
Düşün, düşün…    

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 23/20, 5 Haziran 2020) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● Artan kolluk şiddeti vakalarına bir işkence vakası ve görüntüsü de Diyarbakır           
Emniyeti’nden eklendi. Hafta içerisinde bir polis memurunun ölümüne neden olan          
olayın şüphelisine işkence fotoğrafları MHP’li bir milletvekili danışmanının sosyal         
medya hesabından paylaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır ve         
Bursa’da iki polis memurunun öldürülmesini yine fırsata çevirmeye çalıştı; “kolluk          
şiddetini eleştirenleri hedef aldı”. 

● 1990’lı yıllarda çok sayıda “faili meçhul” cinayetin yaşandığı Mardin Dargeçit’te bir           
kayıp yakınının aramaları sırasında bir toplu mezar mağarası daha bulundu. Mardin           
Valiliği kemiklerin “arkeolojik bulgu” olduğunu ileri sürerken; HDP, meclis         
araştırması talebinde bulundu. 

● İranlı uyuşturucu baronu ve çete lideri Zindaşti’nin tahliye edilmesine ve akabinde           
firarına ilişkin dosyaya dahil edilen bilirkişi raporuna göre, tahliye kararını veren           
hakim Cevdet Özcan’ın hesabına 1 milyon TL civarında şüpheli para transferi           
gerçekleşmiş. AKP eski İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi          
Prof. Dr. Burhan Kuzu, yıllarca inkar ettikten sonra tahliye kararı vermesi için            
Özcan’ı aradığını itiraf etmişti. Dava; mafya, siyaset, hukuk ilişkisinin karikatürü          
niteliğinde! 

● Covid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye tedbirleri büyük ölçüde gevşetirken,        
TBMM de yasama tatili öncesi kısa mesaisine başladı. TBMM’nin ilk gündemi           
bekçilere yeni yetkiler tanıyacak düzenleme! 

● CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın          
milletvekillikleri, haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle       
düşürüldü. CHP ve HDP, üç milletvekili hakkındaki fezlekenin apar topar Meclise           
getirilmesini "parlamentoya darbe" olarak niteledi. Aynı gün haklarında yakalama         
kararı çıkarılan 3 isim, gün bitmeden tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

● Dink ailesi ve Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditler sürüyor. Vakfa ikinci tehdit            
mesajını gönderdiği belirtilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vakfa        
gönderilen ilk tehdit mesajıyla ilgili soruşturmada da bir kişi tutuklanmıştı. 

● Sanatçılar Pınar Aydınlar, Ferhat Tunç ve Gökhan Yavuzel bir kez daha ortak            
açıklama yaparak, sosyal medyada kendilerini hedef alan ciddi ölüm tehditlerinin          
gün geçtikçe arttığını söylediler. Açıklamanın tam metni için...  

● İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre salgın döneminde koronavirüs paylaşımlarıyla        
ilgili 520 sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı, 11’i tutuklandı.  

 
 

https://www.dusun-think.net/haberler/uc-sanatcidan-ortak-aciklama-tehditler-devam-ediyor/


 
 

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…  
 

Yayınlanan tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız ... 
 

 
Hrant Dink Vakfı’yla dayanışma 
 
Aydınlar, Rakel Dink ve Hrant Dink Vakfı       
avukatına yönelik tehditleri ortak bir açıklama ile       
protesto ettiler. 209 ismin imzasını taşıyan      
açıklamada “ayrıştırıcı dil ve davranışların     
toplumu böldüğüne” vurgu yapıldı. “Bir bebekten      
katil yetiştiren anlayışı ve bunun egemen olduğu       
bir düzeni benimsemiyoruz” denildi.  
 
Timtik ve Ünsal’ın talepleri için 1273 imza 
 
Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar Ebru      
Timtik ve Aytaç Ünsal’ın devam eden ölüm orucu        
eylemlerinin nedeni olan taleplerin yerine     
getirilmesi için 1273 imzalı bir açıklama      
yayınlandı. Hak savunucuları, akademisyenler ve     
sanatçıların imzacısı olduğu bildiri, adil     
yargılanma hakkının evrenselliğine dikkat    

çekiyor. 
 
Karikatüre verilen cezanın gerekçesi “açık,     
somut ve yakın tehlike”! 
 
Yeni Asya gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni      
Kazım Güleçyüz ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü       
Halil İbrahim Özdabak hakkında “örgüt     
propagandası” suçundan verilen hapis cezalarının     
gerekçesi açıklandı. İstanbul 29. Ağır Ceza      
Mahkemesi; dava konusu olan paylaşım, söz, yazı       

ve karikatürlerin “açık, somut ve yakın tehlike” gerekçesiyle ifade özgürlüğü kapsamında           
değerlendirilemeyeceğine savundu. Mahkeme sanıkları Gülen Cemaatine yönelik başlatılan        
soruşturma ve yargılamaları zulüm olarak göstermeye çalışarak sulandırmaya çalışmakla         

https://youtu.be/ugooWB1msWM
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=3LL3y1TJOWw&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.dusun-think.net/haberler/hrant-dink-vakfiyla-dayanisma/
https://www.dusun-think.net/haberler/timtik-ve-unsalin-talepleri-icin-1273-imza/


suçladı. Dava kapsamında Güleçyüz 1 yıl 8 ay; Özdabak da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına                  
çarptırılmıştı.  

 
Banu Özdemir’in 3 yıla kadar hapsi istendi  
 
İzmir’de camiden müzik yayını yapılmasına ilişkin      
görüntüleri sosyal medyada yayınladığı için     
tutuklanıp bir hafta sonra tahliye edilen Banu       
Özdemir hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle       
dava açıldı. İddianamede savcılık söz konusu      
paylaşımı “Ramazan ayında ve bayram arifesinde      
bu videoyu kınaması mümkünken kınamadığı ve      
alay ederek paylaşım yaptığı” şeklinde yorumladı,      

Özdemir’in “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediği iddia edilerek            
cezalandırılmasını istedi. İlk duruşma 17 Eylül’de görülecek.  

 
Gazeteci Boğatekin’e verilen ceza onandı 
 
Gerger Fırat gazetesi Haber Müdürü Özgür      
Boğatekin’e verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezası        
Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı.      
Gazeteci, 2013 ve 2014 yıllarında Gerger      
(Adıyaman) Kaymakamı Ömer Bilgin’i eleştiren     
yazıları nedeniyle mahkum edilmişti. Öte yandan      
gazeteci Boğatekin’e 2018 yılında Recep Tayyip      

Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla verilen adli para cezasıyla ilgili istinaf başvurusu,           
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.  

 
Metin Uca’ya hapis cezası 
 
Gazeteci Metin Uca'ya, 24 Haziran 2018 tarihinde       
yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği    
seçimlerinde Anadolu Ajansı’nın (AA) önceden     
açıkladığı verilerle seçim sonuçlarının birebir     
uyuşmasına ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşım     
nedeniyle 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.          
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Genel Müdür        

Yardımcısı Mustafa Özkaya’nın şikayetçi olduğu davada İstanbul 52. Asliye Ceza          
Mahkemesi, Uca’yı “görevli memura görevi nedeniyle hakaret”ten mahkum etti.  

 
Demirtaş’ın mektuplarına sansür 
 
Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde tutulan     
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel       
Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mektuplarının    
sansürlendiğini açıkladı. Sansürlenen mektup    
sayfalarını sosyal medyadan paylaşan Demirtaş,     
“Yüzyüze görüş kaldırıldı. Görüntülü görüşme     



imkânı sağlanmadı. Şimdi de sansür. Sırada ne var?” diye sordu. 
 
Grup Yorum’un konser başvurusu reddedildi 
 
Grup Yorum’un "9 Ağustos'ta vermek istediği      
Yenikapı Konseri" başvurusuna İstanbul    
Valiliği’nden izin çıkmadı. Grup Yorum üyeleri      
Helin Bölek ve İbrahim Gökçek konser      
yasaklarına son verilmesi talebiyle ölüm orucuna      
başlamış, her ikisi de yaşamını yitirmişti. Gökçek,       
“konser yasaklarının kaldırılacağı sözü” üzerine     
ölümünden kısa süre önce eylemini     

sonlandırmıştı. 
 
Ethem Sarısülük anmasında 21 gözaltı 
 
Ankara Gezi eylemlerinde polis kurşunuyla     
yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ü vurulduğu     
yerde anmak isteyen gruba polis müdahale etti.       
Ankara Güvenpark polis kordonunu alındı, ilk      
müdahalede 21 kişi gözaltına alındı. 
 
 
Polis şiddeti protestosuna müdahale 
 
İstanbul Kadıköy’de pandemi döneminde artan     
polis şiddetini protesto etmek için eylem yapan       
gençlere polis müdahale etti; 20’den fazla kişi       
gözaltına alındı. 
 
 
 
Batman’da sürgün protestosuna müdahale 
 
Batman'da Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri      
Sendikası (SES) üyesi 3 sosyal hizmet uzmanının       
sürgün edilmesine karşı yapılmak istenen basın      
açıklamasına polis müdahale etti. 8 kişi gözaltına       
alındı.  
 
 
Erişim yasakları 
 
Esenler Belediye Başkanı (AKP) Tevfik     
Göksu’nun başvurusu üzerine "Esenler    
Belediyesi’nin, borcuna karşılık ibadet alanını     
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devretmesi"     
haberlerine erişim engeli getirildi. 



 
 
AKP'li Belediye Başkanı’ndan gazetecilere    
tehdit 
 
Kozlu (Zonguldak) Belediye Başkanı Ali Bektaş,      
yerel bir televizyonda katıldığı programda,     
hakkında olumsuz haber yapan gazetecileri tehdit      
etti. Bektaş, mal varlığıyla ilgili haberlerle ilgili       
olarak “Herkese gereğini yapacağım, kimse     
sokakta rahat dolaşamayacak, tehditse tehdit     

ediyorum” dedi.  
 
Valilikten 'işkence' açıklaması: Köpek refleks     
gösterdi 
 
Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesinde 30 Mayıs’ta      
bir polisin yaşamını yitirmesinin ardından yapılan      
ev baskınlarında Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice       
Yılmaz’a köpeklerle işkence yapılmasına ilişkin     
açıklama yaptı; Şeyhmus Yılmaz'ın köpeği     
tekmelediğini ve bunun üzerine köpeğin "refleks"      

gösterdiğini iddia etti.  
 

 
 

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

 
 

 


