
Düşün, düşün       

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 24/20, 12 Haziran 2020) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● Hafta içinde bir konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan “adil           
yargılanma hakkına ve temel hak ve özgürlüklerin korunması gerekliliğine” vurgu          
yaptı. AYM’ye bireysel başvuru sayısının çok yüksek olduğuna ve başvuruların          
yarıdan fazlasının “adil yargılanma hakkı ihlali” için yapıldığına dikkat çekti. 

● CHP, İnfaz Kanunu’nun esas yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM)          
başvuru yaptı. AYM çıkışında konuşan Grup Başkan Vekili Engin Altay "Düşünenin           
hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir"          
dedi. 

● İktidar, Siyasi Partiler Kanunu’nda değişikliğe gitmekte kararlı! Ancak kanunda         
yapılması planlanan değişiklikler kamuoyunun yıllardır eleştirdiği “lider sultasına ve         
parti içi demokrasinin işleyişini engelleyen hükümlere” yönelik olmayacak; AKP-         
MHP ortaklığı, yeni kurulan partilerin seçime katılımını engelleyici hükümler         
üzerinde çalıştığını gizlemiyor. 

● Çarşı ve mahalle bekçilerinin zor ve silah kullanma yetkisini düzenleyen yasa teklifi            
TBMM’de kabul edildi. Bekçiler, gösteri ve yürüyüşlere müdahale etme yetkisine de           
sahip oldu.  

● Türkiye İstatistik Kurumu’nun 10 bölge müdürü Cumhurbaşkanlığı kararı ile         
görevden alındı. TÜİK Mart 2020 işsizlik verilerine göre pandemi döneminde          
“işsizlik azaldı”.  TÜİK’in güvenilirliği uzunca bir süredir tartışılıyor… 

● Müze statüsünde bulunan ve dünya kültür mirası listesinin önemli bir parçası sayılan            
“Hagia Sophia (Ayasaofya)” siyasetin malzemesi olmaya devam ediyor. İktidar         
tarafından müzenin müslümanların ibadetine açılması gündeme getirilse de, İyi         
Parti'nin “Ayasofya ibadete açılsın” önergesi salı günü TBMM’de AKP’li üyelerin          
oylarıyla reddedildi. MHP ve HDP çekimser kaldı. 

● Milletvekillikleri düşürülen ve akabinde tutuklanan üç vekilden Enis Berberoğlu         
(CHP) ve Leyla Güven (HDP) tahliye edildiler. Diyarbakır Milletvekili Musa          
Farisoğulları  (HDP) halen tutuklu. 

● Son pandemi kısıtlamaları da kaldırıldı. 0-18 yaş ve 65 yaş üstü sokağa çıkma             
yasakları kaldırıldı. 

 
 



 
 

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımızın bu 
haftaki konuğu 10 kere cezaevine giren, şimdi de evinde bileğine takılan elektronik kelepçe 

ile mücadeleye devam eden Türkiye’deki sivil itaatsizlik geleneğinin en önemli 
isimlerinden Mahmut Alınak... “COGİTO ERGO SUM” her cuma YouTube kanalımızda, 

her cumartesi saat 22:00’de CanTV’de yayında... 
 

Yayınlanan tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız... 
 

 
Gözaltına alınan gazetecilerden Müyesser    
Yıldız tutuklandı 
 
TELE 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel ve ODA        
TV Ankara temsilcisi Müyesser Yıldız sabah      
saatlerinde ev aramalarının ardından gözaltına     
alındılar. Dükel hakkında yürütülen soruşturma     
henüz bilinmiyor; ancak Yıldız “askeri casusluk”      
soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yıldız,     
geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman     
Soylu’nun “terörist sevici” sözlerinin hedefi     

olmuştu. Dört gün boyunca gözaltına tutulan gazetecilerden Müyesser Yıldız tutuklandı,          
İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 
Mahmut Alınak’a elektronik kelepçe takıldı 
 
Müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve üç ay       
tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldığı ilk duruşmada      
“ev hapsi” cezasıyla tahliye edilen eski      
milletvekili, avukat Mahmut Alınak'a elektronik     
kelepçe takıldı. "Ben emniyet ve adliyede      
kelepçeye direnmiş ve kelepçe taktırmamıştım.     
Ayak bileğime kelepçe takmakla bunun rövanşını      

almaya başladılar" diyen Alınak, uygulamayı sömürgecilerin Afrika ve Amerika'da kölelerin          
boynuna halka takılmasına benzetti. Alınak bu haftaki video programımızın konuğu oldu.  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/mvo5u6LrnAM
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=ugooWB1msWM&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://youtu.be/mvo5u6LrnAM


 
Salgın gerekçesiyle özgürlüklere müdahale    
ediliyor 
 
İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan       
Hakları Vakfı (TİHV), yılın ilk beş ayındaki hak        
ihlallerini “Şiddeti Durdurun!” başlıklı bir     
açıklamayla duyurdu. Salgın döneminde toplum     
sağlığının bir güvenlik meselesi olarak ele      
alınarak özgürlüklere müdahale edildiğini belirten     

hak örgütleri iktidarı, kolluk güçlerinin şiddetini durdurmaya ve cezasızlıkla mücadele          
etmeye, ayrımcı ve nefret içerikli söylem ve politikalardan vazgeçmeye çağırdı. Hak           
örgütlerinin paylaştığı verilere göre geçtiğimiz 5 aylık sürede kolluk güçlerinin açtığı ateş            
sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 189 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 363 barışçıl               
eylem ve etkinliğe fiziksel şiddet kullanarak müdahale edildi; 754 kişi gözaltına alındı. 

 
HRW: Soruşturmalar salgınla mücadeleyi    
sekteye uğratıyor 
 
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Van,      
Mardin ve Urfa tabip odalarının yöneticileri      
hakkında açılan soruşturmalara tepki gösterdi.     
Doktorların, COVID-19 salgını ile ilgili     
röportajları ve sosyal medya paylaşımları     
nedeniyle 2020 Mart’ından bu yana hedef      
alındığını vurgulayan İnsan Hakları İzleme     

Örgütü: “Yetkililer, sağlık meslek örgütlerinin hem ifade özgürlüklerine hem de halka bilgi            
vermek ve halk sağlığını korumak konusunda oynadıkları önemli role saygı duymalı” dedi. 

 
Eylem yasakları 
 
Urfa ve Gaziantep’te valilikler tüm eylem ve       
etkinlikleri koronavirüs salgınını gerekçe    
göstererek 30 gün süreyle yasakladı. Mülki      
idarenin uygun gördüğü etkinlikler ise yasak      
kapsamı dışında. 
 
 
Sosyal medya gözaltıları 
 
Ankara'da 9 sosyal medya kullanıcısı hakkında,      
"terör örgütü propagandası, devlet büyüklerine     
hakaret" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı;     
yapılan operasyonlarda 8'i gözaltına alındı. 
 
 
 

 



 
Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı hakkında açılan 
soruşturma  
 
Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı hakkında sosyal      
medya paylaşımlarıyla halkı askerlikten soğuttuğu     
iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldı. Bugüne      
kadar hakkında 8 ayrı dava açılan vicdani retçi,        

şimdi de “Askere gitmeyin, militarist düzenin bir parçası olmayın, askerlikten soğuyun, buz            
kessin ülkenin dört bir yanı, insanlık dışı uygulamaların milyonlarcasının yaşandığı,          
aşağılamaları, rezillikleri yaşamayın ve yaşatmayın” şeklindeki paylaşımı nedeniyle        
suçlanıyor.  

 
İskilipli Atıf Hoca paylaşımına ceza 
 
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube      
Müdürü ve Eğitim-Bir-Sen Şube Sekreteri     
Ertuğrul Yıldız 10 Kasım tarihli sosyal medya       
paylaşımı nedeniyle idari kınama cezasına     
çarptırıldı. Yıldız, söz konusu paylaşımında     
“Bugün eksen kaymasının nirvanaya ulaştığı bir      
gün…!!! Bazı arkadaşlarımızın paylaşımlarının,    

İskilipli Atıf Hoca’nın ve birçok İslam aliminin mezarda kemiklerini sızlattığını görüyor           
gibiyim… Yazık çok yazık” demişti. 

 
Erdoğan’a hakaret davalarında bu hafta 
 
Ekonomist Mustafa Sönmez’e beş yıl önce sosyal       
medya hesabından paylaştığı görüşleri nedeniyle     
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava    
açıldı. Sönmez’in savcılık ifadesi alınmadan kabul      
edilen dosyanın ilk duruşması Kasım 2020’de      
görülecek. 
 
 
Doğa katliamına engel olmak isteyen köylüler      
gözaltına alındı 
 
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde     
bir maden şirketi tarafından yapılmak istenen atık       
tesisine karşı direnen köylüler gözaltına alındı.      
İfade için jandarma karakoluna çağrılan 9      
köylüden 5’i gözaltına alındı. Savcılığa sevk      
edilen köylüler adli kontrolle serbest bırakıldı.  

 
 
 
 



 
Gazeteciye tehdit 
 
Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ,       
köşe yazısında “evinin posta kutusuna mermi      
bırakıldığını, ancak polise başvurmayacağını”    
açıkladı. Demirağ geçtiğimiz yıl evinin önünde      
saldırıya uğramış, soruşturma sonuçsuz kalmıştı. 
 
 
Basın açıklamasına polis müdahalesi 
 
Cadde54 Alışveriş Merkezi inşaatında çalışan     
işçiler, ödenmeyen alacakları için inşaat     
firmasının önünde basın açıklaması yapmak istedi.      
Polis açıklamayı engellerken, 8 kişi gözaltına      
alındı. Uzun süre Üsküdar İlçe Emniyeti’nde      
tutulan işçiler, savcılık sorgularının ardından     
serbest bırakıldılar. 
 
Mayıs’ta gazetelerde 212 nefret haberi yer aldı 
 
Kaos GL Derneğinin paylaştığı verilere göre      
Mayıs ayı boyunca ulusal ve yerel gazetelerde       
LGBTİ+’lara yönelik 212 ayrımcı söylem ve      
nefret içeren haber ve yazı tespit edildi. Yani bir         
aylık sürede, her gün yaklaşık yedi LGBTİ+       
ayrımcı söyleme sahip içerik yayımlandı. Detaylar      
için tıklayınız. 
 
Pandemi haberine erişim yasağı 
 
Oba Makarna’nın Gaziantep üretim tesisinde 29      
vaka görüldüğüne ilişkin dokuz8haber sitesinde     
yer alan habere erişim yasağı getirildi. Gaziantep       
1. Sulh Ceza Hakimliği kararında “ilgili haberde       
firmanın isminin ve logosunun kullanılmasının     
firmanın itibarını zedelediği” ileri sürülse de söz       
konusu haberde ne logo ne de isim kullanılmış. 
 
 

 
 

 

https://www.kaosgl.org/haber/gazetelerde-mayis-ayinda-212-nefret-haberi

