Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni

(Sayı

21/16, 20 Mayıs 2016)
Geçen hafta neler oldu?
*** Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği teklifi Meclis Genel Kurulu’nda 376 oyla
kabul edildi. Böylelikle Meclis gündemindeki 138 vekile ait 667 fezleke kapsamındaki
dokunulmazlıklar, Erdoğan’ın yasayı onamasının ardından kaldırılacak.
*** Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın AKP genel başkan
adayı olduğu açıklandı. Adaylığının ardından ilk mesajı ‘Cumhurbaşkanı ile uyum’ olan
Yıldırım, hafta sonu yapılacak olağanüstü kongrede genel başkan seçildikten sonra
Erdoğan tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek.
*** Sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar sürerken bu hafta Hakkari ve üç ilçesinde bazı
bölgeler 18 Mayıs ile 1 Haziran 2016 tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
7 Haziran 2015’te başlayan çatışmalı süreçte hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin
sayısı 13 Mayıs 2016 itibariyle 504’e ulaştı. Sivillerin de hedef olduğu operasyonlar
nedeniyle çatışma bölgelerindeki 23 ilde 13 bin 311 esnaf işyerlerini kapattı.
*** Nisan ayında hükümetin “güvenlik” harcamaları 304 milyon TL olurken, sokağa
çıkma yasakları ve çatışmaların yaşandığı bölgelerindeki kentsel dönüşüm projeleri de
hızla sürüyor. Diyarbakır ve Şırnak’ta dört yeni ‘polis güvenlik noktası’ için yaklaşık 40
bin metrekarelik alanda ‘acele kamulaştırma’ kararı alındı. Daha önce de yürütülen
güvenlik politikaları kapsamında Diyarbakır’ın 18 mahallesi kamulaştırılmıştı.
*** BM İşkenceye Karşı Komite (UNCAT) 4. Periyodik İncelemesinin raporunu yayımladı.
Raporda, cezasızlığa dikkat çekildi ve çözüm sürecinin bitmesinin ardından yaşanan hak
ihlallerine ve sivil ölümlere ait endişeler dile getirildi. Öte yandan BM İnsan Hakları
Yüksek Komiserliğinin çatışma bölgelerindeki hak ihlalleriyle ilgili bağımsız
araştırmacılara izin verilmesi çağrısı Türkiye tarafından kabul edildi.
*** MİT tırları haberleri nedeniyle mahkum olan Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki
kararın gerekçesi açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, “Milli güvenlik ile ilgili
hassasiyet ve sakıncaların had safhada olduğu bir süreçte söz konusu haberlerin
yasaklanmasının demokratik toplum düzenine aykırı olmadığını, meşru amaca uygun olup
orantılı olduğunu” savundu.
*** Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şermin Soydan’ın tutuklanmasıyla cezaevindeki
gazetecilerin sayısı 37’ye yükseldi. Ajansın İnternet sitesi 40. kez erişime engellendi.
*** Gazi Mahallesi'nde polisin açtığı rasgele ateş sonucu evinin balkonunda göğsünden
vurulan Pınar Gemsiz hayatını kaybetti.
*** Paralel yapı operasyonlarıyla gündeme gelen kayyum atamaları üniversitelere
sıçradı. YÖK, ‘kötü yönetim’ gerekçesiyle Haliç Üniversitesi’nin faaliyet iznini geçici
olarak durdurdu. Üniversitenin yönetimi, garantör okulu olan İstanbul Üniversitesi’ne
devredildi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNCAT hak ihlalleri için bağımsız soruşturma istedi
BM İşkenceye Karşı Komite'nin (UNCAT) 4. Periyodik İncelemesi Raporu yayımladı.
Raporda, Türkiye'deki cezasızlığa dikkat çekildi ve çözüm sürecinin bitmesinin ardından
yaşanan hak ihlallerinin, özellikle de sivil ölümlerin sorumlularının yargı önüne
çıkarılması gerektiğinin altı çizildi.
Faili meçhul cinayetlerin akıbetine ve soruşturmalarının neticesine işaret eden komite,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına da yansıdığı şekilde etkin
soruşturma yapılmadığı yönündeki endişesini vurguladı. İşkence iddialarının yetkili
konumdaki kişileri de kapsayacak şekilde soruşturulmasını isteyen komite, suçlu
bulunmaları halinde eylemlerine uyan ağırlıkta bir cezaya çarptırılmalarını talep etti.
Sokağa çıkma yasaklarının sivil halkın yaşamına yönelik olumsuz etkileri ve hak
ihlallerine yol açmasına değinilen raporda, buna ilişkin etkin önlemler alınması talep
edildi. Detaylı rapor için tıklayınız (İngilizce).

Erdoğan’a hakaret davaları
Aydın’da düzenlenen bir basın açıklamasında ‘Edepsiz Erdoğan’a sırtımızı dönüyoruz’
pankartı taşıdığı için hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açılan
Sultan Çoban, Didim 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 11 ay 20 gün
hapis cezasına çarptırıldı.
KESK’e bağlı Haber-Sen Genel Merkez yöneticisi Ufuk Beytekin hakkında, 10 Ekim
Ankara Katliamı protestolarında yaptığı konuşmalar nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına
hakaret’ suçlamasıyla iki ayrı dava açıldı. Beytekin, hakkındaki ilk dava kapsamında 17
Mayıs 2016 tarihinde Marmaris 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Duruşma 6 Eylül 2016’ya ertelendi. Açılan ikinci davanın ilk duruşması ise 9 Haziran
2016 tarihinde Marmaris 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Gazeteci Fatih Yağmur hakkında Twitter’dan paylaştığı “Karakteri bozuk olan
hırsızlardır”, “Evladını hırsız yapanlardır”, “Şehit babası için bile karakteri bozuk diyor”
ifadeleri nedeniyle, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, davanın ilk duruşması 5
Ekim 2016’da görülecek.
Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde gözaltına alınan Ferdi Yaşar, Bayram Aksüt, Eyüp Yıldız
ve Mehmet Sürücü “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla tutuklandı.
Öte yandan, Almanya’nın Hamburg Eyalet Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili şiirinin bazı bölümleri hakkında, Erdoğan’ın başvurusu
üzerine, ihtiyati tedbir kararı alındığını açıkladı.

Sosyal medya paylaşımına hapis cezası
Kobani’de çıkan bir çatışmada ölen YPG üyesi Aziz Güler’in fotoğrafını Facebook’ta
paylaştığı için Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Eğitim-Sen Tarsus Şube
Yönetim Kurulu üyesi Macide Boymul, ‘yasadışı örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla 2
yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu. Boymul, hakkında yürütülen adli soruşturma
devam ederken İlçe Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve ilçe kaymakamının oluru ile açığa
alınmıştı.

Tutuklanan DİHA muhabiri
Van’da gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şermin Soydan tutuklandı.
Böylelikle cezaevindeki gazetecilerin sayısı 37’ye; 2016 yılında tutuklanan DİHA çalışanı

sayısı 13’e yükseldi. Soydan’ın tutuklanma gerekçesi "İşte Gever'e 'gizli' operasyon
belgesi" başlıklı haberi oldu.
Öte yandan ajansın İnternet sitesine erişim Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
tarafından 40. kez engellendi. Özgür Gazeteciler Cemiyeti, son 2 hafta içerisinde 8
gazetecinin gözaltına alındığını ve 4’ünün tutuklandığını açıkladı. Cemiyet, aynı
dönemde 5 kez yayın yasağı getirildiğini ve 4 yayın organının yasaklandığını belirtti.

Yargılanan gazeteciler
Tarsus 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Adana’da durdurulan MİT’e ait tırlarla ilgili
soruşturmayı yürüten savcıların, yargılandıkları mahkemedeki savunmalarını
yayınlayan gazeteci Arzu Yıldız’ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Yıldız’ın iki
çocuğu üzerindeki velayet ve vesayet hakkının iki yıl süreyle elinden alınmasına da
hükmeden mahkeme, savcıların savunma yaptığı görüntüleri grihat.com.tr’de
yayınladığı için yargılanan Tahir Alperen’i ise 12 bin 600 lira para cezasına çarptırdı.
Ceza ertelendi.
Anayasa Mahkemesi, ‘devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgi ve
belgeler temin etme’ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Mehmet Baransu'nun
başvurusunu reddetti. 2 Mart 2015’ten beri cezaevinde olan Baransu’nun avukatı Sercan
Sakallı, müvekkilinin ‘tutuksuz yargılanması’ için başvuruda bulunmuştu.
Tutuklu DİHA muhabirlerinden Bilal Güldem hakkında yürütülen soruşturma
tamamlandı. Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede
gazetecinin Facebook paylaşımlarının herkese açık olması, çatışma bölgelerinden yaptığı
haber ve röportajlar suç olarak nitelendirildi; Güldem’in “örgüt mensuplarına
mühimmat temin ettiği ve örgütün talimatları doğrultusunda gazetecilik yaptığı” iddia
edildi. Davanın ilk duruşması 30 Haziran 2016’da Nusaybin Sulh Ceza Mahkemesi’nde
görülecek.
Özgür Gündem Gazetesi’nin maruz kaldığı baskı ve soruşturmalara karşı dayanışma
amacıyla başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına destek veren
Ertuğrul Mavioğlu, Faruk Eren, Ayşe Düzkan, Mustafa Sönmez ve Melda Onur hakkında
soruşturma açıldı. Gazeteci, yazar, siyasetçi ve aydınların katılımıyla süren kampanyaya
katılan isimlerden her biri birer gün genel yayın yönetmenliği görevi yapmıştı.

Ankara Valiliği'nden Homofobi Karşıtı Yürüyüş'e engel
Kaos GL Derneği’nin Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla
planladığı yürüyüş Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. Valilik, yasak kararına gerekçe
olarak “Bazı kesimlerin tepki gösterilebileceğini ve provokasyonlara neden olabileceğini”
gösterdi.

Deniz Genç’i yaralayan polise soruşturma izni verilmedi
24 Mart 2015’te İstanbul Gazi Mahallesi’nde düzenlenen polis operasyonu sırasında
kullanılan gaz fişeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Deniz Genç’le ilgili İstanbul
Valiliği, şüpheli polislerin soruşturulmasına gerek olmadığına karar verdi. Valilik, “gaz
fişeğiyle hedef alınarak ateş etmenin mümkün olmadığını” savunurken, olayla ilgili
güvenlik kamera kayıtlarına da ulaşılamadığını açıkladı.

DÜŞÜNCE SUÇLARI MÜZESİNDE BU HAFTA

Gündemin gerisinde kalmayın
Düzenli olarak güncellenen müzemizden gündemi en eğlenceli biçimde takip edin.
Düşük Profilli Başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emirlerinin dışına çıkan Başbakan Davutoğlu'nu tasfiye etti.
Kendi başkanlığına kadar DÜŞÜK PROFİLLİ bir hükümet kurduruyor.
Bakın mizah dergisi PENGUEN nasıl yanıt veriyor?
Türkiye Düşünce Özgürlüğü Ağı yargılanıyor

Düşünce Özgürlüğü Ağı'nın iki sivil itaatsizlik eylemi davayla sonuçlandı. ‘Barış için
Akademisyenler'in "suç"una ortak olan, Kuşadası'ndan 46 kişi ile Ayşe Çelik'in "suç"una
ortak olan İzmir, İstanbul ve Ankara'dan 30 kişi hakkında iki ayrı dava açıldı. Düşünce
Özgürlüğü Ağı büyümeye devam ediyor.

Dünyadan:
Zunar; “Karikatüristler hükümeti devirebilseydi bu yasadışı olmaz, harika olurdu”

Malezyalı karikatürist Zunar, Cenevre'de açılan sergisini eleştiren ve onu Başbakan'a
hakaret etmekle suçlayan Malezya İletişim Bakanı Salleh’e “Ben öyle bir şey yapmıyorum,
Başbakan ve hükümet kendilerine hakaret ediyor” dedi.
Hükümeti devirmeye çalışmakla itham edilen Zunar; “Karikatüristler hükümeti
devirebilseydi bu yasadışı olmaz, harika olurdu” dedi. Bakan Malezya'nın demokratik bir
ülke olduğu ve herkesin fikirlerini ifade etmekte özgür olduğunu savunurken, Zunar
2014 yılından beri yüzden fazla insanın fikirleri nedeniyle soruşturmaya uğradığını,
gözaltına alındığını, tutuklandığını ve cezalandırıldığını hatırlattı.

AK PARTİ'DE GENEL BAŞKAN OLAMAYAN ADAYLAR TEK SES TEK YÜREK: “ŞİMDİ
TABİİ YÜKSEK PROFİLLİ OLDUĞUMUZ İÇİN...”
BUGÜNE DEK ONLARCA DARBE GİRİŞİMİNİ ATLATAN AK PARTİ, DERS VERMEYE
DEVAM EDİYOR: “BAKIN İŞTE BÖYLE YAPILIR DARBE...”
ZONGULDAK'TA BİR PASTANEYE KAYYUM ATANDI...
TÜRKİYE HEYECANLA ERDOĞAN'IN HARCAYACAĞI SIRADAKİ “KARDEŞİ”Nİ
BEKLEMEYE BAŞLADI...
AK PARTİ'DE KRİZ: BEKİR BOZDAĞ'IN BIYIĞINA KARŞI TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
BÜYÜYOR...

DÜŞÜNCE SUÇU DURUŞMALARI
•

•

Özgür Gelecek Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aslı Ceren Aslan hakkında, gazetenin 12 sayısı
ve Yeni Demokrat Gençlik dergisinin bir sayısında yer alan haber ve makaleler gerekçe
gösterilerek ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma 6 Eylül 2016’ya erteledi.
HDP eski milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Sebahat Tuncel hakkında 2013 yılında İstanbul’da
yapılan Newroz kutlamasındaki konuşması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla
açılan davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuncel’in beraatine
karar verdi.

•

•

•

•

Diyarbakır’da düzenlenen operasyon sonucu 24 Şubat 2016’da not defterinde bulunan yazı ve
telefon numaraları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan
Yurtsever Gençlik Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Muhammed Yusuf Keskin’in yargılanmasına
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Keskin’in tahliyesine karar veren mahkeme
heyeti duruşmayı 22 Eylül 2016’ya erteledi.
Üyesi olduğu Eğitim-Sen’in Ankara Garı Katliamı’yla ilgili bildirisini görevli olduğu okulda okuyan
Fadime Kaplan hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın karar
duruşması görüldü. Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaplan’ın beraatine karar verdi.
Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 19 Mart 2016’da düzenlenen Newroz kutlamasına katıldıktan
sonra haklarında ‘yasadışı örgüt propagandası’ suçlamasıyla’ dava açılan 7’si tutuklu 10
öğrencinin yargılanmasına İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Tutuklu öğrencilerin
tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Haziran 2016’ya erteledi.
Hakkâri’de, 2011 yılında yapılan KCK operasyonlarında tutuklanıp serbest bırakılan aralarında
Hakkâri Belediyesi Eş Başkanı Nurullah Çiftçi’nin de bulunduğu 20 kişinin yargılanmasına 17
Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma 26 Mayıs 2016’ya ertelendi.

Gelecek Haftanın Duruşmaları
•

•

•

•

•

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağına karşı yapılan bir yürüyüşü takip ederken gözaltına alınan ve
aralarında Kürtsat News kameramanı Baran Ok’un da olduğu 24 kişi hakkında ‘izinsiz gösteriye
katılma’, ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü adına faaliyette bulunma’
suçlamalarıyla açılan davaya 24 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edilecek.
Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 26 kamu görevlisi hakkında
hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilerek görülmesine karar verilmesinin ardından 8’i
tutuklu 34 sanığın yargılanmasına başlanan davanın bir sonraki duruşması 24 Mayıs 2016
tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Gezi Parkı eylemleri esnasında Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüşte 20 yaşındaki Mehmet
Ayvalıtaş'ın bir aracın çarpması sonucu ölmesiyle ilgili davaya 25 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 14 Ağustos 2016’da yapılan özyönetim/özerklik ilanının ardından
gözaltına alınarak tutuklanan Sur Belediye Eş Başkanları Seyit Narin ve Fatma Şık Barut’un da
aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozdukları’
iddiasıyla açılan davanın bir sonraki duruşması 26 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.
Kadıköy’de kartopu oynarken bir esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü ile
ilgili davaya 27 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam
edilecek.
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