Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 30/21, 6 Ağustos 2021)
Geçen hafta neler oldu?
● Türkiye yangınlarla boğuşuyor. 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan orman yangınını
birçok ilde birbiri ardına başlayan yangınlar izlerken, bir haftayı aşan sürede yangınlar
hala kontrol altına alınamamış durumda. 6 ilde 13 orman yangını halen
söndürülemedi. Afet bölgesi ilan edilen Marmaris'e büyük bir konvoy ve güvenlik
önlemleriyle giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurttaşlara çay fırlattı. İktidarın yangınla
mücadeledeki başarısızlığını eleştirenler hedef gösterildi, iktidarı eleştirenlerin fitne
ve fesat çıkarmak istediği ileri sürüldü.
● Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de canlı olarak gerçekleştirdiği ve orman yangınlarının
ele alındığı canlı yayına bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti ve Basın Konseyi saldırıdan iktidarı sorumlu tuttu. Halk TV’den yapılan
açıklamada "Sözlü saldırılar, gerekçesi izaha muhtaç idari cezalar ve kısa bir süre
içinde iki fiziki saldırı sadece Halk TV'yi değil, basın özgürlüğünü de hedef
almaktadır… Tüm zorbalıklara karşı' halkı aydınlatma ve gerçeklerle buluşturma
sorumluluğunu sürdüreceklerini " dedi.
● Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanunla, kıyılar
başta olmak üzere orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufu Kültür ve Turizm
Bakanlığı yetkisine bırakılıyor. Hangi alanların kapsama gireceğini ise doğrudan
Erdoğan belirleyecek.
● Koronovirüs salgınında günlük vaka sayıları 25 bin bandında. Türk Tabipleri Birliği;
pandemiyi nihayete erdirmenin en önemli araçlarından birinin aşılama olduğuna
dikkat çekerek, toplu bulunulan kamusal etkinliklerde ve kapalı alanlarda aşı
olmayanlara yönelik ek tedbirler alınmasını istedi.
● Konya’nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy mahallesinde yaşayan Kürt aile, evlerine
yapılan saldırıyla katledildi. Saldırgan, 4’ü kadın 7 kişiyi silahla vurduktan sonra evi
ateşe vererek kaçtı. Saldırıda hayatını kaybeden Dedeoğulları ailesi, geçen ay 60
kişilik bir grubun taşlı, sopalı, bıçaklı saldırısına uğrayıp, ağır yaralanmıştı.
● Erdoğan, YÖK Başkanlığı görevine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol
Özvar’ı atadı. YÖK üyesi olmayan Özvar, aynı kararla YÖK üyeliğine de seçildi.
Görev süresi biten YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı
Başdanışmanlığı görevine atandı.
● Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 18,95’le son 26 ayın zirvesine çıktı. Veriler,
2003 yılından bu yana en yüksek Temmuz enflasyonuna işaret etti.
● Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği Resmi Gazete'de 6 Ağustos 2021
tarihli kararla öğrenildi. Kararda; Selçuk'un "görevden affını istediği" söylenerek,
yerine Mahmut Özer atandı. Özer, aynı zamanda Maarif Vakfı'nın Mütevelli
Heyeti'nde bulunması nedeniyle ‘çift maaşlı’ bürokratlardan...
● Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 10 Temmuz 2018'de belirlenen ilk
kabinesinden şimdiye kadar 5 bakan ayrıldı, yerlerine 6 bakan geldi.

● İstanbul Sözleşmesi 7 yaşına girdi. Erdoğan’ın kararıyla Mart ayında tek taraflı olarak
feshedilen sözleşme, geçen ay da yürürlükten kaldırılmıştı. Kadınlar İstanbul
Sözleşmesi'ni savunmaya devam ederken, kadın cinayetlerine maalesef her gün
yenileri ekleniyor. Bianet'in derlediği verilere göre; erkekler geride bıraktığımız
Temmuz ayında en az 24 kadını öldürdü, 7 kadına tecavüz etti. Ayrıca 11 kadının
ölümü basına şüpheli olarak yansıdı.
● YÖK’ün Fransız akademisyenlere getirdiği Türkçe bilme şartını sağlayamayan 4
akademisyen, Galatasaray Üniversitesi’nden ayrıldı. 2 akademisyen ise eylül ayına
kadar Türkçe B2 belgesini almaya çalışacak.

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız
“COGİTO ERGO SUM” her hafta YouTube kanalımızda yayında...
Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

AYM'den 'örgüt adına suç işleme' cezası için
hak ihlali kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye'de
muhalifler üzerinde sıkça kullanılan Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 220/6 maddesinde yer alan
"örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç
işleme” suçunun kanunilik şartını taşımadığına
karar verdi. Mahkeme, "Örgüt adına suç işleme" kavramının oldukça geniş yorumu nedeniyle
ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ya da örgütlenme veya din ve
vicdan özgürlüğü gibi temel haklar üzerinde güçlü bir caydırıcı etki yarattığını vurguladı.
İhlal kararı veren Yüksek Mahkeme, kararın “pilot karar” niteliğinde olduğuna da hükmetti.
Böylece, bu suç nedeniyle yapılan başvuruların tamamında “hak ihlali” kararı verilecek. Bu
suçtan yargılananlar ve ceza alanlar da AYM kararını gerekçe göstererek itiraz edebilecek.
Savcılık ve mahkemelerin, buna göre işlem yapmaları gerekecek. Hak ihlali kararı
verilmemesi için TBMM’nin söz konusu ceza kanununu yeniden düzenlemesi gerekiyor.
TİHV verilerine göre 5 yılda 5 bin 498
örgütlenme özgürlüğü ihlali yaşandı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV),
2015-2019 yılları arasındaki örgütlenme
özgürlüğü ihlallerinin incelendiği “Siyaseti
Suçlulaştırmak: Örgütlenme Özgürlüğüne
Yönelik İhlaller” isimli bir rapor yayımladı.

Rapora göre 5 yılda örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği toplam 5 bin 498 olay tesbit
edildi. 1614 dernek, 132 vakıf, 23 konfederasyon ve 19 sendika kapatıldı. Bu kapatma
işlemlerinden neredeyse tamamı OHAL KHK'leri ile yapıldı. 127 belediyeye kayyım atandı.
11 milletvekilinin vekilliği düşürüldü. 120 belediye başkanı ve 17 milletvekili tutuklandı.
Sivil ve siyasi örgütlerin bürolarına, üye ve yöneticilerinin evlerine yönelik 1954 polis
operasyonu gerçekleştirildi. 495 etkinlik, yasaklar ve polis müdahaleleri ile engellendi. Bu
dönemde örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlaller sonucunda, 15 bin 70 kişi gözaltına alındı,
2 bin 709 kişi tutuklandı. 551 kişiye toplam 32 bin 523 ay hapis cezası verildi. Raporun
tamamına erişim için tıklayınız.
Temmuz ayı basın özgürlüğü
Gazetecilere şiddet artışta

raporu:

Temmuz ayında yaşanan basın özgürlüğü
ihlallerini raporlaştıran CHP’nin gazeteci
kökenli milletvekili Utku Çakırözer, haber
takibi yapan gazetecilere yönelik şiddetteki
artışa dikkat çekerek, “Temmuz ayında da en az
18 gazeteci haber takibi sırasında şiddete maruz
kaldı, darp edildi, haber yapmaları engellendi.
Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun paylaştığı verilere göre; Temmuz ayında 61 kadın
gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı. En çok vaka kaydedilen üç ülke Türkiye,
Gürcistan ve Belarus oldu. Gazeteciler Cemiyeti’nin aylık gazeteci yargılamalarına dair
verileri açıkladığı “Haberin Bedeli Temmuz 2021” raporuna göre, geçen ay 17 ayrı
duruşmada 49 gazeteci yargılandı. Yargılanan gazetecilerden birine “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasından 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. İki gazetecinin gözaltına alındığı
Temmuz ayında bir gazeteci de hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
Çarşı ve Gezi davaları birleştirildi
Yargıtay’ın beraat kararlarını bozmasının
ardından yeniden görülen Çarşı Davası ile Gezi
Parkı Davası’nın birleştirilmesine karar verildi.
Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın da
aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi
Davası’nın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin başkanı, kendisine ‘birleştirme’
konusunda muvafakat vermeyen Çarşı Davası’nın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne geçici görevlendirmeyle getirildi. Kendi ‘birleştirme’ talebine yine kendisi
muvafakat verirken, iki dava tek dosya üzerinde görülecek. Birleştirme kararının ardından
tutuklu yargılanan Kavala'nın 6 Ağustos'ta görülmesi planlanan duruşması da iptal edildi.
Birleşen davaların ilk duruşması 8 Ekim’de görülecek.
Gazeteci Ahmet Kanbal’a açılan dava
Jandarma
Genel
Komutan
Yardımcısı
Korgeneral Musa Çitil’in kendisiyle ilgili bir
haberi sosyal medyadan paylaştığı için
şikayetçi olduğu gazeteci Ahmet Kanbal
hakkında dava açıldı. Aydın Cumhuriyet

Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel
Başkanı Eren Keskin ile yapılan bir söyleşinin Musa Çitil'le ilgili kesitini paylaşan gazeteci
“terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek”le ve “hakaret”le suçlandı.
İddianame; Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, Kanbal’ın yargılanmasına
Aralık ayında başlanacak. Öte yandan, Keskin ve söyleşiyi yapan Artı Gerçek muhabiri
Yağmur Kaya hakkındaki soruşturma da devam etmekte.
Konya’daki
ırkçı
saldırıyı
gazeteciye soruşturma

eleştiren

Adıyaman Gerger Fırat gazetesi Haber Müdürü
Özgür Boğatekin hakkında, Konya’da yapılan
ırkçı saldırıda aynı aileden 7 kişinin
öldürülmesiyle ilgili yaptığı sosyal medya
paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Katliama uğrayan ailenin devlet tarafından
mağdur edildiğini ve koruma olanaklarından
faydalanamadıklarını dile getiren gazeteci,
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile suçlanıyor.
Boğatekin, geçtiğimiz yıl Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerine yönelik yapılan ırkçı saldırıyı
yine Facebook hesabından paylaşıtığı için aynı suçlamayla ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma
daha sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.
Konya Katliamı protestolarına saldırı
Konya’daki ırkçı saldırı birçok kentte yapılan
eylemlerde protesto edildi. Siyasi partiler ve
sivil toplum kuruluşlarının Van’da yaptığı
açıklamaya polis müdahale etti, 9 kişi gözaltına
alındı. Gözaltındaki yurttaşlardan 3’ü “görevi
yaptırmamak için direnme” ile “Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet”
iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Şişhane’de
düzenlenen eylemin ardından dağılan kitle, bir
grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar; eylemi takip eden gazeteciler Taylan Öztaş, Hayri
Tunç, Enes Sezgin ve Rojin Altay’ı da darp etti. Hastaneye giden gazetecilerden ikisi
gözaltına alındı.
RTÜK'ten haber
yangını' tehdidi

kanallarına

'orman

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
haber kanallarına bir talimat göndererek
‘orman yangınları’ konusunda televizyonları
tehdit etti. Haberlerde söndürülen yerlerden
bahsedilmesini isteyen RTÜK, sadece yanan
yerlerin ekrana taşınması halinde en ağır cezayı
uygulayacağını ilan etti. RTÜK, yanan orman
alanların sürekli ekranlara taşınmasının "kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği
yönde bir yayıncılık" olduğunu savundu. Öte yandan RTÜK’ün sansürleme girişiminin

ardından yangınları sahada takip eden gazetecilere bir de ‘akreditasyon’ uygulaması
başlatıldı. Duruma tepki gösteren Basın Konseyi; “Kamu gücünü kullananların, benzerine
hiçbir demokratik ülkede rastlanmayacak keyfi uygulamasıdır” dedi.
“HelpTurkey” paylaşımlarına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal
medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help
Turkey" (Türkiye'ye Yardım Edin) etiketiyle
yapılan paylaşımlara ilişkin re’sen soruşturma
başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada söz
konusu paylaşımlarda “devletin aşağılamaya
çalışıldığı” öne sürüldü. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu yangınlarla ilgili paylaşımlara
yönelik operasyonlarda 3 bin 246 içeriğin tespit edildiği ve şu ana kadar 172 sosyal medya
kullanıcısı hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.
bianet’in 141 haberine erişim engeli
Bağımsız İletişim Ağı / bianet’in 141 haberine
erişim engeli getirildi. Sansürlenen haberler
arasında bianet’in ‘Erkek şiddeti çetelesi’,
gazeteci
yargılamaları,
14-25
Aralık
Operasyonları, Berat Albayrak’ın Kanal
İstanbul güzergahında aldığı araziler gibi
haberleri yer alıyor. Detaylar için…
"İzinsiz çekim" bahanesiyle gözaltına alınan
gazeteci
BirGün gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin,
İstanbul Şişli'de bir erkeğin kadına yönelik
şiddetini
görüntülemek
isterken
polis
tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki
işlemlerinin
ardından serbest bırakılan
gazetecinin gözaltına alınma gerekçesi,
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 27 Nisan’da
yayınladığı bir genelgeyle toplumsal ve adli
olaylarda görüntü ve ses kaydının alınmasının yasaklanması!
Ankara'da kadın cinayetlerini protesto eden
kadınlara polis şiddeti
İstanbul Sözleşmesi Ankara Kampanya
Grubunun
çağrısıyla
Azra
Gülendam
Haytaoğlu ve Emine Gökkız'ın öldürülmesine
ilişkin bir araya gelen kadınların eylemine polis
müdahale etti. “İstanbul Sözleşmesi’nden
vazgeçmiyoruz” ve “6284’ü uygulatacağız”

diyen kadınları barikatla ablukaya alan polis, 11 kadını darp ederek gözaltına aldı.
Protestolara
soruşturma

katılan

tütün

üreticilerine

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen
ve tütün ticaretini kısıtlayan “yetki belgesi”
şartına karşı Malatya'da 2-4 Temmuz tarihleri
arasında düzenlenen protesto eylemlerine
katılan en az 30 tütün üreticisi hakkında
soruşturma açıldı.
Hakkari’de OHAL devam ediyor: Eylem
yasağı 15 gün daha uzatıldı
Hakkari’de 2016 yılından bu yana devam eden
eylem ve etkinlik yasağı, bir kez daha uzatıldı.
1893’üncü gününe giren yasak, 15 Ağustos’a
kadar devam edecek. Gerekçe; “devletin ve
milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik,
kamu düzeni, koronavirüs (COVİD-19)
salgınının yayılmasının önlenmesi…”

● Adli tatil nedeniyle duruşmalara ara verilmiştir...

