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Yeni bir haftaya başlıyoruz. Pazartesi sabahından günaydın. 

Yurtdışından bir başarı haberiyle başlıyoruz. Jane Velez Mitchell’in 

Starbucks’a hitaben başlattığı kampanyaya yer veriyoruz. Kampanya 

Cumhuriyet Gazetesi’ne de yansımış. Muhatabı Starbucks olan 

kampanya vegan yiyecek servisine başlanmasını talep etmiş ve hayvan 

koruma organizasyonu Compassion Over Killing (COK) ve gazeteci Jane

Velez-Mitchell tarafından başlatılmış. 21 bin 795 imza ile başarıya 

ulaşmış. Kampanyaya göre yapılan araştırmalar, vegan beslenmenin 

gittikçe yayıldığını gösteriyor. İnsanlar vegan mutfağı merak ediyor ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nde insanların yüzde 60’ı ete alternatif 

beslenme şekillerine yöneliyor. Starbucks karar verici hesabından 

kampanyaya cevap niteliğinde yaptığı açıklama da “Birkaç vegan 

seçenek üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Vegan müşterilerimizin 

taleplerini dikkate alacak ve önerilerle vegan menümüzü geliştirmeye 

devam edeceğiz” demiş. Bu en kısa zamanda Starbucks raflarında 

vegan yiyecekler göreceğimizin habercisi. 

Diyabakır’a geçiyoruz şimdi. Mehmet Emin Özkan’a özgürlük diyor Vedat

Özkan Change.org’daki kampanyasında. Kampanya, Adalet Bakanlığı 

ve Başbakanlığa sesleniyor. “Mehmet Emin Özkan 77 yaşında olup 

müebbet hapis cezasıyla yaklaşık 20 yıldır cezaevinde hükümlü olarak 

bulunmaktadır. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1993 yılında Tuğgeneral 

Bahtiyar Aydın'a yönelik düzenlenen suikastten sorumlu tutulan Özkan, 

olaydan sonra gözaltına alındı, tutuklandı, hakkında açılan dava sonucu 

delilsiz "müebbet hapis" cezasına çarptırıldı. Nitekim ki bu olaylarla hiçbir

bağlantısının olmadığı suçsuz yere tam 20 yıldır içerde yattığı, Bahtiyar 

Aydın dosyasının 20 yıllık zaman aşımına uğramaması için tekrar 

açılmasıyla Aydın'ın JİTEM tarafından öldürüldüğü yıllar sonra ortaya 



çıktı ve Emekli Albay Eşref Hatipoğlu ile Yüzbaşı Tünay Yanardağ 

hakkında açıldı. Dava İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam 

ederken, suikastla bağlantısı olduğu iddiasıyla müebbet hapse 

çarptırılan Özkan'ın Avukatı Serdar Çelebi'nin müvekilinin tekrardan 

yargılanması yönündeki girişimiyle dosya 2013 yılında bozuldu. Fakat 

geçen 2 yıl süre zarfında ‘’yetkili değiliz’’ bahanesiyle Eskişehir, 

Diyarbakır adliyesi ile Adana adliyesi arasında defalarca gidip gelen 

dosya bir türlü açılıp yeniden yargılanmaya geçirilmedi. Babam Mehmet 

Emin Özkan kalp tansiyon zehirli guatr, kemik erimesi, böbrek ve 

bağırsak bozuklukları, aşırı derecede kilo kaybı, duyma ve görme 

eksikliği gibi çeşitli rahatsızlıkları mevcuttur. Yaşlı ve uzun süredir 

cezaevinin olağanüstü koşullarında yaşıyor. Yeme, içme giyinme, banyo,

traş, tuvalet gibi ihtiyaçlarını gideremiyor. Bu yüzden bakımsız ve 

bakılmaya muhtaç durumdadır. Böyle bir yaşlı ve hasta insanın bırakalım

cezaevi koşullarını dışarıdaki normal koşullarda dahi yaşaması oldukça 

çok zor. Babamın bırakılması için Adalet Bakanlığı’na, 

Cumhurbaşkanı’na yaptığımız başvurular tüm girişimler her hangi olumlu

bir sonuç vermedi. Babam defalarca İstanbul adli tıpa götürüldü ancak 

her defasında ideolojik yaklaşım nedeniyle cezaevinde kalabilir raporu 

verildi. En son 5 ay önce Diyarbakır eğitim araştırma hastanesinin % 87 

vücut fonksiyon kaybının bulunduğuna dair ve cezaevinde kalamaz rapor

vermesine rağmen İstanbul Adli tıbbına götürüldü ancak % 87 yatamaz 

raporuna rağmen cezaevinde kalabilir diye sonuçlandırmıştır. İstanbul 

adli tıbbının defalarca vermiş olduğu bu karar tamamen siyasidir. 

28.09.2015 tarihinde yine kalp krizi geçirdi ve şuan hala hastanede 

yatmakta. Babası tutuklu ve hayati riski olan biri olarak sesleniyorum. 

Babam şu an hasta ve cezaevinde tutuklu bulunuyor. Tutukluluğunun 

devam etmesi yaşam hakkına yapılmış bir saldırıdır, bile bile ölüme terk 

etmektir. Ailesi olarak endişeliyiz ve bir an önce serbest bırakılmasını 



istiyoruz. Devlet özgürlüklerini ve tüm haklarını ellerine alarak beton 

duvarlar, demir parmaklıklar ardına hapsettiği tutsakların yaşamından 

sorumludur. Fakat devlet, 130’dan fazla içlerinde birçok ağır hastanın da 

olduğu tutsakları, katletme politikası ve cezaevlerindeki tecrit zulmüyle 

insanları göz göre göre ölüme terk etmekte. Lütfen bu duruma karşı 

sesimizi çıkarmamamıza imzanızla destek olun” diyor bir oğul 

cezaevindeki babası için.

Pazartesi gününe Çanakkale TEMA’nın başlattığı bir kampanyayla 

devam ediyoruz. Çanakkale TEMA, kampanyalarında “Çanakkale’ye 

Sahip Çık” diyor ve ekliyor “sen de toprağına, suyuna, havana sahip 

çıkmak için “kömüre hayır!” de. Önemli orman ekosistemlerinin yer 

aldığı, verimli tarım arazilerinde domatesi, kirazı, zeytini, şeftalisi ile 

Türkiye’nin gıdasını üreten Çanakkale, kömürlü termik santral tehdidi ile 

karşı karşıya. Her geçen gün yeni bir termik santral yatırımının duyurusu 

yapılıyor. Enerjide dışa bağımlı olduğumuz gerekçesiyle inşa edilen bu 

santraller ise ithal kömürlü termik santraller. Kömürlü termik santrallerine

neden “Hayır!” diyoruz!

·         Kömürlü termik santraller neden oldukları hava kirliliği nedeniyle 

solunum sistemi, kalp - damar sistemi hastalıklarına, kanser ve sinir 

sistemi hastalıklarına neden oluyor.

·         Kömürlü termik santraller bulundukları yerde neden oldukları 

sağlık etkileri nedeni ile insan ömrünü 10 yıl kısaltıyor.

·         Kömürlü termik santraller neden oldukları zehirli gazlar ve uçucu 

küllerle, asit yağmurları ile tarım arazilerinin verimini düşürüyor, su 

kaynaklarını kirletiyor.

·         Planlanan kömürlü termik santral projelerinin etkileri hava, su, 



toprak varlıklarına etkileri bakımından kümülatif olarak 

değerlendirilmiyor.

·         Enerji ihtiyacını karşılamak, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak 

için ithal kömürle çalışan kömürlü termik santraller inşa etmek yerine 

enerji verimliliği/tasarrufuna yönelik önlemler alınmalı, enerji üretim 

yatırımlarında yenilenebilir enerji tesisleri önceliklendirilmeli” diyen 

Çanakkale TEMA’nın kampanyasını Change.org’a girerek 

destekleyebilirsiniz. 

Bu sabahı Fatoş Çırnaz’ın kampanyasıyla kapatıyoruz. Çırnaz, 

hukuksuzluklar ödüllendirilmesin talebiyle bir kampanya başlatmış ve 

Çırnaz’a kulak veriyoruz. “Hukuk sistemine baktığımızda, evrensel hukuk

normlarından kopartılmış, kişilerin çocukların, yaşlıların, kadınların, 

doğanın (hayvanların) doğal ve birincil hakkı olan ''yaşam hakkının'' 

ellerimizden alındığını görmekteyiz. Temel hak ve özgürlüklerin aleyhine 

bir baskı aracına dönüştürülmüştür ''Hukuk Sistemimiz''. Eleştiri yapan 

medya, yargı organları eliyle susturulmaktadır. Siyasi parti yöneticileri 

hukuk dışı biçimde, tutuklanarak, seçim sürecinin dışına itilmektedir. Bu 

pek çok, hukuksuzluk, adaletsizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanının fahri 

hukuk doktoru unvanını kabul edebilmesi, ''trajikomiktir'', haksızlıktır. 

Ödülleri kabul etmeme hakkı da vardır, çok ilkesel bir davranış ve 

olgunluktur. Bu bağlamda gereğini yapmalarını beklerim bir vatandaş 

olarak” diyor Çırnaz kampanyasında. 

Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor, siz de 

değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz her hangi bir şey için 

Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın

sabah tekrar görüşmek üzere, esen kalın.
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