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RSF: Can Dündar’ın yanındayız 

 
 
Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait 
TIR’larda Suriye’ye silah taşındığına ilişkin fotoğraf ve video kesitleri yayınlayan Cumhuriyet 
gazetesine yönelik yürütmenin yoğun baskılarını kınadı.  
 
Cumhuriyet gazetesinin Ocak 2015’te Charlie Hebdo mizah dergisinin “Hayatta kalanlar” 
kapağını sayfalarına taşıdığı için baskıların hedefi olmayan başladığını hatırlatan Paris 
merkezli örgütü, “İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar” başlıklı yayınla ilgili de Cumhuriyet 
gazetesi ve yayın yönetmeni Can Dündar hakkında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 
uyarınca soruşturma açıldığını bildirdi.  
 
Uluslararası medya özgürlüğü örgütü, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
medyayı tehdit etmeye, yargıya da müdahalede bulunmaya bir son vermeye çağırdı.  
 
RSF: Medya tehdit etmeyin, yargıya müdahale etmeyin 
 
RSF Doğu Avrupa ve Orta Asya Bürosu temsilcisi Johann Bihr, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
medyayı tehdit etmeye, yargıya da müdahale etmeye son vermeye çağırıyoruz. İstanbul 
Savcılığı da söz konusu takibatları bir kenara bırakmalıdır” dedi.  
 
“Suçlu Cumhuriyet değil” 
 
Bihr açıklamasında şöyle dedi: “Ankara’nın Suriye politikası Türkiye kamuoyunu meşgul 
eden en önemli hususlardan biridir. Bu nedenle toplumun da, kendi hükümetlerinin silah 
teslimatı yapıp yapmadığını, yaptıysa kime teslim yapıldığını bilmeye hakkı vardır. Eğer 
yürütme sıkışmış durumdaysa, bunun suçlusu bilgi verme sorumluluğunu yerine getirmekten 
başka bir şey yapmayan Cumhuriyet gazetesi değildir”. 
 
Dündar: “Devlet memuru değil, gazeteciyiz” 
 
RSF, halkın haber alma hakkına sahip çıkan Can Dündar ile tam dayanışma içerisindedir. 
Gazeteci, tutumunu 1 Haziran 2015 tarihli yazısında “Devlet memuru değil, gazeteciyiz” 
sözleriyle özetliyor. Dündar, iki dava çerçevesinde de İstanbul 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla yargılanıyor. 
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RSF: Gazeteciyi Sindirmek !çin Polisin Eli Daha da Güçlenecek 
 
 
 
Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, daha ziyade toplumsal eylemler için hazırlanan “"ç 
Güvenlik” Yasa tasarısının haberle#me özgürlü$ü üzerinde büyük tehdit olu#turaca$ı uyarısında bulundu. 
Küresel ölçekte medya özgürlü$ünü savunmak için çalı#malar yapan Paris merkezli RSF, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde (TBMM) dün (17 !ubat) görü#ülmeye ba#layan “"ç Güvenlik” paketinin, “güvenlik 
kuvvetlerinin yetkilerini ürkütücü ölçüde artırılmasını” öngördü$ünü bildirdi. 
 
Tasarı Meclise, muhalefetin, sivil toplumun ve Avrupa Konseyi ile di$er uluslararası örgütlerin ele#tiri 
ya$muru altında sunuldu. Muhalefetin engelleme manevralarıyla tasarıyla ilgili görü#meler bugüne kadar iki 
kez ertelenmi#ti. 
 
Bihr: !hlalleri cesaretlendirmeyin, cezalandırın 
 
RSF, Adalet Bakanlı$ı’nca hazırlanan ve Kasım 2014 sonunda Meclise sunulan de$i#iklik paketinin, 
Suriye’nin sınır kenti Kobane’ye yönelik "!"D saldırılarına kar#ı 7 Ekim 2014’ten itibaren geli#en ve 50 kadar 
insanın hayatını kaybetti$i son 30 yılı en #iddetli toplumsal eylem ve olaylardan sonra gündeme getirildi$ini 
anımsattı. 
 
RSF Do$u Avrupa ve Orta Asya bürosu sorumlusu Johann Bihr, dün yaptı$ı yazılı açıklamada “Polisi yargı 
denetiminin dı#ına iten bu tasarı nedeniyle haber özgürlü$ünü de tehdit altında bulunuyor” dedi. 
 
Açıklamasında Bihr, “Görevini kötüye kullanan polisin gazetecilere yönelik ihlalleri zaten kronik bir hal 
almı#ken, bunların cesaretlendirilmesine de$il, önlenmesi ve cezalandırılmasına ihtiyaç var. Milletvekillerini, 
hukuk devletinin temellerinin daha da a#ındıran bu tasarıyı reddetmeye veya kapsamlı #ekilde de$i#tirmeye 
ça$ırıyoruz” sözleriyle uyarısını dile getirdi. 
 
Söz konusu tasarı, daha ziyade yasadı#ı eylemleri bastırma amacında olsa da, bu tarz toplumsal eylemleri 
izlerken medya profesyonellerini hedef haline getirme tehlikesini barındırıyor. Bu tür eylemlerde yargı 
denetimi en basit ifadeyle sınırlandırıldı$ı için, tasarının bu haliyle yasala#ması durumunda, gazetecilerin 
sıklıkla kar#ıla#tı$ı keyfi gözaltı uygulamalarında, keza keyfi aramalarda artı# ya#anması bekleniyor. 
 
Yargı izni olmadan arama ve gözaltı 
 
Tasarı, “acil hallerde”, polise amirin basit bir sözlü izniyle ki#inin üstünü ve araç aramasına izin veriyor. 
RSF, amire verdi$i bu izni sonradan yazılı emre dönü#türme ve 48 saat içinde hakim onayına sunma #artı 
getirilse de, tasarının, haber kaynaklarını gizlili$ini tehlikeye sokacak ölçüde yazı i#leri bürolarına veya 
gazetecilerin evlerine yönelik zaten yaygın kazanan keyfi aramaları daha da kolayla#tıraca$ı uyarısında 
bulundu. 
 
Bu durumda emniyet güçleri, bir ki#iyi 24 saat süreyle, hatta “kamu düzeni a$ır tehdit altında” oldu$una 
kanaat getirildi$inde 48 saat süreyle, gözaltında tutmak için hiç bir yargı kararına ihtiyaç duymayacak. Oysa 
ki, medya temsilcileri toplumsal eylemleri izlerken zaten sıklıkla gözaltına alınıyorlardı. Tasarının habercileri 
polisin keyfi uygulamalarıyla daha sık kar#ı kar#ıya getirmesinden endi#e ediliyor.  
 

H A B E R E  Ö Z G Ü R L Ü K
GAZETECiLER


