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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	30/18,	27	Temmuz	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	 OHAL	 uygulamalarının	 en	 az	 üç	 yıllığına	 daha	 yürürlükte	 kalmasını	 sağlayacak	
düzenlemeleri	 içeren	 kanun	 teklifi,	 Meclis	 Genel	 Kurulu’nda	 kabul	 edildi.	 (Detaylar	
bültende...)	
	

***	 Bedelli	 askerlik	 tasarısı	 Meclis’ten	 geçerken	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 bedelli	
askerliğin	 seçim	 vaadi	 olduğunu	 ancak	 yurttaşların	 askerlikle	 bağının	 tümden	
kopmasını	doğru	bulmadığını	söyledi;	“Bu	millet	asker	bir	millettir	ve	onun	ruhundaki	o	
hassasiyeti	kaybetmek	istemiyoruz."	dedi.		
	

***	24	Haziran	seçimlerine	ittifakla	giren	muhalefet	partilerinde	tartışmalar	sürüyor.	İyi	
Parti’deki	 iç	 çalkantılar	 partiyi	 olağanüstü	 kongre	 sürecine	 sokarken	 CHP	 "değişim	
isteyenler	ve	 istemeyenler"	olarak	 ikiye	bölündü.	 İyi	Parti	 lideri	Akşener	kongrede	aday	
olmayacağını	 açıklarken,	 CHP’de	 muhaliflerin	 kongre	 için	 gerekli	 imzayı	 topladığı	
duyuruldu.		
	

***	 Bu	 hafta	 yayınlanan	 Cumhurbaşkanlığı	 kararnameleriyle	 RTÜK,	 Kültür	 ve	 Turizm	
Bakanlığı'na;	 TRT	 ise	 Cumhurbaşkanlığı	 İletişim	 Başkanlığı'na	 bağlandı.	 Gazetecilerin	
tüm	 faaliyet	 ve	 haklarıyla	 ilgili	 düzenleme	 yapma	 yetkisi	 de	 İletişim	 Başkanlığı’na	
verildi.	
	

***	Ekonomi	Bakanı	Albayrak	 “Piyasalarla	 zıtlaşmayacaklarını”	 açıkladı.	Ancak	Merkez	
Bankası	 piyasa	 beklentilerinin	 aksine	 faiz	 oranlarında	 değişikliğe	 gitmedi.	 Hemen	
ardından	lira	yüzde	3,	borsa	ise	yüzde	2'nin	üzerinde	düştü.	Dolar	4.94'ü	gördü.		
	

***	 Referandum	döneminden	 bu	 yana	 yaşanan	 diplomatik	 krizde	Türkiye	 ve	Hollanda	
ilişkilerin	 normalleştirilmesi	 kararı	 aldı.	 Almanya,	 insan	 hakları	 savunucusu	 Peter	
Steudtner	 ve	 gazeteci	 Deniz	 Yücel’in	 tutuklanmaları	 nedeniyle	 devreye	 soktuğu	
yaptırımları	kaldırdı,	Türkiye'ye	karşı	seyahat	uyarısını	hafifletme	kararı	aldı.	
	

***	 Tutuklu	 milletvekili	 Enis	 Berberoğlu’nun,	 yeniden	 milletvekili	 seçilerek	 tekrar	
dokunulmazlık	 kazandığı	 için	 yaptığı	 başvuru,	 Yargıtay	 tarafından	 reddedildi.	
Berberoğlu,	 kararı	 protesto	 için	 görüşe	 çıkmama,	 mahkemelerde	 savunma	 hakkını	
kullanmama	ve	dışarıyla	haberleşmeyi	kesme	kararı	aldı.	
	

***	 OHAL	 Komisyonu	 110	 binin	 üzerindeki	 başvurudan	 bugüne	 kadar	 26	 binini	
sonuçlandırdı.	22	bin	440	başvuru	hakkında	ret	kararı	verilirken,	sadece	1560	başvuru	
olumlu	sonuçlandı.			
	

***	OHAL	protestolarının	 sembolü	olan	 “gözaltındaki”	 İnsan	Hakları	Anıtı	 çevresindeki	
polis	 ablukası	 kaldırıldı.	 Ancak	 “özgürlüğüne”	 kavuşan	 anıtın	 hemen	 yanında	 kurulan	
mobil	karakol	ise	halen	duruyor.	
	

***	 "Casusluk"	 suçlamasıyla	 tutuklu	yargılanan	ABD'li	Rahip	Andrew	Brunson	ev	hapsi	
şartıyla	cezaevinden	çıktı.	Brunson’un	tahliye	talebi	geçtiğimiz	hafta	görülen	duruşmada	
reddedilmiş,	 Trump	 karara	 "rezalet"	 diyerek	 tepki	 göstermişti.	 Ardından	 ABD	
Senatosu’nda	Türkiye'ye	finansal	kısıtlama	uygulanması	gündeme	gelmişti.		
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“Sürekli	OHAL	Kanunu”	
Meclis’te	kabul	edildi	
	
Sona	 eren	 OHAL’in	 uygulamalarıyla	
en	 az	 üç	 yıllığına	 daha	 yürürlükte	
kalmasını	 sağlayacak	 kanun	 teklifi,	
Meclis	Genel	Kurulu’nda	kabul	edildi.	
Düzenleme	 kapsamında	 Toplantı	 ve	
Gösteri	 Yürüyüşleri	 Kanunu,	 Türk	
Ceza	 Kanunu,	 İl	 İdaresi	 Yasası	 gibi	
birçok	yasada	değişiklik	yapıldı.		

	
Valilere,	sokağa	çıkma	ve	eylem	yasaklarına	ek	olarak	kente	giriş	ve	çıkışları	yasaklama,	
kişiye	özel	sınırlama	getirebilme,	kişilerin	kentte	ne	zaman,	nerede	ve	nasıl	dolaşacağına	
karar	 verebilme	 yetkisi	 tanındı.	Mevcut	 yasaya	 göre	 OHAL	 olmadığı	 şartlarda	 24	 saat	
olan	gözaltı	süresi	48	saate	çıkarıldı.	Toplu	suçlarda	4	gün	olacak	bu	süre	12	güne	kadar	
uzatılabilecek.	
	
Kamudan	 yapılan	 ihraçlar	 da	 3	 yıl	 daha	 sürecek.	 OHAL	 döneminde	 KHK’yla	 yapılan	
ihraçlar	 konusundaki	 yetkiler	 artık	 doğrudan	 bakanlıklara	 verildi.	 Yargı	 mensupları	
Hakim	 ve	 Savcılar	 Kurulu	 tarafından,	 akademisyenler	 YÖK	 tarafından,	 bir	 bakanlıkla	
ilişkili	 olmayan	 kurumlardaki	 personel	 ise	 yetkili	 amir	 tarafından	 ihraç	 edilecek.	 YÖK,	
söz	 konusu	 düzenlemeye,	 üniversitelerin	 özerkliği	 nedeniyle	 “savunulamaz”	 olduğu	
gerekçesiyle	itiraz	etmişti.	
	
Gösteri	 ve	 eylemlerle	 ilgili	 kısıtlamalara	 “günlük	 yaşamı	 aşırı	 ve	 katlanılmaz	 derecede	
zorlaştırmama”	 şartı	 getirildi.	 Kanunda	 bir	 tanım	 ya	 da	 açıklaması	 bulunmayan	 bu	
muğlak	ifadeyle	artık	yasaklar	daha	da	kolaylaştı.	
	
Aynı	olayla	ilgili	yeniden	gözaltı	işlemi	için	“soruşturmanın	hızlandırılması”	gerekçesiyle	
savcı	 yerine	 polis	 kararı	 yeterli	 olacak.	 Ayrıca	 tutuklama	 kararına	 karşı	 yapılan	 ve	
eskiden	3	günde	sonuçlandırılan	itiraz	30	güne;	eskiden	aylık	olarak	yapılan	tutukluluk	
incelemesi	ise	90	güne	çıkarıldı.	Hakkında	soruşturma	yürütülen	kişilerin	aile	üyelerinin	
de	 telefonları	 dinlenebilecek,	 seyahat	 özgürlükleri	 kısıtlanabilecek.	 Öte	 yandan	
Cumhurbaşkanı	 yardımcıları,	 bakanlar	 ve	 yardımcıları,	 general	 ve	 amiraller,	 valiler	 ve	
kaymakamlar	ile	yüksek	yargı	üyelerinin	yargılanması	ise	izne	tabi	olacak.	Bu	ayrıcalıkla	
söz	konusu	kişiler	bir	cezasızlık	kalkanıyla	koruma	altına	alınacak.	
	
Böylece	OHAL	en	az	3	yıl	süreyle	daha	 fiili	olarak	uzatılmış	oldu.	 ‘Yerleşme	ve	seyahat	
özgürlüğü’,	 ‘toplantı	 ve	 yürüyüş	 hakkı’,	 ‘cezai	 sorumluluğun	 şahsiliği’	 gibi	 Anayasa’da	
güvence	altına	alınan	birçok	hükme	aykırı	olan	bu	düzenlemelerle	Türkiye	OHAL	ilanına	
gerek	kalmaksızın	OHAL	kanunları	ile	yönetilmeye	devam	edecek.		
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HDP'li	Ahmet	Şık'ın	
Meclis’teki	konuşması	
engellendi	
	
TBMM	 Genel	 Kurulu'nda,	 terörle	
mücadelede	 yeni	 düzenlemeler	
içeren	 yasa	 teklifinin	 görüşmeleri	
sırasında	HDP	 adına	 söz	 alan	Ahmet	
Şık	 konuşmasını	 AKP’li	 vekillerin	
saldırısı	 nedeniyle	 tamamlayamadı.	
Oturumu	 yöneten	 AKP'li	 Meclis	

Başkanvekili	Mustafa	Şentop	da	Şık'ın	mikrofonunu	kapattı.	Konuşması	engellenen	Şık'a	
iki	birleşime	katılmama	cezası	verildi.	
	
Şık	 engellenen	 konuşmasında	 kanun	 teklifini	 "darbecilerin	 basit	 bir	 karikatürü"	 olarak	
nitelendirdi,	“Hakikati	söyleyenlere	yönelik	saldırganlığınızı	ise	acizliğinizle	besliyorsunuz.	
Ahlaksızlığınızı,	 yeterli	 gelmediğini	 biliyor	 olsanız	 da,	 yüzsüzlükle	 sıvıyorsunuz"	 dedi.	
Konuşmanın	tamamı	için;	https://goo.gl/ib4B5o	
 

	
Geçen	 yıl	 yapılan	 iç	 tüzük	 değişikliği	 ile	 Meclis’teki	 konuşmalara	 getirilen	
yaptırımlar	 Anayasal	 güvence	 altındaki	 kürsü	 dokunulmazlığını	 ortadan	
kaldırıyor.	 Meclis’te	 çoğunluk	 kimde	 ise	 ‘Cumhurbaşkanına,	 devlet	
organlarına	 hakaret’,	 ‘bölünmez	 bütünlüğe	 aykırılık’	 gibi	 gerekçelerle	 her	
eleştiriyi	cezalandırabiliyor.	Ve	buna	itiraz	edilebilecek	bir	hukuki	mercii	bile	
yok.	Bu	kapsamda	ilk	ceza,	"Kürt"	ve	"Kürdistan"	kelimelerini	kullanan	HDP'li	
Osman	Baydemir’e,	ardından	da	"Ermeni	Soykırımı"	ifadesini	kullanan	HDP'li	
Garo	Paylan'a	verilmişti.	Şimdi	de		“İktidar	olmanın	yarattığı	kibrinizi	yalan	ve	
cehaletle	yoğuruyorsunuz”	diyen	HDP’li	Şık’a...		
	

	
Genç	kadın	çektiği	video	
nedeniyle	‘Atatürk'e	
hakaret’ten	tutuklandı	
	
Anıtkabir’de	 bir	 arkadaşına	
göndermek	 üzere	 çektiği	 videoda	
Atatürk’e	 hakaret	 ettiği	 gerekçesiyle	
gözaltına	 alınan	 23	 yaşındaki	 Safiye	
İnci,	 	 ‘5816	 Sayılı	 Atatürk	 Aleyhine	
İşlenen	 Suçlar	 Hakkındaki	 Kanuna	
muhalefet’	 suçlamasıyla	 tutuklandı.	

İnci,	 videoda	 “(Anıtkabir’e)	Geldiğim	 için	 çok	utanıyorum.	Çok	 ısrar	ettikleri	 için	geldim.	
Atatürk'ü	 zerre	 kadar	 sevmiyorum.	 Türkiye'yi	 de	 Atatürk	 kurtarmadı.	 Hani	 Tayyip'i	
sevmeyen	Atatürkçüler	var	ya…	Atatürk	Tayyip'in	boku	bile	olamaz”	ifadelerini	kullanıyor.	
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Söz	 konusu	 kanunda	 “Atatürk'ün	 hatırasına	 alenen	 hakaret	 eden	 veya	 söven	
kimse	bir	yıldan	üç	yıla	kadar	hapis	cezası	ile	cezalandırılır”	hükmü	bulunuyor.	
5816	Sayılı	Kanun;	ceza	kanunlarında	“devlet	aleyhine	 işlenen	suçlar”	olarak	
tanımlayabileceğimiz	 TCK	 299,	 TCK	 301	 vb.	 kanun	 maddeleri	 gibi	 ifade	
özgürlüğü	 konusundaki	 yasal	 engellerden	 biri.	 “Hakaret”,	 “tahrik”,	
“düşmanlık”,	 “teşvik”,	 “saygı”	 gibi	 tartışmalı	 kavramların	 hürriyeti	 bağlayıcı	
cezai	 müeyyidelere	 konu	 olması	 kaçınılmaz	 olarak	 düşünceyi	 açıklama	
özgürlüğünün	 kısıtlanmasıyla	 sonuçlanıyor.	 Keza	 AİHM’in	 5816	 Sayılı	
Kanunla	ilgili	olarak	ifade	özgürlüğü	ihlali	kararları	da	mevcut.	
	

“Hakaret	 suçu”nun	 ceza	 hukuku	 kapsamında	 olması	 dahi	 tartışma	 konusu	
iken	 -AİHM	 para	 cezalarını	 bile	 ölçüsüz	 buluyor-	 yaşanılan	 örnekte	 olduğu	
gibi	 soruşturma/yargılama	 sürecinde	 tutuklama	 yaptırımına	 başvurulması	
ise	başlı	başına	bir	sorun.		
	

	

	
Berna	Laçin’e	“dini	
değerleri	aşağılama”	
iddiasıyla	dava	açıldı	
	
Sinema	 ve	 tiyatro	 oyuncusu	 Berna	
Laçin	 hakkında,	 idam	 karşıtı	 tweet’i	
nedeniyle	1	yıla	kadar	hapis	istemiyle	
dava	 açıldı.	 Ardı	 ardına	 gelen	 çocuk	
istismarı	 haberlerinin	 ardından	
yeniden	başlayan	idam	cezasının	geri	
getirilmesi	 tartışmasına	 tepki	

göstererek	 “İdam	 çözüm	 olsaydı,	 Medine	 toprakları	 tecavüzde	 rekor	 kırmazdı!	 Devlet,	
tribün	 sesleriyle	 toplum	 inşa	 etmez!”	 diyen	 Laçin	 bu	 paylaşımı	 nedeniyle	 ‘halkın	 bir	
kesiminin	benimsediği	dini	değerleri	alenen	aşağılamak’la	suçlandı.	
	
İstanbul	 Anadolu	 59.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi	 tarafından	 kabul	 edilen	 iddianamede	
savcılık	“Müslümanlar	için	kutsal	değeri	bulunan	bir	şehirle	ilgili	ifadelerin	kamu	barışını	
bozmaya	elverişli	nitelik	taşıdığını”	öne	sürdü.	Laçin	hakkında	açılan	soruşturmayla	ilgili	
olarak	“Medine	deyince	neden	bir	Arap	kenti	olarak	algılamıyorsunuz	da	doğrudan	İslamla	
bağdaştırıyorsunuz!	 İsveç’le	 ilgili	bir	 şey	 söylesek	Hristiyanlara	mı	 laf	 söylemiş	oluyoruz”	
demişti.	
	

HDP	Eş	Genel	Başkanı	
Buldan’a	“soruşturmayı	
eleştirmekten”	
soruşturma	
	
Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	
Halkların	 Demokratik	 Partisi	 (HDP)	
Eş	 Genel	 Başkanı	 Pervin	 Buldan	
hakkında,	 HDP’li	 vekillere	 açılan	
soruşturmaları	 eleştirdiği	 konuşması	
nedeniyle	soruşturma	başlattı.	HDP’li	
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dört	vekil	hakkında	operasyonlarda	öldürülen	PKK’lilerin	cenaze	törenlerine	katıldıkları	
gerekçesiyle	 soruşturma	 başlatılmıştı.	 Buldan,	 21	 Temmuz	 günü	 partisinin	 Van’da	
toplanan	 Meclis	 grubunda	 yaptığı	 konuşmada	 “Cenaze	 törenlerine	 katılmak,	 bizim	
kültürümüzde	olan	bir	şeydir.	Bu	bizim	en	büyük	görev	ve	sorumluluğumuzdur.	İnsanların	
yaşamını	 yitirmemesi	 için	 yürüttüğümüz	 büyük	 bir	 mücadele	 var.	 Bu	 çatışmalı	 süreçte	
insanlar	 hayatını	 kaybediyorsa,	 insanlarımızın	 aileleri	 ile	 birlikte	 olmak	 bizim	
sorumluluğumuzdur”	demişti.			
	

Tahir	Elçi	için	yapılan	
eyleme	‘Erdoğan’a	
hakaret’ten	ceza	
	
Diyarbakır	 Baro	 Başkanı	 Tahir	
Elçi'nin	 öldürülmesini	 protesto	
etmek	amacıyla	İzmir’de	2015	yılında	
düzenlenen	eyleme	katılanlardan	7’si	
attıkları	 sloganlar	 nedeniyle	
‘Cumhurbaşkanına	 hakaret’ten	
mahkum	oldu.	

	
Torbalı	3.	Asliye	Ceza	Mahkemesi'nde	görülen	davada	15	kişi	beraat	ederken	7	kişiye	ise	
1	yıl	2	ay,	1	yıl	ve	11	ay	10	gün	hapis	cezaları	verildi.	Mahkeme	“hırsız	ve	katil”	sözlerinin	
ifade	özgürlüğü	kapsamında	değerlendirilmesinin	mümkün	olmadığını	savundu.	Cezalar	
ertelenirken	 aynı	 eylemden	 dolayı	 İzmir	 13.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	 'örgüt	
propagandası'	suçundan	açılmış	bir	dava	daha	bulunuyor.	
	

“Benim	 Varoş	 Hikayem”	
filmine	dava	açıldı	
	
"Benim	 Varoş	 Hikayem"	 filminin	
yönetmeni	 Yunus	 Ozan	 Korkut	 ve	
filmin	 beş	 oyuncusu	 hakkında	 ‘suçu	
ve	 suçluyu	 övmek’	 iddiasıyla	 dava	
açıldı.	 Korkut,	 Twitter	 hesabı	
üzerinden	 yaptığı	 açıklamada	
davanın	 ilk	 duruşmasının	 30	 Ocak	

2019	tarihinde	Ceyhan	Adliyesi’nde	görüleceğini	duyurdu.	Korkut'un	yazıp	yönettiği	ve	
görüntü	 yönetmenliğini	 üstlendiği	 film	 Adana’nın	 Ceyhan	 ilçesinin	 “varoş”	 olarak	
adlandırılan	 bölgesinde	 yaşayan	 insanları	 konu	 ediyor,	 karakterlerin	 hikayeleri	 kendi	
ağızlarından	aktarılıyor.	
	

“Kürdistan	Tarihi”	
kitabına	17	yıl	sonra	yine	
yasak	
	
Kürt	 Araştırmaları	 Merkezi	
tarafından	 hazırlanan	 ve	 Avesta	
Yayınları’ndan	 çıkan	 “Kürdistan	
Tarihi”	 kitabı,	 17	 yıl	 sonra	 yeniden	
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yasaklandı.	Karar	Ayvalık	Sulh	Ceza	Hakimliği	tarafından	verildi.	Kitap	2001	yılında	da	
İstanbul	Devlet	Güvenlik	Mahkemesi	(DGM)	tarafından	toplatılmış,	yapılan	yargılamada	
yayınevine	 para	 ve	 hapis	 cezası	 verilmişti.	 Rusça’dan	 çevrilen	 ve	 editörlüğünü	 M.S.	
Lazarev	ile	Ş.X.	Mıhoyan’ın	yaptığı	eser	ilk	baskısını	2001’de,	beşinci	ve	son	baskısını	da	
2015	yılında	yapmıştı.	

	
Bir	haftada	267	sosyal	
medya	kullanıcısına	
soruşturma	
	
İçişleri	 Bakanlığı,	 16-23	 Temmuz	
tarihleri	 arasında	 sosyal	 medya	
paylaşımları	 nedeniyle	 267	 kişi	
hakkında	 soruşturma	 başlatıldığını	

duyurdu.	 403	 sosyal	 medya	 hesabı	 hakkında	 yapılan	 incelemeler	 sonucu	 açılan	
soruşturmalarda	sosyal	medya	kullanıcılarına	‘örgüt	propagandası’,	‘hakaret’,	‘halkı	kin,	
nefret	 ve	 düşmanlığa	 sevk’,	 ‘devletin	 bölünmez	 bütünlüğüne	 kast’	 gibi	 suçlamalar	
yöneltildi.	

	
Erişim	yasakları		
	
Tekirdağ'ın	Çorlu	ilçesinde	24	kişinin	
hayatını	 kaybettiği	 tren	 kazasıyla	
ilgili	 haberlerin	 yer	 aldığı	 9	 ayrı	
internet	adresine	Ankara	3.	Sulh	Ceza	
Hakimliğince	 erişim	 engeli	 getirildi.	
Prof.	 Dr.	 Yaman	 Akdeniz’in	

Twitter’dan	 duyurduğu	 yasak	 kararı	 Unitek	 İnşaat	 Sanayi	 ve	 Ticaret	 A.Ş.’nin	 talebiyle	
alındı.	
	
Hürriyet	 gazetesi	 okur	 temsilcisi	 Faruk	Bildirici,	 gazetenin	 haberlerine	 yönelik	 olarak,	
2014’ten	 beri	 getirilen	 erişim	 engellerinin	 sayısının	 2047’ye	 ulaştığını	 açıkladı.	 Son	
olarak	gazetenin	internet	sitesinde	yayınlanan	“Türgev’e	tahsis	edilen	binadan	arsa	çıktı”	
ve	“Hakkında	gözaltı	kararı	verilen	140	Yargıtay	üyesinin	ismi	belli	oldu”	başlıklı	haberler,	
Ankara	1.	Sulh	Ceza	Hâkimliği	ve	İstanbul	8.	Sulh	Ceza	Hâkimliği	tarafından	yasaklandı.	

	
İzmir,	Ankara	ve	
Osmaniye’de	homofobik	
bildiriler	dağıtıldı	
	
İzmir,	 Ankara	 ve	 Osmaniye’de	
homofobik	 nefret	 söylemi	 içeren	
imzasız	 bildiriler	 dağıtıldı.	 İzmir	
Alsancak’ta	 “Homoseksüellik	
iğrençliktir	 ve	 iknayla	 vazgeçilebilir”	
yazılı	 bildiriler	 sokakta	 dağıtılırken,		

Ankara	 ve	 Osmaniye’de	 ise	 “Homoseksüellik	 tehlikesi”	 ve	 “Eşcinselliğe	 ve	 eşcinsel	
kuruluşlara	 hayır”	 başlıklı	 bildiriler	 evlerin	 posta	 kutularına	 bırakıldı.	 Bildirilerde	
eşcinsellerin	 “İngiliz	 derin	 devleti”	 tarafından	 desteklendiği	 iddia	 edildi,	 eşcinseller	
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“cinsel	 sapık”	 ifadesiyle	hedef	 alındı.	Benzer	bildirilerin	 İskenderun,	Adana	ve	Antakya	
gibi	şehirlerde	de	dağıtıldığı	öne	sürüldü.	

	
Valilik	Munzur	
Festivali’ni	yasakladı	
	
Bu	 yıl	 18’incisi	 düzenlenmesi	
planlanan	 Munzur	 Kültür	 ve	 Doğa	
Festivali,	 Tunceli	 Valiliği	 tarafından	
yasaklandı.	 Valilik	 tertip	 komitesine	
gönderdiği	 tebligatta	 festivalin	 “terör	
örgütüne	 finans	 ve	 eleman	
kazandırdığını”	 iddia	 etti.	 Festival	

geçtiğimiz	yıl	da	valilik	tarafından	OHAL	gerekçesiyle	yasaklamıştı.	
	
AYM	Kararları	
	
Anayasa	 Mahkemesi	 (AYM),	 2014’te	
Başbakan’ın	Adana’ya	gelişi	sırasında	
düzenlenen	 basın	 açıklaması	
nedeniyle	 mahkum	 edilerek	
denetimli	 serbestliğe	 tabi	 tutulan	 üç	
çocukla	 ilgili	 hak	 ihlali	 kararı	 verdi,	
4'er	 bin	 lira	 manevi	 tazminat	
ödenmesine	hükmetti.	

	
Çocuklar	eylem	nedeniyle	Adana	4.	Çocuk	Mahkemesi	tarafından	‘2911	sayılı	Toplantı	ve	
Gösteri	 Yürüyüşleri	 Kanunu’na	 muhalefet’ten	 3	 ay	 10’ar	 gün	 hapse	 mahkum	 edilmiş,	
ceza	 üç	 yıl	 süreyle	 denetimli	 serbestliğe	 çevrilmişti.	 AYM	 kararında	 başvurucuların,	
katıldıkları	bir	barışçıl	gösteri	nedeniyle	üç	yıl	boyunca	ceza	tehdidine	maruz	kaldıkları	
ve	 bunun	 toplantı	 ve	 gösteri	 yürüyüşü	 hakkının	 kullanımında	 caydırıcı	 bir	 etki	
doğurduğu	vurgulandı.	
	
Öte	yandan	yüksek	mahkeme	cinsiyet	değişikliği	talebinin	engellenmesiyle	ilgili	yapılan	
bir	başvuruda	ilgili	yasa	maddesini	iptal	etti.	Nüfus	kaydında	kadın	olan	başvurucunun	
erkek	 kimliğine	 geçme	 talebini	 reddeden	 yerel	 mahkemenin	 Anayasa’nın	 17.	
maddesinde	güvence	altına	alınan	‘maddi	ve	manevi	varlığın	korunması	ve	geliştirmesi	
hakkı’nı	 ihlal	 ettiğine	 hükmeden	 AYM,	 başvurucunun	 talebinin	 reddine	 gerekçe	
gösterilen	kanundaki	üreme	yeteneğiyle	ilgili	ibareyi	de	Anayasa’ya	aykırı	bularak	iptal	
etti.		
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	
Takip	 ettiğimiz	 dosyaların	 duruşmaları	 adli	 tatil	 sebebiyle	 yapılmamaktadır.		
	
	


