
Düşün, düşün…     
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 22/20, 29 Mayıs 2020) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● Covid-19 pandemisi ile mücadele devam ederken, önlemler de kaldırılmaya         
devam ediyor. Türkiye’nin test sayısı hızla azalırken, pozitif vaka oranı artmaya           
devam ediyor. Erdoğan kabine toplantısında; “maske, mesafe ve temizlik”         
şartlarına uymak kaydıyla 1 Haziran itibariyle neredeyse tüm yasakların         
kaldırıldığını ilan etti. 1 Haziran itibariyle adliyeler de mesailerine başlıyor. 

● Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Bayram günleri boyunca         
da polis ve bekçi şiddeti görüntü ve haberleri gelmeye devam etti. Kolluk            
şiddetinin dünü ve bugününü İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile          
konuştuk; video bültenimizde... 

● Ana muhalefet partisi CHP, “infaz düzenlemesi”nin tamamını Anayasa        
Mahkemesi’ne taşıyacakları başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi’ne      
sunacak. 

● Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz ile borçlanmaya devam ederken,          
vatandaşın döviz işlemlerine yeni vergiler getirildi. 100 Dolar satın almak          
isteyen, bunun 1 Dolarını artık devlete verecek. 

● İzmir’de cami hoparlörlerinden “Çav Bella” çalınmasının failleri henüz        
bulunamadı; İçişleri Bakanı Soylu, faillerin yakalandıkları takdirde cami dibinde         
“ezan dinletilerek cezalandırılacaklarını(!)” söyledi. İlgili videoyu sosyal medya        
hesaplarından paylaşan CHP İzmir eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in         
tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedildi. 

● 1980 askeri darbesi ve kirli savaşın kaybedelilenlerinin yakınlarının, “Cumartesi         
Anneleri”nin, hak ve adalet arayışı 25 yılı geride bıraktı. Cumartesi Anneleri           
mücadelesinin hafıza mekanı olarak kabul gören Galatasaray Meydanı ise         
annelere halen yasak! 

● CHP’nin, Türkiye siyaset arenasının yeni aktörleri Deva ve Gelecek Partisi’nin          
“olası erken seçime katılımını mümkün kılmak için vekil transferi yapabiliriz”          
açıklamasının ardından AKP-MHP ittifakı önalma girişimlerine başladı; seçim        
kanunu ve siyasi partiler kanununda değişiklikler yapılması için çalışmalar         
başladı. Türkiye’de siyasi partilerin seçime katılması için TBMM grubu         
oluşturması ya da yeter sayıda ilde örgütlenmesini tamamlamış olması şartı          
aranıyor. CHP benzer bir kolaylaştırıcılığı daha önce İYİ Parti için yapmıştı. 

● Geçtiğimiz hafta Bakırköy Kilisesi’ne yapılan saldırının ardından, bu hafta da          
Kuzguncuk Ermeni Kilisesi duvarında asılı haç bir saldırgan tarafından         
koparıldı.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3LL3y1TJOWw&feature=youtu.be


 
 

Türkiye’nin düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video 
programımızın bu haftaki konuğu İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk 

Türkdoğan oldu; kolluk şiddetinde mi yoksa görünürlüğünde mi bir artış var 
sorusunun cevabını, unutulan adli kolluk tartışmasını ve cezasızlık politikalarının 

sonuçlarını değerlendirdi. “COGİTO ERGO SUM” her cuma YouTube kanalımızda, 
her cumartesi saat 22:00’de CanTV’de yayında…  

 
Yayınlanan tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız ... 

 

 
 
Cumartesi Anneleri 25. yılında... 
 
“Cumartesi Anneleri”nin hak ve adalet arayışı 25       
yılı geride bıraktı. Kayıp yakınları,     
mücadelelerinin hafıza mekanı olarak kabul gören      
ve kendilerine yasaklanan Galatasaray    
Meydanı’na kırmızı karanfiller bıraktı. CHP     
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 17-31 Mayıs     
Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası    
nedeniyle hazırladığı “Türkiye’de Gözaltında    

Kayıplar Raporu”nu açıkladı. 40 yılda dosyaların yüzde 63’ü sürüncemede bırakıldı. 
  
12 Kürt siyasetçi ve aktivist tutuklandı 
 
22 Mayıs’ta başlatılan ve Rosa Kadın Derneği’ni       
hedef alan Diyarbakır Başsavcılığı soruşturması     
kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 12’si,      
çıkarıldıkları mahkemede “terör örgütü üyeliği”     
suçlamasıyla tutuklandı. Rosa Kadın Derneği     
Başkanı Adalet Kaya, Özgür Kadın Hareketi      
(TJA) aktivisti Gülcihan Şimşek, Demokratik     

Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, HDP Merkez Yürütme Kurulu             
(MYK) üyesi Özlem Gündüz ve DBP PM üyesi Celal Yoldaş da tutuklananlar arasında. 

 
Gazeteci Rojhat Doğru tutuklandı 
 
Gazeteci Rojhat Doğru, cezaevinde bulunan     
arkadaşına 2 kez para gönderdiği gerekçesiyle      
hakkında açılan soruşturma kapsamında “örgüt     

https://www.youtube.com/watch?v=3LL3y1TJOWw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=oOLfUniQexY&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) verilerine          
göre 102 gazeteci ve medya çalışanı bayrama cezaevinde girdi. 
 

 
Fahrettin Altun basın özgürlüğüne "terör" 
dedi 
 
Türkiye’de insan hakları, demokratikleşme ve     
evrensel hukuk anlayışının doruk noktasına     
ulaştığını iddia eden Cumhurbaşkanlığı İletişim     
Başkanı Fahrettin Altun, “Devletimiz ‘basın     
özgürlüğü’ adı altında hiçbir kişi ya da kurumun        
terör örgütlerinin propagandasını yapmasına izin     
vermeyecektir” dedi.  
 
Demirtaş'ın savunmasına da soruşturma 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eski Eş      
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mahkemede     
savunma yaparken kullandığı ifadeleri gerekçe     
göstererek “terör” soruşturması açtı. Demirtaş’ın     
avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya     
hesabından yaptığı açıklamada "Yargı önünde     
hesap vereceksiniz beyanına "terör" soruşturması     
açıldığını da gördük, şükür! Tekrar edelim o vakit        

bu soruşturma için de yargı önünde hesap verecekler" dedi. 
 
Show Haber ekibine saldırı  
 
Büyükçekmece Mimaroba’da sokak hayvanlarının    
kaldıkları kutuları ve mamalarını atan kişiler bunu       
haber yapmak isteyen Show Haber ekibine      
saldırdı. Geçtiğimiz hafta da Show Haber      
muhabiri Uğur Alaattinoğlu ve kameraman     
Uğurcan İncegül İstanbul Sultangazi’de yolun     
ortasına dikilen binayı haber yaparken     
müteahhidin saldırısına uğramıştı. Müteahhit,    

Alaattinoğlu’na “Senin gibi 100 tane leşim” var diyerek tehditler savurmuştu. 
 
3 sanatçıdan ortak açıklama: Tehditlere boyun 
eğmeyeceğiz 
 
Sanatçılar Ferhat Tunç ve Pınar Aydınlar ile yazar        
Gökhan Yavuzel; kendilerine sosyal medyadan     
silah resimleri, ölüm tehditleri ve sindirmeye      
yönelik mesajlar gönderildiğini belirterek, bu     
tehditlere boyun eğmeyeceklerini vurguladılar.  
 



 
Siirt’te eylem yasakları 
 
Siirt Valiliği 25 Mayıs - 23 Haziran tarihleri        
arasında geçerli olmak üzere, şehir genelindeki      
tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin     
yasaklandığını duyurdu. Siirt Merkez, Kurtalan ve      
Baykan ilçelerine kayyımlar atanmıştı.  
 
 
 
AİHM: Anadilinde eğitim talebi eylemine 
katılmak suç değil 
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),     
anadilinde eğitim talebiyle düzenlenen gösteri     
nedeniyle gözaltına alınan Hakim Aydın’ın     
başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti.    
Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin     
(AİHS) toplantı ve gösteri özgürlüğüyle ilgili 11.       

maddesini ve özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. maddesini ihlal ettiğine ve 7 bin Euro               
tazminat ödenmesine hükmedildi.  

 
AİHM’den Türkiye’ye “Newroz” mahkumiyeti 
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),     
Muş’un Malazgirt ilçesinde 2007 yılında     
düzenlenen Newroz etkinliği nedeniyle mahkum     
edilen Kemal Çetin’in başvurusunda Türkiye’yi     
toplantı ve gösteri hakkı ihlalinden mahkum etti.       
Çetin’e 1500 Euro manevi tazminat ödenecek.      
Söz konusu Newroz etkinliği nedeniyle Çetin ve       

organizasyon komitesinden altı kişi “yasadışı eyleme katılmak”tan 1’er yıl 3’er ay hapse            
mahkum edilmişlerdi.  
 

 
 

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

 
 


