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ÇAĞDAġ TÜRKĠYE'YE KIYMAYINIZ!            Köln, 14 Mart 2011 

 

 

Mevcut Anayasasının 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve 

adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. 

Gerçek demokrasinin uygulandığı ülkelerde, kamuoyu oluşmasında en önemli faktörlerden birisi de 

haber alma özgürlüğüdür. Kişinin bilgi edinme suretiyle fikir ve kanaat sahibi olması hem doğal bir 

hak hem de anayasal bir haktır. 

Bu anlamda, yazılı, sesli ve görüntülü basın ile anlatım özgürlüğü en temel insan haklarındandır. 

Ancak,   AKP iktidarının son yıllarında basın, yayın ve anlatım özgürlüğü konusunda Türkiye'nin 

nerelere kadar getirildiğini, aşağıdaki sayılar çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır: 

 

Önce Ģu verilerin altını çizelim: 

7. 3. 2011 tarihi itibariyle Türkiye'de tutuklu olarak yargılanan gazetecilerin sayısı 68'dir. 

Gözaltı ya da tutukluluk sonrası serbest bırakılan, ancak yargılanması süren gazetecilerin sayısı 

33'tür. 

Hakkında para veya hapis cezası verilen TV, gazete ve gazetecilerin sayısı 45 olup 

izlenen dâvaların sayısı ise 95'tir.  

Ve nihayet TV, gazete ve gazetecilere karşı sürmekte olan diğer dâvaların sayısı ise 88'dir.  

 

Bizler, yazılı, sesli ve görüntülü basın ile anlatım özgürlüğünün en ileri derecede garanti edildiği 

ülkelerde yaşamakta olan, çeşitli kuruluşların yöneticisi durumundaki Türk kökenli aydınlarız. 

Her ne kadar bulunduğumuz ülkelerin yurttaşları isek de, yüreğimiz Türkiye sevgisi ve özlemi ile 

atmaktadır. Ülkemizde rüzgâr estiği zaman, bulunduğu ülkelerde nezle olacak kadar duyarlıyız. 

Türkiyemiz'in de temel insan hakları ve özgürlükleri açısından en saygın ülkeler arasında sayılmasını 

gönülden arzu eden kişi ve kuruluşlarız. 

İktidardaki partilerden bağımsız olarak, atılan isabetli ve doğru adımlara da destek vermiş 

olanlardanız. 

 

Ancak, özellikle AKP iktidarının yıllardan beri, Türkiye'de bir baskı rejimi kurduğu;  yazılı, sesli ve 

görüntülü basının  önemli bir bölümüne iktidar yandaşlığı anlamında – devletin malî olanakları 

kullanılarak - el değiştirtildiği; baskılara boyun eğmeyen ilkeli basın mensuplarının işine son 

verdirilerek cezalandırıldığı; AKP iktidarının kimi tasarruflarını haklı olarak eleştiren basın 

mensuplarına göz dağı verildiği; eğer AKP'ye boyun eğmezlerse, gözaltı ya da tutuklama kararlarıyla, 

bağımsız yargının bir bölümünü iktidarın isteği doğrultusunda kararlar vermeye zorladığı gözden 

kaçmamaktadır.  

 

Göz ardı edilmemelidir ki, Türkiye'de adına "özel yetkili mahkemeler" denilen ve ara rejimlerde 

olağanüstü hâl ve sıkıyönetim süresince kurulan askerî mahkemelerin benzeri mahkemeler mevcuttur. 

Bu mahkemelerin savcıları, - anlaşıldığı kadarıyla polisin başvurusu doğrultusunda - Türkiye'nin 

neresinde olursa olsun, istedikleri her kişinin önce telefonlarını dinletmek üzere "teknik takip" 

yaptırmakta, sonra gözaltına aldırtmakta daha sonra da tutuklattırmaktadırlar.  

Bu durum ortaya koymaktadır ki, Türkiye'de bağımsız yargı ve bağımsız yargıç ilkesi büyük darbe 

almaktadır. 

Şu gerçeğin de altını çizmek şarttır: Türkiye'de 12 Haziran 2011'de genel seçimler yapılacaktır. Öyle 
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anlaşılıyor ki, bu seçimlerde "dikensiz gül bahçesi" isteyen AKP iktidarı, eleştirel tavır takınan 

gazetecileri ya tutuklattırarak ya da susturarak, tek başına iktidar olma yolundaki en önemli engeli 

aşmayı plânlamaktadır. 

Sadece bu nedenlerden dolayı değil, aynı zamanda üniversitelerin, bilimsel kurumların; yüksek yargı 

organlarının, bazı sendikal çevrelerin ve işveren kuruluşlarının da iktidarın arzu ettiği yörüngeye 

sokulması ya da etkisiz konuma getirilmiş olması, sadece bizleri değil, aynı zamanda 

bulunduğumuz ülkelerin kamuoylarını da düĢündürmekte ve kaygılandırmaktadır. 

 

İslamist olarak bilinen "Fetullah Gülen cemaati"nin Türkiye polis teşkilâtında nasıl örgütlendiğini, 

emniyet genel müdürlüğü görevini yürüttüğü esnada bir kitap yazarak belgelediği için tutuklattırılan 

Hanefi Avcı ile söz konusu cemaatin polis içinde nasıl teşkilâtlandığını "Ġmam'ın Ordusu" adlı 

kitabıyla belgelemek isteyen, ancak kitabını yayınlamaya  hazırlanırken tutuklattırılan Ahmet ġık 

önemli birer örnektirler. Erzincan Başsavcısı iken yine islamist bir örgüt olan "Ġsmail Ağa 

cemaati"nin kimi yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkaran Ġlhan Cihaner de uzun bir süre tutuklu olarak 

yargılanmıştır. Ayrıca, Türkiye'de saygınlık kazanmış olan çok sayıda gazeteci, yazar, üniversite 

rektörlüğü yapmış kişilerin (Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Nedim Şener, Soner Yalçın, Kanal-B'nin 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal v.d.) tutuklulanma nedenleri kamuoyu tarafından 

bilinmemektedir. Bağımsız kalmayı ilke edinmiş ve başarmış olan – görevde ya da emekli olmuş -  

yargı mensupları niçin kovuşturmaya maruz bırakılmışlardır yine bilinmemektedir. Ancak, bilinen 

odur ki, eli kalem tutan, ağzı lâf yapan ve toplumda saygınlık kazanmış olan, fakat AKP'ye eleştirel 

olarak bakan her kişi "Ergenekon" adıyla anılan "örgüt"e mensup olmakla suçlanıp, hakkında 

soruşturma başlattırılmaktadır. 

Bu olumsuz ve hâttâ kimi hukuk devleti kurallarıyla ve olgun demokratik teamüllerle bağdaşmayan 

gelişmeler, bizleri derin kaygıya sürüklemektedir.  

 

Dolayısıyla hem iktidar partisi AKP'den hem de ilgili kurum ve kuruluşlardan talebimiz şudur:  

Kurtuluşu ve kuruluşu çok güç koşullarda başarılmış olan Vatanımız'ın ve çağdaşlığa ve uygarlığa pek 

yatkın olan vatandaşlarımızın; huzur, karşılıklı sevgi ve saygı içinde, cumhuriyetçi demokrasiye 

yakışır, her türlü temel insan hak ve özgürlüklerine sahip olarak birlikte yaşamasına engel olacak 

söylemlerden, eylemlerden, icraatlardan ve uygulamalardan kaçınınız! Basın özgürlüğüne, bağımsız 

yargıya ve bağımsız yargıca, bilim yuvalarının özerkliğine saygılı olunuz!  

 

Türkiye, özgür insanın yadsıyacağı bir ülke konumuna düşürülmesin..! 

Türkiye, çağ dışı güçlere kıydırtılmasın..! 

 

Bu çağrı, aydınlanma devrimi sayesinde kazanılmış olan değerler dizgesi ile cumhuriyetçi demokrasi 

değerlerine kanat germek isteyen ve vicdanı iflâs etmemiş olan herkesedir….   
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