Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 32/16, 12 Ağustos 2016)
Geçen hafta neler oldu?
*** Cumhurbaşkanının çağrısıyla İstanbul’da “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” yapıldı.
Erdoğan bir kez daha idam talebine destek verdi. Mitingde Başbakan, MHP ve CHP
liderlerinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı da bir konuşma yaptı. HDP lideri mitinge
davet edilmedi. Aydınlar HDP’nin dışlanmasının ayrımcılık olduğunu belirterek siyasileri
ülkenin tüm renklerini kucaklamaya çağırdı.
*** Anayasa çalışmaları için AKP, CHP ve MHP temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya
HDP gene davet edilmedi.
*** Darbe girişimi sonrası Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan 'Demokrasi Nöbeti'lerine 10
Ağustos akşamı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde yapılan mitingle "ara verildi".
*** İçişleri Bakanı Efkan Ala darbe girişimi sonrasında tutuklu sayısının 16 bin 899
olduğunu, 76 bin 100 kamu çalışanının görevden uzaklaştırıldığını söyledi. HSYK
tarafından görevden uzaklaştırılan hakim-savcı sayısı 3 bin 670'e ulaştı. YÖK, 4 bin 225
akademik personeli görevden uzaklaştırdı.
*** Erdoğan ile Putin, ‘uçak krizi’nin ardından ilk kez bir araya geldi, ilişkilerin
normalleştirilmesi için mutabakat sağlandı. Suriye konusunda asker, istihbarat ve
dışişleri yetkililerinden oluşan üçlü bir mekanizma kuruldu. Ancak iki ülke arasında
‘terörist’ tanımında ve Esad’ın yönetimde kalış süreciyle ilgili görüş farklılıkları sürüyor.
*** Avrupa’nın darbe girişimi sürecinde Türkiye’yi yalnız bıraktığını belirten Erdoğan
vize muafiyeti uygulanmazsa mültecilerle ilgili anlaşmanın da uygulanmayacağını
söyledi. Gülen’in iadesine ilişkin olarak, “Er veya geç ABD tercih yapacaktır; ya Türkiye ya
FETÖ” dedi.
*** 15 Temmuz soruşturmasında gözaltına alınan Gökhan Açıkkolu nezarethanedeki 13.
gününde hayatını kaybetti. TTB ve TİHV olayın İstanbul Protokolü gereklerine göre
soruşturulmasını ve soruşturmada Minnesota Protokolü'ne riayet edilmesini istedi.
*** Kürt illerindeki operasyonlar sürüyor. Sokağa çıkma yasakları Diyarbakır’ın Sur
ilçesinde 254, Şırnak kent merkezi ve Mardin’in Nusaybin ilçesinde 151. gününe girdi.
Diyarbakır’ın Lice, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerindeki 13 köyde de sokağa çıkma yasağı
ilan edildi. Mardin ve Diyarbakır’da düzenlenen saldırılarda bir polis, yedi sivil hayatını
kaybetti, çoğunluğu sivil 32 kişi yaralandı.
*** İstanbul’da HDP’lilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Partinin il ve ilçe
binaları polis tarafından basıldı. 17 kişi gözaltına alındı.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Erdoğan idam taleplerine destek vermeyi sürdürüyor
Cumhurbaşkanının çağrısıyla İstanbul’da “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” yapıldı.
HDP’nin davet edilmediği mitingde Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nın yanı sıra
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da bir konuşma yaptı.
İdam taleplerine destek vermeyi sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kararı verecek
TBMM'dir. Meclisimiz böyle bir karar verdikten sonra ben peşinen ifade ediyorum,
onarım... Milletin talebine, öyle zannediyorum siyasi partiler uyacaktır" dedi.
Erdoğan böylelikle -daha önce dokunulmazlıkların kaldırılması gibi bir çok
konuda yaptığını tekrarlayarak- kanun sipariş ediyor, üstelik başlangıç tarihinin
de 15 Temmuz olmasını istiyor. Oysa bu, hukukun en temel kurallarından birine
aykırı: SUÇ OLMADAN CEZA OLMAZ. Yani daha önce suç olmayan bir eylemi
yasayla suç olarak belirleyebilir ve/veya zaten suç olan bir eylemin cezasını
ağırlaştırabilirsiniz. Ancak bunu geriye dönük olarak işletemezsiniz. Oysa
Erdoğan’ın istediği düzenleme tam da aksi yönde; Anayasa’nın 90. Maddesi
üzerinden AİHS’ne aykırı olan idam geri gelecek üstelik 15 Temmuz’dan itibaren
geçerli olacak...
Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim

Demokrasi mitingini eleştiren şarkıcının konserleri iptal
Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ni eleştiren şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun Ankara, Kayseri,
Bursa ve İstanbul’daki konserleri iptal edildi.
Gençoğlu, Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılmayacağını açıklarken “Kesinlikle darbe
karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” demişti. Ardından
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iktidara yakın gazeteler tarafından da hedef gösterilmişti. Sözlerinin arkasında olduğunu
belirten Gençoğlu, “Demokrasi demiyor muyuz? Ben de fikrimi, düşündüğümü söyledim”
dedi.

Erdoğan’a hakaret davaları
14 yaşındaki A.Ş. hakkında, 7 Haziran seçimleri öncesinde Facebook sayfasında
paylaştığı “Oyum HDP’ye” videosu ve altına yaptığı yorum gerekçe gösterilerek
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten dava açıldı. İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülecek
olan ilk duruşma 20 Eylül 2016’da.
Yazar Teslim Töre’nin Facebook’ta paylaştığı “Erdoğan’ın darbe sonrası keyfi” başlıklı
yazısını kendi hesabında paylaşan gazeteci Nazire Gülenay, ‘cumhurbaşkanına hakaret’
suçlamasıyla gözaltına alındı. Gülenay, sevk edildiği mahkemece ‘adli kontrol’ şartıyla
serbest bırakıldı.
Yükseköğrenim öğrenci yurtları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ile suçlanan öğrencilerin devlet yurtlarını kullanması
engellendi.

Tükenmez Dergisi’ne ‘propaganda’ davası
Tükenmez dergisi yazarlarından Mustafa Sütlaş, İsmail Ağan, Mehmet Ali Çelebi ve
derginin sorumlu yazı işleri müdürü Osman Zorba hakkında ‘terör örgütü propagandası’
iddiasıyla dava açıldı.
Derginin Yaz 2015 sayısındaki Çelebi'nin “Gire Spi’den Özgürlük Manifestosu”, Sütlaş'ın
“Kobane Gelecekten Umutlu ve Devrim Sürüyor” ile Ağan'ın “Paris Komününden
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Rojava'ya” yazıları nedeniyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 3 Kasım 2016'da görülecek.

Özgür Gündem'in 6 makale ve 1 haberine daha dava açıldı
Özgür Gündem'in 25 Nisan 2016 tarihli nüshasındaki altı makale ve bir haber nedeniyle
yazar Mehmet Ali Çelebi, gazetenin genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol ve sorumlu
yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında ‘terör örgütü propagandası’ gerekçesiyle
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı, ilk duruşma 11 Ekim 2016'da
görülecek.

Tutuklu DİHA muhabirinin müebbet hapsi istendi
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine yönelik operasyona ilişkin bilgileri, "İşte Gever'e 'gizli'
operasyon belgesi" başlıklı haberi gerekçe gösterilerek tutuklanan Dicle Haber Ajansı
(DİHA) muhabiri Şermin Soydan hakkında hazırlanan iddianame Hakkâri 2. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Savcılık, Soydan hakkında “Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme” ve
"Devletin savaş ve imkânlarının tehlikeye sokulması" gerekçesiyle müebbet, "Örgüte üye
olmak" iddiasıyla 3 ile 8 yıl, "Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla ise 5 ile 10 yıl
arasında hapis cezası istedi. İlk duruşması görülen dava ertelendi.
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Tiyatro oyununa OHAL engeli
Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği ve Tülay Günal’la beraber oynadığı “Güneşin
Sofrasında-Nâzım ile Brecht” adlı oyunun gösterimi OHAL kapsamında yasaklandı. CHP
Grup Başkanvekili Levent Gök’ün konuyu Meclis gündemine taşımasının ardından yasak
kararı kaldırıldı.

‘Barış bildirisi’ne imza veren 20 akademisyene uzaklaştırma
Anadolu Üniversitesi, ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisini imzalayan 20 akademisyeni
görevden uzaklaştırdı.
Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara, görevden alınmalarının “üniversitelerde
Gülen cemaatine dönük yapılan operasyonlarla birlikte muhalif ve sakıncalı görülenlerin
de aradan çıkarılması” şeklinde açıklanabileceğini söyledi.
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TMK’dan yargılanan herkesin pasaportu iptal edildi
Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında hakkında soruşturma yürütülen veya
dava açılan kişilerin pasaportları iptal edildi. OHAL kararının ardından yayımlanan ilk
Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK), “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen
yapılara” üyeliği veya irtibatı nedeniyle hakkında suç soruşturması veya kovuşturması
yürütülenlerin pasaportlarının iptal edileceği belirtilmişti.
Gazeteci Hayko Bağdat'ın yurt dışı ziyareti dönüşünde hava limanında pasaportuna el
konulması üzerine emniyetteki yetkililerle görüştüğünü söyleyen CHP İstanbul
Milletvekili Selina Doğan, 15 Temmuz'dan sonra neredeyse tüm gazetecilere
pasaportlarının tedbir olarak iptal edildiğini öğrendiğini söyledi. Gri pasaportla
yurtdışına çıkacak gazetecilere de Başbakanlık Basın ve Yayın Enformasyon Genel
Müdürlüğü’nden yurtdışına çıkmalarında sakınca olmadığına ilişkin yazı alma
zorunluluğu getirildi.

GÖÇ-DER’in Nusaybin Raporu
GÖÇ-DER, Nusaybin’de 134 gün süren ‘sokağa çıkma yasağı’ süresince yaşanan hak
ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu açıkladı.
Yaşanan hak ihlallerinin şeffaf, etkin ve sonuç alıcı soruşturulmasını isteyen ve bu
konuda Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nu harekete geçmeye çağıran GÖÇ-DER zorla
göç ettirilen yaklaşık 45 bin Nusaybinlinin kendi topraklarında mülteci haline getirildiği
vurguladı. Raporda yıkılmış, yakılmış kentlerde giriş yasağı halen devam ettiği için
tahribatın gerçek boyutlarının henüz tam olarak ortaya çıkmadığı belirtildi.
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DÜŞÜNCE SUÇLARI MÜZESİNDE BU HAFTA

Gündemden uzak kalmayın
Düzenli olarak güncellenen müzemizden gündemi en eğlenceli biçimde takip edin.
OHAL’de Siyaset

OHAL süresince devam eden ve birlik mesajları verilen demokrasi mitinglerine davet
edilmeyen HDP, Cuma günü yapılması planlanan anayasa paketi toplantısının da dışında
bırakılacak. Akademisyenler, gazeteci ve yazarlardan oluşan 144 kişilik bir grup HDP'ye
yönelik ayrımcı tavıra dikkat çeken bir bildirge yayınladı.
10 Ağustos gecesi HDP İl Örgütü'ne ve 10 farklı ilçe örgüt binasına baskınlar düzenlendi,
yapılan aramalar sırasında ofisler büyük zarar gördü.
OHAL’de Akademi

Barış İçin Akademisyenler'e yönelik baskılar, darbe girişimi gerekçe gösterilerek artıyor.
Eskişehir, Van ve Hakkari'de işten uzaklaştırmalar yaşanırken, Tunceli Üniversitesi'nde
uzaklaştırılan Doç. Dr. Candan Badem gözaltına alındı. Bildiri imzacılarından Prof. Dr.
Betül Yarar ile Prof. Dr. Kemal İnal FETÖ’cü oldukları iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.
15 Temmuz’dan bu yana görevden uzaklaştırılan Barış için Akademisyenler’in sayısı
30’u geçti.
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Güneydoğu’da Son Durum

PKK'nın Mardin ve Diyarbakır'da polis servis araçlarının geçişi sırasında düzenlediği
bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Saldırısı sonrası haber
takibi yapan Evrensel muhabirleri Hasan Akbaş, Fırat Topal, Serpil Berk ile serbest
gazeteci Sertaç Kayar gözaltına alındı.
GIRGIR

Uykusuz dergisi milli mutabakat mutluluğunu kapağına taşıdı.

DÜŞÜNCE SUÇU DURUŞMALARI
•
•

•

Didim 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 2015 yılında katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle
yargılanan Pınar Aydınlar’ı ‘kamu görevlisine hakaret’ten 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti.
“İşte Gever’e ‘gizli’ operasyon belgesi” başlıklı haberi nedeniyle tutuklanan DİHA muhabiri
Şermin Soydan’ın yargılanmasına Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Gazetecinin
tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 30 Eylül 2016’ya erteledi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Emniyet Genel
Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ramazan Akyürek, İstihbarat Daire Başkanlığı Personel
Şube eski Müdürü Coşgun Çakar ve İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube eski Müdürü Ali Fuat
Yılmazer ile Yargıtay'ın bozduğu ana davanın 8 sanığının da aralarında bulunduğu 35 kişinin
yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma bültene yayına
hazırlandığı sırada sürmekteydi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

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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