CHP eski Balıkesir
Milletvekili Mehmet Tüm ve CHP eski
İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş
hakkında, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5.’si
düzenlenen kitap fuarındaki panellerde
yaptıkları konuşmalarında Cumhurbaşkanı

Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözleri gerekçesiyle resen soruşturma
başlatıldı. Üç isim; "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve
aşağılama" ile suçlanıyor.

Sosyal medya paylaşımına açılan
soruşturma takipsizlikle sonuçlandı

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Erdoğan’a
hakaret” ile suçlanan Gaziantep Barosu
avukatlarından Bektaş Şarklı hakkında
yürütülen soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı.
Dosya kapsamında Şarklı, “AKP teşkilatları
manda yoğurdu, kozalak bal kuyruğuna girmiş.
Sultan Süleyman’dan talimat geldi ya. Fakirler!

Bugün de manda yoğurdu, kozalak balı ve medine hurması yiyemediniz değil mi? Saraylılar
sizin yerinize de yiyip şükrediyorlar…” şeklindeki paylaşımı nedeniyle suçlanıyordu.



Sosyal medya paylaşımına açılan
soruşturma

BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim
Varlı hakkında, 25 Eylül 2020 tarihinde
paylaştığı “İslamcılar zalimdir, İslamcılar
zorbadır, İslamcıların yapamayacağı kötülük
yoktur...” şeklindeki tweeti nedeniyle “halkı kin
ve düşmanlığa sevk etmek” iddiasıyla
soruşturma açıldı.

Evrensel’in resmi ilan ve reklam hakkı iptal
edildi

Basın İlan Kurumu, Evrensel gazetesine
yönelik resmi ilan ambargosunu bir adım daha
ileri taşıdı; gazetenin resmi ilan ve reklam
yayınlama hakkını tümüyle iptal etti. BİK,
yaptığı denetimlerde Evrensel gazetesi
okurlarının gazeteyi belli noktalarda toplu
olarak almasını iptal kararına gerekçe yaptı.

Gazeteci hakkındaki soruşturma
takipsizlikle sonuçlandı

Şubat ayında İstanbul’da sabaha karşı evine
düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan ve
8 gün sonra serbest bırakılan gazeteci Vildan
Atmaca hakkında 2015 ve 2016 yıllarında
yaptığı haberler gerekçe gösterilerek “örgüt
üyeliği” iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 6
ay sonra “kovuşturmaya yer yok” kararı verildi.

Mezeköy’de Jandarma müdahalesi

Aydın’a bağlı Mezeköy’de yapımına
başlanacak Jeotermal Elektrik Santraline karşı
nöbet tutan köylülere gece saatlerinde jandarma
müdahale etti, 18 köylü gözaltına alındı.
Kaymakamlık, Mezeköy’e giriş çıkışları bir
hafta yasaklarken köye gitmek isteyen Çine
Yaşam Platformu (ÇİYAP) ve Aydın Ekoloji ve
Yaşam Platformu (AYEP) üyeleri, jandarma
tarafından köye sokulmadı.



“Yasakçı Kaymakam” haberine erişim
engeli

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy’de
köylülerin protesto ettiği JES şirketine karşı
tepki gösterilmesin diye köye 7 gün giriş
çıkışları yasaklayan kaymakam, Evrensel
gazetesinin haberine erişim engeli getirtti.
Kaymakam Tuğba Polat’ın başvurusu sonrası
Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 28 Temmuz
tarihli “Köylüler JES’e Karşı Nöbete Devam
Ediyor: Kaymakamdan Köy Muhtarlarına JES

Tehdidi!” başlıklı haber erişime engellendi.

Evini yıktırmak istemeyen halka plastik
mermi

İstanbul Beykoz'a bağlı Tokatköy
Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi
kapsamında mahkemelerin yürütmeyi
durdurma kararlarına rağmen AKP'li Beykoz
Belediyesi yurttaşları evlerinden zorla tahliye
etmeye çalıştı. Evlerini tahliye etmeyen
yurttaşlara polis sert müdahalede bulundu. 16
kişi gözaltına alınırken, polis gazetecileri de

darp etti. Olaylardan görüntü almak isteyen gazeteciler, polis tarafından yaka paça alandan
çıkarıldı.

Haklarını isteyen işçilere polis müdahalesi

İstanbul Tuzla'da bulunan ETF Tekstil
çalışanlarının ödenmeyen tazminatları,
ikramiyeleri ve maaşları için 35 gündür
sürdürdüğü eyleme polis müdahale etti.
Fabrikadan mal çıkartılmak istenmesine engel
olmaya çalışan işçileri bekçi ve çevik kuvvet
darbederek, sürükleyerek alandan

uzaklaştırmaya çalıştı.

Cenazeye polis müdahalesi

Gökhan Gür için Ordu’nun Perşembe ilçesinde
düzenlenen törene polis saldırdı. Tören
sırasında biber gazı kullanan polisin tabutu
taşıyanları ve ellerinde flama olanları gözaltına
almak istemesi ve tabuta tekme atması üzerine
siyasi parti ve STK temsilcileri ile Gür’ün
ailesi araya girerek müdahaleyi önlemeye
çalıştı; 9 kişi gözaltına alındı.



“Adalet Nöbeti” eylemine engel

Adalet Nöbeti eylemlerinin 22. haftasında
İstanbul Kartal Meydanı’nda bir araya gelen
hasta ve infazları yakılan tutukluların yakınları,
polis tarafından ablukaya alındı. Polis,
kaymakamlığın yasak kararını öne sürerek,
açıklama yapılmasını engelledi.

Kamulaştırmaya karşı çıkan köylülere
soruşturma

AKP’li Süleyman Bölünmez’e ait şirketin
kömür arama faaliyetlerini sürdürmesi için
Şırnak merkeze bağlı Gundikremo köyüyle
ilgili verilen kamulaştırma kararına karşı
çıkarak tepki gösteren köylüler hakkında
“kamu malına zarar verme” iddiasıyla

soruşturma açıldı.

Fethiye MilyonFest yasaklandı

1-4 Eylül tarihleri arasında Fethiye Belediyesi
desteğiyle yapılması planan müzik festivali
MilyonFest, Valilik kararıyla yasaklandı.
Böylece son 4 ayda 16 konser/festival iptal
edilmiş oldu.

Valilik 1 Eylül konserini yasakladı

Mersin Valiliği, İnsan Hakları Derneği (İHD)
Mersin Şubesi’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü
kapsamında düzenlediği ve sanatçılar Pınar
Aydınlar ve Dodan Özer’in sahne alacağı
konseri “kamu güvenliğini tehdit ettiği”
gerekçesiyle yasakladı.

Sansür haberine sansür

Prof. Dr. Yaman Akdeniz‘in bazı haber
sitelerine gönderilen sahte mahkeme kararları
ile bazı haberlerin kaldırılmaya çalışıldığını
gündeme getirmesinin ardından konuyla ilgili
yayınlanan 141 haber, Twitter ve Facebook
paylaşımına getirilen erişim engeli ile ilgili
haberler de sansürlendi. Kahramanmaraş
Pazarcık Sulh Ceza Hakimliği, kişilik hakları
ihlali gerekçesiyle, birçok haberin daha

silinmesine karar verildi.



Hakim hakkındaki rüşvet iddiasıyla ilgili
haberlere sansür

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, sahte
faturayla kamuyu zarara uğratan 3 suç örgütüne
yönelik yapılan operasyona adı karışan ve
görevden uzaklaştırılan Sakarya Vergi
Mahkemesi hakiminin adının geçtiği haberler,
kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Vekilin boşanma haberlerine erişim engeli

AKP Erzurum Milletvekili Zehra
Taşkesenlioğlu’nun “boşanmasına ilişkin
haberlere” Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği
kararıyla erişim engeli getirildi.
Taşkesenlioğlu’nun boşandığı eşi THK
Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban sosyal
medya hesabından kendisinden toplamda 70
milyon para istenmesine karşılık

“açıklamalarda bulunacağı” bilgisini paylaşmıştı. Aynı Sulh Ceza Hakimliği, bir kaç gün
sonra da aralarında söz konusu erişim engeliyle ilgili internet sitemizde yayınlanan haberin de
içerisinde olduğu 70’in üzerindeki haberi daha sansürledi.

Derik’teki kaza ile ilgili yayın yasağı

Mardin Derik’te 20 yurttaşın yaşamını yitirdiği
kazaya ilişkin haberlere Derik Sulh Ceza
Hakimliği kararıyla yayın yasağı getirildi.
Mahkeme yasak kararına “Toplum sağlığı, milli
güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç
işlenmesinin önlenmesi” gerekçe edildi.
İktidarın ihale zengini şirketlerinden Cengiz
Holding'e ait Eti Bakır’dan çıkan TIR'ların

neden olduğu kazayla aynı gün ikisi gazeteci 21 yurttaşın yaşamını yitirdiği Gaziantep’teki
kazaya ilişkin ise benzer bir karar alınmadı.

Manisa’da gözaltında şüpheli ölüm

Manisa'da 'polise mukavemet' suçlamasıyla
gözaltına alınan Orhan Azman isimli 24
yaşındaki yurttaş, Selendi İlçe Jandarma
Komutanlığı nezarethanesinde şüpheli şekilde
yaşamını yitirdi. Gözaltında tutulan Azman'ın,
boynuna doladığı tişörtüyle nezarethane
tuvaletinin pencere demirine kendisini asarak,
yaşamına son verdiği iddia edildi. Olayla ilgili

soruşturma başlatıldı.



Abdullah Cömert’i öldüren polise 6 yıl ceza
AYM’ye yetti!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Direnişi
sırasında Hatay’da polisin attığı gaz
kapsülünün başına isabet etmesi sonucu
hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in
ailesinin hak ihlali başvurusunu kabul etmedi.
Cömert ailesinin ‘yaşam hakkının ihlali’ne
yönelik başvurusunu ‘kabul edilemez’ bulan
AYM, gerekçe olarak ise katil polis Ahmet
Kuş’a ‘takdir indirimi’ uygulanarak verilen 6

yıl 10 ay 15 günlük hapis cezası gösterildi. Cömert ailesinin avukatı Eren Can, “Failin
devletin kolluk kuvveti olduğu dosyalardaki cezasızlık politikasını gördük. Polis şiddetine
‘bilinçli taksirle’ verilen cezayı AYM, suçla orantılı olarak değerlendirmiş… Sanki çok adil
yargılama yapılmış gibi gösterdiler ama sanık polis bir gün bile tutuklu kalmadı. Hüküm
aldıktan sonra 3-4 gün cezaevine girip çıktı… Bu politika, aslında devletin suç işleyen kamu
görevlilerinin ‘siz rahat olun arkanızda ben varım’ demesinin bir sonucudur” dedi.

AYM: “Avukatsız alınan ifade ile hüküm
kurulamaz”

Anayasa Mahkemesi (AYM), adil yargılanma
hakkı çerçevesinde yapılan iki ayrı başvuruda,
hak ihlali kararı verdi. 2008 ve 2009 yıllarında
ayrı davalardan mahkum edilen Ruşen Bayar ve
Özgür Uyanık, polis merkezinde yanlarında
avukat bulunmaksızın ve işkenceyle alınan
ifadelerinin mahkumiyete gerekçe yapıldığı
iddiasıyla itirazda bulunmuştu. Polis ifadesinin

avukatsız alınmış olmasını adil yargılanma hakkının ihlali olarak değerlendiren Yüksek
Mahkeme, her iki başvuruda da hak ihlalinin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına
hükmetti. Ayrıca başvuruculara 20’şer bin lira manevi tazminat ödenecek.

3 Hak Savunucusunun Yargılandığı Dava

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör atanmasıyla ilgili 3 Şubat 2021’de İzmir’de düzenlenen
protestoda gözaltına alınanlar arasında olan 3 kadın hak savunucusu hakkında “Cumhurbaşkanına

hakaret” suçlamasıyla açılan dava…

2 Eylül Cuma, İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi


