
Düşün, düşün…        
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni 
(Sayı 16/20, 17 Nisan 2020) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, haftasonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağının,           
yasağın başlamasından yalnızca iki saat önce duyurulmasının ardından yaşananların         
“sorumluluğu şahsımdadır” dedi; istifa etti. İstifası Cumhurbaşkanı Erdoğan        
tarafından kabul edilmedi. Soylu, cuma gecesi yaptığı açıklamada sokağa çıkma          
yasağı kararının Beştepe ile koordinasyon içerisinde alındığını ifade etmişti. 

● Türkiye’nin salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında olduğunu ve            
koronavirüsle mücadelede örnek gösterildiğini öne süren Erdoğan, kimi medya         
kuruluşlarını ve gazetecileri “kendi ülkelerine savaş açmakla” suçladı. “Ülkemiz         
sadece koronavirüsten değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden          
kurtulacaktır” dedi.  

● Salgınla mücadelede 5. hafta geride kalırken; hasta sayısı 80 bine, ölü sayısı 1800’e             
dayandı. Salgının yayılma hızının kontrol altına alınmaya başladığını söyleyen Sağlık          
Bakanı Fahrettin Koca, “veriler doğru yolda olduğumuzu işaret ediyor; piki          
önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.  

● Dünya Sağlık Örgütü ise Türkiye’yi vakaların artış hızı gösterdiği ülkeler arasında           
sayıyor. Türk Tabipleri Birliği de salgınının kontrol altında olmadığını, Türkiye'nin          
Covid-19 verilerinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerine uygun kodlanmadığını        
belirtiyor. 

● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; cezaevlerinde 17 Covid-19 vakası tespit edildiğini, 3           
mahkumun salgın nedeniyle öldüğünü açıkladı. AKP ve MHP gruplarının hazırladığı          
infaz yasası değişikliği TBMM genel kurulunda kabul edildi. Aralarında çocuk          
istismarcılarının ve çete liderlerinin de olduğu çok sayıda adli hükümlü yeni           
düzenleme ile tahliye edilecek. Tutuklu yargılanan onlarca gazeteci, aktivist, öğrenci,          
avukat cezaevlerinde salgınla başbaşa bırakıldı. 

● Girişimimizin de imzacısı olduğu uluslararası hak örgütleri Türkiye’ye, cezaevlerinde         
salgın tehdidiyle karşı karşıya bulunan düşünce ve ifade özgürlüğü mahkumlarının          
serbest bırakılması için ortak çağrı yaptılar. Açıklamanın tam metnini okumak için… 

● Koronavirüs paylaşımlarına yönelik sosyal medya operasyonları sürüyor. İçişleri        
Bakanlığı’nın verilerine göre bir ayda 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765             
sosyal medya kullanıcısı “şüpheli” oldu, 303’ü gözaltına alındı.  

● “Sağlıkta şiddeti önleme” kanunu TBMM genel kurulunda kabul edildi. CHP’nin          
sunduğu, İyi Parti ve HDP gruplarının destekledikleri önerinin reddedilmesinin         
ardından, AKP-MHP imzasıyla genel kurula sunulan kanun değişikliği ile sağlık          
çalışanlarına şiddetin cezası yarı oranında arttırıldı. 

● Erkek şiddeti halen Türk Ceza Kanunu’nda karşılığını alan suçlardan değil. Salgın           
döneminde evde geçirilen zamanın “erkek şiddetinin” artmasıyla sonuçlanması        
olasılığına rağmen, vakaların görünürlüğündeki azalışın nedenlerini bu hafta video         

https://www.dusun-think.net/haberler/hak-orgutlerinden-turkiyeye-uluslararasi-cagri/


bültenimizdeki konuğumuz Evrim Kepenek ile konuştuk. Detaylar video        
bültenimizde... 
 

 
 

 
 

Türkiye’nin düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video 
programımız “COGİTO ERGO SUM” her cuma YouTube kanalımızda, her 

cumartesi saat 22:00’de CanTV’de yayında… 
 

 
 
10 Ekim Ankara Katliamı haberine dava  
 
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ     
ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü      
Olcay Büyüktaş Akça hakkında, “Ankara     
Katliamı Davası”nda bazı dosyaların savcılık     
tarafından saklanmasıyla ilgili haber nedeniyle     
dava açıldı. Gazeteciler; faillerden ikisinin     
katliamdan 11 gün önce Gaziantep’de     

patlayıcının etkisini arttırmak için amonyum nitrat almaya çalıştıklarının polis tarafından          
bilindiğini haber yaptıkları için suçlanıyorlar.  

 
Stand-Up sanatçısı Emre Günsal tutuklandı 
 
Gösteri videosunun internette dolaşıma    
girmesinin ardından gözaltına alınan stand-up     
sanatçısı Emre Günsal, Konya 4. Sulh Ceza       
Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı. Mevlana,    
Şems, Konya ve Mustafa Kemal hakkında      
“esprilerin” yer aldığı görüntüler, “hakaret”,     
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasına      

delil gösterildi. Hemen ardından da söz konusu stand-up videosu erişime engellendi.  
 
Rize’de koronavirüs haberlerine 6 ayrı 
soruşturma 
 
Rize’de yayın yapan Nabız gazetesi İmtiyaz      
Sahibi Gençağa Karafazlı ve gazetenin editörü      
Doğan Can Dilek hakkında koronavirüs     

https://youtu.be/Ly0mOdxhC7k
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g


haberleri nedeniyle son yirmi günde 6 ayrı soruşturma açıldı. Karafazlı, bu hafta da “Paket              
paket korona” başlıklı haber nedeniyle ifadeye çağrıldı.  

 
Gazeteci Kanbal'a “Soylu'ya hakaret”ten 
soruşturma 
 
Gazeteci Ahmet Kanbal, sosyal medya     
paylaşımında “İçişleri Bakanı Süleyman    
Soylu'ya hakaret ettiği” iddiasıyla ifade verdi.      
Kanbal, “Batacak olan gemiyi ilk önce fareler       
terk eder... Evrensel bir sözdür... Fareler      
gidince gemi de batar...” şeklindeki paylaşımı      
nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ve     

“Devleti aşağılama” ile suçlanıyor.  
 
Gazeteci Sabiha Temizkan’a açılan dava 
 
Gazeteci Sabiha Temizkan hakkında, “Mahmur     
kampı IŞİD’in eline geçti…” şeklindeki 2014      
tarihli Twitter paylaşımı nedeniyle "terör     
örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla    
dava açıldı.  
 
 
İletişim Başkanı’nın kaçak yapısıyla ilgili     
habere “terör” soruşturması  
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin    
Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde    
kiraladığı araziye yaptırdığı kaçak yapıların     
belediye tarafından yıkılması ile ilgili haberlere      
‘terör’ soruşturması açıldı.  
 
 
Gazeteciye saldırı  
 
İzmir Menemen'deki yolsuzluk iddialarıyla    
ilgili yazılar kaleme alan gazeteci Ulvi      
Tanrıverdi, saldırıya uğradı. Yapacağı radyo     
programının geçirdiği ağır grip sebebiyle     
ertelenmesinden dolayı sosyal medya üzerinden     
koronavirüse gönderme yaparak “Bugün de     
toparlayamadık kendimizi programa çıkacak    
düzeyde. Yarına Tanrı, pardon korona kerim”      
yazan gazeteci hedef gösterilmişti.  

 
 
 



 
Fotoğraf sanatçısına kayıt dışı gözaltı 
 
Cuma akşamı İçişleri Bakanlığı’nın iki günlük      
sokağa çıkma yasağı ilan etmesi ile Adana       
sokaklarında da yaşanan kargaşa ve izdihamı      
fotoğraflayan Fadime Aygün, bekçiler    
tarafından gözaltına alındı. Sanatçı, iki saat      
karakolda alıkonuldu, fotoğrafları silindi,    
akabinde hiçbir resmi işlem yapılmadan     
salıverildi. 
 
RTÜK, FOX TV’ye yayın durdurma cezası      
verdi 
 
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); FOX      
TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın, CHP'li       
belediyelerin yardımlarının engellenmesiyle ve    
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın siyasallaşmasıyla    
ilgili ifadeleri nedeniyle kanala 3 kez yayın       
durdurma cezası verdi.  
 
İHD’den İnsan Hakları Savunuculuğu ve     
Baskılar Raporu 
 
İnsan Hakları Derneği (İHD); insan hakları      
savunucuları ile örgütlerine yönelik, özellikle     
OHAL dönemiyle birlikte zirve yapan, son      
dönemdeki baskıları raporlaştırdı. “İnsan    
Hakları Savunuculuğu ve İHD’ye Baskılar     
Raporu”nda, yapılan mevzuat değişiklikleriyle    

birlikte hak savunucularının karşılaştığı ihlallerden örnekler ve haklarında açılan davalar yer           
alıyor.  

 
İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak'ı     
yaşatalım 
 
Aralarında Zülfü Livaneli, Ataol Berhamoğlu,     
Menderes Samancılar, Cahit Berkay’ın da     
olduğu çok sayıda sanatçı; konser yasaklarının      
kaldırılması, keyfi gözaltı ve tutuklamaların     
son bulması talebiyle 302 gündür ölüm      
orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim      
Gökçek ve ‘adil yargılanma’ talebiyle 287      
gündür ölüm orucunda olan Mustafa Koçak’a      

destek verdikleri bir video yayınladı. 
 
 

https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-savunuculugu-ve-ihdye-baskilar-ozel-raporu/#
https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-savunuculugu-ve-ihdye-baskilar-ozel-raporu/#
https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-savunuculugu-ve-ihdye-baskilar-ozel-raporu/#
https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-savunuculugu-ve-ihdye-baskilar-ozel-raporu/#


 
Veysel Ok’a Index on Censorship ödülü 
 
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)      
Eş-Direktörü avukat Veysel Ok Londra     
merkezli uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşu     
Index on Censorship’in “2020 İfade Özgürlüğü      
Ödülü”ne layık görüldü. Türkiye’de yargı     
yoluyla hedef alınan gazeteci, aktivist ve      
akademisyenlere sunduğu hukuki destek ve     
ifade özgürlüğü konusundaki çalışmaları    

nedeniyle ödüle layık görülen Ok’u tebrik ediyoruz.  
 

 
 

● Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelindeki adliyelerde “acil işler” dışında tüm          
duruşmalar ertelendi. Bu kapsamda önümüzdeki hafta da duruşmalar görülmeyecek.  

 
 

 
 
 

https://www.indexoncensorship.org/2020/04/indexawards20-online-ceremony-reveals-freedom-of-expression-awards-winners/
https://www.indexoncensorship.org/2020/04/indexawards20-online-ceremony-reveals-freedom-of-expression-awards-winners/

