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Ana Sayfa Türkiye 7 Soruda Hero tişörtü gözaltıları

cumhuriyet.com.tr Yayınlanma tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı, 20:20

7 Soruda Hero tişörtü gözaltıları
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
suikast davasında Gökhan Güçlü'nün bu yıl 13 Temmuz'da görülen duruşmaya
üzerinde "Hero: Heroes are immortal" (Kahraman: Kahramanlar ölümsüzdür) yazan
bir tişörtle gelmesinin ardından Türkiye genelinde üzerinde Hero yazan tişörtler
giyen insanlara yönelik bir gözaltı dalgası başlatıldı.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Suikast davası sanığı astsubaya, 'Hero'
tişörtünü kızkardeşi kargoyla göndermiş

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Hero' tişörtüne
ilişkin açıklama

'Hero' tişörtlerinin üreticisi Defacto firması çıktı

Tweetle

Takip et: @cumhuriyetgzt

instela'da paylaş

Gözaltıların yasal dayanağı ne?

Gözaltına alınanlar terör örgütü propagandası yapmakla suçlandı. BBC Türkçe'den Onur

Erem'in haberine göre gözaltıların yasal dayanağı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'nci

maddesine dayanıyor:

"terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde örgüte ait amblem, resim

veya işaretlerin asılması veya taşınması, terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin

üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi fiilleri 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile

cezalandırılır."

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden akademisyen Barış Erman, bu maddeye göre

işlem yapılıyor olsa bile "bu suçun gerçekleştiğinin kabul edilebilmesi için, 'Hero' tişörtünün

A+

A-

Beğen 1

Kaydet Kaydettiklerim

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Biz yeni bir
devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan

Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı'nda>

AKP’de MHP
rahatsızlığı
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9.
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan Ensar Vakfı ile!

Rekabet Kurulundan Banvit’e soruşturma

Meteorolojiden 3 şehir için flaş uyarı

「いいね！」した友達はまだいません

uyarısında bulunuyor ve ekliyor:

"Tişörtü giyenlerin de bunu terör örgütünün destekçisi olduklarını belli etmek amacıyla

yapmaları veya terör örgütünün üniformasını giydiklerinin farkında olarak ve bunu isteyerek

gerçekleştirmeleri gerekmektedir."

Gözaltına alınanlar ne yapabilir?

Erman, bugüne kadar bu tişörtleri için gözaltına alınan kişilerin tazminat talep etme hakkı

olduğunu belirtirken "Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel

başvuruda bulunmaları halinde tazminata hak kazanmaları söz konusu olabilir" diyor.

Ancak bunun için tişörtü "terör örgütünü destekleme amacı olmadan" giymek şart. Peki devlet

bir kişinin o tişörtü "terör örgütüne destekleme amacıyla" giydiğini nasıl kanıtlayabilir? Erman'a

göre bu kolay değil:

"Bir kişinin bir davranışı hangi amaçla yaptığını ispat etme görevi ve yükümlülüğü soruşturma

ve kovuşturma makamlarındadır. FETÖ'ye sempati duyan birinin tişört giymesi halinde bir suç

söz konusu olabilir, ama bunun için dahi iki başka unsurun da bulunması gerekir:

"Giysinin örgütün hiyerarşik olarak kabul ettiği bir üniforma veya amblem olması ve kişinin

bunu giyme amacının terör örgütünün destekçisi olduğunu belli etmek olması. Somut olayda

bu unsurların kabulü pek mümkün görünmemektedir."

Üzerinde Hero yazan tişörtleri yasadışı ilan etmek

mümkün mü?

Akademisyen Barış Erman, hükümetin bu giysiyi yasaklamak için bir "suç yaratması"

gerektiğini, bunun da OHAL döneminde bile yalnızca Meclis'ten çıkarılacak bir yasa ile

mümkün olduğunu söylüyor:

"Bir giysiyi giymenin yasaklanması için bu konuda suç yaratılması gerekir ki bu OHAL

döneminde dahi ancak meclisten çıkarılacak bir yasa ile mümkündür.

"Ancak 'nötr davranış' dediğimiz, kural olarak bir hukuksal değere saldırı gerçekleştirmeyen ve

hukuka uygun davranan kişiler tarafından da rutin olarak yapılabilen davranışların suç olarak

düzenlenmesi Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırılık oluşturabilir.

"Bu nedenle bu yönde bir suç tipinin yaratılması da mümkün olamamalıdır."

Neden eleştiriliyor?

Hero tişörtü darbe teşebbüsüne katılmakla suçlanan bir sanık tarafından giyilmiş olsa da,

Türkiye'de bir üretici tarafından yasal olarak üretilmiş ve satılmış bir ürün.

Tişörtün 'terör örgütü üniforması' olarak kabul edilmesinin zor olduğunu belirten akademisyen

Barış Erman, "Türkiye'de dükkanlarda yasal olarak satılmış ve terör örgütü üyesi olmayan

kişiler tarafından da yasal olarak satın alınmış bir giysinin 'üniforma' olarak kabul edilmesi pek

mümkün görünmemektedir" diyor.

'Hak ve özgürlüklere ciddi bir müdahale'

"Bulundurulması ve giyilmesi yasak olmayan bir ürünü giyen kişiler bunu yasal haklarını

kullanarak yapmaktadırlar. Bu haklar, ifade özgürlüğü ve özel hayata saygı gösterilmesini talep

etme hakkıdır" ifadelerini kullanan Barış Erman, ceza hukukundaki "soğutucu etki" kavramına

dikkat çekiyor:

"Ceza hukukunda suçun önlenebilmesi için, suç oluşturmayan amaçlarla da yapılabilecek

davranışların da yasaklanması 'soğutucu etki' veya 'chilling effect' olarak adlandırılmakta ve

insan hak ve özgürlüklerine ciddi bir müdahale olarak değerlendirilmektedir. Devletlerin hukuka

uygun davranan kişilerin özgürlük alanını sınırlandıran davranışlarda bulunmaktan kaçınmaları

gerekmektedir."

Bugüne kadar kaç Hero tişörtü satıldı? Tişörtlerin üreticisi

Defacto ne diyor?

Tişörtü giyenlerin gözaltına alınması ve ürünlerin piyasadan toplanmasına yönelik sorularımızı

ilettiğimiz Defacto'nun halkla ilişkiler temsilcisi ise bu "talihsiz olayın" şirketten tamamen

bağımsız gerçekleştiğini, bu yüzden şirketin bu konuda herhangi bir yorum yapmak

istemediğini, bugüne kadar herhangi bir açıklama da yapmadıklarını iletti.

Yetkililer gözaltıları nasıl açıklıyor?

İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği, kolluk kuvvetlerine "Hero tişörtü giyeni gözaltına alın" diye
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araştırdıklarını belirtti.

Başbakanlık Basın Müşavirliği ise konuyla ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını aktardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Ender Sevim de

bunun adli bir konu olması nedeniyle bilgi vermeyeceklerini söyledi.

Bekir Bozdağ: Adli makamlar elbet bir ayrım yapacaktır

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada "Bu konu yargının

konusu" dedi ve ekledi:

"Yargı tarafsız ve bağımsız. Yasalarımız çerçevesinde ihbar ve şikayetleri değerlendirip

soruşturma yaptığı gibi yasaların öngördüğü şartlarda resen de soruşturmalar yapabilir, bunları

değerlendirecektir."

"Terör örgütünün talimatıyla giyenlerle olayın aslını bilmeden giyenler arasında bir ayrımı

elbette adli makamlar yapacaklardır. Bunlar adli süreçlerin kendi içerisinde halledeceği

konulardır."

"Bu konu yargının konusu. Yargı tarafısz ve bağımsız, yasalarımız çerçevesinde ihbaer ve

şikayetleri değerlendirip soruşturma yaptığı gibi yasaların öngördüğü şartlarda resen de

soruşturmalar yapabilir bunları değerlendirecektir.

"Bunlar adli süreçlerin kendi içerisinde halledeceği konular."

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Gökhan Güçlü'nün 13 Temmuz'daki duruşmaya üzerinde Hero

tişörtüyle gelmesi konusunda, Adalet Bakanı olduğu 15 Temmuz tarihinde ise şöyle bir

açıklama yapmıştı:

"Çok bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyoruz, fakat işin arka planı soruşturma sonucunda

ortaya çıkacaktır."

"İhmali, kusuru olan kimse, onlarla ilgili ayrıca bir müeyyide uygulayacağız. Cezaevinde

bundan sonraki süreçte, resim, işaret, yazı, mesaj içerikli hiçbir şeyin mahkemelere giderken

giyilmesine artık izin verilmeyecek. Buna da bir kural getirilmiştir."

Başsavcı İlyas Yavuz: Kardeşi kargoyla yollamış

Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, tişörte yönelik soruşturma sonucunda

sanık Gökhan Güçlü'nün giydiği tişörtün kendisine ablası tarafından kargoyla gönderildiğini,

kargoda "Sen bizim kahramanımızsın" yazan bir mektup da yer aldığını açıkladı.

Yavuz, "Konuyla ilgili olarak Gökhan Güçlü, kız kardeşi, cezaevi idaresi ve görevli jandarma

personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlattık" ifadelerini kullandı.

Ankaralı bir kadın milyonlar
kazandıran bu sırrı anlattı!

Milyonlarca lira para!

Uzmanlar uyarıyor. Kilo
sorunu olmayanlar içmesin.

İlginç Ama İşe Yarıyor

Bölgesel fazlalıkları hızlı
eriten yöntem. Hızlı şekilde
şekle sokuyor.

Fazla kilonuz mu var?
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Bekir Bozdağ, Recep Tayyip Erdoğan, erman, amblem, üniforma, immortal

Bekir Bozdağ , Recep Tayyip Erdoğan
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Cem Küçük: Fatih Terim
istifa etmedi, kovuldu; bu
bir devlet kararı
Cem Küçük, geçen günlerde
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Akbank Kredi Kartı
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İlhan Selçuk'un
Yazıları

21 Haziran 2010

tarihinde yitirdiğimiz

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı

İlhan Selçuk'un yazılarından

seçmeleri okurlarımızla

buluşturuyoruz. Bu köşede

aydınlanmanın bilgesi Selçuk'un

günümüze ışık tutan yazılarını

bulabileceksiniz.
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