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RSF: Temelsiz, Politik, Peşin Sansür Kaldırılmalı

RSF için, TBMM Yolsuzluk Komisyonu ifadelerine getirilen yayın yasağı, “hiç bir ölçüye sığmayan
politik bir sansür”. 

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), yolsuzlukla suçlanan eski dört bakan TBMM
Komisyonu’nda dinlenmesiyle ilgili işlemlere yayın yasağı getirilmesini kınadı; kararı “Hiç bir ölçüye sığmayan
politik bir sansür” olarak niteledi. 

RSF, daha önce de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın
Konseyi, Basın Enstitüsü Derneği gibi meslek örgütlerin yaptığı gibi, 25 Kasım’da tebliğ edilen yasak
kararının kaldırılmasını talep etti. 

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı yayın yasağı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri
Bakanı Muammer Güler, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın “masumiyet karinesini ve kişilik haklarını korumayı” hedefliyor. 

RSF: Yasalar varsa yayın yasağı niçin?

İftira ve masumiyet karinesini ihlalin zaten Türkiye yasalarında yasaklanmış olduğunu, tespiti halinde de
zaten cezalandırmaya gidilebildiğini anımsatan RSF Doğu Avrupa ve Orta Asya Büro temsilcisi Johann Bihr,
bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Yargı, olayın metin ve görüntüyle işlenmesine peşinen yasak getirmesi
nedeniyle temelsiz bir sansüre başvurmuş oluyor. Yaklaşık bir yıldır siyasi yaşamı sarsan bir gelişme olduğu
da düşünülürse, toplumsal tartışmanın dört eski bakanını hedef alan yolsuzluk şüphelerinin gözardı
edilemeyeceği açıktır” dedi. 

Yolsuzluk iddialarından Komisyona...

17 ve 25 Aralık 2013’te onlarca üst düzey kişi, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı.
Gözaltına alınanlar arasında üç bakanın oğlu, bir kamu bankası genel müdürü ve bir inşaat şirketinin patronu
da bulunuyordu. 

Bu duruma çok sert tepki veren ve operasyonları bir zamanlar ittifak halinde olduğu Fethullah Gülen
Cemaati’nin gerçekleştirdiği bir komplo olarak gören hükümetse, sonraki aylarda yüzlerce polis, Emniyet
görevlisi, hakim ve savcıyı görevden aldı. 

Görevden almalar, yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan soruşturmalar Ekim ayında takipsizlikle sonuçlanıncaya
dek sürdü. Ardından yolsuzluk iddialarını araştırmak için kurulan Meclis Komisyonu, etkisiz kaldığı yönünde
bugüne kadar birçok eleştiri aldı. Erdoğan Bayraktar, TBMM Komisyonu’nca dün dinlenirken Egemen
Bağış’ın yarın dinlenmesi bekleniyor. 

Türkiye, RSF’nin Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması’nda 180 ülke içerisinde 154. sırada yer alıyor. 


