
Düşün, düşün…             
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni 
(Sayı 17/20, 24 Nisan 2020) 
 

Geçen hafta neler oldu? 
 

● Resmi verilere göre tespit edilen Covid-19 vakası 100 bini, hayatını kaybedenlerin           
sayısı 2.500’ü aştı. Türkiye vaka sayısında Çin’i geride bıraktı.  

● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta olduğu gibi bu hafta da iyimser            
açıklamalarını sürdürdü; eldeki verilerin salgınının kontrol altında olduğunu        
gösterdiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye için “temkinli bir iyimserlik           
içerisindeyiz” açıklaması yaptı. 

● Mersin’de CHP’li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtması İçişleri Bakanlığı tarafından         
yasaklandı. Ağrı’da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtan HDP’liler gözaltına alındı,          
yardım kolilerine el konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım kampanyalarını hedef         
almayı sürdürdü. “Cumhurbaşkanı hediyesidir” diye dağıtılan kolonya ve maskelere         
kocaman puntolarla imzasını atan Erdoğan’a göre muhalefet “şov” yapıyor, kendi          
tekeli dışında yardım toplamak, ekmek dağıtmak “terör” faaliyeti... 

● Erdoğan küresel pandeminin Türkiye için fırsat olduğu değerlendirmesinde bulundu;         
“İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma           
sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde ettik” dedi.  

● Salda Gölü milli parkı alanına yapılmak istenen “millet bahçesi” projesine          
muhalefetiyle bilinen CHP’li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi          
evlerinde silahlı saldırıya uğradılar; yaralandılar. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına          
alınırken savcılık, soruşturmaya ilişkin gizlilik kararı aldı. 

● HDP'li 21 milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle 30 yeni         
fezleke Meclis’e sunuldu. Böylece son dört ayda HDP’li vekiller hakkındaki          
fezlekelerin sayısı 100’ü aştı. 
 

 
 

 
 

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… 
 

 

https://youtu.be/8l-SF8apSOw
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g


 
Selahattin Demirtaş hakkında açılan 
yeni dava  
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski     
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş     
hakkında, “terör örgütü propagandası”    
iddiasıyla yeni bir dava açıldı. Ankara 17.       
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul     
edilen iddianamede Demirtaş’ın HDP ile     
Barış ve Demokrasi Partisi’nin    
kongrelerinde yaptığı konuşmalar ile    
2016’da Alman Süddeutsche Zeitung    

gazetesine verdiği röportaj suçlama konusu yapıldı. İlk duruşma 14 Temmuz tarihinde           
görülecek. 

 
Ölüm orucundaki Mustafa Koçak 
hayatını kaybetti 
 
Adil yargılanma talebiyle 297 gündür ölüm      
orucu eylemi sürdüren 28 yaşındaki     
Mustafa Koçak, İzmir-Şakran 1 No.lu F      
Tipi Cezaevi’nde hayatını kaybetti. 2017     
yılında İstanbul Mecidiyeköy’ de gözaltına     
alınan Koçak, 12 gün boyunca gördüğü      
işkencenin ardından tutuklanmıştı. Koçak,    
tanık ve gizli tanık beyanları gerekçe      
gösterilerek, Anayasayı ihlal suçundan    

mahkum edildi. Mahkemece verilen kararda, suçu işlediği sonucuna “vicdani kanaatle          
ulaşıldığı” ifade ediliyordu!  

 
RSF Basın Özgürlüğü Endeksi 
yayınlandı 
 
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü,     
dünyadaki 180 ülkede basın özgürlüğünün     
durumunu mercek altına aldığı 2020 Dünya      
Basın Özgürlüğü Endeksi' ni açıkladı.     
Türkiye bu yıl üç basamak yükselerek 154’       
üncü sırada yer alırken, Türkiye’nin listede      
yükselmesinde neden olarak diğer    
ülkelerdeki kötüye gidiş gösterildi.    
Raporda, Türkiye’nin dünya genelinde hala     

en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerden biri olduğu vurgulandı. İnternet medyasına           
yönelik sansürün arttığı, RSF’nin ortak kuruluşu Bianet'in verilerine göre 2019 yılında en az             
586 haberin internette sansürlendiği belirtildi. 
 
 

https://rsf.org/en/ranking#
https://rsf.org/en/ranking#
https://rsf.org/en/ranking#


 
 
Kocaeli’de yerel gazeteye silahlı saldırı 
 
Kocaeli'de internetten ve basılı olarak     
yayın yapan Ses gazetesine silahlı saldırı      
düzenlendi. 20 Nisan Pazartesi sabaha karşı      
saat 05.00 sularında gazetenin idari     
binasına dokuz el ateş edilirken, olayda      
ölen ya da yaralanan olmadı. İzmit’te basılı       
olarak yerel yayın yapan az sayıda gazete       
kaldığını söyleyen gazetenin Yayın    
Yönetmeni İsmet Çiğit “Muhalif bir tek biz       

kaldık. Af yasasından, koronavirüse, maske dağıtımına kadar gördüğümüz tüm yanlışları          
işliyoruz. Muhalif yayın anlayışımız bizi bazı kesimlerin hedefi haline getiriyor” dedi. 

 
Gazeteci Hazal Ocak’a açılan dava  
 
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal    
Ocak’ın “Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul     
güzergahından arazi satın almasına” ilişkin     
haberi nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla    
yürütülen soruşturmanın iddianamesinin   
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili    
tarafından iade edildiği, “suç(!?)un basın     
yoluyla işlendiği ve aleni olması”     
nedeniyle ceza arttırımı istediği    

iddianamenin 2. Sulh Ceza Mahkemesince kabulü ile ortaya çıktı. Ocak’ın ilk duruşması 18             
Haziran’da görülecek. 

 
Gazeteci Nurcan Baysal hakkında 
soruşturma  
 
Gazeteci Nurcan Baysal hakkında 2018     
tarihli twitter paylaşımı nedeniyle ”halkı     
kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”      
iddiası ile soruşturma açıldı. Gazetecinin     
söz konusu paylaşımı şöyle; “#Sur da yıkık       
evimizi toparlamaya başladık. Hadi    
silkelenin, karamsarlığı ve umutsuzluğu    
üstünüzden atın! Mapustakilere 1 kart     
yollayın, arkada bıraktıkları aileleri ile     
dayanışın, Sur, Cizre, Şırnak… evi     

yıkılanların yanında olun! Gökyüzüne bakın, yıldızlar hala orada…” 
 
 
 
 



 
 
İletişim Başkanı’nın kaçak yapı haberi 
erişime engellendi  
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı   
Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm    
Bölgesi’nde kiraladığı araziye yaptırdığı    
kaçak yapıların belediye tarafından    
yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet gazetesinde    
yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı     
habere, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza      
Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildi.     

Söz konusu haberle ilgili “terör” soruşturması başlatılmıştı!  
 
CHP’li başkanlara soruşturma  
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı    
Fahrettin Altun’un kaçak peyzaj    
düzenlemesi yaptığı vakıf arazisinin    
fotoğrafını çektiği iddia edilen CHP     
Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş     
hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal”     
suçlamasıyla, CHP İstanbul İl Başkanı     
Canan Kaftancıoğlu hakkında da "suçluyu     
övme ve suça azmettirme" suçlamasıyla     
soruşturma başlatıldı.  
 
Independent/Türkçenin web sitesine 
erişim yasağı 
 
Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK),     
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap     
Emirlikleri merkezli 18 web haber sitesine      
erişim yasağı getirdi. İngiltere merkezli     
Independent gazetesinin Türkiye edisyonu    
web sitesi “Independent/Türkçe” de erişim     
engeli getirilen siteler arasında. 
 
“Bingöl” göndermesine soruşturma 
 
Macaristan’dan getirilip Bingöl’de   
karantinaya alınan vatandaş hakkında,    
sosyal medyada paylaştığı “Budapeşte    
Bingöl seferi, pasaportumdan bu kara     
lekeyi nasıl silerim” ifadeleri nedeniyle,     
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından    
soruşturma başlatıldı. 



 

 
 

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

 
 

 
 


