Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 34/16, 26 Ağustos 2016)
Geçen hafta neler oldu?
*** Gaziantep'te bir düğüne bombalı saldırı düzenledi, 54 kişi öldü. RTÜK, olayla ilgili
haberlere yayın yasağı getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırının IŞİD tarafından
yapıldığını söyledi, Başbakan Yıldırım ise faile ilişkin bir ipucu bulunamadığını açıkladı.
*** Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli’yle bir araya geldi.
HDP’nin yine davet edilmediği toplantıda Gülen Cemaati’ne yönelik operasyonlar,
Suriye’deki gelişmeler, ‘terörle mücadele’ süreci ve anayasa çalışmaları ele alındı.
*** Fırat Nehri’ni PYD için batı sınırı olarak çizen Türkiye, ‘Fırat Kalkanı’ harekâtıyla
Suriye’ye girdi. TSK’nın desteğiyle ÖSO, IŞİD’in elindeki Cerablus’un kontrolünü aldı.
Erdoğan, operasyonun IŞİD ve PYD’ye yönelik olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu harekatın ABD ile birlikte planlandığını açıkladı, "YPG güçleri de Fırat’ın
doğusuna geçmeli. ABD ile anlaştık. Aksi takdirde gereğini yaparız.” dedi. Başbakan
Yıldırım da “Güney sınırımızda yeni bir Kürt oluşumunu istemiyoruz” dedi.
*** ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya
geldi. Ziyaretin ana gündemi Suriye’deki gelişmeler ve Gülen’in iade talebi oldu. “ABD,
müttefiki Türkiye'nin yanındadır” mesajı veren Biden, Gülen’in iadesine Amerikan
mahkemelerinin karar vereceğini söyledi.
*** Artvin’de bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konvoy güzergâhında çatışma yaşandı.
Güvenlik personelini taşıyan araca ateş açıldı, 1 asker hayatını kaybetti.
*** Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin Yayın Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan,
Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya tutuklandı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Eren Keskin adli kontrol şartıyla serbest
kaldı.
*** PKK, Öcalan'ın istemesi ve HDP'nin devreye girmesi durumunda "çözüm süreci"ne
dönebileceğini açıkladı. Başbakan "Çözüm süreci diye bir şey yok. Çözüm millette, terör
örgütüyle çözüm olmaz." dedi. Mardin, Hakkari, Tunceli ve Batman’a bağlı çok sayıda
yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Diyarbakır, Bingöl, Şırnak,
Tunceli ve Şanlıurfa’da düzenlenen saldırılarda 7 asker ve 1 polis hayatını kaybetti.
Cizre’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 polis öldü.
*** Darbenin ardından Yüksek Askeri Şura (YAŞ), ikinci kez toplandı; 586 subay emekli
edildi, 434 albayın görev süresi uzatıldı. HSYK Genel Kurulu, darbe girişiminin ardından
başlayan soruşturma kapsamında 2 bin 847 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.
*** Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’yi OHAL sürecindeki insan hakkı ihlalleri
konusunda uyardı. 19 insan hakları uzmanının imzaladığı açıklamada; “yaşam hakkı
korunmalı, işkence önlenmeli, ayrımcılık yasağı ve adil yargılanma hakkı kaldırılmamalı ve
herkesin inanç ve düşünce özgürlüğü güvence altına alınmalıdır” denildi. Açıklama metni
için tıklayınız.
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Özgür Gündem yazar ve yöneticileri tutuklandı
Özgür Gündem Gazetesi’nin kapatılmasının ardından düzenlenen operasyonlarda
gözaltına alınan gazetenin Yayın Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan, Genel Yayın
Yönetmeni Zana Kaya ve Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya tutuklandı. Erdoğan, yazıları
nedeniyle “örgüt propagandası” ve “halkı kışkırtmak” ile; Kaya ve Kızılkaya “örgüt
üyeliği” ile suçlanıyor.
Gazetede bir dönem genel yayın yönetmenliği yapan insan hakları savunucusu Eren
Keskin, soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği adliyede tutuklama istemiyle
mahkemeye sevk edildi. Keskin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Basılmamış gazeteye toplatma
Kapatılan ve Atılım gazetesinin ücretsiz eki olarak dağıtılan Özgür Gündem gazetesinin
"Fail Aynı Hedef Aynı" başlıklı nüshası hakkında toplatma kararı verildi. İstanbul 9. Sulh
Ceza Hakimliği’nin kararıyla birlikte Atılım gazetesinin henüz yayınlanmamış tüm özel
sayılarının da toplatılmasına hükmedildi.
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Hakaret davaları
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında
24 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 ay hapis cezası istemiyle
fezleke hazırladı. Başsavcılık ayrıca aynı konuşmada eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na
hakaret edildiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
Giresun ve İzmir’de üç yurttaş, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla tutuklandı.

Görevden uzaklaştırılan “Barış için Akademisyenler”
Bu hafta Batman, Sivas Cumhuriyet, Hakkari, Adıyaman ve Gazi Üniversitelerinde görevli
8 akademisyen daha “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza verdikleri için
görevden uzaklaştırıldı. Böylelikle darbe girişimi sonrası üniversitelerdeki
soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan imzacı akademisyen sayısı 42’ye
yükseldi.
Ayrıca Mustafa Kemal Üniversitesi’nde görevli bir yardımcı doçentin sözleşmesi,
bildiriyle ilgili hakkında açılan disiplin soruşturması nedeniyle yenilenmedi.
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3 siteye erişim engeli
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB), OHAL kapsamında çıkarılan
kararnameyle kapatılmasının ardından sansür uygulamaları Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) tarafından devam ettiriliyor.
Daha önce TİB tarafından defalarca kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) ve Jin Haber
Ajansı'nın (JİNHA) internet siteleriyle Özgür Gün TV’nin ‘ozgurguntv.com’ adresine
BTK’nın ‘idari tedbir’ kararıyla erişim engellendi.

İdil Belediye Eş Başkanı tutuklandı
Şırnak’ın İdil ilçesinde 15 Ağustos 2016’da yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan
İdil Belediyesi Eş Başkanı Nevin Oyman Girasun, 9 gün sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlik
tarafından tutuklandı. Girasun, sokağa çıkma yasaklarında yaşamını yitirenlerin cenaze
törenine katıldığı için “örgüt propagandası yapmak” ile suçlanıyor.
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Bir yılda 136 çocuk hayatını kaybetti
Çocuklar İçin Barış Hemen Şimdi Girişimi, 5 Haziran 2015’ten bu yana yaşanan savaş
ortamında, yaklaşık 50’si bombalı saldırılarda olmak üzere en az 136 çocuğun yaşamını
kaybettiğini açıkladı. Sadece son bir ayda ise en az 37 çocuk hayatını kaybetti.

Türkiye trans cinayetlerinde Avrupa'da birinci
Türkiye, Transgender Europe'un yürüttüğü “Trans Murder Monitoring” projesinin
verilerine göre, trans cinayetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada ise dokuzuncu sırada.
Ocak 2008 ile Nisan 2016 tarihleri arasını kapsayan verilere göre, Türkiye’de 8 yılda
kayıtlara geçmiş 43 trans cinayeti işlendi. Projenin güncel bilgilerine ulaşmak için
tıklayınız.

DÜŞÜNCE SUÇLARI MÜZESİNDE BU HAFTA

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

Milliyetçi MHP'nin ardından sosyal demokrat CHP de AKP'ye katılınca "HDP'lileri
dışlayan Milli Mutabakat" sağlandı.
6 milyon oy ve 59 sandalye ile meclisteki 3. büyük parti olan HDP darbeyi kınayan ortak
bildiriye imza attığı halde ondan sonra hiçbir yere davet edilmedi.
HDP merkezleri ve toplantıları saldırılara uğruyor, destek veren gazeteler kapatılıyor,
insanlar tutuklanıyor.
OHAL’de Basın

Özgür Gündem’e yönelik baskılar bitmiyor. Kapatılma kararı verilen Özgür Gündem
gazetesinin Atılım gazetesinin dayanışmasıyla basılan sayısı hakkında toplatma kararı
verildi. Kararın hangi mahkemece verildiği henüz bilinmiyor. Gazetenin yayın danışma
kurulu üyesi Aslı Erdoğan'dan sonra Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ile Yazı İşleri
Müdürü İnal Kızılkaya da tutuklandı. Aslı Erdoğan hapishanede sağlığını tehdit eden
koşullarda tutuluyor. Erdoğan'ın havalandırmaya çıkarılmadıyğını, diyabetin
gerektirdiği şekilde beslenemediğini ve ilaçlarını alamadığını açıklamasından sonra,
Adalet Bakanlığı bu koşulların düzeltildiğini duyurdu. Erdoğan için özgürlük ve yazı
nöbetleri devam ediyor.
Bunun yanısıra, geçtiğimiz gün tutuklanma istemiyle savcılığa ifade veren Eren Keskin,
ifadesinden sonra adli denetim koşuluyla serbest bırakıldı.
Saldırılar Devam Ediyor
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Doğu ve Güneydoğu illerindeki saldırılar devam ediyor. Gaziantep’teki bir sokak
düğününe IŞİD’in düzenlediği saldırıda 54 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı. HDP
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, saldırının HDP üyelerinin düğününde gerçekleştiğini ve
partilileri hedef aldığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin'in Ardanuç ilçesinden
geçişi sırasında, konvoyu korumakla görevli öncü güvenlik aracına ateş açıldı.Saldırıda 1
jandarma er yaşamını yitirirken 1 erin de yaralandığı öğrenildi.
Bir başka saldırı ise Cizre'deki Emniyet Müdürlüğü'nün kontrol noktasına bombalı araç
ile gerçekleştirildi. AA'nın açıklamasına göre, 11 polis hayatını kaybetti, 78 kişi
yaralandı. RTÜK, patlamaya ilişkin yayın yasağı geldiğini açıkladı.
Dünyadan

İnsan hakları savunucusu Nabeel Rajab 13 Haziran'da güvenlik güçlerince 'Bahreyn'i
kötülemek için yalan söylentiler yaymak' suçlamasıyla tutuklandı. Nabeel Rajab tecritte
tutuluyor ve hüküm giyerse 15 yıla mahkum olacak. Daha önce işkence ve savaş
koşullarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle aynı suçlamayla karşılaşan Rajab'ın
sağlık sorunları var ve tedavisi geciktiriliyor. IFEX Rajab için bir imza kampanyası
başlattı.

DÜŞÜNCE SUÇU DURUŞMALARI
•

•

Sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek 2016 yılının Mart ayında tutuklanan HDP Mersin İl
Örgütü yöneticisi Ufuk Kurtulmaz’ın “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanmasına
Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti
duruşmayı 2 Eylül 2016’ya erteledi.
Antalya DİHA muhabiri Feyyaz İmrak'ın da aralarında olduğu sekiz öğrencinin tutuklu, altı
öğrencinin ise tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Tutuklu sanıkların tahliyesi talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 20 Eylül
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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