Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni

(Sayı

23/16, 3 Haziran 2016)
Geçen hafta neler oldu?
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ve Kırşehir gezilerine Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay
başkanlarının da katılmasına gelen eleştirilere “Ben yargının da, yürütmenin de,
yasamanın da cumhurbaşkanıyım” diyerek yanıt verdi.
*** AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım’ın başkanlığında kurulan 65’inci hükümet 138 ret
oyuna karşı 315 oyla güvenoyu aldı. Yıldırım, "Anayasa ne söylerse söylesin,
cumhurbaşkanının fiili olarak siyasi sorumluluğu doğmuştur. Yeni anayasa ile sistemin
yolunu açma zamanıdır" dedi.
*** Anayasa Mahkemesi, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğinin
iptali istemini reddetti.
*** Hükümet, sokağa çıkma yasakları sırasında Sur, Silopi, Cizre, İdil ve Yüksekova’da 6
bin 320 binanın zarar gördüğünü açıkladı. Bölge illerindeki abluka ve çatışmalar
sürüyor. PKK’nin ateist ve Zerdüşt olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu
ülkede Kürt sorunu yok, terör sorun var. Operasyonlar sürüyor. Durmak yok, yola devam
diyoruz." dedi.
*** Roboski, 34 kişinin savaş uçaklarının bombardımanıyla öldürüldüğü katliamdan 4
buçuk yıl sonra bir kez daha devletin hedefi oldu. Sınır ticareti yapan siviller sınır
hattındayken havan topları ile bombalandı. Bombardımanda 2 kişi öldü.
*** Almanya Federal Meclisi, ‘1915 Ermeni Soykırımı’nın tanınmasıyla ilgili karar
tasarısını kabul etti. Oylama öncesi Başbakan Binali Yıldırım, katliamı “Aslı astarı
olmayan, 1. Dünya Savaşı şartlarında yaşanmış, her toplumda yaşanabilecek sıradan bir
olay” olarak niteledi. Tasarının onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu
karar Almanya Türkiye ilişkileri ciddi manada etkileyecek” dedi. Türkiye, Berlin
Büyükelçisi’ni geri çağırdı
*** Gezi Parkı eylemlerinin 3. yıldönümünde Gezi Parkı ve Taksim anıtı çevresi polis
barikatları ile çevrilerek yaya trafiğine kapatıldı. Taksim Dayanışması polis barikatının
önünde yaptığı açıklamada "Gezi bu ülkenin imdat çığlığı, direnme refleksi, derin bir nefes
alışıdır. Haksızlığa, adaletsizliğe, keyfiliğe, dayatmaya, baskıya karşı direnmenin adıdır”
dedi.
*** Beşiktaş Kaymakamlığı, Mimarlar Odası’nın kullanımında olan Yıldız Sarayı Dış
Karakol Binası’nın ‘derhal’ boşaltılmasını istedi. Gezi eylemlerinin yıldönümüne denk
gelen tebligatı “intikam duygusuyla zorla boşaltma girişimi” olarak değerlendiren ve polis
eşliğinde yapılan tahliye işlemine tepki gösteren oda yöneticileri gözaltına alındı.
*** Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü bu yıl gazeteci
Hasan Cemal, yayınladıkları üç kitap toplatılan Alfa Yayın Grubu ve Kırşehir'de milliyetçi
gruplar tarafından yakılan Gül Kitabevi'ne verildi.
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Erdoğan’a hakaret davaları
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımıyla Erdoğan’a hakaret
etmekle suçlanan manken Merve Büyüksaraç’ı 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına mahkum
etti. Ceza ertelendi.
Emekli amiral Türker Ertürk, 4 Mart 2015’te Aydınlık Gazetesi’nde yayımlanan
yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul 2. Asliye
Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, ceza 10 bin 500 TL
para cezasına çevrildi.
Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde çiftçilerin mağduriyetini
seslendirirken “Anamız ağladı” diye yakınması üzerine “Ananı al da git” dediği Mersinli
çiftçi Kemal Öncel’e, bir konuşmasında kullandığı ifadelerle ‘cumhurbaşkanına hakaret
ettiği’ gerekçesiyle açılan dava sonucunda 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi, ceza
ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, başbakan olduğu dönemde, “Hırsız var” yazılı bir pankart ile
protesto eden müvekkillerini darp eden Başbakanlık koruma polisleri hakkında
şikayetçi olan avukatlar Tugay Bek ve Sevil Aracı Bek hakkında Osmaniye Ağır Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı. Avukatlar polisler hakkında verilen takipsizlik kararına
karşı verdikleri dilekçe nedeniyle Erdoğan’a hakaret etmekle suçlandı.
Kocaeli’de 25 Aralık 2014’te KESK’in düzenlediği eylemde attıkları sloganlarla
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmekle suçlanan 23 kişi hakkında Kocaeli 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Ankara’da 102 kişinin yaşamını yitirdiği katliamı protesto için Van’da düzenlenen
yürüyüşlere katılan Emek Partisi (EMEP) üyesi Umut Yeğin hakkında ‘cumhurbaşkanına
hakaret’ suçlamasıyla açılan soruşturmalar da davaya dönüştürüldü.
Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında İstanbul’un fethinin 563’üncü yıldönümünde
düzenlenen törenle ilgili Twitter paylaşımı; tiyatro oyuncusu Orhan Aydın hakkındaysa
Sol haber portalındaki yazıları nedeniyle Erdoğan’a hakaret iddiasıyla soruşturma
başlatıldı.
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AKP’li vekillerden nefret söylemi
Almanya Parlamentosu’nun Ermeni Soykırımı tasarısını kabul etmesine AKP İstanbul
Milletvekili Burhan Kuzu ve Antep Milletvekili Şamil Tayyar Twitter paylaşımları ile
tepki gösterdi. Kuzu "Alman gavuru" ifadesini kullanırken, Tayyar ise "Hitler'in torunları"
şeklinde yorum yaptı.
‘Ermeni soykırımı’nın “açık ve tartışmasız bir iftira” olduğunu savunan Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ Türkiye kökenli parlamenterler için ‘sütü bozuk’, ‘kanı bozuk’ ifadelerini
kullandı.

Syriza temsilcisini mitinge çağıran HDP’lilere ceza
Syriza Genel Başkan Yardımcısı Yiannis Bournous’un, HDP’nin İzmir’de düzenlediği
seçim mitingine katılması nedeniyle ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet’ ile suçlanan HDP İl Eş Başkanı Cavit Uğur ve altı parti yöneticisi 1’er yıl hapis
cezasına mahkum oldu. İzmir 22. Asliye Ceza Mahkemesi sanıkların duruşmalardaki iyi
hallerini göz önüne alıp, cezalarını 10’ar aya indirip erteledi.

Basın özgürlüğü...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrensel ve Özgür Gündem gazeteleri ile Hayatın Sesi,
Can Erzincan TV, İMC TV, Med Nuçe TV, Strek TV, K24, Van TV, Ronahi TV ve Newroz TV
hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiası ile soruşturma başlattı.
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Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte
olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasıyla
ilgili yayın yasağı getirdi.

ÖGC Eşbaşkanı Hakkı Boltan’a soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eşbaşkanı Hakkı Boltan
hakkında, yapmış olduğu basın açıklaması nedeniyle TCK’nın 299 ve 301. maddeleri
kapsamında soruşturma başlattı.

Akademisyen ‘Osmanlı’ya hakaret’ten açığa alındı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Erbay Bardakçoğlu, sosyal
medyada İstanbul’un fethiyle ilgili “Bugün muhteşem bir uygarlık olan Doğu Roma
İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’in barbar ve bağnaz bir kabile tarafından
işgalinin yıl dönümü” ifadesini paylaştığı için ‘Osmanlı’ya hakaret’ ettiği iddiasıyla açığa
alındı.

Cezasız kalan polis şiddeti dosyaları
İçişleri Bakanlığı, Eskişehir’deki Gezi Parkı protestoları sırasında polislerce dövülen
üniversite öğrencisi Tevfik Caner Ertay’ın açtığı davada, öğrencinin kendisinin ‘kusurlu’
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olduğunu iddia etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ve şube müdürleri
Mustafa Arık ile Ayhan Karayel’in Eskişehir 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı davada bakanlık, “Davacının kanuna aykırı olarak izinsiz şekilde düzenlenen
eylem ve gösterilere bilerek ve isteyerek aktif bir biçimde katıldığını ve söz konusu zararın
davacının söz, eylem ve davranışları nedeniyle yaşandığını” savundu.
Gezi Parkı direnişi sırasında gözaltına alınan ve işkence gören gazeteci Gökhan Biçici ile
ilgili soruşturmada delillerin ‘soyut niteliği’ dolayısıyla takipsizlik kararı verildi. Gezi’de
görev başında saldırıya uğrayan 153 gazeteciden sadece 2'si bakanlıktan tazminat
kazandı, basın mensuplarına şiddet uygulayan hiçbir polis hakkında dava açılmadı.
İzmir’in Menemen ilçesinde 12 Aralık 2014 tarihinde polis tarafından vurularak
öldürülen Emrah Demir’e ait kıyafetlerin de içinde olduğu delil poşetinin imha edildiği
ortaya çıktı. Delillerin dosya savcısının sözlü talimatıyla Jandarma tarafından yakılarak
imha edildiği belirlendi.

Yasaklanan etkinlikler
Furkan Vakfı’nın İskenderun’da 'İstanbul'un Fethi ve Fetih Nesli' konulu konferansa
güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Ayrıca Antalya ve Eskişehir’de Grup Yorum
konserleri yasaklandı.
HDP’nin Van'ın Muradiye İlçesi'nde düzenlediği 'Halk Buluşması' toplantısı için bir araya
gelen kitlenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde toplanmasına
polis izin vermedi. İlçe Emniyet Müdürü Fatih Yamaç, açık hava toplantısı ve
etkinliklerin 4 Haziran'a kadar Valilik tarafından yasaklandığını belirtti.

DÜŞÜNCE SUÇLARI MÜZESİNDE BU HAFTA
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Gündemden uzak kalmayın
Düzenli olarak güncellenen müzemizden gündemi en eğlenceli biçimde takip edin.
Kilis

Kilis Ocak ayından beri en az 70 roketin hedefi oldu. 21 can alan roketler nedeniyle kent
sakinleri evlerini terk ediyor, roketler "düşmeye" devam ediyor.
Türkiye Düşünce Özgürlüğü Ağı’ndan İkinci Kara Pazartesi

Düşünce Özgürlüğü Ağı, düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleri karşısında her ayın ilk
Pazartesi adliyelerde buluşmaya devam ediyor. Ağın yeni üyesi, Kuşadası. Bir sonraki
buluşma 6 Haziran, saat 10:00’da.
Dünyadan:

Yemen'de faaliyet gösteren Journalist Support Committee (Gazeteci Destek Komitesi)
bazı Yemen medya kuruluşlarını hedef alan ve giderek artan hava saldırılarına dikkat
çekiyor. Kuruluş, Suudi Arabistan önderliğindeki hava saldırılarına ilişkin bağımsız ve
tarafsız bir soruşturma talebine destek çağrısında bulunuyor.
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Gırgır

“Binali Yıldırım karikatürleriyle bu haftadan itibaren UYKUSUZ’da”
Zaytung:
OTOBÜSTEKİ TACİZ OLAYINI 2 SAAT 47 DAKİKADA PARALEL YAPIYA BAĞLAYAN
METRO TURİZM, YENİ TÜRKİYE REKORUNUN SAHİBİ OLDU
ÜLKEDEKİ SAÇMA SAPAN AÇIKLAMA YAPMAMIŞ TEK YETKİLİ OLAN DMO GENEL
MÜDÜRÜ’NÜN DİLSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI...
TÜRKİYE'DEN CESARET ALAN IŞİD DE FRANSA'DAKİ POLİS ŞİDDETİNİ KINADI...
ABD'DEKİ SORUŞTURMANIN DERİNLEŞMESİNE KARŞI ÖNLEMLER HAZIR: RIZA
SARRAF'IN HİÇ VAR OLMADIĞI KANITLANACAK
DÜNYA ÜLKELERİNDEN BEKLENEN İTİRAF: 'EVET, GERÇEKTEN EN BÜYÜK
DERDİMİZ TÜRKİYE'YE MÜMKÜN OLABİLDİĞİNCE ZARAR VERMEK'

DÜŞÜNCE SUÇU DURUŞMALARI
•

•

•

•

Gazeteci Cengiz Çandar’ın Radikal’de yayımlanan yedi yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret
ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşma 6 Eylül 2016'ya ertelendi.
Recep Tayyip Erdoğan’ı, başbakan olduğu dönemde, “Hırsız var” yazılı bir pankart ile protesto eden
müvekkillerini darp eden polisler hakkında şikayetçi olan avukatlar Tugay Bek ve Sevil Aracı Bek
hakkında açılan hakaret davasının ilk duruşması Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Avukatların savunmasını alan mahkeme heyeti davayı erteledi.
1994 yılında 21 yaşında 'Örgüt adına orman yakma' ve 'Bölücü faaliyette bulunma' iddiasıyla
tutuklanan ve 22 yıldır cezaevinde tutulan İlhan Çomak, yeniden yargılama hakkı kapsamında
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Çomak’ın tahliye talebini
reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 13 Temmuz 2016’ya erteledi.
İstanbul Küçük Armutlu’da evine yapılan baskında polis tarafından öldürülen Dilek Doğan ile ilgili
davaya İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Basına ve izleyicilere kapalı yapılan
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duruşmada sanık polisin tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 12 Ekim
2016’ya erteledi.
İstanbul Okmeydanı’nda cemevi bahçesinde beklerken polis kurşunuyla can veren Uğur Kurt’un
ölümüyle ilgili davanın görülmesine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanık
polisin tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını
hazırlaması için duruşmayı erteledi.
9 Nisan 2015 tarihinde Aydınlık Gazetesi’nde yayınlanan yazısında Erdoğan’a hakaret etmekle
suçlanan Prof. Dr. Örsan Öymen’in İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma 11
Ekim 2016’ya ertelendi.
Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen protesto gösterilerine
katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet
ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “polise direndikleri” suçlamalarından dava açılan 9
kişinin yargılanmasına Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme sanıkların
beraatine karar verdi.
Suruç Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Ağrı’da düzenlenen protesto eylemine katıldıkları
gerekçesiyle Ağrı Valisi Musa Işın tarafından görevlerinden uzaklaştırılan ve haklarında “yasadışı
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek” ve “yasadışı örgüt propagandası
yapmak” iddialarıyla dava açılan 14 kamu çalışanının yargılanmasına Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 23
Haziran 2016’ya erteledi.
Aralarında HDP’nin genel merkez, İstanbul il ve ilçe örgütlerinin saymanlarının da olduğu 10’u
tutuklu 37 kişi hakkında “PKK’ye finansman sağladıkları” iddiasıyla açılan davaya İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ömer Aşkara, Abubekir Bakır,
Osman Nuri Baymaz, Mustafa Demir, Gani Önal, Sıddık Koçgürbüz, Zeki Çelik, Hüseyin Gök, Cuma
Yaşar, Burhanettin Büdüş’ün “adli kontrol” şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 25
Ekim 2016’ya erteledi.
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

•

•

Kocaeli’de 2015 yılında düzenlenen bir basın açıklamasına katılan 22 kişi hakkında
‘cumhurbaşkanına hakaret ettikleri’ iddiasıyla açılan davaya 9 Haziran 2016 tarihinde Kocaeli 9.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.
İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda gördüğü işkence ve kötü
muamelenin ardından intihar eden Onur Yaser Can’ın ölümünün ardından gözaltındayken
sorgulamayı yapan iki polis memuru hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik yaptıkları’ iddiasıyla açılan
davaya 10 Haziran 2016 tarihinde İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

İfade
özgürlüğü
ile
ilgili
olaylara
ilişkin
haberleri
http://dusunthink.net/index.php?s=bulten
adresinden takip edebilir ve haftalık bültene
ulaşabilirsiniz.
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