Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni

(Sayı

24/16, 10 Haziran 2016)
Geçen hafta neler oldu?
*** Kadın ve Demokrasi Derneği’nin etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
kadın-erkek eşitliğini “erkek ve kadının birbirine rakip, hasım olması” olarak; çocuk
yapmayan kadınları da “yarım” olarak nitelendirdi.
*** Almanya Parlamentosunun Ermeni soykırımı kararını “üst akla” bağlayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamentodaki Türkiye kökenli vekilleri hedef aldı; “... Ne
Türk’ü be… Bunların kanının laboratuvar testinden geçmesi lazım” dedi. Erdoğan nefret
içeren ifadelerini sürdürdü; HDP’li vekilleri, Barış için Akademisyenleri, CHP lideri
Kılıçdaroğlu’nu ve soykırım yasasına onay veren Alman meclisindeki vekilleri “kanı
bozuk” olarak niteledi.
*** İstanbul Vezneciler’de polis otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi; 6'sı polis 11 kişi
hayatını kaybetti. Mardin'de Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı
düzenlendi; 3’ü polis 6 kişi hayatını kaybetti. İki saldırıyla ilgili jet hızıyla yayın yasağı
getirildi.
*** HSYK, adli yargıda 3328, idari yargıda ise 518 olmak üzere 3746 hakim ve savcıyı
kapsayan yaz kararnamesini yayımladı. Erdoğan hakkındaki eleştiriler veya
protestolarla ilgili resen soruşturma açan savcı Cevat İşlek terfi ederken
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun iptali için AYM’ye başvuran hakim Murat Aydın
‘sürgün’ edildi.
*** Bu kararname ile 3746 hakim ve savcı değiştirildikten bir gün sonra Erdoğan, uzun
süredir imzalamadan beklettiği dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair kanunu
imzaladı. Kanun yürürlüğe girdi. Dosyalar bu yeni savcı ve hakimlerin önüne gelecek.
*** “Çocuklar İçin Barış Hemen Şimdi” girişimi, sokağa çıkma yasakları sırasında en az
80 çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiğini duyurdu. Çocuklar, açılan ateş sonucu sağlık
hizmetine erişemediği için veya çatışma atıkları nedeniyle hayatlarını kaybetti.
*** Hükümetin Meclis’e gönderdiği torba yasada bulunan ve TSK personel kanununda
değişiklik öngören düzenleme, 2009 yılında TSK’nın elinden alınan yetkileri geri
getiriyor. Torba yasayla, askeri personelin yargılanabilmesi için ‘amir izni’ ise ilk kez
mevzuata girecek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Türkiye AİHM’de gene mahkum oldu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sanatçı Tarkan’la ilgili bir doktora tezinden
yola çıkılarak 2001 yılında basılan kitabın “müzisyenin imajını zedelediği ve kişilik
haklarına aykırı olduğu" gerekçesiyle toplatılmasının ifade ve düşünce özgürlüğü ihlali
olduğuna hükmetti. Karar gereğince Türkiye, kitabı basan yayınevinin sahibi Özcan
Sapan’a 3 bin Euro maddi tazminat ödeyecek.
AİHM; dini inancı nedeniyle askerlik yapmayı reddeden Enver Aydemir’in başvurusunda
Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin işkence ve kötü muameleyi yasaklayan
3. maddesini ihlal ettiğine karar vererek, 18 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti.
Aydemir, 2007’de zorla askere alındıktan sonra “emre itaatsizlik” suçlamasıyla hakkında
cezai süreç başlatılmış, bugüne kadar üç defa tutuklanmış ve hakkında beş ayrı dava
açılmıştı.
Ayrıca Türkiye; mahkeme kararlarıyla telefonları dinlenen Uşak Cumhuriyet eski
Başsavcısı Hamdi Ünal Karabeyoğlu ve avukat Cevat Özel’in başvurularıyla ilgili olarak
da AİHM’de mahkum oldu. AİHM iki dosyada da özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine
karar verdi. Türkiye iki başvurucuya toplamda 20 bin Euro tazminat ödeyecek.

‘Erdoğan'a hakaret’ten verilen hapis cezaları
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘Bigboss’ adlı kitabı nedeniyle yargılanan gazeteci
Mustafa Hoş’u ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 11 ay 20 gün hapse mahkum etti. Ceza 10
bin 500 lira adli para cezasına çevrildi.
Kayseri’de sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, ‘Tayyip Erdoğan’a hakaret’
ettiği ve ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla yargılanan Eray D., iki yıl beş ay
hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.
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Tarsus 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için yargılanan 36
kişiden 11’ini ‘Erdoğan’a hakaret’ ettikleri gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına mahkum
etti. Cezalar ertelendi.
Gazeteci Hasan Cemal hakkında 4 Ocak 2016’da yayımlanan “Her Allah’ın günü ‘anayasa
suçu’ işleyen bir Tayyip Erdoğan’la…” başlıklı yazısı nedeniyle dava açıldı. Ankara 33.
Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede savcılık Cumhurbaşkanına
hakaret ile suçladığı Cemal’in 4 yıl 8 aya kadar hapsini istedi. Davanın ilk duruşması 28
Eylül 2016’da görülecek.
Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
tutuklanan Hülya Ayık ve eşi Hüseyin Ayık hakkında “cumhurbaşkanına hakaret
ettikleri” iddiasıyla hazırlanan iddianame Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul
edildi. Davanın ilk duruşması 11 Ağustos 2016’da görülecek.

Yargılanan gazeteciler
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Jiyan muhabiri Hayri Tunç’a ‘örgüt propagandası’
yaptığı iddiası ile 1 yıl hapis cezası verdi. Tunç’un suçu basın yoluyla ve zincirleme
işlediği gerekçesiyle ceza 2 yıla çıkarıldı.
Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımlarıyla ‘örgüt propagandası
yapmak’la suçlanan DİHA muhabiri Doğan Akdamar’ı 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum
etti.
Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma için başlatılan Nöbetçi Yayın Yönetmenliği
kampanyasına katılan gazeteci Celal Başlangıç, yazar Ömer Ağın ve gazetenin Sorumlu
Yazı işleri Müdürü İnan Kızılkaya hakkında dava açıldı. Savcılık, gazetenin 12 Mayıs
2016 tarihli sayısında yer alan haberler ve 9 köşe yazısı nedeniyle ‘suç işlemeye tahrik’,
‘suçu ve suçluyu övmek’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’la suçladığı sanıklar
hakkında 14.5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.
Öte yandan Özgür Gazeteciler Cemiyeti’nin derlediği verilere göre Mayıs ayı boyunca 18
gazeteci gözaltına alındı, 6 gazeteci tutuklandı. 2 gazeteci tehdit edildi, 2 gazetecinin
keyfi bir şekilde haber takibi engellendi. 4 gazeteci saldırıya uğradı, 3 gazeteci
alıkonuldu.
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Newroz bildirisi dağıtanlara hapis cezası
2012 yılında İçişleri Bakanlığı talimatıyla yasaklanan Newroz kutlamalarıyla ilgili
Mersin’de bildiri dağıtan 6 kişi ‘halkı kışkırtmak’ ve ‘suça teşvik etmek’ten 3’er yıl 6’şar
ay hapse mahkum oldu. Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesi kararının Yargıtay tarafından
da onanmasıyla cezaları kesinleşen sanıklardan Ahmet Tekir ile oğlu Şafak Tekir
gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Çocuklarının cenazesine
soruşturması

katılan

anne

babaya

‘terör’

21 Ekim 2015 tarihinde Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çıkan çatışmada ölen ve yasadışı
TİKKO üyesi olduğu ileri sürülen Özgüç Yalçın’ın cenazesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı cenazeye katılanları ‘terör örgütü propagandası’
yapmakla suçlarken, soruşturma açılan isimler arasında Yalçın’ın anne ve babası da
bulunuyor.
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‘Devlet aleyhinde propaganda’ iddiasıyla akademisyene
soruşturma
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı; Prof. Dr. Şermin Önder Külahoğlu
hakkında üniversitenin 30 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Akademik Genel Kurul’da dile
getirdiği görüşler nedeniyle, soruşturma başlattı. ‘Devlet aleyhinde propaganda
yapmak’la suçlanan Külahoğlu’nun dersleri sürdürme hakkı da elinden alındı.
Soruşturma nedeniyle Dekanlık öğrencilere, ‘Tanık İfade Tutanağı’ adı altında, Külahoğlu
hakkında, “İstiklal Marşımızın aleyhinde konuştu mu?”, “Şehitlerimize hakaret içeren
sözler söyledi mi?” ve benzeri sorular sordu.

Sivil itaatsizlerden ikinci “Kara Pazartesi”
Türkiye Düşünce Özgürlüğü Ağı, her ayın ilk Pazartesi günü yaptığı “Kara Pazartesi”
eylemlerine devam ediyor.
Ağ bu ay, hakkında ‘örgüt üyesi’ iddiasıyla dava açılan akademisyen Chris Stephenson,
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yargılanan yazar Murat Belge ile Charlie Hebdo’ya
ilişkin yazıları nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ iddiasıyla 2 yıl
hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet
Çetinkaya’nın ‘suçlarına ortak olmak’ için İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde giderek
kendilerini savcılığa ihbar etti.
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DÜŞÜNCE SUÇLARI MÜZESİNDE BU HAFTA

Gündemin gerisinde kalmayın
Müzemizin yüzü düzenli olarak güncelleniyor. Siz de animasyonlarımızı takip edin
gündemin gerisinde kalmayın.
Düşünce Özgürlüğü Ağı eylemlerine devam ediyor

Türkiye Düşünce Özgürlüğü Ağı, her ayın ilk Pazartesi günü yaptığı “Kara Pazartesi”
eylemlerine devam ediyor. Ağ bu ay, hakkında ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla dava açılan
akademisyen Chris Stephenson, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yargılanan yazar
Murat Belge ile Charlie Hebdo’ya ilişkin yazıları nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa
alenen tahrik etmek’ iddiasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet Gazetesi
yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya’nın ‘Suçlarına ortak olmak’ için İstanbul
Çağlayan Adliyesi’nde giderek kendilerini savcılığa ihbar etti.
Mezun olmak ya da olmamak

Üniversiteler mezunlarını vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Uganda
Makarere Üniversitesi'nde fahri doktora verildi. Törende konuşan Erdoğan, "Türkiye
olarak uluslararası platformlarda Afrika'nın sesi olmaya devam ediyoruz." dedi. Bir
yandan da, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlık makamı için önkoşul olan üniversite
diplomasına dair bilinmezlik devam ediyor. Erdoğan'ın mezun olduğunu açıkladığı
üniversitenin diploma sorgu sayfasına erişim yasağı sürüyor, Üniversite Öğretim Üyeleri
6

Derneği (ÜNİVDER) ise Erdoğan'ın diplomasına dair bilinenlere ve bilinmeyenlere dair
bir açıklama yaptı.
Karikatür

infografik.com.tr tarafından hazırlanan ve Hükümet'i eleştiren GIF çalışmasını karikatür
bölümümüzde bulabilirsiniz.
HAKAN FİDAN'IN TOKYO'YA ATANMASININ ARDINDAN DAVUTOĞLU'NUN DA
ATMOSFERİN DIŞINA FIRLATILMASI BEKLENİYOR
VEZNECİLER'DEKİ BOMBALI SALDIRININ ARDINDAN YİNE HER KESİMİN BİRBİRİNİ
SUÇLAYACAĞI 10 GÜNLÜK SÜREÇ BAŞLADI...
TURİZMDE SEVİNDİREN GELİŞME: SON TERÖR SALDIRILARI
REZERVASYONUNU İPTAL EDEN TURİST YOK. ZATEN TURİST DE YOK

SONRASI

OTOBÜSTEKİ TACİZ OLAYINI 2 SAAT 47 DAKİKADA PARALEL YAPIYA BAĞLAYAN
METRO TURİZM, YENİ TÜRKİYE REKORUNUN SAHİBİ OLDU
DÜNYA ÜLKELERİNDEN BEKLENEN İTİRAF: 'EVET, GERÇEKTEN EN BÜYÜK
DERDİMİZ TÜRKİYE'YE MÜMKÜN OLABİLDİĞİNCE ZARAR VERMEK'

DÜŞÜNCE SUÇU DURUŞMALARI
•

Kocaeli’de 2015 yılında düzenlenen bir basın açıklamasında attıkları sloganlarla ‘cumhurbaşkanına
hakaret etmek’le suçlanan 22 kişinin yargılanmasına Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruşma 11 Ekim 2016 tarihine ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
•

•

•

Ankara Katliamını protesto etmek için Mersin’de yaptıkları eylemin ardından haklarında
“cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla dava açılan Emek ve Demokrasi Platformu üyesi 18
kişinin yargılanmasına 16 Haziran 2016 tarihinde Mersin 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam
edilecek.
17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla ilgili yazdığı yazı nedeniyle Cumhurbaşkanına
hakaretten yargılanan Evrensel Gazetesi yazarı Ender İmrek’in davasının beşinci duruşması 16
Haziran 2016 tarihinde İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Van’da polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren Afganistanlı Lütfullah Tacik(17)’in ölümüyle ilgili iki polis
memuru hakkında açılan davaya 16 Haziran 2016 tarihinde Van 2. 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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