Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 31/16, 5 Ağustos 2016)
Geçen hafta neler oldu?
*** Darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 25 bin 917’ye, tutuklamaların
sayısı 13 bin 419’a ulaştı. Başbakan Yıldırım, haklarında işlem yapılan kamu
çalışanlarının sayısının 62 bin 10 olduğunu açıkladı. 74 bin 562 kişinin pasaportu iptal
edildi.
*** OHAL kapsamında hazırlanan üçüncü Kanun Hükmündeki Kararname yayımlandı.
Kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlandı, askeri hastaneler Sağlık
Bakanlığı'na devredildi, askeri okullar kapatıldı, Milli Savunma Üniversitesi kuruldu;
YAŞ’ın yapısı değişti.
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘demokrasi nöbetleri’nin sonuncusunun 7 Ağustos’ta
Yenikapı’da yapılacağını duyurdu. CHP ve MHP liderlerini mitinge davet etti. HDP’yi yine
davetin dışında tutan Erdoğan’ın çağrısına Kılıçdaroğlu ve Bahçeli olumlu yanıt verdi.
*** Başbakan, CHP ve MHP liderlerine OHAL kapsamında yapılan düzenlemeler
hakkında bilgi verdi. Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili muhalefet partilerinin
görüşlerini de alan Başbakan HDP liderini ziyaret etmedi.
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı’nın darbelerin yanında yer aldığını iddia etti ve “bu
olay, içeride aktörleri olan ama senaryosu dışarıda yazılan bir darbe hareketidir" dedi.
Gülen Cemaatine yıllarca destek olduğunu itiraf eden Cumhurbaşkanı “Rabbim de,
milletim de bizi affetsin" dedi.
*** ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Ankara’da temaslarda bulundu.
Başbakanlık, Dunford’un darbe girişimini en güçlü şekilde kınadığını açıkladı. ABD
Dışişleri Bakanı Kerry'nin Ağustos sonunda Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
*** Avrupa Konseyi Başkanı Thorbjorn Jagland, darbe girişimini kınadıklarını ancak
Türkiye'nin de hukukun üstünlüğü prensibine ve AİHS standartlarına uygun hareket
etmesi gerektiğini söyledi.
*** Darbe girişiminin ardından haklarında gözaltı kararı verilen gazetecilerden 24’ü
tutuklandı. Cezaevindeki gazetecilerin sayısı 61’e yükseldi. Ayrıca 330 gazetecinin basın
kartı iptal edildi.
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına yönelik hakaret davalarını geri çektiğini açıkladı.
Ancak HDP’lilere açılan davalar hariç. Bir gün sonra da Başbakan Yıldırım, açtırdığı
1.500 hakaret davasından vazgeçtiğini açıkladı.
*** Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vize serbestisi verilmemesi halinde Geri Kabul
Anlaşması’ndan çekilebileceklerini söyledi. AB, vize muafiyetinin tüm koşulların yerine
getirilmesi durumunda tanınacağını vurguladı.
*** İçişleri Bakanlığı ve valilerin belediyeler üzerindeki yetkilerini artıran yasa tasarısı
meclise sunuldu. Tasarı yasalaşırsa ‘terör örgütüne destek verdiği’ iddiasıyla belediye
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başkanlarına görevden el çektirilebilecek. Belediyelere kayyum atanabilecek, bakanlık
yerel yöneticileri hüküm giymesine gerek olmaksızın açığa alabilecek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darbe girişimi soruşturmasında gözaltı sayısı 25 bin 917
İçişleri Bakanı Efkan Ala, darbe girişiminin ardından başlayan operasyonlarda 25 bin
917 kişinin gözaltına alındığını ve tutuklu sayısının 13 bin 419 olduğunu açıkladı.
Tutuklananlar arasında Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Valisi olan Hüseyin Avni
Mutlu da bulunuyor.
Başbakan Yıldırım’ın verdiği verilere göre 62 bin 10 kamu çalışanı hakkında işlem
yapıldı, bu kişilerden 58 bin 611'i açığa alındı 3 bin 499’u memuriyetten ihraç edildi.
Ayrıca 74 bin 562 kişinin pasaportu iptal edildi.
Bir grup gazeteci, akademisyen ve yazar darbe girişimiyle doğrudan ilgisi olmayan
kişilerin de gözaltına alındıklarına dikkat çekerek bir takım uygulamaların endişe
verdiğini açıkladı. Aydınlar, anayasal hakların askıya alınmasına derhal son verilmesi
çağrısında bulundu, işkence ve kötü muameleye hiçbir zaman izin verilmemesi
gerektiğini vurguladı.
Kamuda yaşanan tasfiyelerle ilgili bir açıklama yapan Eğitim ve Bilim Emekçileri
Sendikası (Eğitim-Sen) 136 üyelerinin açığa alındığını açıkladı. Darbenin ardından
basından derlenen verilere göre Eğitim-Sen’in de üyesi olduğu Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu’nun 280 üyesi hakkında işlem yapıldı.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan gazeteciler
Aralarında Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay’ın da olduğu 36
gazeteci ‘terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla
olmak üzere 4 gazeteci serbest kaldı. Toplamda 89 gazeteci hakkında gözaltı kararı
verilmişti.
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Ayrıca Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü 330 gazetecinin basın kartlarının
iptal edildiğini duyurdu.

Erdoğan’ın hakaret’ davalarını çekmesinin ardından ilk
tutuklama
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir yurttaş sosyal medya paylaşımlarıyla ‘Erdoğan’a hakaret
ettiği iddiasıyla tutuklandı. Böylelikle Cumhurbaşkanı’nın açtığı davaları geri çekmesinin
ardından ilk kez bir yurttaş, ‘Erdoğan’a hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

Şehir Tiyatroları'ndan altı tiyatrocu açığa alındı
Şehir Tiyatroları oyuncuları Sevinç Erbulak, Mahberi Mertoğlu, İrem Arslan ve Arda
Aydın ile yönetmen Ragıp Yavuz ve Kemal Kocatürk açığa alındı.
Ragıp Yavuz sosyal medyadan yaptığı paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları Müdürü’nün OHAL yasaları çerçevesinde haklarında soruşturma
başlattığını duyurdu.
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Dink soruşturmasında bir jandarma görevlisi tutuklandı
Dink soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Jandarma Uzman Çavuş
Abdullah Dinç tutuklandı.
İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararla, soruşturma kapsamında ilk kez bir
jandarma görevlisi tutuklanmış oldu. Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tutuklama
talebiyle mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, “Başarısız darbe kalkışmasına giden
süreçte Hrant Dink cinayeti bu yolda bu amaç için attırılan ilk kurşun olduğunu” belirtti.

DİHA muhabiri Mehmet Arslan tutuklandı
DİHA muhabiri Mehmet Arslan, Erzurum’da İHD, HDP ve DBP üye ve yöneticisi 59
kişinin gözaltına alındığı operasyonlar sırasında yaptığı haber takibi ve çektiği
fotoğraflar nedeniyle tutuklandı. Böylelikle cezaevlerindeki gazetecilerin sayısı 73’e
çıktı.

Bilal Erdoğan haberine sansür
“diken.com.tr”nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında İtalya’da
‘kara para aklama’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığına dair haberi İstanbul 9. Sulh
Ceza Mahkemesi’nin kararıyla sansürlendi.
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Kararda, haberin ‘basın özgürlüğü, düşünce açıklama özgürlüğü sınırlarında
değerlendirilemeyecek, kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu’ savunuldu. Aynı
karar, Gazeteport’un “Ve Bilal İtalya’dan kaçar” başlıklı haberini de kapsıyor.

JİNHA’ya 7. kez erişim engeli
Jin Haber Ajansı'nın (JINHA) internet adresleri aynı hafta içerisinde 2. kez, toplamda da
7. kez TİB tarafından erişime engellendi.

Yargılanan gazeteci
Gazeteci Ali Barış Kurt hakkında, yazıları ve sosyal medya mesajları gerekçe
gösterilerek, ‘yasadışı örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla Ankara 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması 22 Kasım 2016’da görülecek.

Evrensel Gazetesi sekreterine saldırı
Evrensel Gazetesi’nin sekreteri Hazal Ölmez evine giderken “Neden açık giyindin,
darbecisin, Fethullahçısın” diyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.
Ölmez kendisine saldıranlardan birinin ,“Senin gibi mahallede dört kişi daha var
mimledik, onlara da sıra gelecek” diye bağırdığını ve tekme attığını anlattı. Altı buçuk
aylık hamile olan Ölmez, yere düştüğü halde de darp edildiğini söyledi.
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Gülen’in kitapları yasaklandı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen’e ait toplam 672 kitap, CD ve
diğer tüm elektronik materyallerin basımı, dağıtımı ve satışı, Bakırköy Sulh Ceza
Hâkimliği tarafından ‘yasadışı örgüt propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle yasaklandı.

Suriyeli bir mülteci İstanbul’da öldürüldü
Suriyeli eşcinsel mülteci Muhammed Wisam Sankari, İstanbul Yenikapı’da ölü bulundu,
Wisam’ın bedeni tanınmaz haldeydi. Daha önce tehdit edilen, erkeklerden oluşan bir
grup tarafından kaçırılan ve tecavüze uğrayan Wisam Emniyet’e şikayette bulunmuş
ancak bir sonuç alamamıştı. Hayatı tehlikede olduğu için başka bir ülkeye gitmeye
çalışıyordu.

DÜŞÜNCE SUÇLARI MÜZESİNDE BU HAFTA

Gündemden uzak kalmayın
Düzenli olarak güncellenen müzemizden gündemi en eğlenceli biçimde takip edin.
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OHAL ilânı ve sonrasında yaşananlar

Yayınlanan 3. KHK ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma
Bakanlığına bağlandı, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değişti ve Milli Savunma
Üniversitesi'nin kurulması kararı verildi.
OHAL’de Basın

Darbe girişiminden bu yana OHAL koşullarında 89 gazeteci için gözaltı kararı çıktı,
tutuklamalarla birlikte hapishanedeki gazeteci sayısı 73’a yükseldi. İkinci KHK ile 3
haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı
kapatıldı. 30 gazetecinin basın kartları iptal edildi.
Güneydoğu’da Son Durum

Diyarbakır'ın Lice, Silvan ile Hani İlçesi'nde 14 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı
kaldırılırken, 8 köyde 3 Ağustos saat 03.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasak
ilan edildi.
Güneydoğu'ya ilişkin bir başka gelişme ise, Hakkari ve Şırnak'ı il olmaktan çıkarmayı
öngören torba yasa tasarısı. Tasarıya göre Hakkari ve Şırnak’ın isimleri değişecek, il
olmaktan çıkartılacak, Cizre ve Yüksekova il olacak. Tasarıyla İçişleri Bakanlığı ve
valilerin belediyeler üzerindeki yetkileri de artırılıyor.

7

GIRGIR

DÜŞÜNCE SUÇU DURUŞMALARI
•

Takip edilen davalarla ilgili bir bu hafta içerisinde herhangi gelişme yaşanmamıştır

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
•

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya İstanbul 14.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8,9,11,12 Ağustos 2016 tarihlerinde 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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