Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 33/16, 19 Ağustos 2016)
Geçen hafta neler oldu?
*** Darbe girişimiyle ilgili tutuklananların sayısı 20 bin 355’e, kamu kuruluşlarındaki
tasfiyelerin sayısı 85 bine ulaştı. Başbakan Yıldırım, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının
darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlar için ‘milat’ olduğunu söyledi.
*** OHAL kapsamında iki kararname daha yayımlandı. TİB kapatıldı, yetkileri BTK’ya
devredildi. Daha önceki KHK’de yer alan kuvvet komutanlarının Milli Savunma
Bakanlığı'na bağlanması kararında geri adım atıldı. Denetimli serbestlik uygulamasında
düzenleme yapıldı; 93 bin hükümlü tahliye olacak.
*** Gündeme gelen hak ihlalleriyle ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tepkiler
sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Darbecilere karşı mücadele hukuk devleti sınırları
içinde yürütülmüştür. Anayasal sınırın dışında atılmış hiçbir adım yoktur” dedi. Devam
eden idam tartışmalarıyla ilgili Başbakan Yıldırım “İdam bir sefer ölümdür ama ölümden
daha büyük ölüm, tarafsız ve adil yargılamadır” şeklinde konuştu.
*** CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclis’in iktidar tarafından işlevsiz hale getirildiğini
belirterek, tüm partilerin üye gönderdiği darbe girişimini araştırma komisyonuna
hükümetin hala üye göndermemesini eleştirdi.
*** Ak Parti’nin 15. kuruluş yıldönümü için düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan
hangi partiye oy vermiş olursa olsun herkese karşı sorumlu olduklarını belirtti, "Artık 15
Temmuz öncesi gibi davranamayız." dedi. Ancak HDP’nin dışlanması sürüyor, vekiller
hakkındaki iddianamelere yenileri eklendi. (Ayrıntılı haber aşağıda)
*** İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi, ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle,
Özgür Gündem gazetesini kapattı. Gazete polis tarafından basıldı, gazeteciler darp
edilerek gözaltına alındı. (Ayrıntılı haber aşağıda)
*** İçişleri Bakanlığı’nın belediyeler üzerindeki yetkilerini artıran düzenlemeyle ilgili
hükümet geri adım attı. Hakkari ve Şırnak’ın il statüsünden çıkarılması ve belediyelere
kayyum atanmasına ilişkin düzenlemeler, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen torba
kanundan çıkarıldı.
*** Bir süredir yurtdışında olan Can Dündar Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın
Yönetmenliği görevini bıraktı, OHAL sonuna kadar Türkiye’ye dönmeyeceğini açıkladı.
*** PKK saldırıları artarak sürüyor. Diyarbakır, Van ve Elazığ’da düzenlenen bombalı
saldırılarda 5’i sivil 14 kişi öldü, 315 kişi yaralandı. Bitlis’te operasyondan dönen askeri
konvoya yapılan saldırıda 5 asker öldü.
*** İsrail ile sağlanan mutabakat ve Rusya ile başlatılan normalleşmeyle başlayan süreç
Suriye konusuna da yansıdı. Başbakan "Suriye konusunda önümüzdeki 6 ayda çok önemli
gelişmeler olursa şaşırmayın" dedi. Alman İçişleri Bakanlığı'na ait bir belgede,
"Türkiye'nin İslamcı ve terörist örgütlere uzun yıllardır destek verdiği" değerlendirmesi
iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden oldu.
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Özgür Gündem gazetesi kapatıldı
İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi, ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle, Özgür
Gündem gazetesini kapattı. Kararda gazetenin geçici olarak kapatıldığı ifade edildi ancak
ne kadar süre kapalı kalacağına ilişkin bir hüküm yer almadı.
Gazeteye baskın düzenleyen polis gazetenin çalışanları, editörleri ve genel yayın
yönetmeni ile konuyla ilgili haber yapmak üzere binada bulunan DİHA ve imctv
muhabirleri dahil 24 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Gazetenin binası mühürlendi.
Gazetenin eski genel yayın yönetmeni Eren Keskin, yazarları Ragıp Zarakolu ve Filiz
Koçali, Yayın Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı'nın
evlerine de polis baskın yaptı. Aslı Erdoğan gözaltına alındı. Basın ve insan hakları
örgütleri gazeteyle dayanışma eylemleri başlatırken kapatma kararının ardından Özgür
Gündem "Boyun eğmeyeceğiz" manşetiyle çıktı.
Gözaltına alınan basın çalışanlarından 22’si serbest kalırken, Genel Yayın Yönetmeni
Zana Kaya, Sorumlu Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya ve Yayın Danışma Kurulu Üyesi
Aslı Erdoğan ise halen gözaltında.

Darbe soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteciler
Hürriyet Gazetesi muhabiri Arda Akın ve Zaman Gazetesi eski başyazarı Ali Ünal, Gülen
cemaatine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Böylelikle darbe girişimiyle ilgili
tutuklanan gazeteci sayısı 43’e, cezaevindeki gazetecilerin sayısı 76’ya yükseldi.
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HDP’li vekillere açılan davalar
HDP’li vekiller, darbe girişiminin ardından siyasi partiler arasında oluşan ılımlı
ilişkilerin dışına atılmaya devam ediliyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Genel Başkan
Yardımcısı Meral Danış Beştaş hakkında beş ayrı iddianame hazırlandı. ‘Terör örgütü
propagandası’ yapmakla suçlanan Demirtaş hakkındaki iddianame, Adana 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce kabul edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Figen Yüksekdağ’ın "Terör örgütü propagandası
yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle
cezalandırılması istedi. Ayrıca HDP milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan
hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak”, Altan Tan hakkında "Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 3 ayrı iddianame hazırlandı.

Darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılan ‘Barış için
Akademisyenler’
Kamu kuruluşlarında başlatılan tasfiyelerle birlikte ‘Barış için Akademisyenler’
inisiyatifi üyeleri de yeniden hedef haline geldi. “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı
bildiriye imza veren Anadolu, Cumhuriyet, Tunceli, Gazi, Hakkari, Mersin ve Yüzüncü Yıl
Üniversitelerinden toplamda 46 akademisyen darbe girişiminin ardından görevden
uzaklaştırıldı.
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İstanbul'da transfobik nefret cinayeti
6 Ağustos 2016’dan beri kendisinden haber alınamayan trans kadın Hande Kader’in
cesedi İstanbul Zekeriyaköy’de yakılmış halde bulundu.
Kader’in öldürülmesinin nefret cinayeti olduğunu belirten LGBTİ+ dernekleri olaya tepki
gösterdi, faillerin cezalandırılması için Bir Kadın Yakılarak Öldürüldü ve İnsanlık Hala
Susuyor. Susma Haykır ve Adalet İste! başlığıyla bir imza kampanyası başlatıldı.

Yayın yasakları
Darbe girişimiyle ilgili soruşturmalara iki ayrı yayın yasağı getirildi. İzmir 7. Sulh Ceza
Hakimliği, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ile gizli tanık beyanlarının
yayınlanmasını; Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği de darbe gecesi Dalaman Havalimanı’nda
yaşananlarla ilgili haberleri yasakladı.
Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, Diyarbakır Bölge Trafik Denetleme Amirliğine PKK
tarafından düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yayınları yasakladı.
Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bombalı saldırıyla
ilgili geçici yayın yasağı getirdi.
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Eylem yasakları
Diyarbakır Valiliği, OHAL kanununun 11. maddesine dayanarak il merkezinde her türlü
basın açıklaması ve eylemi ‘ikinci bir emre kadar’ yasakladı.
Aydın’da yapılması planlanan 12 jeotermal saha ihalesini protesto etmek isteyen Aydın
Çevre ve Kültür Platformu’na (AYÇEP) valilik, OHAL gerekçesiyle izin vermedi.
Batman Valiliği, PKK'nın 1984 yılındaki ilk silahlı eyleminin yıldönümü nedeniyle, kent
sınırları içerisinde 4 gün boyunca basın açıklaması ve benzeri tüm etkinliklerin
yasaklandığını duyurdu. Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı da aynı gerekçeyle ilçede her
türlü eylemin ‘ikinci bir emre kadar’ yasaklandığını açıkladı.

Dink soruşturmasında Albay Ali Öz tutuklandı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili dönemin Trabzon İl
Jandarma Komutanı Albay Ali Öz, Astsubaylar Veysel Şahin ve Ecevit Emir ile Uzman
Jandarma Adem Sarıgöl tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen
soruşturma Jandarma görevlilerine kadar genişletilmiş, olay günü İstanbul ve Samsun
İstihbarat Şubeleri personellerinin Agos gazetesinin ve Dink’in evinin çevresinde
bulundukları tespit edilmiş ve daha önce de 10 asker tutuklanmıştı.
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Cezasız kalan polis şiddeti
Şırnak Cizre’de 12 Mayıs 2015’te gaz kapsülü ile vurulan 8 yaşındaki M.A. ile ilgili dosya
kapatıldı. Beş polis hakkında Cizre Kaymakamlığı soruşturma izni vermemiş, ailenin
avukatı Filiz Ölmez, kararı Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’ne taşımıştı. Kaymakamlık
kararını onayan mahkeme, “polislerin eyleminin soruşturma yapılmasını gerektirecek
nitelikte bulunmadığını” savundu.

DÜŞÜNCE SUÇLARI MÜZESİNDE BU HAFTA

Gündemden uzak kalmayın
Düzenli olarak güncellenen müzemizden gündemi en eğlenceli biçimde takip edin.
OHAL ve KHK’ler

OHAL kapsamında dördüncü ve beşinci Kanun Hükmünde Kararnameler yayınlandı.
KHK'ler ile gelen bazı değişiklikler şöyle: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
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kapatıldı. Genelkurmay Başkanı'nın atamasını kabine teklifiyle Cumhurbaşkanı yapacak.
Denetimli serbestlik kapsamında yaklaşık 93 bin kişinin tahliye olacağı açıklandı.
OHAL’de Basın

OHAL koşullarında basına yönelik baskılar artarak sürüyor. 16 Ağustos'ta henüz tebliğ
edilmemiş bir kararla Özgür Gündem gazetesi kapatıldı, binaya yapılan baskın sırasında
24 gazeteci gözaltına alındı. Savcılık kararının gösterdiği kapatma gerekçesi ise "sürekli
PKK propagandası yapmak". Gazetenin eski yayın yönetmenlerinden Eren Keskin'in,
yazarlar Ragıp Zarakolu'nun ve Filiz Koçali'nin evlerine polis baskını düzenlendi. Yayın
Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan evine yapılan baskın sırasında gözaltına alındı.
Gözaltındaki gazetecilerin 22’si serbest bırakılırken, Aslı Erdoğan, Zana Kaya ve İnan
Kızılkaya bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.
Güneydoğu’da Son Durum

Doğu ve Güneydoğu illerinde birbiri ardına düzenlenen saldırılar geride büyük kayıplar
bıraktı. PKK'nın Mardin ve Diyarbakır'da polis servis araçlarının geçişi sırasında
düzenlediği bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Saldırı
sonrası haber takibi yapan Evrensel muhabirleri Hasan Akbaş, Fırat Topal, Serpil Berk
ile serbest gazeteci Sertaç Kayar gözaltına alındı. 15 Ağustos’ta Diyarbakır'da Bölge
Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’ne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıya
ilişkin yayın yasağı getirildi. PKK’nın Van'da düzenlediği 73 kişinin yaralandığı, 3 kişinin
öldüğü bombalı saldırının ertesinde, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bir saldırı düzenledi.
Elazığ'daki saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı. RTÜK, bu saldırıya
ilişkin yayın yasağı getirdi.
Zaytung
SILA'NIN KONSER İPTALLERİ İÇİN AKP'DEN AÇIKLAMA: "MİTİNGLE İLGİSİ YOK.
SON ALBÜMÜNÜ SEVMEDİK"
CNN TÜRK, PROGRAMA ÇIKARDIKLARI GENERALLERDEN BAZILARINI TASFİYE
ETME KARARI ALDI...
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TURİZMCİLERDEN HÜKÜMETE ÇAĞRI: ''BARİ GÖZALTINA ALINANLARI BİZE
YOLLAYIN. BATTIK...''
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ÇAPRAZ SORGUDA DARBECİLERE SORULACAK
SORULARIN DA ÇALINDIĞINI AÇIKLADI...
İTİRAFÇILAR BÜLBÜL GİBİ ÖTTÜ: 17 AĞUSTOS DEPREMİNİ DE FETÖ ÖRGÜTLEMİŞ.

DÜŞÜNCE SUÇU DURUŞMALARI
•

•

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti aralarında eski emniyet müdürlerinin de olduğu
sanıkların tahliyesini reddederek duruşmayı 26 Eylül 2016’ya ertelendi.
"Silahlı örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası" ile suçlanan DİHA muhabirleri Meltem Oktay ve
Uğur Akgül’ün yargılanmasına Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Nusaybin’deki
sokağa çıkma yasağı' sırasında gözaltına alınan ve 14 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan Oktay’ın
tahliyesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 8 Kasım 2016’ya erteledi.

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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