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RSF:  Türkiye’de sansür zemin kazandı

Doğan Grubu’na “terör” soruşturması, Nokta dergisine polis baskını, Cumhuriyet
gazetesine İnternette erişim engeli. Yetkililer bu sansürü daha nereye vardıracaklar?

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Doğan Yayın Grubu’na “terör
propagandası”ndan soruşturma açılmasını, Nokta dergisine polis baskını düzenlenmesini ve
Cumhuriyet gazetesi sitesine erişim engeli getirilmesini kınayan bir açıklama yayınladı; “Yetkililer
eleştirel sesleri susturmada işi nereye vardıracak?” diye sordu.

Basın özgürlüğünü savunmak için 1985 yılında kurulan Paris merkezli kuruluş, “Bir gün
geçmiyor ki, Türkiye’de haber özgürlüğü konusunda endişe verici bir gelişme yaşanmasın” dedi.

Açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Doğan Yayın Grubu yetkilileri hakkında
Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi uyarınca ve “terör örgütü propagandası”ndan açtığı
soruşturmanın hükümete yakın Güneş gazetesinde çıkan haberin kaynaklık ettiği belirtildi. Söz
konusu haberde, Doğan Grubu’na bağlı gazetelerde çıkan  haberlerde güvenlik kuvvetlerinin
öldürdüğü PKK militanının yüzünü gizlenirken, aynı uygulamayı öldürülen bir asker için
yapılmadığı ileri sürülüyor.  Yargının daha önce takipsizlik kararı verdiği başka suçlamalar da
savcılıkça olduğu gibi soruşturma dosyasına dahil edildi. 

Doğan Grubu’na baskılar yoğunlaşıyor

Bünyesinde, çok satışlı Hürriyet gazetesini, CNN Türk kanalını ve Doğan Haber Ajansı’nı (DHA)
toplayan Doğan Grubu’nun Türkiye’nin en önemli basın gruplarından biri olduğunu açıklayan
RSF, bu yayınların uzun süre Recep Tayyip Erdoğan hükümetini eleştirmesiyle tanındığını
hatırlattı. 2009 yılında büyük ölçüde devlet tarafından manipüle edilen bir dosyada, gruba
astronomik bir vergi cezası verildiğini ve bu cezanın sonradan gözden geçirildiğini anımsatan
RSF, grubun hükümeti eleştiren yayın yönetmenlerinin yerine başka gazetecileri getirdiğini, bazı
yayın organlarını da hükümete yakın medya gruplarına sattığını bildirdi. 



Açıklamada gruba yönelik baskıların son aylarda yeniden yoğunlaştığı, 7 Haziran 2015 Genel
Seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yakın medya organlarının “terörizm”
ve “irtikrarsızlığa” dair suçlamaların daha da histerik bir boyut kazandığı ifade edildi. 

Buna göre Temmuz sonunda, Ankara ve PKK’li Kürt isyancılar arasındaki çatışmaların yeniden
başlamasıysa meseleyi daha da zora soktu. Haksızlıkta ısrar eden eylemciler, 6 ve 8 Eylül’de
Hürriyet gazetesinin İstanbul’daki merkezine saldırdı. Hükümet, ancak ikinci gerçekleştirdikten
sonra saldırıları resmi şekilde kınadı. Ancak yayınlanan mesaj net değildi: İlk saldırıda
sorumluluğu bulunan bir AK Parti milletvekili, sorun yaşamak bir yana, bir hafta sonra partinin
yetkili kurullarına üye olarak terfi etti.  

Eleştirel sesleri tamamı sansürün hedefi

Sansür, temel politik kriz ortamında güvenlik sorunu gittikçe ağırlaşan Türkiye’de hızla alan
kazanıyor. RSF, son bir hafta içinde, sansürün tüm önemli muhalefet güçlerine yakın medya
organlarını etkilediğini duyurdu. 

RSF Doğu Avrupa ve Orta Asya Bürosu temsilcisi Johann Bihr, “Sansürün yaygınlaştırılması
hem hoş görülemez, hem de Anayasaya ve Ankara’nın uluslararası taahhütlerine aykırıdır. Bu
kısıtlamalar özgürlük karşıtı olduğu kadar gerginliği daha da artırmaya, uçurum kenarındaki bir
toplumu daha da bölmeye yarar” dedi. 

Bihr, yetkililerden, sükûnete imkân verecek şekilde, demokratik tartışmaya izin vermelerini istedi.
Kuruluş, Terörle Mücadele mevzuatında derin reforma gidilmesini isterken basın suçlarına dair
mevzuatın da, bu tür kötüye kullanma tehlikelerini sınırlandırmak bakımından, yumuşatılması
yönünde daha önce yaptığı çağrıyı yineledi. 

Nokta dergisi, montaj yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir asker cenazesi önünde selfie
çekerken gösteren ve güvenlik kuvvetleri ile PKK’liler arasındaki şiddetin tırmandığına atıf yapan
kapağı nedeniyle 14 Eylül’de polis baskınına uğradı. Yetkililer karşılığı sert oldu: Baskına
uğrayan derginin çoğu sayıları bayilerden geri geçildi ve Twitter hesabı da askıya alındı. Kısa bir
süre için gözaltına alınan derginin yayın yönetmeni Murat Çapan hakkında “Cumhurbaşkanına
hakaret” ve “terör propagandası” şüphesiyle soruşturma açıldı.

Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz günlerde de hükümetin pek hoşnut olmadığı diğer bir yayın
kuruluşu olarak Cumhuriyet gazetesi sitesine erişim gelmişti. 9 Eylül’de de, Gülen Cemaati’ne
yakın Koza İpek Grubu merkezinde mali gerekçelerle arama yapılmıştı. Uluslararası medya
temsilcileri bu baskılardan bağışık değiller: Eylül başında, Güneydoğu’da çatışmaları izleyen üç
yabancı gazeteci bir hafta içerisinde sınırdışı edildi. Bir Vice News gazetecisi Mohammed
İsmael Rassoul halen Adana’daki yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuklu bulunuyor.
 
Türkiye, 180 ülkeli RSF 2015 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 149. Sırada yer aldı. 


