
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 31/21, 13 Ağustos 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlarken prompter
kullandı. Erdoğan; bir taraftan promptera bakarak açıklamalarda bulunurken, öte
yandan yayın esnasında Erdoğan'a fısıldayarak sufle verilmesi de dikkat çekti.
Detaylar…

● Erdoğan, "Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum, Meclis’in açılması ile birlikte bir
çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum… Bedelini ödetmemiz lazım…” dedi.

● Sanatçılar Girişimi bir açıklama yayınlayarak, "Türk tipi başkanlık sistemi diye de
adlandırılan tek kişi yönetiminin yarattığı sıkıntılar artarak sürmekte" dedi. Erdoğan,
eleştirilere yönelik, "Bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor... Erken
seçimmiş, başkanlık sistemi doğru değilmiş... Bırak o bizim işimiz… Anlamazsın bu
işten. Burnunu sokma" dedi. Detaylar…

● Ankara Altındağ’da Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadıkları Battalgazi
mahallesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası
mahallede mültecilerin evlerine ve işyerlerine saldırıldı. Bazı dükkan ve araçlar tahrip
edilerek yağmalandı. İnsan Hakları Derneği, Suriyelilere yönelik nefret saldırısını
kınadı; “Mülteci düşmanlığının gittikçe yayılmasının sonucu olarak yaşanan bu
kitlesel saldırının devamının geleceğinin endişesini yaşamaktayız” dedi.

● Tarım ve Orman Bakanı, 28 Temmuz'dan bu yana mücadele edilen tüm büyük
yangınların söndürüldüğünü duyurdu. Bakanlık verilerine göre kontrol altına alınan
yangın sayısı, 54 ilde 299 olarak kaydedildi. Ülke, Ege ve Akdeniz’de orman
yangınlarıyla mücadele ederken; Batı Karadeniz'de ise şiddetli yağış, sele neden oldu.
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 27 yurttaş hayatını kaybetti. Bilançonun daha
da ağırlaşmasından endişe ediliyor.

● Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir yaptığı ifşaatları uyuşturucu
kaçakçısı ve cinayetten yargılanan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yi
tahliye ettiren AKP’li milletvekili ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı Burhan Kuzu’yla
ilgili açıklamalarıyla sürdürdü. Geçen yıl hayatını kaybeden Kuzu’nun eski danışmanı
Sinan Çiftçi, “Kuzu, ciddi paralara iş takibi yapardı. En çok Berat Albayrak’ı
kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop’a da çok iş çözdürdü” iddiasında bulundu.
Çiftçi, İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’den 100 milyon dolara yakın para aldığını
öne sürdüğü Kuzu’nun ölümünün şüpheli bulduğunu söyledi.

● Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta “Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün
değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok” açıklamasına rağmen
Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 19'da sabit
bıraktı. Açıklamada; faizin, enflasyonun üzerinde bir seviyede tutulmaya devam
edileceği ifade edildi.

● İktidar, başkanlık sistemine geçişle birlikte neredeyse tamamen işlevsizleşen Meclis’e
denetim olanağı sağlayan meclis araştırma komisyonları kurulmasına da izin vermedi.
2021 yılında Meclise kamuoyunun gündemine gelen birçok konu hakkında muhalefet

https://bianet.org/bianet/siyaset/248630-erdogan-prompterdan-sorulari-yanitladi
https://bianet.org/bianet/siyaset/248641-sanatcilardan-erdogan-a-oy-veriyorum-siyaset-konusmak-hakkim


partileri tarafından 826 araştırma önergesi sunuldu, yalnızca 30’u işleme alındı ve
sadece 3 araştırma komisyonu kuruldu. Kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul
eden birçok konu hakkında araştırma önergesi hazırlayan muhalefet, büyük
çoğunluğuna yanıt alamadı. Son olarak, yurdun dört bir yanında çıkan yüzlerce orman
yangınının olağanüstü toplanacak TBMM’de araştırılması talebi de yanıtsız kaldı.

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız
“COGİTO ERGO SUM” her hafta YouTube kanalımızda yayında...

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Gazeteci Hikmet Tunç’a hapis cezası

"Yıkımı yapıp kaybolmuşlar" başlıklı haberi
nedeniyle yargılanan JinNews Van muhabiri
Hikmet Tunç, Van'ın Muradiye Belediyesi'ne
atanan kayyıma "hakaret" ettiği iddiasıyla 8 ay
22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Muradiye
Asliye Ceza Mahkemesi, "hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verdi.
Söz konusu haber; kayyım Erkan Savar'ın
Muradiye Şelalesi'nin peyzaj ve rekreasyon

çalışması için şirketlere 4 milyon 500 bin TL'lik ihale verdiğini, şirketlerin projeyi
tamamlamadan ortadan kaybolduğunu konu ediyordu.

Bakandan BirGün muhabirine 'çekim'
yasağı

Yangından etkilenen köylüleri ziyaret eden
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un
programını izleyen BirGün gazetesi muhabiri
Sarya Toprak, polislerce engellenmek istendi.
Polis Toprak’a “Kameranı kapat” diyerek
müdahale etti. Kaydı kapatmayan Toprak’ı

daha sonra Bakan engellemek istedi. Kurum, Toprak’a “Gazeteci olsan da çekim yapamazsın,
kapat” dedi. Bakan’ın sözlerinden sonra polis kamerayı kapatmaya çalıştı, gazeteci zorla
alandan çıkartıldı.

https://youtu.be/zXRh7yTGHxs
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=9dEHrZI-_vI&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


Ekşi Sözlük’e 'başlık' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal
paylaşım platformu Ekşi Sözlük hakkında
"halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç
işlemeye tahrik" iddialarıyla soruşturma
başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada; "Ekşi
Sözlük isimli sitede yer alan 'Halkın
ayaklanması için daha ne olması gerekiyor'
başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında

yer alan paylaşımlarda suç içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı gerekçesiyle re'sen
soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"Çocuğunu 'istismar eden’ baba"
gazeteciden şikayetçi oldu

bianet editörü Evrim Kepenek, 6 yaşındaki
çocuğunu istismar ettiği için tutuklanan ve daha
sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan
Refik Y.’nin şikayeti üzerine ifade verdi. Refik
Y.’nin “hakaret ve özel hayatın gizliliğini”
gerekçe göstererek şikayetçi olduğu gazeteci,
istismarı “Çocuğunu ‘istismar eden’ baba

tutuklandı” ve “Çocuğunu ‘istismar eden’ baba, adli kontrolle serbest” haberleriyle
kamuoyuna duyurmuştu.

Akbelen Ormanı'ndaki direnişe müdahale

Dünya Bankası verilerine göre ülkelerinde en
çok kamu ihalesi alan şirketler sıralamasında
birinci durumda olan LİMAK'ın termik santrale
kömür sağlamak ve maden sahasını
genişletmek için kesmek istediği ağaçların yer
aldığı Akbelen ormanında 26 gündür nöbet
tutan köylüler ve çevrecilere jandarma
geceyarısı müdahale etti. Jandarma, direniş
alanında nöbet tutan halkı sürükleyerek dışarı

çıkardı.

Adalet isteyen Şenyaşar ailesine pankart
cezası

AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın
korumaları ve yakınlarının saldırısı sonucu
eşini ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar’ın
Urfa Adliyesi önünde başlattığı "Adalet



Nöbeti" 5 ayı aşkın süredir devam ediyor. Daha önce defalarca kez gözaltına alınan Şenyaşar
ailesinin nöbetine bir kez daha müdahale eden polis, astıkları pankartı gerekçe göstererek
Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesti.

RTÜK’ten televizyonlara yangın cezası

Orman yangınlarını haberleştiren televizyon
kanallarına geçen hafta uyarı yazısı gönderen
ve yanan alanların ekranlara yansıtılmamasını
isteyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK), bu talebine uymayan kanallara ceza
yağdırdı. Orman yangınları ve RTÜK’ün sansür
talimatıyla ilgili haberler gerekçe gösterilerek 6
ayrı kanala 17 dosyadan ceza verildi.

JinNews’e 32. kez erişim engeli getirildi

JinNews haber sitesinin yayınını sürdürdüğü
internet adresine Diyarbakır 1. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. 25
Eylül 2017 günü yayına başlayan, kadın
editörler ve muhabirlerle kadın odaklı
habercilik yapan haber sitesi böylelikle 32. kez
erişime engellenmiş oldu.

Apple, Hornet’i Türkiye’de AppStore’dan
kaldırdı

Lubunya tanışma ve partnerlik ağı Hornet’in
internet sitesine erişimin, Ankara 8. Sulh Ceza
Hakimliği’nin 6 Ağustos 2020 tarihli kararına
istinaden engellenmesinin ardından; bu sefer de
Hornet, AppStore’dan kaldırıldı. Hornet, Apple
kullanıcılarına attığı mesajda aplikasyonun

“Türk mahkemelerinin kararı sonucu” Apple tarafından kaldırıldığını söyledi.

Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçilere
müdahale

Yaşanan elektrik kesintilerine karşı Urfa'nın
Haliliye ilçesinde protesto düzenleyen
çiftçilere, jandarma müdahale etti. Eylemde,
gözaltına alınan çiftçilerin olduğu öğrenildi.
DEDAŞ'ın kesintilerine karşı daha önce de
çiftçiler Siverek, Hilvan ve Viranşehir'de aynı
taleplerle eylemler düzenlemişti.



Gazeteci Beritan Canözer gözaltına alındı

JinNews muhabiri Beritan Canözer, hakkında
açılan bir soruşturma kapsamında
Diyarbakır’da bulunan evine yapılan baskınla
gözaltına alındı. Canözer, evinde yapılan
aramaların ardından Diyarbakır İl Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü. Gazeteci Nisan
ayında da gözaltına alınmış, dört gün sonra
serbest bırakılmıştı.

Gazetecinin ölümle tehdit edilmesine savcılık
takipsizlik kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; gazeteci
Hayri Demir’in sosyal medya üzerinden
"KodAdım:YEŞİL" isimli kullanıcı tarafından
ölümle tehdit edilmesiyle ilgili yapılan suç
duyurusuna, takipsizlik kararı verdi. Kararda,
söz konusu tehditleri yapan şahsın tesbitinin
imkansız olduğu ileri sürüldü.

Kürt sanatçılara yönelik hak ihlallerinin
kaynağı ayrımcılık

İsmail Beşikçi Vakfı tarafından hazırlanan
"Müzisyen ve Tiyatrocular Özelinde Kürt
Sanatçılara Yönelik Hak İhlalleri İzleme
Çalışması" başlıklı rapor, kamuoyuyla
paylaşıldı. Kürtçe’yi hala güvenlik meselesi
olarak gören ve keyfi yasaklarla engelleyen
yaklaşımların; ayrımcılık, otosansür ve geçim
sıkıntısı gibi sonuçlara yol açarak Kürtçe sanat

yapmayı gittikçe güçleştirdiği vurgulanan rapora göre, yaşanan hak ihlallerinin büyük
çoğunluğu ayrımcılık yasağını ihlal eden uygulamalardan kaynaklı. Detaylar…

Öcalan’ın avukatlarına dava açıldı

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 7 avukatı
hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla dava açıldı.
Davanın iddianamesinde avukatların Öcalan ile
İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde
gerçekleştirdikleri görüşme, tutukluların
aileleriyle yaptıkları telefon görüşmeleri ile
basına verdikleri demeçler ve yapmış oldukları
açıklamalar iddianamede suçlama konusu

https://ismailbesikcivakfi.org/uploads/files/PDF/KURTSANATCILAR_TR.pdf


yapıldı. Davanın ilk duruşması, Eylül ayında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülecek.

AYM: “İnternette habere yorum yapmak
ifade özgürlüğü”

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2014 yılında
internet haberine yorum yapan Oğuz
Demirkaya'ya verilen hapis cezasının ifade
özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Hapis
cezasının 'orantısız' olduğunu değerlendiren
yüksek mahkeme, Demirkaya'ya 13 bin 500
lira manevi tazminat ödenmesine ve ihlalin

ortadan kaldırılması üzerine yeniden yargılama yapılması için dosyanın Sivas 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

● Adli tatil nedeniyle duruşmalara ara verilmiştir...


