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Vak›f'tan:

"Hakikat"in Peflinde On Y›l

‹fade Özgürlü¤ü'nün On Y›l› IPS ‹letiflim Vakf› Yay›nlar›'n›n da on
beflinci kitab›. Bu kitap farkl›. B‹A kitaplar› e¤itim programlar›m›z-
dan süzülüp gelen, nas›l habercilik yap›lmas› /yap›lmamas› ge-
rekti¤ini tart›flan çal›flmalard›. Oysa bu kitap habercili¤e, konufl-
maya, yazmaya, özetle ifadenin her biçimine ket vurma üzerin-
den oluflturulan, oluflturulmaya çal›fl›lan ortam› ve bu ortama iti-
raz edenlerin mücadelesini, yaflad›klar›n› anlat›yor. ‹fade Özgür-
lü¤ü'nün On Y›l›, IPS ‹letiflim Vakf› çat›s› alt›nda Ba¤›ms›z ‹letiflim
A¤› (B‹A) ad›yla 2000'den bu yana yürüttü¤ümüz faaliyetin en
önemli ayaklar›ndan olan Medya Gözlem ve ‹fade Özgürlü¤ü ra-
porlar›n›n 2001-2011 aral›¤›ndaki külliyat›yla bu kez karfl›m›zda. 

3-4 May›s 1997'de Ankara'da Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› Ulusal Kon-
ferans›'nda 36 yerel radyo, alt› yerel gazete ve befl yerel televiz-
yonla gazeteciler, iletiflim e¤itimcileri ve Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar› Birli¤i'nin imzalad›¤› Sonuç Bildirgesi'nde, konfe-
ransta seçilen Geçici Kolaylaflt›r›c› Kurul, "haber havuzu", "e¤i-
tim", "program üretimi" ve "hukuksal destek birimi" modellerini
gelifltirmekle görevlendirilmiflti.

B‹A/bianet 12 y›ld›r sürdürdü¤ümüz bu görevlendirmeyi zengin-
lefltirerek yürütmeye çal›fl›yor. "Hukuksal Destek Birimi" 1997'de-
ki bir sorun alan›na, bafl edilmekte zorlan›lan bir sorun alan›na
iflaret ediyor. Öyle ki, o s›ra yerelde sadece medya de¤il, avukat-
lar bile iletiflim alan›nda hukuksal bir dayan›flmaya ihtiyaç duyar



haldeydiler. May›s 2000'de B‹A'ya bafllarken Erol Öndero¤lu, ‹le-
tiflim hukukçusu Fikret ‹lkiz dan›flmanl›¤›nda Hukuksal Destek Bi-
rimi'ni çal›flt›rmaya bafllad›. Bu, hem B‹A'dan ve ücretsiz hukuk
dan›flmanl›¤›ndan haberdar etmek hem de yarg›yla bafllar›n›n
dertte olup olmad›¤›n› ö¤renmek için haberi dert eden yerel gaze-
te, radyo istasyonlar› ve televizyon kanallar›yla iliflkiye geçmek
anlam›na geliyordu. En az bir y›l her ay yerel medyay› sistematik
olarak arad›k. ‹kinci y›l art›k yerel medya daha çok, B‹A daha az
arar oldu. Çünkü hem yaflad›klar› sorunlar›n haber olmas›n›n
önemini hem de yarg›yla ilgili sorunlar› için bir adresin varl›¤›n›
h›zla bilir hale geldiler. ‹lk alt› ayl›k medya gözlem raporunu da
2001'de yay›mlamaya bafllad›k. Medya gözlem raporlar› üçüncü
y›lda üç ayl›k raporlar halini ald›. 

Bu raporlar› nas›l haz›rl›yoruz? bianet habercili¤inde "‹fade öz-
gürlü¤ü" ve "gazetecilik" en önemli bafll›klardan. Raporlarda yer
alan bilgileri ya kayna¤›n kendisi, yak›nlar› ve avukatlar›ndan ya
da medyadan elde ediyoruz. bianet'e gelen "bilgi" mutlaka belge-
lere ulaflt›ktan sonra haberlefltiriliyor, sonra da raporda yerini al›-
yor. Yan› s›ra, yarg›lamalar› izlemeye çal›fl›yoruz. ‹zleyemedi¤i-
miz durumlarda bianet dostu gazeteciler ve dava avukatlar›ndan
destek al›yoruz. Hak örgütlerinin genel insan haklar› ihlal rapor-
lar› da haz›rl›k sürecinde kaynaklar›m›z aras›nda. 

Raporlar, cinayetler, sald›r›lar, tehditler, engellemeler, gözalt›lar,
tutuklamalar, yarg›lamalar, RTÜK cezalar›, A‹HM baflvurular› ve
kararlar›yla içte ve d›flta gazetecilik ve hak örgütlerinin, haberci-
lerin tepkilerini de kaps›yor. Gazetecilerle birlikte, ifade özgürlü-
¤ü engellenmifl, konuflmaktan, yazmaktan, flark› söylemekten, ka-
rikatür çizmekten, kitaptan, slogan atmaktan, pankart açmaktan
bafl› derde girenler medya gözlem raporlar›n›n konusu oluyorlar.
Bunlar› ay›rt etmek o kadar kolay olamayabiliyor. ‹fade özgürlü-
¤ü ile örgütlenme özgürlü¤ünün birlikte düflünülmesi gereklili-
¤inden ve her ikisi de Türkiye'de sorunlu oldu¤u içindir ki; kimi
zaman raporun s›n›rlar›n› zorlayan, bizi genel bir hak ihlalleri ala-
n›na do¤ru çeken durumlar yafl›yoruz. 
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Raporlar› 2011'in Ocak-fiubat-Mart dönemine kadar Erol Önde-
ro¤lu, sonras›nda Emel Gülcan haz›rlad›. Raporlarda bianet'te
2000'den bu yana çal›flan tüm arkadafllar›m›z›n emekleri var. Ye-
rel medya ve Kürt Medyas›ndaki arkadafllar›m›z›, avukatlar› çok
yorduk, yoruyoruz. 

‹fade Özgürlü¤ü'nün On Y›l› tam da Adalet ve Kalk›nma Partisi
hükümetleri dönemine ve dünyada da 11 Eylül 2001 sald›r›lar› er-
tesi özellikle Amerika Birleflik Devletleri ve Avrupa'da a¤›rl›k ka-
zanan güvenlik merkezli, genelde özgürlüklerin ve özelde ifade
özgürlü¤ünün s›n›rland›¤› bir siyasi iklime denk düflüyor. Dolay›-
s›yla bu kolektif çal›flma Türkiye'nin Adalet ve Kalk›nma Partisi
hükümetleriyle yaflad›¤› temel "sorun" alanlar›n› esas olarak ha-
bercilik üzerinden ortaya koyuyor ve sorunlu "özgürlük" ortam›-
n›n bir "foto¤raf›"n› sunuyor. Hep dendi¤i üzere temel hak ve öz-
gürlükler aras›nda hiyerarfli kurulamasa da ifade özgürlü¤ünün
yoklu¤u özel bir önem tafl›yor. Bu yüzden Amerika Birleflik Dev-
letleri'nin Birinci Dünya Savafl›'na girmesiyle ilgili olarak Senatör
Hiram Johnson'a mal edilen "Savaflta ilk kay›p hakikattir" deyifli,
ki burada "savafl"› "çat›flma", "kriz" diye de okuyabiliriz, bugünün
dünyas›nda da geçerlili¤ini koruyor. 

Burada, ‹ngiltere Baflbakan› David Lloyd George'un da Manches-
ter Guardian gazetesi editörü C. P. Scott'a yine Birinci Dünya Sa-
vafl›'yla ilgili söyledi¤i "E¤er halk gerçekten [hakikati] bilseydi sa-
vafl yar›n durdurulabilirdi. Ama tabii ki bilmiyorlar ve bilemezler,"
sözleri de kayda de¤er. 

Halk "hakikat"› neden bilemiyor? 1952'de Kore Savafl›'n› izleyen
United Press muhabiri Robert C. Miller de tamamen uydurulmufl
olaylar ve vakalar›n gazetelerde yay›mland›¤›n› anlat›yor: "Pek
ço¤umuz gönderdi¤imiz haberlerin yalan oldu¤unu biliyorduk
ama sorumlu askeri karargâhlar›n yapt›klar› bu resmi aç›klamala-
r› yazmak zorundayd›k."

Politika ve habercilerin 100 y›l öncesi dünyas›n›n savafllar› üzeri-
ne söyledikleri ne yaz›k ki bugün için de geçerli. Bu örnekleri pe-



kala Türkiye'den de verebiliriz. "Hakikat," önemli. Kaç gazeteci
hapiste? Hükümetler, baflbakanlar, muktedirler ve ilgili çevreler
20 y›ld›r hapis gazeteciler için "onlar gazeteci de¤il" dedikleri
içindir ki politikac›lar›n 100 y›l öncesi dünyada savafllar üzerine
söylediklerine dönmek durumunda kal›yoruz. Çünkü hapisteki
gazeteci memleketteki özgürlüklerin barometresi.

Dünyan›n ilk savafl muhabirlerinden kabul edilen ‹rlandal› gaze-
teci William Howard Russell'a "merhaba" diyelim burada. Rus-
sell, K›r›m Savafl›'nda gördüklerini haberlefltiriyordu. Gördükleri
o kadar korkunçtu ki editörüne "bunlar› yazmal› m›y›m, yoksa di-
limi mi tutmal›y›m" diye sordu¤unda, "devam, elinden geldi¤ince
gerçekleri yaz" yan›t›n› ald›. Russel'›n binlerce askerin s›tma ve
koleraya yakaland›¤›n› yazmas› hükümeti zora düflürdü. Russel
ve editör "hain" ilan edildi. Baflbakan George Hamilton Gordon
1855'te istifa etmek zorunda kald›. 

Russell olmak ne Türkiye'de ne de benzeri ortamlar›n yafland›¤›
baflka bir yerde kolay de¤il; öldürülebilirsiniz, hapsedilebilirsiniz,
iflsiz kalabilirsiniz. Asl›nda, söz gelimi "Kürdistan Topluluklar Bir-
li¤i (KCK) Türkiye Meclisi" ad›yla yap›lan operasyon ve aç›lan da-
valarda habercilere yönelik "medya ortam› oluflturmak" niteleme-
si maksad› aç›kl›yor; haber verme ve haber alma hak ve özgürlü-
¤ünün önünü kesmek. 

Aradan alt› y›l geçse de, talepler halen geçerlili¤ini korudu¤u için
IPS ‹letiflim Vakf›'n›n 3-5 Kas›m 2006'da düzenledi¤i ‹stanbul
Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu'nun Sonuç Bildirgesi'nin
"Hükümetlere" bafll›kl› bölümünü burada tekrarlamak istiyorum. 

• Mesleklerini gerçeklefltirirken haber verme özgürlü¤ünü kulla-
nan gazetecilere azami koruma sa¤lay›n.

• Medya özgürlü¤ünü k›s›tlayan politikalara son verin, medya
özgürlü¤ünü gelifltirin.

• Ulusal güvenlik kayg›lar›n›, haber verme özgürlü¤ünü k›s›tla-
man›n gerekçesi haline getirmeye son verin.
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• Mesleklerini gerçeklefltirdikleri için hapsedilmifl gazetecileri
derhal serbest b›rak›n.

• Gazetecilere karfl› ifllenmifl suçlar› kovuflturun ve faillerini ada-
let önüne ç›kar›n. 

• Gazetecilik ve iletiflim e¤itimi veren kamu üniversitelerine da-
ha etkin e¤itim ve ö¤retim gerçeklefltirebilmeleri için yeni kay-
naklar yarat›n.

• Taban hareketlerinin ba¤›ms›z medya inisiyatifleri ve projeleri
gelifltirebilmesi için kaynak sa¤lay›n.

• Yurttafllarca denetlenen bir kamu yay›nc›l›¤› sektörünün gelifl-
tirilmesi için gerekli düzenleme ve kaynaklar› sa¤lay›n.

• Kad›nlar, çocuklar ve di¤er ihmal edilen toplumsal gruplar›n
medyaya eriflimlerini güçlendirecek yasa ve yönetmelikleri ç›-
kart›n, bu yönde var›lm›fl uluslararas› antlaflmalara uyun, koy-
du¤unuz çekinceleri kald›r›n. 

‹fade Özgürlü¤ünün On Y›l› çal›flmas›n›n gereklili¤ine Ertu¤rul
Kürkçü ile birlikte karar vermifltik; t›pk› B‹A/bianet'i birlikte hayal
etti¤imiz, gerçeklefltirdi¤imiz ve yürüttü¤ümüz gibi. Ertu¤rul "hak
habercili¤i"ni mecliste yap›yor flimdi. 

‹fade özgürlü¤ü ihlalleri üzerine rapor yay›mlamak yerine as›l ifli-
mize dönmek, önceki kitaplar›m›zda oldu¤u gibi "habercilik" tar-
t›flmak, baflka bir iletiflimin ve medyan›n mümkünat›n› yaflamak
umuduyla.

Nadire Mater
Kas›m 2012, ‹stanbul





Önsöz:

‹hlal ve Mücadelenin Resmi

Demokratik bir siyasal rejimin ve istikrarl› bir demokrasinin en
önemli teminat›, ifade özgürlü¤ünün korunmas› ve sahiplenilme-
sidir. Birleflmifl Milletler Örgütü'nün 1948'de kabul etti¤i ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi'nde ak›l ve vicdan sahibi bir varl›k ola-
rak insan›n kendini özgürce gerçeklefltirmesine yap›lan vurguda
düflünce ve ifade özgürlü¤ü de içerilir. Nihayetinde "insan, hak-
lar›yla insand›r". Tüm hak ve özgürlükler birbiri ile ba¤lant›l›d›r ve
hiçbiri di¤erinin yerine tercih edilemez ve devredilemez. Marx'
tan yola ç›karak söylersek;1 özgürlü¤ün bir biçimi reddedilirse,
genel anlamda özgürlük de reddedilir ve özgürlük bir istisnaya
dönüflür.

‹fade özgürlü¤ü hakk›, yaflam hakk›, adil yarg›lanma hakk›, yasa
önünde eflitlik vb. temel hak ve özgürlükler gibi insan haklar› kav-
ramlar›n›n kapsam› içerisinde de¤erlendirilir.2 ‹nsan haklar›ndan
kökten yoksun edilmifl olmak, der Hannah Arendt,3 görüflleri an-
laml›, eylemleri etkin k›lan dünya üzerinde bir yerden mahrum
kalmak anlam›na gelir. ‹nsanlar esasen eflit do¤mazlar; karfl›l›kl›

1 Marx, Karl (2012), Bas›n Özgürlü¤ü Üzerine, Ankara: Dipnot Yay›nlar›.
2 ‹nsan haklar› ve ifade özgürlü¤ü iliflkisine dair bkz. fiahin, Kemal (2009), ‹nsan Hak-
lar› ve Özgürlük Boyutuyla ‹fade Özgürlü¤ü, ‹stanbul: On ‹ki Levha Yay›nc›l›k.
3 Arendt, Hannah (2011), Totalitarizmin Kaynaklar› / Emperyalizm, ‹stanbul: ‹letiflim
Yay›nlar›, s. 304-314
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olarak eflit haklara sahip olduklar›n› birbirine garanti eden bir gru-
bun üyeleri olarak eflit hale gelirler. ‹nsan haklar›n›n yitirilmesi
halinde ifade de bütün önemini yitirir.

‹fade özgürlü¤ünün teminat› için düflüncelerin özgürce aç›klan-
mas›n›n ve söz konusu düflüncelerin oluflumu bak›m›ndan zorun-
lu olan bilgilenme ve kanaat gelifltirme süreçlerinin güvence alt›-
na al›nmas› gerekir.4 En genifl anlam›yla ifade özgürlü¤ü sözlü ve
yaz›l› anlat›m, sanatsal gösterim, kiflisel görünüm tercihi, yürüyüfl,
toplant› yapma ve örgütlenme gibi özgürlüklerin tümünü içine
al›r. ‹fade özgürlü¤ü hakk›, bir düflünce veya kanaatin sahibi olan
kifliyi –özneyi– koruyan bir hakt›r. Bu ba¤lamda da bireyin kendi-
sini serbestçe ifade etmesini ve bu ifade ediflin farkl› tarzlar›n› ko-
rur.5 Di¤er özgürlükler gibi ifade özgürlü¤ünün kendisi bir amaç-
t›r. Liberal kuramda bu amaç çok daha genifl bir amaç olan kiflisel
özerkli¤in gerçeklefltirilmesinin de bir arac›d›r. ‹letiflim bu amaca
ulaflman›n merkezi unsurudur. 

‹fade özgürlü¤üne dair klasik haklar söyleminde kiflinin devlete
karfl› korunmas› esast›r. Bu, devletin, kiflilerin özel alan›na girme-
me, kar›flmama yönündeki "negatif" yükümlülü¤üdür. ‹fade öz-
gürlü¤ü, devlete düflüncelerin aç›klanmas›na engel olmama bor-
cunu yükler. Ancak devlete yüklenen "kar›flmama" ve "engel ol-
mama" görevi, bu haklar›n kullan›labilirli¤ini sa¤lamak aç›s›ndan
yetersiz bulundu¤undan, devletin görevinin, haklar› "pozitif hak-
lar" biçiminde düzenlemek oldu¤u görüflü zamanla önem kazan-
maya bafllad›. Yani ifade özgürlü¤ünün dahil oldu¤u temel haklar
devletin kar›flmamas›yla de¤il devletin bu hakk› kullan›l›r k›lmak
üzere kamu hizmeti tesis etmesi ile güvence alt›na al›n›r. Bugün
ifade özgürlü¤üne dair pek çok mahkeme karar›nda devletin gö-
revinin negatif ve pozitif boyutlar› önemle vurgulan›r.6

4 Uygun, Oktay (2009), "Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Türk Hukukunda ‹fade
Özgürlü¤ünün S›n›rlanmas›", Türkiye'de Bas›n Özgürlü¤ü, T. Koçak v. (ed.), ‹stanbul:
BGST Yay›nlar›, s. 17.
5 Erdo¤an, Mustafa (2007), "‹fade Özgürlü¤ü ve S›n›rlar›", ‹fade özgürlü¤ü: ‹lkeler ve
Türkiye, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, s. 19-39. 
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Kapsam› ve s›n›rlar› büyük ya da küçük nüanslarla ülkelere göre
farkl›l›k gösterse de uluslararas› insan haklar› hukuku ve sözlefl-
meler bu özgürlü¤ün hangi koflullarda s›n›rland›r›labilece¤ine
iliflkin standartlar belirlemifltir. ‹fade özgürlü¤ünün nesnel s›n›r›
ana hatlar›yla iletiflimin müzakere de¤erine zarar veren, toplu-
mun bir kesimini bask› alt›na alarak onlar›n görüfllerini aç›klama-
s›n› imkâns›z hale getiren ›rkç›, ayr›mc›, nefret içeren söylemler
olarak yorumlan›r.7 Öte yandan kamu düzeninin korunmas› için
meflru bir zemine dayand›r›larak yap›lan s›n›rlamalar farkl› ölçü-
lerde ve dozlarda ülkelerin hukuk metinlerindeki yerini al›r. Tar-
t›flma da burada bafllar. S›n›rlar›n olmad›¤› bir dünya hayali ile her
fleyin bir s›n›r›, ölçüsü oldu¤una iflaret eden rasyonalite aras›nda-
ki, çat›flmas› ve müzakeresi bol gerilim hali ifade özgürlü¤ünün
felsefi, hukuki ve siyasal kapsam›n›n süreklili¤ine ve de¤iflkenli¤i-
ne iflaret eder. Geliflkin demokratik sistemlerin hukuk metinlerin-
de ifade özgürlü¤ünü k›s›tlamay› gerektiren durumlar birer istisna
olarak ifade edilirken, çok say›da "kutsal"›n oldu¤u hukuk sistem-
lerinde ise ifade özgürlü¤ü, s›n›rlamalar ön planda tutularak temi-
nat alt›na al›nan bir idealden öteye gitmemektedir. John Stuart
Mill Özgürlük Üzerine'de8 (On Liberty) insanl›¤›n gelifliminin flar-
t› olan ifade özgürlü¤ünün ancak baflkas›na zarar verdi¤i ve bafl-
kas›n›n özgürlü¤ünü tehdit etti¤i sürece k›s›tlanabilece¤ini söyler.
Devletler varolufllar›n› tehdit etti¤ini düflündükleri fikirleri engel-
lemek ve cezaland›rmak yoluna giderken bu zarar prensibine sa-
r›l›r, güvenli¤e vurgu yaparlar.

Demokrasi, makul bir yönetim biçimi olarak yayg›n kabul gördü-
¤ünden beridir "düflünce" hep ve ancak bir "tehdit" alg›s› etraf›n-
da suç ilan edilme meflruiyetine sahip oldu. Dolay›s›yla modern
demokrasilerde hiç kimse savundu¤u ve paylaflt›¤› fikirlerden ötü-
rü cezaland›r›lamaz; bu fikirler güvenli¤i, daha kapsay›c› bir de-
yiflle "bütünlüklü bir yap›"y› (bu bir ülke, bir devlet, ya da hükü-

6 Bkz. Uygun, 2009: 18.
7 Bkz. Erdo¤an, 2007: 19-39.
8 Mill, J. Stuart (2008), Özgürlük Üzerine, ‹stanbul: Oda Yay›nlar›.



met olabilir, ordu ya da din ve de¤erler sistemi olabilir) "tehdit" et-
medi¤i, baflkas›n› hor görmedi¤i, nefret söylemi ya da fliddet tale-
bi içermedi¤i sürece. Nefret söylemi ya da fliddet savunusu gibi s›-
n›rlar› daha net çizilebilen ve tan›m› daha kesin biçimde yap›la-
bilen bir özgürlük ihlaline k›yasla, bütünlüklü yap›ya yönelen
"tehdit" alg›s›n›n mu¤lakl›¤› ve yorumlamaya aç›k oluflu fikirlerin
kimi zaman "bombadan bile tehlikeli" oldu¤unu varsayan k›rm›z›
bir çizgi çizer; fikir ve ifade özgürlü¤üne "dur" der. S›n›r çizenler
ve bedel ödeyenler aras›nda bitmeyen bir gerilim ve mücadele
zeminidir fikir üretiminin alan›.

Demokratik toplum yaflam›n›n vazgeçilmezi olan ifade özgürlü-
¤ü "iyi hayat"a dair özcü betimlemelerde bireysellik ve özerklikle
birlikte an›l›r. Aleyhine konuflulamayan konularda gerçekli¤e ula-
fl›lamaz. ‹nsanlar›n tercihleri s›n›rland›r›laca¤› için demokrasinin
gere¤i olan kendi kendini yönetmeden de bahsedilemez. Benzer
biçimde müzakereci olmayan bir ortamda kiflinin kendini gelifltir-
me ve ifade etme imkân› da olmayacakt›r.9 Karfl› görüfl belirtile-
meyen ve konuflulamayan konularda, söyleyecek sözü olanlar›n
ödedi¤i bedel nedeniyle, ifade özgürlü¤ü, tamamlanmam›fl bir
mücadele alan› olarak zuhur eder. Bu kitap da süreklilik arz eden
bir mücadeleler ve ihlaller alan›n›n 2001-2011 y›llar› aras›ndaki
son 10 y›ll›k kesitini Türkiye özelinde sunmay› amaçl›yor. Bu
amaçla, Türkiye'de düflünce, ifade ve medya özgürlü¤ünü Ba¤›m-
s›z ‹letiflim A¤›'n›n (B‹A) medya gözlem raporlar›na dayanarak in-
celedik. Bununla birlikte, kitab›n yaz›m› 2012 y›l› boyunca de-
vam etti¤i için, kimi önemli konularda 2012'de yaflanan geliflme-
leri de ele ald›k.

B‹A 2001 y›l›ndan beri, ifade özgürlü¤ü ihlallerini raporlaflt›r›yor.
‹lk y›llarda yerel medyaya yönelik uygulamalar›n yer buldu¤u bu
raporlar 2004'ten itibaren ulusal medyay› da kapsayacak flekilde,
daha sistematik biçimde haz›rlanarak üç ayl›k ve y›ll›k raporlar
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9 Alt›parmak, Kerem (2007), "Kutsal De¤erler Üzerine Tezler v. ‹fade Özgürlü¤ü: Top-
lu Bir Cevap, ‹fade Özgürlü¤ü: ‹lkeler ve Türkiye, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, s. 73-
115.
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halinde bianet web sitesinde yay›nlan›yor; Medya Gözlem Rapo-
ru ad› ile yay›nlanan raporlarda fiili ve sözlü sald›r›lar, davalar,
gözalt› ve tutuklamalar, hak arama mücadeleleri, yay›n engelle-
meler gibi farkl› kategorilerle yerel ve ulusal medya çal›flanlar›n›n
yan› s›ra sanatç›lar, yazarlar, siyasetçiler, yay›nevleri vb. ifade öz-
gürlü¤ü ihlali yaflayan kifliler ve yay›n kurulufllar›n›n durumlar›
hakk›nda bilgiler yer al›yor. Raporlarda öne ç›kan tart›flmal› konu-
lar bianet'te çeflitli yazarlardan yaz›larla de¤erlendiriliyor. Y›l
içinde yaflanan ihlallerin yo¤unlu¤u nedeniyle bianet'te ifade öz-
gürlü¤ü ihlalleri ile ilgili çok say›da haber yap›l›yor. 

Raporlara büyük ölçüde bu haberler kaynakl›k ediyor. Bu kitap
çal›flmas›n›n amac›, çok say›da örnek olay, isim ve rakamsal veri
içeren bu raporlar› tasnif ederek 2001'den 2011'e kadar geçen 10
y›ll›k sürede, Türkiye'de medya ve ifade özgürlü¤ü aç›s›ndan ne
gibi hak ihlallerinden, mücadele ve kazan›mlardan söz edilebile-
ce¤i sorusunu yan›tlamak, 2012 itibariyle Türkiye'nin ifade öz-
gürlü¤ü atmosferine dair son 10 y›la ait bütünlüklü bir foto¤raf el-
de etmek. Türk Ceza Kanunu (TCK), Terörle Mücadele Kanunu
(TMK), Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda
Kanun (RTÜK Kanunu)10 ve Bas›n Kanunu'nda yap›lan de¤ifliklik-
ler, AB uyum yasalar›, yeni anayasa çal›flmalar›, bas›n özgürlü¤ü-
ne yönelik olumlu ya da olumsuz müdahaleler, aç›l›mlar ve ope-
rasyonlar (KCK, Ergenekon, Balyoz vb.) sürecin belirleyenleri ola-
rak, bu on y›l›n foto¤raf› içinde yerini al›yor. 

Genel bir insan haklar› ihlalleri bilançosundan ziyade ifade öz-
gürlü¤ü ihlallerinin kendini en çok gösterdi¤i alan olarak medya,
B‹A raporlar›n›n ana eksenini oluflturuyor. Medya özgürlü¤ü ko-
nusunda yaflanan sorunlar Türkiye'nin düflünce ve ifade özgürlü-
¤ü karnesinden önemli bir kesit sunuyor.

Bu noktada, B‹A raporlar›nda özellikle "hak aramalar" kategorisin-
de s›kça karfl›laflt›¤›m›z ve kitapta da yer verdi¤imiz ulusal ve

10 Kanunun k›saltmas› bu olmamakla birlikte kamuoyunda yayg›n bir biçimde böyle
an›ld›¤›ndan kitapta da RTÜK Kanunu demeyi tercih ettik. 



uluslararas› örgütlerden ve haz›rlad›klar› raporlardan k›saca söz
etmek gerekir. ‹nsan haklar› ihlallerine dair Türkiye'de genifl kap-
saml› raporlar ‹HD'nin ‹nsan Haklar› ‹hlalleri Raporlar› ya da Maz-
lum Der'in Düflünce Özgürlü¤ü Raporlar› ad› ile ayl›k ve y›ll›k
olarak yay›nlan›yor. Bu raporlarda gazetecilerin veya yay›n kuru-
lufllar›n›n yan› s›ra fikirleri ya da faaliyetleri nedeniyle bask› ile
karfl›laflan, daval›k olan, fliddete maruz kalan, tutuklanan politika-
c›, sanatç›, sendikac› ve ö¤renciler, kitle örgütleri, siyasi kurulufl-
lar ve insan haklar› savunucular›yla ilgili kapsaml› bilgiler yer al›-
yor. Kimi kurulufllar da spesifik alanlarda yaflanan sorunlar› rapor-
laflt›r›yor. Örne¤in Türkiye Yay›nc›lar Birli¤i'nin Yay›nlama Özgür-
lü¤ü raporlar›nda kitap toplatmalar, kitaplara aç›lan soruflturma-
lar, yay›nc›lara, çevirmenlere, yazarlara aç›lan davalar hakk›nda
detayl› bilgilere ulafl›labiliyor. Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV)
gözalt›nda iflkence ve kötü muameleleri, cezaevlerinde yaflanan
olumsuzluklar› günlük ve ayl›k raporlar halinde yay›nl›yor. Bun-
lar›n yan›nda bir de, Düflünce Suçu(!?)na Karfl› Giriflim'in yay›m-
lad›¤›, Haftal›k Düflünce Özgürlü¤ü Bülteni var.

Uluslararas› kurulufllar›n raporlar› da içeride ve d›flar›da özgür-
lüklerin durumunu ortaya koyuyor. Avrupa Komisyonu ‹lerleme
Raporlar› Türkiye'de yarg›n›n ve temel haklar›n durumuna iliflkin
genel bir manzara sunuyor, sorunlu görülen noktalar› vurguluyor,
at›lan olumlu ad›mlar› da dile getiriyor. S›n›r Tan›mayan Gazete-
ciler Örgütü (Reporters Without Borders - RSF) Afrika, Amerika,
Asya, Avrupa, Orta Do¤u kategorilerinde gazetecilerin yaflad›kla-
r› sorunlara ülkeler baz›nda yer veriyor. ‹nternet yay›nc›l›¤› ala-
n›nda yaflanan bask›lara dair ülkelere göre de¤iflen analizlerde ve
bas›n özgürlü¤ü endeksinde Türkiye'nin özgül durumu da rapor-
lara yans›yor. Gazetecileri Koruma Komitesi (Comittee to Protect
Journalists - CPJ) tüm dünyada sürgün edilen, sald›r›ya u¤rayan,
öldürülen ve tutuklanan gazetecileri ve medyaya uygulanan san-
sürü belgeliyor. Uluslararas› Af Örgütü (Amnesty International)
y›ll›k raporlar›nda ifade özgürlü¤ü ihlalleri, iflkence ve kötü mu-
ameleler, adli olmayan yarg›lamalar, çocuk haklar›, düflünce mah-
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kûmlar› ve vicdani retçiler, mülteciler ve s›¤›nmac›lar, bar›nma
hakk›, LGBT bireylerin haklar› gibi kategorilere yer veriyor. ‹nsan
Haklar› ‹zleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) kad›nlar›n,
çocuklar›n, LGBT'lerin çal›flanlar›n, engellilerin, göçmenlerin ve
mültecilerin haklar›n›n yan› s›ra ifade özgürlü¤ü, ekonomik, sos-
yal ve kültürel haklar, sa¤l›k, uluslararas› adalet ve terör konula-
r›nda kapsaml› raporlar yay›nl›yor. 

Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (AG‹T - Organization for Se-
curity and Cooperation in Europe - OSCE) 56 kat›l›mc› ülkede in-
san haklar›n›n durumunu, medya özgürlü¤ü konusundaki gelifl-
meleri ve ifade özgürlü¤ü ihlallerini izliyor, deklarasyonlar ve ra-
porlar yay›nl›yor. Uluslararas› Gazeteciler Federasyonu (Interna-
tional Federation of Journalists-IFJ) öldürülen gazetecilerin çetele-
sini tutuyor ve riskli bölgelerde görev yapan gazetecilerin güven-
li¤i için rehberler yay›nl›yor. IFJ'nin bölgesel örgütü olarak faali-
yet gösteren EFJ (European Federation of Journalists) son olarak
"Türkiye'deki Tutuklu Gazetecilere Özgürlük" kampanyas›n› or-
ganize etti. Uluslararas› Bas›n Enstitüsü (International Press Insti-
tute-IPI) 1950 y›l›ndan beri her y›l gazetecilik pratiklerini etkile-
yen tarihsel dönemeçleri listeliyor. Haber medyas› ve gazetecili-
¤in gelece¤i, medyan›n mülkiyet yap›s› ve 60 y›lda gazetecilik
mesle¤inin 60 kahraman›11 üzerine yay›nlad›klar› kitaplar›n yan›
s›ra her y›l "Dünya Bas›n Özgürlü¤ü Gözlemi" raporlar› yay›nl›-
yor. Freedom House bas›n özgürlü¤ü, internet özgürlü¤ü, kad›n
haklar›, genel özgürlükler gibi kategorilerle k›talara ve ülkelere
göre raporlar yay›nl›yor, ülkelere puanlar veriyor. 

Dünya Bas›n Konseyleri Birli¤i (World Association of Press Coun-
cils - WAPC) her ülkenin bas›n konseylerinin faaliyetlerini, y›ll›k
raporlar›n› bir araya getiriyor. Dünya Gazeteciler ve Haber Yay›n-
c›lar› Birli¤i (The World Association of Newspapers and News
Publishers - WAN) yay›nc›l›kla ilgili araflt›rma raporlar› yay›ml›-

11 IPI dünya bas›n kahramanlar› listesinde Türkiye'den Abdi ‹pekçi, Hrant Dink ve Ne-
dim fiener yer al›yor.



yor, dünya medyas›ndaki e¤ilimleri raporlaflt›r›yor. Dünyan›n çe-
flitli ülkelerinde ifade özgürlü¤ü alan›nda çal›flan 90 örgütün bir
araya geldi¤i Uluslararas› ‹fade Özgürlü¤ü De¤iflim A¤› (Interna-
tional Freedom of Expression Exchange Network - IFEX) küresel
bir a¤. Türkiye'den IPS ‹letiflim Vakf› /bianet ile Düflünce Suçu(!?)
na Karfl› Giriflim'in üye oldu¤u IFEX bir çat› örgütü ve koordinas-
yon mekanizmas› olarak üyelerinin gönderdi¤i rapor, bülten ve
haberleri tüm üyelerine yay›yor, bu bir araya geliflle ifade özgür-
lü¤ü mücadelesine küresel çapta bir güç ve dayan›flma sa¤l›yor. 

Böylece B‹A raporlar› ve ifade özgürlü¤üyle ilgili bianet haberleri
küresel ölçekte izleniyor. Yay›n kurulufllar›na ve medya çal›flan-
lar›na yönelik hak ihlallerine yo¤unlaflmas›, rakamlar ve bilanço-
lar›n yan› s›ra detayl› anlat›mlara ve örnek olaylara yer vermesi,
yerel ve bölgesel medyay› da kapsamas› ve 10 y›l› aflk›n süredir
düzenli olarak haz›rlanmas›, B‹A Medya Gözlem Raporlar›'n›n
ifade özgürlü¤ü ihlallerine dair önemli bir kaynak teflkil etmesini
sa¤l›yor. Bu raporlar›n bir kitap çal›flmas› ile de¤erlendirilmesi, ra-
porlar›n içinde yer alan verilerin yeniden tasnif edilmesine, bü-
tünlüklü ve kapsaml› bir bilgiye dönüfltürülmesine olanak tan›m›fl
oldu.

Kitapta Türkiye'de düflünce ve ifade özgürlü¤ünü medya özgürlü-
¤ü merkezli bir tart›flma zemininde sorunsallaflt›rd›k. Görsel ve
yaz›l› medyay›, gazeteciler, yazarlar, karikatüristler, gazeteler,
dergiler, televizyon ve radyo kurulufllar›, yay›nevleri ve de inter-
net mecras›n› kapsayan bir ihlaller alan›na odakland›k. Medya
özgürlü¤ünün serüvenini anlat›rken veri kayna¤› olarak B‹A ra-
porlar›n› esas almakla birlikte, kimi zaman raporlarda yer alma-
yan ya da detayl› ele al›nmayan örnek olaylar› gazeteler, haber
portallar› gibi farkl› kaynaklardan derledik. Raporlarda k›saca de-
¤inilen kimi vakalar› yak›n plana ald›k, metinlerin içine yerlefltir-
di¤imiz kutularda vurgulad›k. Do¤rudan kayna¤a ulaflmam›z› ge-
rektirecek bilgi eksiklikleri ile karfl›laflt›¤›m›zda, örne¤in aç›lan
davalara, dava gerekçeleri ve sonuçlar›na dair güncellemeler ve-
ya y›ll›k raporlar için kimi zaman yay›n kurulufllar› ve de hak ör-
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gütleriyle do¤rudan ba¤lant› kurduk. Gazeteciler, yazarlar ve ya-
y›n kurulufllar›na yönelik davalar, tutuklanan ve gözalt›na al›nan
medya çal›flanlar›, bas›n mensuplar›n›n yan› s›ra sanata ve sanat-
ç›lara yönelik sald›r›lar, hak ihlalleri ile mücadele eden siyasetçi
ve aktivistler, RTÜK'ün yay›n kurulufllar›na verdi¤i cezalar, hak
örgütlerinin ve bas›n meslek örgütlerinin çabalar› ve eylemleri,
A‹HM'ye yap›lan hak arama baflvurular› ve Türkiye aleyhine aç›-
lan/sonuçlanan davalar çal›flman›n konular›n› oluflturdu. 

Özetleyecek olursak çal›flmam›zda TCK, TMK, Bas›n Kanunu ve
RTÜK yasas›ndaki de¤iflikliklerin ne oldu¤u, yeni yasa maddeleri-
nin uygulamada neler getirdi¤i, yay›nlara, yay›n kurulufllar›na ve
gazetecilere yönelik davalarda ve cezalarda hangi yasa maddele-
rinin ve hangi gerekçelerle öne ç›kt›¤›, gazetecilere yönelik fiili ve
sözlü sald›r›lar›n kimlerden geldi¤i, hangi yay›nlar›n toplat›ld›¤›,
radyolar›n neden sustu¤u, program durdurma cezalar›n›n en çok
hangi yay›n ilkelerine dayand›r›ld›¤› gibi birçok önemli soruya ya-
n›t arad›k. Bu sorular›, Fikret ‹lkiz ve Erol Öndero¤lu ve Çi¤dem
Mater'den gelen katk›larla da birlikte mümkün oldu¤unca genifl
bir tart›flma zemininde yan›tlamaya çal›flt›k. Kitab›n bölümlerini
B‹A raporlar›ndaki kategorilere sad›k kalarak s›ras›yla; medya ça-
l›flanlar›na ve yay›n kurulufllar›na yönelik fiili ve sözlü sald›r›lar,
yay›n engellemeler, tutuklama ve gözalt›lar, davalar ve hak ara-
malar fleklinde düzenledik.

fiüphesiz düflünce ve ifade özgürlü¤ü önündeki pürüzler gideril-
meden özgür bir medyadan söz edilmesi güç. ‹fade özgürlü¤ünün
olmad›¤› yerde medya özgürlü¤ü, özgür medyan›n olmad›¤› yer-
de ise ifade özgürlü¤ü olanaks›z. Ekonomik ve siyasal bask›lar,
yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n tart›flmal› halde oldu¤u koflullar ve otosan-
süre uzanan dilsizlefltirme, suskunlaflt›rma politikalar› var oldu¤u
sürece ifade özgürlü¤ünün daima engellere çarpaca¤› ve tehdit
alt›nda olaca¤› aç›k. Türkiye geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de
ifade özgürlü¤ünü güvence alt›na alma konusunda baflar›l› bir s›-
nav veremiyor. Ancak yine de, medyan›n özgür bir ifade alan›
sundu¤u, fikirlerin suç say›lmad›¤› yeni bir dünya ve yeni bir med-



ya aray›fl›n›n kesintisiz sürece¤inin teminat›, haklar ve özgürlük-
ler mücadelesinin bizatihi kendi tarihidir.

Bu çal›flma, büyük özveriyle medya ve ifade özgürlü¤ü gözlem
raporlar›n› haz›rlayan B‹A çal›flanlar›n›n eme¤ine bir katk› olarak
düflünülebilir. Bizi bu raporlarla hafl›r neflir olaca¤›m›z bir kitap
çal›flmas›n› üstlenmemiz konusunda cesaretlendiren, kitab›n ya-
z›m sürecinde her daim deste¤ini esirgemeyen Hocam›z Sevilay
Çelenk'e; kitaba yaz›lar›yla katk›da bulunan Fikret ‹lkiz, Erol Ön-
dero¤lu ve Çi¤dem Mater'e teflekkür ederiz. Çal›flmay› özenle
okuyup önerilerde bulunan ve yaz›m sürecinin her aflamas›nda
katk›s›n› ve yol göstericili¤ini esirgemeyen Nadire Mater'e ne ka-
dar teflekkür etsek azd›r. Ve tabii bir de, ana gündemimiz olan ki-
tap çal›flmam›zdan arta kalan zamanlarda –ki bunlar oldukça sa-
y›l› zamanlard›– görüfltü¤ümüz arkadafllar›m›za ve ailelerimize
anlay›fllar› için teflekkür borçluyuz.
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Girifl:

‹fade ve Medya: Özgürlük
ve Yoksunluk

Yay›nlama özgürlü¤üne vurgu yapan klasik liberal görüfle göre
medya, bireyi devletin istismar›ndan korumaya hizmet etmelidir.
Radikal demokrasi perspektifine göre ise medya toplumdaki eflit-
sizlikleri, dengesizlikleri iyilefltirmenin yollar›n› aramal›d›r. Öz-
gür medya hem medyan›n kendisinin özgür olmas› hem de yurt-
tafllar›n ona özgürce eriflebilmesi demektir. Özgür bir medyan›n
olmazsa olmaz bir di¤er yönü fikirlerin, inançlar›n, farkl› bak›fl
aç›lar›n›n ifade edilebilmesi için bir kamusal müzakere olana¤›
sunmas›d›r.1 Medya özgürlü¤ünün zarar gördü¤ü koflullarda med-
ya çal›flanlar›na müdahale ve sald›r›lar artar, sansür ve otosansür
öne ç›kar. 

Marx'a göre2 bas›n özgürlü¤ünü görünüflte savunan ve dilinden
düflürmeyen özgür bas›n düflmanlar› için düflünce ve ifade özgür-
lü¤ü egzotik bir bitki gibidir. O derece uzak ve yabanc›d›r onlara.
Bas›n özgürlü¤ü birinin onu savunabilmesi için onu çok sevmesi
gereken bir güzelli¤e sahiptir. Bir fleyi gerçekten seversem, diyor
Marx, o olmadan do¤am›n eksiksiz, memnun ve tam bir varolufla

1 Curran, McQuail ve di¤er kuramc›lar›n yaklafl›mlar› için bkz. Becker, Lee; Vlad, Tu-
dor (2011), "The Conceptualisation of Country-Level Measurs of Media Freedom",
Measures of Press Freedom and Media Contributions to Development, M.E. Price vd.
(ed.), New York: Peter Lang Publishing. s. 23-47
2 Marx, Karl (2012), Bas›n Özgürlü¤ü Üzerine, Ankara: Dipnot Yay›nlar›. 



sahip olamayaca¤›n› bilirim. Oysa bas›n özgürlü¤ünü egzotik bit-
ki gibi görenler, bas›n özgürlü¤ünün yoklu¤unda dahi tam bir va-
rolufla sahip gibi görünürler. Bas›n özgürlü¤üne karfl› savaflanlar
"iyi bas›n" ve "kötü bas›n" ayr›flt›rmas› yaparlar. "Kötü bas›n" in-
sanlar›n tutkular›n› harekete geçiricidir onlara göre, kötü ilkelerin
yay›l›m› ve zihnin kötü yap›s›n›n ilerlemesidir. "‹yi bas›n" ise in-
sanlar üzerinde etkisizdir. Tam da bu noktada insan›n do¤as› ge-
re¤i kusurlu, olgunlaflmam›fl oldu¤u tezini savunarak özgürlü¤ü
insan özünün karfl›t› olarak görürler. Bu durumda sansür kusurlu
insan için makul bir araçt›r onlar›n nezdinde. Özgürlük yoksun-
lu¤unun kural, özgürlü¤ün istisna oldu¤u yerde, özgürlük düfl-
manlar› esasen kendi özlerini mahkûm ederler, çünkü onlar köle
olman›n ne anlama geldi¤ini bilirler ancak hiçbir zaman özgür ol-
man›n iyi olup olmad›¤›n› bilmeyi denememifllerdir. 

‹yi ve kötü ikilemine yaslanan ve kendine teolojik bir kaynak bu-
lan, insan›n baflta kendi içindeki olmak üzere kötücül olana karfl›
dizginlenmesini, onu kötü olandan koruyana kendisini teslim et-
mesini talep eden sansür yanl›s› zihniyete yan›t yine teolojik yak-
lafl›mdan gelir. Areopagitica'da (1644) John Milton, sansürcülerin
hiç de "yan›lmazl›k ve dürüstlük" timsali olmad›klar›n›, insanlar›n
nas›l yaflayacaklar› konusunda kimsenin ad›na karar veremeye-
ceklerini hiddetle savunurken, kayna¤› Tanr›'n›n insanlara ödünç
verdi¤i ak›ld›r. 

Milton'a göre Tanr› bize olan güvenini, istedi¤imiz kitaplar› oku-
yup kendi ad›m›za de¤erlendirmeye yönelterek gösterir. Bireyle-
rin erdemi, sürekli olarak karfl› görüfl ve deneyimlerle s›nanarak
gelifltirilmelidir. ‹yiyi bilmenin tek yolu kötüyü tan›makt›r. Milton,
s›n›rs›z bir bas›n özgürlü¤ünden yana olmasa da fikirlerin yasak-
lanmas›n›n savunulamaz oldu¤u kanaatindedir. Dolay›s›yla s›n›r-
s›z bir bas›n özgürlü¤ü de¤il s›n›rs›z yay›mlama özgürlü¤ünden
yanad›r. Milton'un teolojik zeminde devlet sansürüne karfl› ç›k›fl›-
n› en iyi flu sözleri özetler: "Bir insan› öldüren, Tanr›'n›n imgesin-
de yarat›lm›fl ak›ll› bir yarat›¤› öldürür; öte yandan iyi bir kitab›
yok eden, akl›n kendisini ve insan akl›na yans›d›¤› biçimiyle Tan-
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r›'n›n imgesini öldürür."3 Bas›n özgürlü¤ünü do¤al haklara da-
yand›ran Matthew Tindal, Reasons Against Restraining the Press
(1704) adl› eserinde Milton'u an›msatan bir dille insanlar›n fikir-
lerin hakikatini keflfetmesine yarayan Tanr› vergisi yeteneklere sa-
hip, ak›ll› yarat›klar oldu¤unu belirtir. Ancak bunun da ötesine gi-
derek "herkesin dinsel konularda kendi ad›na karar vermekteki
do¤al hakk›"na vurgu yapar. 

Bas›n özgürlü¤üne iliflkin anlat›larda, Rights of Man (‹nsan Hakla-
r›) adl› eserin tan›nm›fl yazar› Thomas Paine vakas› s›kl›kla an›l›r.
"Londral› Tom Paine", krala ve onun parlamentosuna inat "fitneci
iftiralar" içeren ‹nsan Haklar›, ‹kinci Bölüm adl› metne imza att›.
Bu nedenle ülkesine ihanetle yarg›land›. Paine'›n savunmas›n› ya-
pan Thomas Erskine, 1792 tarihli dört saat süren konuflmas›nda,
ifade özgürlü¤ü aç›s›ndan tarihe geçecek ve o dönem için olduk-
ça cesur bulunan fleyler söyledi. Erskine savunmas›nda, "parla-
mentonun sahip oldu¤u erk bireylerin özgürce konuflma ve fikir-
lerini yay›mlama hakk›yla s›n›rl›d›r," der. 

Milton'un teolojik olarak temellendirdi¤i fikir özgürlü¤ü savunu-
suna benzer biçimde, bas›n özgürlü¤ünün Tanr› taraf›ndan ihsan
edilmifl, de¤ifltirilemez bir do¤al hak oldu¤una inan›r.4 Yönetilen-
lerin mutlulu¤unun en üst düzeye ç›kar›lmas› (faydac›l›k-utilitari-
anism) ilkesinin izinde Jeremy Bentham, On Liberty of The Press
and Public Discussion (Bas›n ve Tart›flma Özgürlü¤ü Üzerine) ad-
l› yap›t›nda (1820) en önemli siyasal sorunun, "despotik olmayan"
hükümetlerin seçme ve göreve getirme sistemini gelifltirmesi ol-
du¤unu söyler. Bas›n özgürlü¤ü, faydac›l›k kuram›na göre en faz-
la say›da insan›n en fazla mutlulu¤unu temin etmede önemli bir

3 Keane, John (1999), Medya ve Demokrasi, ‹stanbul: Ayr›nt›.
4 Avrupa'da 18. yüzy›lda bas›n özgürlü¤ü için verilen mücadelede, Türkiye aç›s›ndan
en önemli ay›rt edici nokta, onlar›n genifl halk katmanlar›n› arkalar›na alm›fl olmala-
r›d›r. Bu da 19. yüzy›ldaki dev reformlar› beraberinde getirmifltir. Türkiye'de hak ör-
gütlerinin, ulusal ve uluslararas› kurulufllar›n, akademisyenlerin, ayd›n-entelektüel
kesimin, medya çal›flanlar›n›n ve siyasal partilerin çabalar›yla ortaya konan eylemli-
lik büyük önem tafl›sa da, ifade özgürlü¤ü ihlallerinde ortaya konan tepkinin daha kit-
lesel bir boyuta ulaflmas›na gereksinim oldu¤u da ortadad›r. 



müttefiktir. Bentham'a göre bas›n özgürlü¤ünden asla mutsuzluk
do¤maz. fiöyle der Bentham: "Özgürlükte daima biraz tehlike bu-
lunur, t›pk› her çeflit erkte oldu¤u gibi. Yönetimin iyi olabilmesi
için mevcut hükümeti aç›kça elefltirebilme, ona karfl› ç›kabilme
ve onu görevden alabilme gücünün kamunun elinde bulunmas›
gerekir."5

Bas›n özgürlü¤ü savunular›nda hakikat'e ulaflma hakk› ve olana-
¤› bir di¤er vurgudur. John Stuart Mill On Liberty (Özgürlük Üze-
rine) çal›flmas›nda (1859), "bir görüfl, hakikatin ta kendisi bile ol-
sa e¤er karfl› fikirlerle zorlanmazsa bozularak önyarg›ya, yaflayan
hakikat yerine ölü dogmaya dönüflür" der.6 Tarih bast›r›lm›fl haki-
katlerle doludur ve küstah sansürcüyü yenilgiye u¤ratmada haki-
katin bir müttefik olarak bas›n özgürlü¤üne ihtiyac› vard›r.

Uluslararas› Raporlar ve Yasalar 

Temel hak ve özgürlükler aç›s›ndan Türkiye, Freedom House'un
raporlar›nda7 "k›smen özgür" ülkeler aras›nda yer al›yor. Bas›n öz-
gürlü¤ü kategorisinde ise ald›¤› 100 üzerinden 55 puanla8 2011'
de Türkiye, bas›n›n yine "k›smen özgür" oldu¤u bir ülke. Freedom
House'un 1980 y›l›nda yay›nlad›¤›, 12 Eylül darbesinden önceki
bir y›ll›k süreci de¤erlendiren raporunda Türkiye bas›n özgürlü¤ü
aç›s›ndan "özgür" ülkeler kategorisindeydi. Gazeteci cinayetleri-
nin s›k görüldü¤ü 90'lar Türkiye'nin puan›n›n en düflük seyretti¤i
y›llar oldu. 1995-2000 y›llar› aras›nda Türkiye "özgür olamayan"
ülkeler aras›na girdi. 2000'den itibaren ise yer ald›¤› "k›smen öz-
gür" kategorisi ile 90'lara göre daha iyi ancak 80 öncesine göre
daha kötü bir tablo sergiledi. 2012'de de Türkiye'nin "k›smen öz-
gür" olma hali devam ediyor. Türkiye son 10 y›ll›k süreçte S›n›r
Tan›mayan Gazeteciler (RSF) Bas›n Özgürlü¤ü Endeksi'nde9 par-
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9 Endeks 2002 y›l›ndan beri düzenli olarak yay›nlan›yor. Bkz. http://en.rsf.org/ 
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lak olmayan bir performans sergiliyor. 2011 y›l›nda Türkiye 179
ülke içinde 148. s›rada.

RSF S›ralamas›nda Türkiye'nin son on y›l›

Y›l Ülke Say›s› S›ralama

2002 139 99
2003 166 115
2004 167 113
2005 167 98
2006 168 98
2007 169 101
2008 173 102
2009 175 122
2010 179 138
2011 179 148

Dünya genelinde de manzara çok iç aç›c› de¤il. 2011'deki 11 Ey-
lül sald›r›lar› sonras› baflta Amerika ve Avrupa'da a¤›rl›k kazanan
güvenlik merkezli politikalar, potansiyel terörist alg›s›n› genifllete-
rek terörün kapsam›n›n mu¤laklaflt›¤› bir siyasal atmosferi yayg›n-
laflt›rd›. Toplumlar nezdinde yay›lan "terör korkusu", devletlerin
bask› mekanizmalar›n› düflünce özgürlü¤ünü s›n›rlama yönünde
kullanmalar›na dayanak oluflturdu.10 Dünya Bas›n Özgürlü¤ü Gü-
nü vesilesiyle 2 May›s 2011 tarihinde IFJ'nin yapt›¤› aç›klamada,
11 Eylül sald›r›lar›n› izleyen 10 y›ll›k süreçte haklar ve özgürlük-
ler alan›nda yo¤un sald›r›lar yafland›¤› ve gazetecilerin bu sald›r›-
lar›n öne ç›kan kurbanlar› oldu¤u ifadelerine yer verildi.11 IFJ'ye
göre, Wikileaks örne¤inde görüldü¤ü gibi, gizli devlet belgeleri-
nin yay›nlanmas› karfl›s›nda al›nacak önlemler ve bunun gazete-
cilik üzerindeki etkisi yeni bir tart›flmay› gerekli k›l›yor. Güvenlik
eksenli politikalara ve onlar›n bir uzant›s› olan anti-terör yasalar›-
na ek olarak Amerika Birleflik Devletleri ve Avrupa'y› büyük oran-

10 11 Eylül sald›r›lar› sonras› bas›n özgürlü¤ünün Amerika'daki durumu ile ilgili bkz.
Verhan, Keith (2008), "Rethinking Freedom Of The Press After 9/11", Tulane Law Re-
view, Vol. 82.
11http://www.ifj.org/en/articles/shadow-of-9-11-attacks-hangs-over-journalism-says-
ifj-on-world-press-freedom-day / eriflim: 24.10.2012.



da etkileyen ekonomik kriz, gazetecileri iflsizlik ve güvencesizlik
tehlikesiyle karfl› karfl›ya b›rak›yor. Savafl ortamlar› özgürlükleri
olumsuz etkiliyor. ‹ç savafl/çat›flma yaflanan bölgelerde gazeteci-
ler hayatlar›n› tehlikeye atarak çal›fl›yorlar, ölüyorlar. Ayr›ca sa-
vafl ve çat›flma ortamlar› habercilik aç›s›ndan yay›n yasaklar›,
yanl› haber ve dezenformasyon anlam›na da geliyor. 

Freedom House'un araflt›rmas›na göre dünyada alt› kifliden sade-
ce biri bas›n›n özgür oldu¤una inan›yor. 197 ülkenin yüzde 33.5'i
"özgür", yüzde 36,5'i "k›smen özgür", yüzde 30'u ise "özgür de-
¤il". Bas›n özgürlü¤ü yüzdesi aç›s›ndan Türkiye'nin dahil oldu¤u
Bat› Avrupa, bas›n›n yüzde 72 özgür oldu¤u bir bölge. Türkiye bu
kategoride 26 ülke içinde puan› en düflük olan ülke. Bu oran Av-
rasya bölgesinde yüzde 15, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika'da yüzde
2; Güney Afrika'da yüzde 5, Amerika'da yüzde 39; Asya-Pasifik'
te yüzde 44. Asya-Pasifik'in notunu yükselten ülkeler Avusturalya
ve Hindistan. Freedom House'un 2012 "Küresel Bas›n Özgürlü¤ü
Oranlar›" listesinde bas›n özgürlü¤ü alan›nda en özgür ülkeler
Kuzey Avrupa'da yer al›yor. 197 ülkeden oluflan listede ilk s›rala-
r› Finlandiya, Norveç ve ‹sveç al›yor. Türkiye, listede 121. s›rada.
Türkiye'den daha alt s›ralarda M›s›r, Kuveyt, Liberya, Birleflik
Arap Emirlikleri, Suriye gibi ülkeler bulunuyor. Son s›rada ise Ku-
zey Kore var. IPI, Kas›m ay› itibariyle 110 gazetecinin öldürüldü-
¤ü 2012'de dünya nüfusunun sadece yüzde 15'inin bas›n›n "öz-
gür" oldu¤u ülkelerde yaflad›¤›n› belirtiyor. IPI'›n "Ölüm Gözlemi"
raporuna göre 2012, gazeteciler aç›s›ndan yak›n tarihin en karan-
l›k y›llar›ndan biri oldu. RSF'nin verileri, 2011'de 1044 gazeteci-
nin tutukland›¤›n›, 1959 gazetecinin sald›r›ya u¤rad›¤›n›, 499 ba-
s›n kurumunun sansüre maruz kald›¤›n›, 71 gazetecinin ise rehin
al›nd›¤›n› ortaya koyuyor. CPJ ise 2011 raporunda dünyada en
fazla sansür uygulayan ülkeleri Eritre, Kuzey Kore, Suriye, ‹ran,
Ekvador Ginesi, Özbekistan, Birmanya, Suudi Arabistan, Küba ve
Belarus olarak belirledi.

‹nternet yay›nc›l›¤› uluslararas› raporlarda ayr›ca de¤erlendirili-
yor. Bu alanda Türkiye'nin durumu temel hak ve özgürlükler ve
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bas›n özgürlü¤ü alan›ndaki puanlar› ile uyumluluk arz ediyor. Ni-
tekim S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) 2012 rapo-
runda Türkiye "internet düflmanlar›" kategorisinde internet sansü-
rü, eriflime engellenen siteler ve filtreleme konusundaki giriflimle-
ri nedeniyle "gözetim alt›ndaki ülkeler" aras›nda gösteriliyor. Ra-
pora göre ayn› kategoride, anti demokratik uygulamalardan ötürü
internete "düflman" ülkeler ise Beyaz Rusya, Bahreyn, Burma, Çin,
Küba, ‹ran, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Özbekis-
tan ve Vietnam. 

Avrupa Birli¤i ülkeleri içinde gazetecilerin durumu aç›s›ndan
son s›rada yer almas›n›n yan› s›ra Türkiye, tutuklu ve hükümlü
gazeteciler bak›m›ndan ‹ran ve Rusya'y› geride b›rakarak dünya
birincisi oldu. Ulusal ve uluslararas› bas›n meslek örgütleri Tür-
kiye'de özgürlüklerin tehdit alt›nda oldu¤una dikkat çekiyor. EFJ'
nin RSF, IPI, AEJ (Association of European Journalists) ve Türkiye
Gazeteciler Sendikas› (TGS) ile birlikte haz›rlad›¤› "Uluslararas›
Bas›n Özgürlü¤ü Misyonu'nun Türkiye Raporu - 2011" adl› rapo-
runda Türkiye'de bas›n özgürlü¤ünün daha önce olmad›¤› kadar
tehlikede oldu¤u ifade ediliyor. Tüm Avrupa'da tutuklu gazeteci
say›s›n›n en yüksek oldu¤u ülkenin Türkiye oldu¤unu ve bu ko-
nuda endifle duyuldu¤unu belirten Rapor'un sonuç bölümünde,
Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda ifade öz-
gürlü¤üne engel olan maddelerin de¤iflmesi gerekti¤ine iflaret
ediliyor. 

Avrupa Komisyonu 2012 y›l› ‹lerleme Raporu'nda ifade özgürlü-
¤ü ihlallerinin artmas›n›n ciddi flekilde endifle verici oldu¤u, ga-
zeteciler, bas›n çal›flanlar› ve da¤›t›mc›lar›n hapsedildi¤i, Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne (A‹HM) bu konuda çok say›da bafl-
vuru geldi¤i belirtilerek, bu durumun otosansür e¤ilimini güçlen-
dirdi¤i ifade ediliyor. Raporda Terörle Mücadele Kanunu'nun 6
ve 7. maddeleri ve Türk Ceza Kanunu'nun 220 ve 314. maddele-
riyle birlikte hükümet üyelerinin ve askeri yetkililerin aç›kça med-
yaya karfl› konum ald›¤›na de¤iniliyor. Medyadaki holdingleflme-
nin de bilginin ve düflüncelerin özgür dolafl›m› önünde engel



oluflturdu¤unu belirten rapora göre, Türkiye medyas›nda sansür
yayg›n bir fenomen.12

Türkiye'de yasal düzenlemelerde uluslararas› hukuk gözetilirken
içtihat, uygulamalar ve zihniyet oldukça yerel, baflka bir deyiflle
"milli". Örne¤in RTÜK yasas›nda yay›n ilkelerinde geçen "genel
ahlak, milli ve manevi de¤erler, müstehcenlik" gibi ifadeler bir ta-
raftan mu¤lak olmakla elefltirilirken di¤er taraftan yasay› savunan-
lar RTÜK yasas›n›n Avrupa S›n›r Ötesi Televizyon Sözleflmesi'ne,
dolay›s›yla Avrupa ve Dünya normlar›na uygun oldu¤unu öne sü-
rüyor. Bir baflka örnek yeni anayasa tasla¤› üzerine tart›flmalarda
karfl›m›za ç›k›yor. Yeni anayasa tasla¤›nda bas›n özgürlü¤ünün
hangi durumlarda s›n›rland›r›labilece¤ine iliflkin bas›n özgürlü¤ü-
nü tehdit etti¤i yönünde elefltiriler alan düzenlemeler de Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesi'ne dayand›r›l›yor. Yasalar›n iflleyiflte ne-
den oldu¤u sorunlar da, bir yandan anayasa ile güvence alt›na al›-
nan haklar›n kanunlarla, kanunlarla olmazsa da yasalar› uygula-
yan zihniyet eliyle etkisizleflti¤i fikrini güçlendiriyor. 

Düflünce ve ifade özgürlü¤üne temel oluflturan ve Türkiye'nin ta-
raf oldu¤u uluslararas› nitelikte iki normdan söz edebiliriz. Bun-
lardan biri, 1948'de Birleflmifl Milletler taraf›ndan kabul edilip ya-
y›nlanan, "‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi".13 Bildirge'nin 19.
maddesi flöyle diyor: "Herkesin düflünce ve anlat›m özgürlü¤üne
hakk› vard›r. Bu hak düflüncelerinden dolay› rahats›z edilmemek,
ülke s›n›rlar› söz konusu olmaks›z›n, bilgi ve düflünceleri her yol-
dan araflt›rmak, elde etmek ve yaymak hakk›n› gerekli k›lar". ‹kin-
ci uluslararas› belge Kas›m 1950 tarihli A‹HS.14 Türkiye'nin taraf
oldu¤u A‹HS'nin 10. maddesi ifade özgürlü¤ünü düzenliyor:
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12 Bkz. "Hapis gazeteci artt›kça, otosansür de artt›", bianet, 11 Ekim 2012.
http://www.bianet.org/bianet/hukuk/141396-hapis-gazeteci-arttikca-otosansur-de-
artti / eriflim: 24.10.2012.
13 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 say›l› Bakanlar Kurulu ile "‹nsan Haklar› Evrensel Be-
yannamesi'nin Resmi Gazete ile yay›mlanmas›, yay›mdan sonra okullarda ve di¤er
e¤itim müesseselerinde okutulmas› ve yorumlanmas› ve bu Beyanname hakk›nda rad-
yo ve gazetelerde münasip neflriyatta bulunulmas›" kararlaflt›r›lm›flt›r. Bildirgenin ta-
mam› için bkz. http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/iheb.html
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"Herkes ifade özgürlü¤ü hakk›na sahiptir. Bu hak kamu makam-
lar›n›n müdahalesi olmaks›z›n ve ulusal s›n›rlara bak›lmaks›z›n,
bir görüfle sahip olma, haber ve düflünceleri elde etme ve bunlar›
ulaflt›rma özgürlü¤ünü de içerir. Bu madde devletin radyo yay›n-
c›l›¤›n›, televizyon ve sinema iflletmecili¤ini izne ba¤lamas›na en-
gel de¤ildir."

Her iki uluslararas› norm da özgürlüklerin hangi istisna durumla-
r›nda s›n›rland›rabilece¤ine iliflkin düzenlemeler içeriyor. ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi'nin 29 ve 30. maddelerine göre:

"Herkes haklar›n› kullan›rken ve özgürlüklerinden yararlan›rken,
baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin tan›nmas› ve bunlara sayg›
gösterilmesinin sa¤lanmas› ve demokratik bir toplumda genel ah-
lak ve kamu düzeniyle genel refah›n gereklerinin karfl›lanmas›
amac›yla yaln›z yasayla belirlenmifl s›n›rlamalara ba¤l› olur"
(Madde 29).

"Bu bildirgenin hiçbir kural›, herhangi bir devlet, topluluk veya ki-
fliye, burada aç›klanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin
yok edilmesini amaçlayan bir giriflimde veya eylemde bulunma
hakk›n› verir biçimde yorumlanamaz" (Madde 30).

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nin 10. maddesinin 2. f›kras›n-
da ifade özgürlü¤ünün hangi durumlarda s›n›rland›r›labilece¤i
flöyle belirleniyor:

"Bu özgürlükler ödev ve sorumlulukla birlikte kullan›labildi¤in-
den, ulusal güvenlik, ülke bütünlü¤ü ve kamu güvenli¤i, suçun ya
da düzensizli¤in önlenmesi, genel sa¤l›k ve genel ahlak›n korun-
mas›, gizli bilgilerin aç›¤a vurulmas›n›n önlenmesi, yarg›lama or-
gan›n›n otorite ve tarafs›zl›¤›n›n korunmas› amac›yla, demokratik
bir toplumda gerekli bulunan ve hukukun öngördü¤ü formalitele-
re, flartlara, yasaklara ve yapt›r›mlara tabi tutulabilir."

14 20 Mart 1950'de Roma'da imzalanan Sözleflme, 3 Eylül 1952'de yürürlü¤e girdi.
Türkiye, Sözleflmeyi 18 May›s 1954'te onaylad›. Sözleflmeyle çok say›da de¤ifliklik
yap›ld›. Son de¤iflikliklerle 1998 tarihli 11 no'lu protokol yürürlü¤e girdi. Ayr›nt›lar
için bkz. http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/aihs_01.html



Uluslararas› sözleflmeler ifade özgürlü¤ünün esas, s›n›rlaman›n
istisna oldu¤u görüflü üzerinden flekilleniyor. Ancak Türkiye'de
pratikte ifade özgürlü¤ünün de¤il s›n›rlamalar›n esas haline geldi-
¤i görülüyor.15 Yeni anayasa haz›rl›k sürecinde, AKP'li milletvekil-
lerinin Temmuz 2012'de Anayasa Uzlaflma Komisyonu'na sun-
du¤u, "bas›na sansür" olarak yorumlanan öneride, "Bas›n ve Ya-
y›n Hürriyeti" bafll›kl› maddede, bas›n özgürlü¤üne yönelik tam
da A‹HS'nin 10/2. maddesine paralel s›n›rlamalar var.16 Milliyet
muhabiri Önder Y›lmaz'›n haberine göre, AKP, "Bas›n ve Yay›n
Hürriyeti" bafll›kl› maddesinin bas›n›n s›n›rlanmas› gerekti¤i hal-
ler bölümü için, "bas›n hürriyeti milli güvenli¤in, kamu düzeni-
nin, genel ahlak›n, baflkalar›n›n haklar›n›n, özel veya aile hayat›-
n›n korunmas›, suçlar›n önlenmesi, yarg›n›n ba¤›ms›zl›k ve taraf-
s›zl›¤›n›n sa¤lanmas›, savafl k›flk›rt›c›l›¤›n›n, her türlü ayr›mc›l›k,
düflmanl›k veya kin ve nefret savunuculu¤unun engellenmesi
amaçlar›yla s›n›rlanabilir" önerisinde bulundu. 

34 • ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN ON YILI

15 Türkiye'de ifade özgürlü¤ü aç›s›ndan sorunlu olan ve s›kl›kla uygulanan yasalar ko-
nusunda bkz. Öndül, Hüsnü (2012), Türkiye'de ‹fade Özgürlü¤ü: Mevzuat ve Yarg›
Gözlem Raporu, ‹HOP Yay›nlar›. http://www.ihop.org.tr/dosya/yayin/20120515_IH
OP_IfadeOzgurluguYargiGozlemRaporu.pdf. / eriflim: 24.10.2012.
16 AKP önerisinde "Her türlü ayr›mc›l›k, düflmanl›k veya kin veya nefret savunuculu-
¤unun engellenmesi" kavram›n› bas›n›n s›n›rlanmas›nda ilk kez anayasa hükmü ola-
rak s›ral›yor. Öte yandan mevcut anayasada olmayan, "Masumiyet karinesinin ihlali-
ne yönelik yay›n yap›lamaz" ile "devlet, çocuk istismar›, cinsellik ve fliddet içeren ya-
y›nlara karfl› çocuklar› koruyucu tedbirleri al›r" hükmünün eklenmesini öneriyor. Ko-
nu ile ilgili Radikal'in 13 Temmuz 2012 tarihli haberinde bu düzenleme ile masumi-
yet karinesi ilk kez anayasada telaffuz edilirken, "cinsellik" gibi genifl bir kavram da
kullan›larak, devlete, bas›n faaliyetlerine her an müdahale etmenin yolunun aç›ld›¤›
yorumu yap›l›yor. 

Anayasan›n flu anki düzenlemeleri flöyle: Anayasa Madde 26

"Herkes, düflünce ve kanaatlerini söz, yaz›, resim veya baflka yollarla tek bafl›na veya
toplu olarak aç›klama ve yayma hakk›na sahiptir. Bu hürriyet, resmi makamlar›n mü-
dahalesi olmaks›z›n haber veya fikir almak ya da vermek serbestli¤ini de kapsar. Bu
f›kra hükmü radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yap›lan yay›mlar›n izin
sistemine ba¤lanmas›na engel de¤ildir.

(De¤iflik: 03.10.2001 – 4709/9md.) Bu hürriyetlerin kullan›lmas›, milli güvenlik, ka-
mu düzeni, kamu güvenli¤i, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve mil-
leti ile bölünmez bütünlü¤ünün korunmas›, suçlar›n önlenmesi, suçlular›n cezaland›-
r›lmas›, devlet s›rr› olarak usulünce belirtilmifl bilgilerin aç›klanmamas›, baflkalar›n›n
flöhret veya haklar›n›n özel ve aile hayatlar›n›n yahut kanunun öngördü¤ü meslek s›r-
lar›n›n korunmas› veya yarg›lama görevinin gere¤ine uygun olarak yerine getirilmesi
amaçlar›yla s›n›rlanabilir."
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Prof. Dr. Ergun Özbudun, bas›na sansür getirece¤i elefltirilerine
yol açan öneride garipsenecek bir durum olmad›¤›n› söylerken
taslak maddenin A‹HS'ye uygunlu¤una gönderme yap›yor. Ancak
söz konusu s›n›rlamalar›n dayand›¤› A‹HS 10/2. maddesi yerine
daha güncel ve bas›n özgürlü¤ü davalar› aç›s›ndan emsal teflkil
eden A‹HM kararlar›n›n dikkate al›nmas›, Türkiye'nin A‹HM'de
kaybetti¤i çok say›da bas›n ve ifade özgürlü¤ü temelli dava göz
önünde bulunduruldu¤unda, önemle üzerinde durulmas› gere-
ken bir nokta. A‹HM eski yarg›c› ve CHP milletvekili R›za Türmen
Anayasa çal›flmalar›nda 1976 tarihli Handyside karar›n›n dikkate
al›nmas›n› öneriyor.17 Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin Han-
dyside/ ‹ngiltere davas›nda (7.12.1976) ve bunu izleyen pek çok
karar›nda alt› çizilen unsurlar flöyle: 

"‹fade özgürlü¤ü, toplumun ilerlemesi ve her insan›n geliflmesi
için esasl› koflullardan biri olan demokratik toplumun ana temel-
lerinden birini oluflturur. ‹fade özgürlü¤ü, 10. maddenin s›n›rlar›
içinde, sadece lehte oldu¤u kabul edilen, zarars›z veya ilgilenme-
ye de¤mez görülen 'haber' ve 'düflünceler' için de¤il, ama ayr›ca
devletin veya nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, onlara çar-
p›c› gelen, onlar› rahats›z eden haber ve düflünceler için de uygu-
lan›r. Bunlar, ço¤ulculu¤un, hoflgörünün ve aç›k fikirlili¤in gerek-
leridir; bunlar olmaks›z›n demokratik toplum olmaz."18

Yeni anayasa görüflmeleri çerçevesinde AKP'nin sundu¤u bu tep-
ki çeken öneriyi 15 Temmuz 2012 tarihli Taraf gazetesinde de¤er-
lendiren Fikret ‹lkiz'e göre, AKP Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkeme-
si'nin Türkiye hakk›nda verdi¤i mahkûmiyet kararlar›na bakmal›.
Özellikle, ifade özgürlü¤ünü ihlalden dolay› "Erbil Tuflalp",
"Hrant Dink" ve "Taner Akçam"19 davalar›ndan ç›kan kararlar göz

17 Türmen'in konu hakk›ndaki görüflleri 14. 07. 2012 Taraf gazetesinde "Sansürcüle-
re Takdimimizdir" bafll›¤› ile yay›nlanm›flt›r. 
18 Konu hakk›nda R›za Türmen'in 2005'te Radikal'de yay›nlanan "Demokrasinin bek-
çisi: Bas›n" adl› yaz›s› için bkz. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Ha-
berYazdir&ArticleID=743717 / eriflim: 24.10.2012.
19 Kitab›n ilerleyen bölümlerinde ("Davalar" ve "Hak Aramalar" bölümleri) daha de-
tayl› yer verdi¤imiz bu davalardan burada k›saca söz edecek olursak; Tuflalp baflba-



önünde bulundurulmal›. ‹lkiz 1950'lerin koflullar›nda haz›rlanan
A‹HS'nin bugüne kadar çok say›da protokolle güncellendi¤ine ve
ayr›ca A‹HS'yi yorumlayan›n A‹HM oldu¤una dikkat çekerek, bu-
gün Avrupa k›tas›nda hakaretin suç olmaktan ç›kar›ld›¤›n›, nefret
suçlar› ve ayr›mc›l›klar›n, bugünün koflullar›nda bas›n özgürlü¤ü-
ne minimum düzeyde s›n›rlama ilkesinin gözetti¤i esas konular
oldu¤unu muhakkak dikkate almak gerekti¤ini söylüyor. Ayr›ca
‹lkiz, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi'nin (MSHS)20 ‹fade öz-
gürlü¤ü (19. madde) ve Savafl Propagandas› ve Düflmanl›¤› Sa-
vunma Yasa¤› (20. madde) bafll›klar› alt›ndaki maddelerinin bas›-
na s›n›rlama gerekçelerini en azda tuttu¤una iflaret ederek,
A‹HS'den daha özgürlükçü oldu¤unun da alt›n› çiziyor.

Her ne kadar A‹HS 10/2. madde bas›n özgürlü¤ünü s›n›rlamak
için kullan›lsa da Türkiye'nin gazetecilere verilen mahkûmiyet
kararlar›nda en çok A‹HS 10. maddesini ihlalden ceza ald›¤› unu-
tulmamal›. A‹HS'nin 10. maddesinin ihlal edildi¤i yönünde Türki-
ye aleyhine yap›lan baflvurular›n büyük bir ço¤unlu¤unun, 3713
Say›l› Terörle Mücadele Kanunu'nun 6 veya 8. maddeleri ile
TCK'nin 312. maddesinin ve de de¤ifliklikler sonras› yeni TMK'nin
7/2, 6/son ve yeni TCK'nin 301. maddesinin uygulanmas› sonucu
verilen mahkûmiyet kararlar›na dayand›¤› göz önünde bulundu-
ruldu¤unda, kitapta detayl› olarak yer verdi¤imiz TCK ve TMK'de-
ki bas›n özgürlü¤ü aleyhine düzenlemeleri bu ba¤lamda yine an-
ma gere¤i duyuyoruz. A‹HM, insan haklar›n›n s›n›rland›r›lmas›
durumunda, bu müdahalenin yasal dayana¤›na, müdahalenin
amac›n›n meflruiyetine (meflru amaç), demokratik bir toplumda
gerekli/zorunlu olup olmad›¤›na, hukukun üstünlü¤ü ilkesiyle
uyumlu olup olmad›¤›na bak›yor.21
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kan›n kiflilik haklar›na sald›r›dan; Akçam ve Dink ise "Türklü¤ü afla¤›lamak"tan mah-
kûm edilmifller, mahkûmiyet kararlar›n›n A‹HM'ye tafl›nmas› neticesinde yazarlar›n
açt›klar› davalar Türkiye aleyhinde sonuçlanm›flt›r.
20 Sözleflmenin yürürlük tarihi 1976. Türkiye, insan haklar› ve demokratikleflme ko-
nusunda evrensel normlar› belirleyen en önemli uluslararas› belgelerden biri olarak
kabul edilen "Birleflmifl Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleflmesi"ni 15 A¤ustos
2000 tarihinde imzalad›. 
Bkz. http://www.belgenet.com/arsiv/bm/bmsiyasihak.html / eriflim: 23.10.2012.
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Mahkemeye göre: "Tart›flmal› düflünce aç›klamalar›n›n bir kifli,
devlet temsilcisi veya halk›n bir k›sm›na karfl› fliddete teflvik etme-
si durumunda milli makamlar düflünceyi yayma özgürlü¤üne mü-
dahale konusunda daha genifl bir de¤erlendirme serbestisine sa-
hiptir". A‹HM içtihatlar›nda kabul edilebilir elefltirinin s›n›rlar›n›n
en genifl tutuldu¤u alan devlete, hükümete, kamusal organlara ve
politikac›lara yönelik elefltirilerdir. A‹HM siyasal elefltirinin s›n›r-
lar›n›n neden genifl tutulmas› gerekti¤ini özetle flöyle ifade eder: 

"Hükümet bak›m›ndan kabul edilebilir elefltirinin s›n›rlar›, s›radan
bir kifliye hatta politikac›ya oranla daha genifltir. Demokratik bir
sistemde hükümetin eylem ya da ihmalleri […] Özellikle muha-
liflerinin elefltiri ve sald›r›lar›na karfl› baflka türlü cevap verme yol-
lar› mevcutsa […] hükümet, cezai yapt›r›m yolunu kullan›rken öl-
çülü hareket etmek durumundad›r."22

Anayasada bas›n özgürlü¤ünü k›s›tlamaya yönelik giriflimler, Tür-
kiye'de halihaz›rda baflta TCK ve TMK'deki düzenlemeler nede-
niyle s›k›nt›lar yaflanan ifade özgürlü¤ünün, en temel haklar›n dü-
zenlendi¤i bir yasal zeminde dahi engellemelere maruz kalaca¤›-
n›n göstergesi.23

Kuflkusuz düflünce ve ifade özgürlü¤ü, dolay›s›yla da bas›n özgür-
lü¤ü ad›na en az›ndan ilk izlenim olarak olumlu oldu¤u kanaati
uyand›ran geliflmeler yafland›. Aral›k 2010'da kabul edilen Hâ-
kimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu Kanunu, ilk bak›flta daha ço¤ul-
cu ve yarg› organlar›n›n temsil oran› daha yüksek bir Hâkimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK) oluflturulmas›n› sa¤lama iddias› ta-
fl›d›.24 Söz konusu Kanun ile Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kuru-

21 Bkz. Öndül, Hüsnü (2012), Türkiye'de ‹fade Özgürlü¤ü: Mevzuat ve Yarg› Gözlem
Raporu, ‹HOP.
22 Uygun, Oktay (2009), "Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Türk Hukukunda ‹fade
Özgürlü¤ünün S›n›rlanmas›", Türkiye'de Bas›n Özgürlü¤ü. T. Koçak v. (ed.), ‹stanbul:
BGST Yay›nlar›, s. 45.
23 Ekfli, Oktay (2003), "Bas›n Ba¤lam›nda ‹fade Özgürlü¤ü", http://www.tchd.org.tr/
MenuContent.aspx?id=128
24 Bkz. Avrupa Komisyonu Türkiye 2011 y›l› ‹lerleme Raporu.



lu'nun daimi üye say›s› yediden yirmi ikiye ç›kart›ld›. Yarg›tay ve
Dan›fltay temsilcilerinin yan› s›ra, yeni üyelikler, ilk derece mah-
kemelerinden, Adalet Akademisi'nden, hukuk fakültelerinden ve
avukatlardan temsilcileri içerir hale geldi. Bakanl›¤›n etkisi azal-
t›ld›. Daha önce Adalet Bakanl›¤› bünyesinde yer alan Teftifl Ku-
rulu, HSYK'ye devredildi. Etkili yasal yollara baflvurulmas›na ilifl-
kin olarak, meslekten ihraç edilme kararlar› için yarg› yoluna gi-
dilmesine izin verildi. Ancak Avrupa Komisyonu 2011 ‹lerleme
Raporu kanunda sorunlu noktalar oldu¤unun da alt›n› çiziyor. Ra-
pora göre, HSYK üyelerinin seçiminde her hâkim ve savc›, seçile-
cek asil ve yedek üyelerin say›s› kadar oy kullanma hakk›na sahip.
Anayasa Mahkemesi karar› do¤rultusunda uygulanan bu sistem
çerçevesinde, ço¤unlu¤un oylar›n› alan adaylar HSYK üyelikleri-
nin hepsini alabiliyor; böylece az›nl›ktaki oylar› alm›fl adaylara
seçilme flans› kalm›yor. Yarg› mensubu olmayan dört üyenin
HSYK'ye aday olarak gösterilmesi cumhurbaflkan›n›n takdirine b›-
rak›l›rken, TBMM bu sürece dahil olam›yor. Mevcut hükümler,
baro üyelerinin HSYK'de daimi olarak temsil edilmesini güvence
alt›na alm›yor. Bakan, HSYK taraf›ndan hâkim ve savc›lara yöne-
lik disiplin soruflturmas› bafllat›lmas›n› veto edebiliyor. 

Di¤er bir geliflme de RTÜK yasas›nda, "Yay›n Durdurmalar" bölü-
münde detaylar›yla yer verdi¤imiz de¤iflikliklere ba¤l› olarak,
Türkçe d›fl›ndaki dillerde yay›n yap›lmas›n›n önünün aç›lmas›d›r.
Bu yönde ilk önemli ad›m AB'ye uyum çerçevesinde TBMM'de
kabul edilen ve 19 Temmuz 2003'te yürürlü¤e giren 4928 Say›l›
Yasa Paketi içinde yer alan "kamu ve özel radyo ve televizyon ku-
rulufllar›nca Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel
olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde de yay›n yap›labilir"
hükmü ve bu çerçevede Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca ha-
z›rlanan yönetmeliktir. Takip eden süreçte, farkl› dillerde yay›n-
larla ilgili pratikte yaflanan sorunlar›n giderilmesine yönelik yö-
netmelik de¤ifliklikleri devam etti. Haziran 2008'de kabul edilen
5767 say›l› Kanun'la TRT de farkl› dillerde yay›na bafllad›.
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Anayasada yap›lan kimi de¤ifliklikler de, düflünce ve ifade özgür-
lü¤ü aç›s›ndan olumlu bir ad›m olarak yorumland›. Örne¤in Ana-
yasan›n "temel hak ve hürriyetlerin s›n›rlanmas›" bafll›¤›n› tafl›yan
13. maddesi ile "temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullan›lmama-
s›" bafll›¤›n› tafl›yan 14. maddesi "özgürlükleri geniflletme amac›"
do¤rultusunda 2001'de de¤ifltirildi.25 Bu maddelerdeki hükümle-
re göre "tüm özgürlükleri k›s›tlama"y› mümkün k›lan ibare la¤ve-
dildi, her özgürlük kendisiyle ilgili maddede ve o özgürlü¤ün ni-
teli¤ine göre s›n›rlamaya tabi tutuldu.26 Ancak 2012'ye geldi¤i-
mizde "cunta anayasas›"ndan kurtulma yolunda önemli bir ola-
nak olarak görülen ve 12 Eylül 2010'da yap›lan Anayasa de¤iflik-
li¤i referandumu ile yüzde 57'lik bir deste¤i arkas›na alan AKP'
nin "sivil anayasa" giriflimi, baflta bas›n özgürlü¤ünün hangi du-
rumlarda s›n›rland›r›labilece¤i ile ilgili taslak metinler olmak üze-
re, beklentilere yan›t vermeyen önerilerle gündeme geldi. 

RTÜK yasas›nda "genel ahlak", "müstehcenlik" gibi tan›m› net ya-
p›lmayan kavramlar›n yol açt›¤› korumac›, paternalist, muhafaza-

25 13. maddenin eski hali flöyledir: 

"Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün, mil-
lî egemenli¤in, Cumhuriyetin, millî güvenli¤in, kamu düzeninin, genel asayiflin, ka-
mu yarar›n›n, genel ahlak›n ve genel sa¤l›¤›n korunmas› amac› ile ve ayr›ca Anayasa-
n›n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasan›n sözüne ve ruhuna uy-
gun olarak kanunla s›n›rlanabilir.

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel s›n›rlamalar demokratik toplum düze-
ninin gereklerine ayk›r› olamaz ve öngörüldükleri amaç d›fl›nda kullan›lamaz.

Bu maddede yer alan genel s›n›rlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için
geçerlidir." 

2001'de yap›lan de¤ifliklik sonras›nda ise madde flöyle oldu:

"Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaks›z›n yaln›zca Anayasan›n ilgili mad-
delerinde belirtilen sebeplere ba¤l› olarak ve ancak kanunla s›n›rlanabilir. Bu s›n›rla-
malar, Anayasan›n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhu-
riyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine ayk›r› olamaz."

Temel hak ve hürriyetlerin hangi koflullarda s›n›rland›r›labilece¤ini söyleyen 14. mad-
deye göre: "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmay› ve insan haklar›na dayanan demokratik ve la-
ik Cumhuriyeti ortadan kald›rmay› amaçlayan faaliyetler biçiminde kullan›lamaz".
26 Ekfli, Oktay (2003), "Bas›n Ba¤lam›nda ‹fade Özgürlü¤ü", http://www.tchd.org.tr/
MenuContent.aspx?id=128 / eriflim: 24.10.2012.



kâr müdahalelerin neden oldu¤u krizler ortadayken Anayasada
"bas›n hürriyetinin" s›n›rlanabilirli¤ini vurgulamak, üstelik de bu-
nu, pratikte karmaflalara yola açan "genel ahlak, kamu düzeni" gi-
bi soyut kavramlar› da kapsayacak flekilde yap›land›rmak, Türki-
ye'deki haklar ve özgürlükler mücadelesinin zorlu tarihi düflünül-
dü¤ünde, sadece hayal k›r›kl›¤› yaratmakla kalm›yor, bu mücade-
leler içinden gelifltirilen gelecek tahayyülüyle de hiçbir paralellik
tafl›m›yor. Asl›nda "kamu düzenini ve ahlak› korumak", gerek
A‹HS'de gerekse MSHS'de de ifade özgürlü¤ünün s›n›rlamalara ta-
bi tutulabilece¤i sebeplerden biri. Ancak bu noktada, yasal dü-
zenlemeler kadar yasalar› uygulayanlar›n düflünce ve ifade özgür-
lü¤üne dair alg›lar› ve zihniyet yap›lar› da önemli. Nitekim kendi
içinde yeterince göreceli olan "genel ahlak kriteri" Türkiye'de Av-
rupa'dakinden çok daha muhafazakâr bir yorumla uygulama ko-
nusu oluyor.

Yaklafl›mlar ve Genel Manzara 

‹fade özgürlü¤ü, dolay›s›yla bas›n özgürlü¤ü söz konusu oldu-
¤unda, Türkiye'de devlet yetkilileri –komünizm, anarfli, irtica, te-
rör gibi– tehditleri öne sürerek, meseleye özgürlükler aç›s›ndan
de¤il denetleyici-korumac› paternalist bir yerden bakmay› ço¤u
kez tercih etmifltir. Devleti kifli hak ve özgürlüklerinin üzerinde
görerek kutsallaflt›ran ve mu¤lak ölçütlerle özgürlükleri s›n›rland›-
ran bu anlay›fl›n, 1982 Darbe Anayasas› sayesinde, kendine genifl
bir hareket alan› sa¤lad›¤›n› biliyoruz. Bugün, demokratik bir sivil
toplum anayasas›na ihtiyaç oldu¤u konusunda iktidar partisinden
muhalefete herkes hemfikir görünüyor olsa da, iktidar partisince
yürütülen yeni anayasa haz›rl›k sürecinde, bas›n özgürlü¤ünün
hangi durumlarda s›n›rlanabilece¤ine yönelik taslak metinler, bu
ba¤lamda, eskisini aratacak türden bir anayasa ile karfl› karfl›ya
kal›naca¤› endiflesi uyand›r›yor. 

Kitapta a¤›rl›kl› olarak medya özgürlü¤ünün Türkiye'deki genel
resmine dikkat yöneltti¤imiz 2001-2011 aras› bir y›l eksi¤iyle AKP
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hükümetleri dönemine denk düflüyor. ‹slami-liberal bir söylemle
iktidara gelen AKP ile resmi devlet ideolojisi aras›nda ortaya ç›kan
gerilimler ve çekiflme beraberinde önemli siyasi dönemeçlerle ka-
rakterize olan bir on y›l getirdi. Devlet ile yeni iktidar aras›ndaki
uyuflmazl›ktan iktidar›n yerleflikleflmesine ve devletin ve organla-
r›n›n yeniden düzenlenmesine do¤ru ilerleyen süreç tüm Türki-
ye'nin düflünce dünyas›nda özellikle de medya üzerinde etkili ol-
du. Avrupa Birli¤i ve üye ülkeler üyelik koflullar›/kriterleri ba¤la-
m›nda Türkiye gündemini yak›ndan izledi.

Türkiye özgüllü¤ünde ortaya ç›kan bu on y›l ayn› zamanda küre-
sel siyasetin zamanlamas› aç›s›ndan 11 Eylül 2001'in sonras›na
denk geldi. Küresel siyaseti güvenlik, terör, risk ve istisna çerçeve-
si içine s›k›flt›ran 11 Eylül sald›r›s›, Türkiye'deki yeni dönem siya-
seti de do¤rudan belirledi. Bunun düflünce ve ifade özgürlü¤ü
üzerindeki etkisi Türkiye'de kendini PKK'nin ateflkesi durdurma
karar› ald›¤› 2006'dan sonra tüm a¤›rl›¤›yla gösterdi. 

Asl›nda küçük bir zaman dilimi gibi görülebilecek bu on y›l›n bü-
yük sonuçlar› oldu; Türkiye'de düflünce ve medya özgürlü¤ü a¤›r
sald›r›lar ve ihlallerle karfl› karfl›ya kald›. Yaflanan geliflmeler –ki
kitab›n takip eden bölümlerinde detayl› olarak yer al›yor– k›saca
flöyle özetlenebilir: 

Medya bask› alt›na al›nd› ve itibars›zlaflt›r›ld›. Egemen siyasi söy-
lem gerek Avrupa Birli¤i uyum programlar› çerçevesinde yapt›¤›
5237 say›l› TCK düzenlemeleri27 ve yasa uygulamalar› yoluyla,
gerekse 5187 say›l› Bas›n Yasas›'nda devletin güvenli¤i ad›na
devreye soktu¤u 19 ve 25. maddeler yoluyla iktidar›n›n ilk y›lla-

27 Kitapta ayr›nt›lar›yla iflledi¤imiz, medya çal›flanlar›na yönelik tutuklama ve dava-
larda öne ç›kan yasa maddelerine burada k›saca de¤inelim. Eski TCK'ye göre 159. ye-
ni TCK'ye göre 301. madde ile düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
letini, Devletin kurum ve organlar›n› afla¤›lama (tahkir ve tezyif)" suçlar›; "suça kapa-
l› tahrik" bafll›kl› eski TCK'nin 312. veya yeni Kanun'un "halk› kin ve düflmanl›¤a tah-
rik veya afla¤›lama" bafll›kl› 216. maddesi; terör suçlar›n› düzenleyen 314. (eski
TCK'de 168, 169 ve 170. maddeler), hakaret suçlar›n› düzenleyen 125. maddeler (es-
ki TCK'de 480 ve 482. maddeler) ve TMK'nin 5, 6 ve 7. maddeleri gazetecilere yöne-
lik davalarda öne ç›kan yasa maddeleridir. 



r›nda Türkiye'ye ve Avrupa Birli¤i'ne vaat etti¤i demokrasinin ala-
n›n› gittikçe daraltt›. Yetmedi, düflünceyi ve habercili¤i cezalan-
d›rmada 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda
Kanun, 298 say›l› Seçim Kanunu, internet yay›nc›l›¤›n›n yasak ve
s›n›rlar›n› belirleyen 5651 say›l› Kanun, 6112 say›l› Radyo ve Te-
levizyonlar›n Kurulufl ve Yay›n Hizmetleri Hakk›nda Kanun gibi
pek çok mevcut ve güncellenmifl yasay› da harekete geçirdi. 

Kürt meselesi ba¤lam›nda yasalaflt›¤› 1991'den itibaren sürekli
"siyaset ve düflünce suçlusu" üretmifl olan 3713 say›l› Terörle Mü-
cadele Yasas› ise 29 Haziran 2006'dan itibaren her sene karfl›m›-
za çok say›da tutuklaman›n, yay›n yasa¤›n›n ve davan›n dayana-
¤› olarak ç›kt›. Nitekim 2012 y›l›na 104 gazeteci ve 30 da¤›t›mc›
hapiste girdi; gazetecilerin 64'ü, da¤›t›mc›lar›n tamam› Kürt med-
yas›ndand›. B‹A Medya Gözlem 2012 Temmuz-A¤ustos-Eylül ra-
poruna göre de Ekim ay›na 72 gazeteci 35 da¤›t›mc› hapiste gir-
di. Yine gazetecilerin 35'i, da¤›t›mc›lar›n tamam› Kürt medyas›n-
dand›. 

Özellikle TMK 6 ve 7 ile TCK'nin örgüt üyeli¤ini düzenleyen TCK
314 ve 220. maddelerinden aç›lan davalarda uzun süren tutuklu-
luk halleri ola¤anlaflt›. Kürt medyas›n› da hedef alan TCK 314 ve
220'nin hedefi biraz daha geniflti. Bu davalar özellikle 2007'den
sonra Türkiye siyasi hayat›na yeni bir rota veren Ergenekon ope-
rasyonlar› sonras›nda artt›. Pek çok olaya ve konuya özel yay›n
yasaklar›n›n devreye girdi¤i bu süreçte, habercilik ayr›ca TCK 285
ve 288'den aç›lan davalarla karfl› karfl›ya kald›. ‹fade ve medya
özgürlü¤ü ne yaz›k ki ve elbette sadece bu maddelerden daval›k
olmad›. Afla¤›da detaylar›n› verece¤imiz üzere TCK'deki ifade öz-
gürlü¤ünü k›s›tlayan di¤er 29 maddenin28 tamam› devredeydi. 

On y›ll›k sürecin tamam›na yay›lan davalar ve sald›r›lar özellikle
son y›llarda ivme kazand›. Bask›lar sadece dava açmakla s›n›rl›
kalmad›. On y›ll›k süreçte TMK 6/son ve 7/2'ye dayanarak Kürt
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medyas›ndan dergi ve gazeteler en az bir defa olmak üzere kapa-
t›ld›. Yeni medya bileflenleri dahil medya kurulufllar›na ve çal›-
flanlar›na yönelik yüzlerce tehdit ve fiziki sald›r› vakas› yafland›.
Ekranlar karart›ld›, gazeteler bas›ld› ve toplat›ld›. Medya kurulufl-
lar› ekonomik engeller ve borçland›rmalar yan›nda tafll› sopal›,
bombal› Molotofkokteylli sald›r›lara u¤rad›. Yerel ve ulusal med-
ya özellikle devlet yetkililerinin sald›r›lar›ndan, hakaret ve iftira
davalar›ndan nefes alamaz hale geldi. 

On binlerce internet sitesi, tamamen kapatmadan, içeri¤e müda-
hale ve sansüre kadar çeflitli sald›r›larla karfl› karfl›ya kald›. ‹nter-
net yasaklar›nda ço¤u zaman gerekçe aç›klamaya bile zahmet
edilmedi. Devletin müdahalesine u¤rayan internet sitesi say›s›
2011 sonu itibariyle 110 bini buldu.29

Mülkiyet yap›lar›nda ve medyadaki sermaye paylar›nda özellikle
2007'den itibaren önemli de¤ifliklikler yap›ld›. Medya sahiplikle-
ri yeniden düzenlendi, merkez medya iktidar›n söyleminin d›fl›na
ç›kmayan siyasi bir araç olarak kurguland›. Büyük medya grupla-
r›, Do¤an Medya'ya verilen vergi cezas›nda oldu¤u gibi, ekono-
mik aç›dan güçsüzlefltirme, itibars›zlaflt›rma tehdidine karfl› ikti-
darla uyum sa¤lamaya yönlendirildi. Çünkü dev sermayeler üze-
rine kurulu medya kurulufllar›n›n kaybedece¤i çok fley vard›.30

Holdingler biçiminde örgütlenen medya gruplar› yay›nc›l›¤›n çe-
flitli alanlar›nda faaliyet göstermelerinin yan› s›ra (çoklu gazete,
dergi, televizyon, radyo sahipli¤i, kitap ve internet yay›nc›l›¤› vb.
ile yatay yo¤unlaflma), kendi ham madde, üretim, yap›m ve da¤›-
t›m a¤lar›n› kurarak (dikey yo¤unlaflma) ve otomotiv, gayrimen-
kul, enerji, g›da, finans, yay›nc›l›k gibi farkl› alanlarda yat›r›mlar›

29 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=10
83118&CategoryID=77 / eriflim: 31.08.2012.
30 Y›llarca medyada tekelleflmenin en vahim örne¤i olarak gösterilen Do¤an grubu-
nun hükümetin dev vergi cezalar› karfl›s›nda küçülmeye gitmesi, pazarl›k sonucu el-
de edilen ceza indirimine karfl›l›k hükümete karfl› daha yumuflak bir muhalefet tonu-
na geçmesi ve "flahin" yazarlar›n› tasfiye etmesi, merkez medyada editöryal ba¤›ms›z-
l›¤›n ço¤ulculu¤un, bas›n özgürlü¤ünün koflullar›n› oluflturman›n neden zor oldu¤u-
nu ve ideolojik yanl›l›¤›n neden kaç›n›lmaz oldu¤unu gösteriyor.



olan flirketler biçiminde örgütlenerek (çapraz mülkiyet) medya
özgürlü¤ünün koflullar›n› bu dev yat›r›mlar›n sundu¤u hareket
alanlar› ile s›n›rl› tutuyor.31 Tekelleflmenin medya alan›ndaki bu
örnekleri, iktisadi ç›kar iliflkileri nedeniyle, medya özgürlü¤ünün
önünde güçlü bir duvar örüyor. Do¤an, Do¤ufl, Çal›k, Ciner ve
Çukurova Grubu bünyesindeki yay›n kurulufllar› holdingleflme ve
yo¤unlaflman›n medya içeriklerindeki tezahürlerinin somut ör-
neklerini sunuyor. Bu listeye, Feza Gazetecilik, Albayrak Grubu,
Koza ‹pek ve Fox Grubu gibi sektörün büyümekte olan oyuncula-
r› da dahil edilebilir.32

Tekelleflmifl bir medya ortam›, hâkim siyasal konjonktüre ters dü-
flen gazetecilerin iflten ç›kar›lmalar›n› da kolaylaflt›rd›. ‹flten ç›kar-
malarda özellikle 2011'den itibaren art›fl görüldü. Nuray Mert
(Milliyet), Ece Temelkuran (Habertürk), Banu Güven (NTV), Meh-
met Altan (Star), Ali Akel (Yeni fiafak) gibi gazeteciler hükümeti
elefltiren yaz›, yorum ve yaklafl›mlar› nedeniyle merkez medyan›n
d›fl›na, periferi'ye itildi. Mirgün Cabas, Ruflen Çak›r ve Can Dün-
dar'›n da NTV'deki programlar› yay›ndan kald›r›ld›.33 Üstelik bu
isimler kamuoyunda genifl ölçüde tan›nan ve periferide de olsa
gazetecilik, habercilik pratiklerini sürdürme flans›na sahip bir ke-
simi oluflturuyordu. ‹flten uzaklaflt›r›lan, çal›flmalar›na son verilen
çok say›da "isimsiz" bas›n ve medya çal›flan›n›n bu flansa sahip ol-
mad›¤› da aç›k. Bu tablo karfl›s›nda, siyasi ve ekonomik ba¤›ms›z-
l›¤a sahip yay›n kurulufllar›n›n varl›¤›n›n ve güçlenmesinin med-
ya özgürlü¤ü ve ifl güvencesi aç›s›ndan hayati önemi var. 
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31 Medyan›n ekonomi politik analizine dair temel kaynaklardan biri için bkz. Edward
S. Herman ve Noam Chomsky (2006), R›zan›n ‹malat›: Kitle Medyas›n›n Ekonomi Po-
liti¤i, ‹stanbul: Aram Yay›nc›l›k. 

Ayr›ca Türkiye'den bir çal›flma için bkz. Gülseren Adakl› (2006), Türkiye'de Medya
Endüstrisi Neoliberalizm Ça¤›nda Mülkiyet ve Kontrol ‹liflkileri, Ankara: Ütopya Yay›-
nevi. 
32 Medya mülkiyet yap›lar› ile ilgili güncel bilgiler için bkz. Kurban, Dilek; Sözeri, Ce-
ren (2012), ‹ktidar›n Çark›nda Medya: Türkiye'de Medya Ba¤›ms›zl›¤› ve Özgürlü¤ü
Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller, ‹stanbul: Tesev Yay›nlar›.
33 Mavio¤lu, Ertu¤rul (2012), Cenderedeki Medya Tenceredeki Gazeteci, ‹stanbul: ‹t-
haki. 
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Gazetecilere ve medya çal›flanlar›na yönelik sald›r› dili ço¤u kez,
siyasetin örtük ve diplomatik tarz›ndan uzaklaflarak öfkeli ve h›r-
ç›n bir karaktere büründü. 2011 sonras› süreçte Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an'›n gazetecilerle çat›flma halinde olan üslubu da
sald›rgan bir karakter kazand›: Baflbakan; "akbabalar", "tasmal›-
lar", "sat›lm›fllar", "dalkavuklar" gibi ifadeleri gazeteciler, özellikle
köfle yazarlar› için kullanmakta hiçbir beis görmedi. Medya do¤-
rudan ültimatomlarla, Baflbakan'›n ça¤r›c› oldu¤u toplant›larla,
tehditlerle, milliyetçi ve muhafazakâr vurgularla biçimlenen ö¤üt-
lerle ve direktiflerle karfl› karfl›ya kald›; özellikle terör hassasiyeti
dikte edildi. Medyaya yönelik do¤rudan engelleme, manipülas-
yon ve sansür, "sorumlu habercili¤in gere¤i" olarak dikte edildi;
"terör ve güvenlik" konsepti habercili¤e müdahalenin "ola¤an" da-
yana¤› oldu. 

Sonuçta sansürün yan› s›ra otosansür artarak devreye girdi. Baz›
toplumsal olaylarda, özellikle de Kürt meselesi konusunda kimi
merkez medya bileflenleri iktidar›n ola¤an tepkisini öngörerek ha-
reket eder, iktidar›n talebiyle biçimlenen dezenformasyona kap›
aralar, taraf olur hale geldi. Merkez medya bileflenlerinin Ulude-
re katliam›n› 12 saate varan gecikmelerle görmesi konunun en
aç›k örne¤i oldu. En temel referans noktalar›ndan habercilik mes-
le¤i eti¤i ve kamunun haber alma hakk› büyük yara ald›. Gazete-
cilerin habere eriflim hakk› ise yay›n yasaklar› gazeteciye yönelik
tehditler, haber mahallinde darp ve sald›r›lar yoluyla gasp edildi.
Medya özgürlü¤ünü yitirmek yan›nda kamu nezdinde itibars›z-
laflmaya bafllad›.

Bu itibars›zlaflmay› da aç›klayan önemli bir örnek olarak, Esra Ar-
san'›n 2011 tarihli Sivil ‹taatsizlik Ba¤lam›nda Bir Araflt›rma: Ga-
zeteci Gözüyle Sansür ve Otosansür34 çal›flmas›na de¤inmek ge-
rekir. Arsan 67 gazeteci ile yapt›¤› anket çal›flmas› üzerinden
medyada sansür ve otosansürün ülkemizde son dönemde nas›l bir
hal ald›¤›n› analiz etti. Araflt›rma sonucunda yap›lan önemli tes-
pitlerden biri, haber içeriklerine etki etti¤i varsay›lan sosyal, siya-
sal, ekonomik ve kültürel aktörler nelerdir sorusuna gazetecilerin



verdi¤i yan›tla ilgili: Gazetecilerin yüzde 81'i hükümetin haber
içeriklerine etki eden çok önemli bir oyuncu oldu¤unu söylüyor.
Di¤er etkili oyuncular olarak medya patronlar›n› takiben dini ce-
maatler ve polis telaffuz edilirken, yüzde 57 oranla ordunun etki-
li oldu¤u yan›t› veriliyor. Bir di¤er çarp›c› bulgu ise, onlarca gaze-
tecinin cezaevinde olmas›, yüzlercesi hakk›nda dava aç›lmas›n›n
di¤er gazeteciler üzerinde bir bask› ve korku oluflturdu¤u görüflü-
ne gazetecilerin yüzde 90'›n›n kat›lmas›. Arsan araflt›rma bulgu-
lar›ndan yola ç›karak 2011 Türkiyesi'nde orduyu, hakk›nda az
çok elefltirel haber yap›lmas› kolaylaflan kurumlar aras›nda göste-
riyor. Buna karfl›l›k, hakk›nda elefltirel haberler yap›lmas› güçle-
flen baz› baflka kurumlar bu bofllu¤u dolduruyor. Mesela polis tefl-
kilat› ve dini cemaatler gibi. Arsan ankete kat›lan gazetecilerin
bunu do¤rudan ifade ettiklerini söylüyor. En nihayetinde gazete-
cilerin yüzde 100'ü Türkiye bas›n›nda sansür ve otosansür oldu-
¤u konusunda hemfikir.

‹fade özgürlü¤ü a¤›r sald›r›ya u¤rad›, toplumsal hassasiyetler k›fl-
k›rt›ld›. Siyasi hedefler yolunda demokrasi kolayca vazgeçilebilir
bir teferruat, devlet ve terör ise esas hale geldi. Devletin esas ol-
mas› Türkiye'nin siyasi tarihi ve siyasi kültürü aç›s›ndan yeni de-
¤ildi ama gündelik etkinlikleri dahi suça dönüfltürecek ölçüde ge-
niflleyen terör kavray›fl› yeni ve ürkütücüydü. 

Toplumun elefltiri ve elefltirellik kapasitelerini ifade ve medya öz-
gürlü¤üne yönelik siyasi sald›r›larla zay›flatmaya yönelen iktidar
bununla yetinmedi. Sosyal hayat›n muhafazakâr kültürel bir alt-
yap› ile biçimlenmesi yönünde ad›mlar att›. Din kardeflli¤i vurgu-
suna yo¤unlaflan politikalar ve muhafazakâr hassasiyetlerin hâ-
kim oldu¤u bir siyasal gündem, siyasetle farkl› aidiyetler ve tercih-
ler üzerinden iliflki kuran gruplar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan gi-
derek daha fazla uzaklaflt›.35
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34 Arsan, Esra, Sivil ‹taatsizlik Ba¤lam›nda Bir Araflt›rma: Gazeteci Gözüyle Sansür ve
Otosansür, 2011, http://www.academia.edu/943533/Sivil_Itaatsizlik_Baglamin-
da_Gazeteci_Gozuyle_Sansur_ve_Otosansur_2011_, Eriflim: 13.11.2012.
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Aile, ekonomik ve s›n›fsal eflitsizliklerin üzerini örten, toplumsal
ve politik denetimin mikro ölçeklere kadar s›zmas›na olanak sa¤-
layan muhafazakâr bir siyasi birim olarak merkezi önem kazand›,
toplumun siyasi bir birim olarak yeniden kurgulanmas› hedeflen-
di. Bunun örneklerini medyada da izledik. Ayr›mc› söylemler pek
çok televizyon dizisini kuflatt›; ›rkç›, milliyetçi, cinsiyetçi, mez-
hepçi, ahlakç› ve homofobik söylemlerle örülü aile dizileri eleflti-
rel yaklafl›mlar›n ve farkl› yaflam formlar›n›n tamam›na kula¤›n› t›-
kad›. Televizyon kanallar› RTÜK'ün yay›n hizmetleri ilkelerini dü-
zenleyen 8. maddesinin pençesindeydi. RTÜK sadece üç ayl›k
Ocak-Mart 2012 aral›¤›nda TV kurulufllar›na toplam 327 uyar›, 94
para cezas› ve iki program durdurma cezas› verdi. TRT'nin yay›n-
c›l›k alan›nda tekel konumunu sürdürdü¤ü dönemden hat›rlad›¤›-
m›z ve kurumun kendine atfetti¤i halk› e¤itme misyonunun ifade-
si olan "kamu spotlar›" yeniden canland›. ‹ktidar›n mikro alanlara
kadar nüfuz etme arzusunun göstergesi olarak da de¤erlendirebi-
lece¤imiz bu spotlar, TRT d›fl›ndaki kurulufllar›n yay›n ak›fl›nda da
s›k s›k karfl›m›za ç›kar oldu. 

Sinema, tiyatro, resim, müzik ve heykel alan›ndan eserler, ne ol-
du¤u tan›mlanamayan bir halk esteti¤i, halk be¤enisi, genel ahlak
kriteri çerçevesinde mahkûm edildi. ‹ktidar kendini elefltiren
medyay› cezaland›rd›¤› gibi sanat›n ekonomik olarak desteklen-
mesi ve kurumsallaflmas› yönünde öne sürdü¤ü koflullar ve göz-
da¤› ile kayg› uyand›rd›. Muhalif medya, sanatç›lar, siyasetçiler,
ö¤renciler iktidar›n sözlü sald›r›lar› ve tehditleri yoluyla muhafa-
zakâr ve milliyetçi toplumsal "hassasiyetlere" hedef gösterildi. 

Kuflkusuz özgürlükler alan›n› daraltan giriflimler, dikkate de¤er bir
karfl› koyufl da yaratt›. Bu karfl› duruflun önemli bir örne¤i, beden-
lerinin devlet taraf›ndan denetim alt›na al›nmas› anlam›na gele-
cek kürtaj yasa tasar›s›na karfl› kad›nlar›n örgütledi¤i tepki ile ve-
rildi. Yasa tasar›s›na karfl› bianet çal›flanlar›n›n bafllatt›¤› "benim

35 AKP'nin 10 y›ll›k siyaset prati¤inin güncel bir elefltirisi için bkz. Ç›nar, Menderes
(2012), "AKP'nin Ustal›k Döneminde Siyaset", Birikim Dergisi, No: 276. s. 21-29.



bedenim, benim karar›m" kampanyas› gibi, yurttafl kat›l›m›n› tefl-
vik eden yarat›c› kampanyalar36 sayesinde tasar› geri çekildi. Bu
geri ad›m, mücadelenin ne denli önemli oldu¤unu da gösterdi.
Ancak yol uzun ve kat edilen mesafe görece k›sa kal›yor; trans bi-
reylere yönelik nefret söylemleri ve fliddet vakalar› önlenemiyor.
Kad›n katli h›z kesmeden sürüyor. Erkekler Ekim 2012'de 10 ka-
d›n ve bir bebe¤i öldürdü; 16 kad›na ve k›z çocu¤una tecavüz et-
ti; sekiz kad›n› yaralad›. 2012'nin ilk 10 ay›nda toplam 137 kad›n
öldürüldü, 106 kad›n tecavüze, 195 kad›n fliddete, 117 kad›n ta-
cize maruz kald›.37

Yeni güvenlik konsepti ile terörün tan›m› geniflletildi. Güvenlik
eksenli iktidar pratikleri özgürlükler alan›n› hükümet-yarg›-polis
üçgeni aras›nda s›k›flt›rmaya bafllad›.38 ‹ktidar "güvenlikçi" yakla-
fl›m› sald›r› hedefini ve kapasitesini daha da geniflletmek do¤rul-
tusunda arkas›na ald›. Buna dayanarak, "terör" tan›m›n› bütün
muhalif grup, kifli ve görüflleri potansiyel suçlu ve terörist olarak
kodlayacak ölçüde geniflletti. Kendince öngördü¤ü muhtemel
suçlar› engellemek do¤rultusunda bir defada onlarca insan› gö-
zalt›na ald›¤›, tutuklad›¤› operasyonlar yafland›; gerekçeler ve id-
dianameler sonradan geldi. 

"Terör" tan›m›n›n genifllemesi ve muhalefetin bask›lanmas›n›n en
a¤›r sonuçlar›n› Kürt medyas› yaflad›. Yukar›da sözü edilen TMK'
den ve TCK'nin örgüt ba¤lant›l› ceza maddelerinden tutuklu Kürt
gazetecilerin bir k›sm› kendilerine ne tür suçlar›n isnat edildi¤ini
bilmeksizin iddianamelerin aç›klanmas›n› ve ilk duruflma günle-
rini bekliyor. Di¤er yandan Baflbakan Mart 2012'deki bir aç›kla-
mas›nda cezaevindeki gazetecilerin sadece alt›s›n›n sar› bas›n
kart› oldu¤una dikkat çekip tutuklu 70 kiflinin tamam›n›n "terör
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36 Kampanyada kürtaj yasas›na karfl› ç›kan tüm yurttafllar, tepkilerini aç›kça dile getir-
meye, foto¤raflar›yla "Benim Bedenim, Benim Karar›m" demeye davet edildi.
37 Bkz. "Erkek fiiddeti Ekim 2012", http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/141892
-erkekler-ekimde-10-kadin-oldurdu-16-kadina-tecavuz-etti / eriflim 08.11.2012.
38 Güvenlik devleti çizgisindeki AKP siyaseti ile ilgili bir de¤erlendirme için bkz. Berk-
soy, Biriz (2012), "AKP'nin Polis Politikalar›", Birikim Dergisi, No: 276. s. 75-88.



‹FADE VE MEDYA: ÖZGÜRLÜK VE YOKSUNLUK • 49

örgütü" ile iliflkilendirildiklerini, cezaevindekilerin gazeteci olma-
d›klar›n› ilan etti.39 Ekim 2011'de bas›n yay›n kurulufllar›n›n sa-
hipleri ve genel yay›n yönetmenleri ile bir araya gelen Baflba-
kan'›n "...Elbette bir müdahale anlay›fl›nda de¤iliz. Bunu anti de-
mokratik buluruz. Medyan›n, halk›n haber alma özgürlü¤ü ile te-
rörün propagandas›n› yapmak aras›nda çizgiyi görmesi gerek. fie-
hit annelerinin gözyafllar›n› sürekli yay›nlamak terör örgütüne ya-
rar..." sözleri, güvenlik eksenli bak›fl aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bas›n
özgürlü¤üne dair tek sorunun "terör sorunu" oldu¤u gibi bir yak-
lafl›m›n ve yurttafl, gazeteci ve "terörist"i ayn›laflt›ran alg›n›n nas›l
bir retorikle meflruiyet kazand›¤›n› örnekliyor.40

On y›ll›k dönemin medyaya, özellikle de Kürt medyas›na düflman
tutumuna koflut olarak, TMK'deki 2006 güncellemesinde yasaya
eklenen 6/son ve 7/2 maddeleri do¤rultusunda, Kürt medyas›n›n
yerel ve ulusal ölçekte da¤›t›lan bütün yay›n organlar› en az bir
defa yay›n durdurma, engelleme ve toplatma yasa¤›na u¤rad›. Ko-
nu Kürt medyas› olunca gazetecilere dönük davalar, sald›r›lar ve
tutuklamalar yetmedi; deyim yerindeyse, gazeteler, dergiler, tele-
vizyonlar, radyolar da gözalt›na al›nd›, tutukland›.

Di¤er muhalif medya unsurlar›n›n, sol ve sosyalist medyan›n da
güçsüzleflmesi do¤rultusunda Kürt medyas›n›n muhaliflik sorum-
lulu¤u, buna ba¤l› olarak konu ve haber yelpazesi geniflledi; tüm
muhalif taleplerin ve kimliklerin medyas› olmaya çal›flt›. Bu sü-
reçte Kürt Medyas› sol ve sosyalist yay›n kurulufllar› ile birlikte
Kürt siyasal hareketi, savafl/çat›flma ve bar›flç›l çözüm taleplerini
haberlefltirmenin yan›nda anti-militarist mücadeleyi, LGBT kim-
liklerin cinsel yönelime iliflkin anayasal eflitlik taleplerini, farkl› et-
nik, dinsel ve cinsel kimliklere yönelik nefret suçlar›n›, kad›n mü-
cadelesini, ekolojistlerin mücadelelerini vs. takip etti ve kamuya

39 http://siyaset.milliyet.com.tr/basbakan-i-kim-yaniltiyor/siyaset/siyasetyazarde-
tay/08.03.2012/1512519/default.htm

Ayr›ca konu ile ilgili de¤erlendirmeler için bkz. Mavio¤lu, 2012: 95-105.
40 http://www.haberturk.com/medya/haber/680967-erdogan-medya-yoneticileri-ile-
gorustu / eriflim: 12.10.2012.



haber olarak ulaflt›rd›. Dolay›s›yla iktidar, medya sald›r›s›n› a¤›r-
l›kla Kürt medyas› üzerinden sürdürürken asl›nda ayn› zamanda
pek çok muhalefet formuna, toplumsal kimli¤e ve görüfle birden
sald›r›yordu. Geldi¤imiz noktada flu ironik meraka kap›lmaktan
kurtulam›yoruz: Bu ülkenin Kürt sorunu ve Kürt medyas› olma-
sayd› biz bu on y›l neler konufluyor olurduk acaba? 

Baflka bir on y›l›n içeri¤ini kestirmemiz zor ve elbette medya öz-
gürlü¤ü ba¤lam›nda Türkiye'nin konuflacak daha baflka pek çok
konusu bugün de yerli yerinde aciliyetini koruyor. Ancak, ne ya-
z›k ki bu konular› enine boyuna tart›flmaya bir türlü s›ra gelmedi.
‹ktidar›n sald›r›lar›, davalar›, engellemeleri ve yasaklar› medyay›
demokrasi, temsil, özgürlük ve etik ba¤lamlar›nda kendi soru ve
sorunlar›n› tart›flmaktan al›koydu. Medya sürekli kendini savun-
ma, ifade verme, hakl›l›¤›n› ispat çabalar› içinde nefessiz kald›.
Medya çal›flanlar›n›n özgür medya ile özgür toplum ba¤lant›s›
ad›na çal›flmalar ve tart›flmalar yapmalar› bir yana, mesleklerini
icra etmeleri dahi çok zor hale geldi, hapisteki gazeteciler için im-
kâns›zlaflt›. Bu flu demekti: On y›ll›k dönemecin dayatt›¤› savun-
mac› ve köfleye s›k›flt›r›lm›fl konumun Türkiye medyas›na öngörü-
lenden daha büyük zararlar› oldu. Elefltirellik ufkunun, eme¤in ve
enerjinin varolufl mücadelesine vakfedilmesi sonunda medya so-
luksuz, yoksul ve yoksun kalma riski ile karfl› karfl›ya kald›. Med-
yan›n susturulmas› toplumun susturulmas› demekti.

Bütün bu olumsuzluklarla birlikte özgürlük ile medya aras›nda
devlet ve sermaye k›skac› içinde yanl›fl ba¤lant› kuruldu. Özgür-
lük yasaklar›n düzenlenmesi ile ilgili de¤ildir, fark›n ve ço¤ullu-
¤un bar›fl›n dili etraf›nda örgütlenmesi, demokrasinin iflletilmesi
ile ilgilidir. Özgürlük her tür hak ve özgürlük çerçevesini "ama" gi-
bi istisnalarla sürekli k›ran yasalar›n ifli de¤ildir. Toplumsal olarak,
herkesin kimlik, hak ve eflitlik hakk›n› güvenceye almakla ba¤lan-
t›l›d›r. O yüzden bugün Türkiye'de medya ve özgürlük ba¤lam›n›
do¤ru kurabilmenin ilk ve en temel koflulu medyan›n süreklilefl-
mifl bir tehdit ve sald›r› duygusu alt›nda olmaktan kurtulmas›d›r.
Zira sürekli öz savunma aciliyeti ve tehdit duygusu ile yaflayan bir
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medya ne kendi mesleki ve etik kapasitesini ne de özgürlü¤ün
manas›n› sorgulayabilir.

Bu nedenle, biz bugün medyan›n üzerindeki iktidar, yarg› ve ser-
maye bask›s›n›, Kürt sorununu ve Kürt medyas›n›n gördü¤ü sald›-
r›lar› konuflmak noktas›nda s›k›flm›fl olmasayd›k, iflte ancak o za-
man özgür bir medyan›n olanaklar›n› sorgulayabilir bir noktaya
ulaflacakt›k. Örne¤in, temsil fark› ve demokrasi, haber eti¤i, hal-
k›n haber hakk›, gazetecinin haber kayna¤›na eriflim hakk›, hak
habercili¤i gibi konular› konuflabilecektik. Özgür bir medyan›n
elefltirellik ve bar›fl›n dili olma sorumlulu¤u üzerine cesaretle dü-
flünüyor olacakt›k. Elefltirel bir özgürlük nosyonundan hareketle
Türkiye medyas›n›n ayr›mc›, cinsiyetçi, homofobik dilini karfl›m›-
za ç›kt›¤› her durumda iffla etmeyi ve dönüfltürmeyi sorumluluk
merkezi haline getirecek, kendimizi korumaktansa çuvald›zla s›-
nayacakt›k. 

Bu tart›flmalar medyan›n dün de bugün de as›l meselesi olmay›
sürdürüyor, zira Türkiye'de medya mecras› ayr›mc› anlat›lar, va-
kalar ve siyasetlerin her birini tart›flmaya açacak somut vakalarla
dolu. Bu tür örnekler bugün nadiren medyan›n do¤rudan mesele-
si haline gelebiliyor. Fakat bu, konunun tamamen toplumun gö-
rüfl alan› d›fl›nda oldu¤unu söylemek anlam›na gelmemeli. Bugün
birçok hak örgütü ve hak savunucusu ayr›mc›l›k ve nefret söyle-
minin karfl›s›nda mücadele ediyor.41 Ne yaz›k ki medya ad›na gel-
di¤imiz noktada flu sonucu yinelemeliyiz. On y›l›n olumsuz res-
mi bize flunu gösterdi: Medya devletin ve devlet yetkililerinin sal-
d›r›lar›na karfl› varolufl s›n›r›nda bir hak mücadelesi vermeye ka-
dar geriletildi. Yine de bu asla muhalif ve elefltirel medya çal›flan-
lar›n›n mücadelelerinde geri kald›klar› anlam›na gelmedi; az kal-
d›lar, çok yoruldular ama özgürlük mücadelesi hep sürdü. Yeni
medyan›n sundu¤u olanaklar bu mücadeleye farkl› ve güçlü yol-

41 Kaos GL, bianet, kad›nlar›n medya izleme grubu MED‹Z, nefret söylemine karfl›
Uluslararas› Hrant Dink Vakf› ve daha birçok kurulufl medyadaki ayr›mc› her tür dü-
zenleme, dil ve siyaset formlar›na karfl› birlikte mücadele ediyor.



larla eklendi. Dijital yay›nc›l›k ve sosyal medya gazetecilik pratik-
lerinde önemli de¤ifliklere yol açt›¤› gibi, haklar ve özgürlükler
mücadelesine yeni mecralar sundu. Ancak flüphesiz denetleme
mekanizmalar› ve sermaye yap›lar›n›n da "yeni" olan her tür dö-
nüflüme kolayl›kla adapte olma esnekli¤i gösterdi¤ini hat›rda tut-
mak gerekiyor.42
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42 Ekonomik de¤iflimlerle ba¤lant›l› olarak medyan›n gelece¤ine dair IPI'nin kapsam-
l› bir raporu bulunuyor. Bkz. 2011 IPI Report/Media and Money: Worldwide Econo-
mic Upheaval Changes The Shape of News, 2011. http://www.freemedia.at 

Ayr›ca bkz. Keane, John (2011) Democracy in the Age of Google, Facebook and Wi-
kiLeaks, http://johnkeane.net/55/news/democracy-in-the-age-of-google-facebook-
and-wikileaks



Geçmiflten Günümüze
‹fade Özgürlü¤ü ve Bas›n

Fikret ‹lkiz

12 Eylül ve Devam› 

12 Eylül 1980'de "Türkiye Cumhuriyetinin varl›¤›na, ba¤›ms›zl›-
¤›na ve rejimine yönelik fikri ve fiziki hain sald›r›lar›n olanca ge-
niflli¤i ve fliddetiyle süre geldi¤i bir ortamda milletimiz için baflka-
ca bir ç›k›fl yolu kalmad›¤›" gerekçesiyle Türk Silahl› Kuvvetleri
emir ve komuta zinciri içinde yönetime el koymufltur.1 12 Eylül
harekat›n› zorunlu k›lan nedenler ve amaçlar› Milli Güvenlik
Konseyi'nin (MGK) 1 Numaral› bildirisi ve Konsey Baflkan›'n›n
ayn› gün radyo ve televizyonda yay›nlanan konuflmas› ile aç›k-
lanm›flt›. 

Sonra ne oldu?

650 bin kifli gözalt›na al›nd›. 210 bin davada 230 bin kifli yarg›-
land›. 98 binden fazla ‹nsan "örgüt üyesi" olmaktan suçland›. 171
kiflinin iflkenceden öldü¤ü belgelere geçti, idam cezas› verilen 50
kifli as›ld›. 18 sol ve 8 sa¤ görüfllü, 23 adli suçlu, birisi Asala mili-
tan› hakk›ndaki ölüm cezalar› bu dönemde uyguland›. Gazeteci-
lere 3 bin 315 y›l 6 ay hapis cezas› verildi. 937 film sak›ncal› bu-

1 12 Eylül 1980 tarihli 17103 say›l› Resmi Gazete.



lundu¤u için yasakland›. Gazeteler 300 gün süreyle yay›n yapa-
mad›, yay›nlar yasakland›. 30 ton gazete ve dergi imha edildi. 14
kifli açl›k grevinde öldü. 3 bin 854 ö¤retmen, 120 üniversite ö¤re-
tim görevlisi ve 47 yarg›c›n ifline son verildi. 

Ünlü "52 Numaral›" MGK Bildirisi geçmiflten günümüze damga-
s›n› vurdu. 

Milli Güvenlik Konseyi, 2 Haziran 1981'de, 52 numaral› "ünlü"
karar› ile "11 Eylül 1980 tarihinde, parlamento üyesi bulunan si-
yasi parti mensuplar› ile her kademede siyasi parti yöneticisi ve
mensuplar›n›n Türkiye'nin geçmifl veya gelecek siyasi veya huku-
ki yap›s›yla ilgili olarak kendi anlay›fllar› do¤rultusunda sözlü ve-
ya yaz›l› beyanda bulunmalar› veya makale yazmalar› ve bu
amaçlarla toplant› yapmalar›n›" yasaklad›.2

Bu karara uygun olarak ayr›ca herkes için geçerli olacak flekilde
kanun ç›karmay› da ihmal etmeyen MGK, 6 Aral›k 1983 tarihli ve
2969 say›l› "l2 Eylül 1980 Öncesi Siyasi Çekiflme ve Çat›flma Or-
tam›na Benzer Bir Durumun Önlenmesi Hakk›nda Kanun"u ç›-
kard›. Bu kanuna göre, söz, yaz›, demeç ve görüfl aç›klamak sure-
tiyle ve her ne flekilde olursa olsun 12 Eylül hakk›nda görüfl ifade
etmek yasakland›. Bu Kanuna göre, seçimlerden sonra ilk TBMM
Baflkanl›k Divan› olufluncaya kadar 2969 say›l› Kanun yürürlükte
kalacakt›r. 

12 Eylül 1980'de "devlet yönetimine el koyan" Devlet Baflkan›,
Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Baflkan› Orgeneral Ke-
nan Evren bir y›l sonra 23 Ekim 1981 günü "yasal düzenlemeleri"
yapmak üzere kurulan Dan›flma Meclisi aç›fl konuflmas›nda Türk
toplumuna yarafl›r bir Anayasa yap›lmas›n› önerdi.

7 Kas›m 1982 kabul tarihli 2709 say›l› Anayasa, halk oylamas› ile
kabul edilerek yürürlü¤e girdi. Anayasan›n kabulü ile de Kenan
Evren cumhurbaflkan› oldu ve 1989 y›l›na kadar görev yapt›. 
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1982 Anayasas›'nda ilk de¤ifliklik ancak 1995'te yap›labildi. En
köklü de¤ifliklik ise 21 y›l sonra 2001'de 4709 say›l› yasa ile ger-
çeklefltirildi, temel hak ve özgürlükler yeniden düzenlenebildi. 

Anayasan›n geçici 15. maddesinin birinci f›kras›na göre 12 Eylül
1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak TBMM
Baflkanl›k Divan› oluflturuluncaya kadar geçen süre içinde yasa-
ma ve yürütme yetkisini kullanarak yasa yapan MGK ve Dan›flma
Meclisi'nin her türlü karar ve tasarruflar›ndan dolay› haklar›nda
cezai, mali ve hukuki sorumluluk iddias› ileri sürülemeyecek ve
yarg› mercilerine baflvurulamayacakt›.3

Anayasan›n geçici 15. maddesinde yer alan "Bu dönem içinde ç›-
kar›lan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 say›l›
Anayasa Düzeni Hakk›nda Kanun uyar›nca al›nan karar ve tasar-
ruflar›n Anayasaya ayk›r›l›¤› iddia edilemez" fleklindeki madde-
nin son f›kras›ndaki düzenleme ise yirmi bir y›l sonra 3 Ekim 2001
tarihli 4709 say›l› Kanunla geçici 15. maddenin Anayasada yap›-
lan de¤ifliklikle kald›r›labildi. 

Nihayet 12 Eylül 2010'da Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasa-
s›'n›n geçici 15. maddesinin 5982 say›l› Kanunla 2010'da yap›lan
Anayasa de¤iflikli¤i ile Anayasan›n geçici 15. maddesinin tama-
men yürürlükten kald›r›lmas›4 mümkün oldu.

3 "Geçici Madde 15- 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Baflkanl›k Divan›'n› oluflturuncaya kadar geçecek
süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk Milleti ad›na kullanan, 2356 say›l› Ka-
nunla kurulu Milli Güvenlik Konseyi'nin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmufl
hükümetlerin, 2485 say›l› Kurucu Meclis Hakk›nda Kanunla görev ifa eden Dan›flma
Meclisinin her türlü karar ve tasarruflar›ndan dolay› haklar›nda cezai, mali veya hu-
kukî sorumluluk iddias› ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yarg› merciine
baflvurulamaz. Bu karar ve tasarruflar›n idarece veya yetkili k›l›nm›fl organ, merci ve
görevlilerce uygulanmas›ndan dolay›, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygula-
yanlar hakk›nda da yukar›daki f›kra hükümleri uygulan›r. Bu dönem içinde ç›kar›lan
kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 say›l› Anayasa Düzeni Hakk›nda
Kanun uyar›nca al›nan karar ve tasarruflar›n Anayasaya ayk›r›l›¤› iddia edilemez." 
4 5982 say›l› 7 May›s 2010 kabul tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n Baz› Mad-
delerinin De¤ifltirilmesi Hakk›nda Kanun" Madde 24. (R.G. 13.05.2010. 27580 ) Halk
oylamas› 12 Eylül 2010 (R.G. 23.09.2010. 27708). 



Uyum Yasalar›nda Bas›n ve ‹fade Özgürlü¤ü

Ulusal Program

4 Aral›k 2000 tarihli Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde (KOB) Türki-
ye'nin k›sa vadede on ayr› alanda yasal düzenlemelerini gözden
geçirmesinin gere¤ine de¤inilmiflti. Bunlar›n bafl›nda Avrupa ‹n-
san Haklar› Sözleflmesi'nin 10. maddesi do¤rultusunda ifade öz-
gürlü¤ünün kullan›lmas› için yasal ve anayasal güvencelerin güç-
lendirmesi geliyordu. 

Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›-
n›n kendi anadillerinde televizyon ve radyo yay›n› yapmalar›n›
yasaklayan her türlü yasal hükmü kald›rmas› ve hiçbir ayr›ma ta-
bi tutulmaks›z›n ve dil, ›rk, renk, cinsiyet, politik düflünce, felsefi
inanç veya dinlerine bak›lmaks›z›n tüm bireylerin bütün insan
haklar› ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmalar›n›n gü-
vence alt›na al›nmas›n›n; düflünce, vicdan ve din özgürlüklerin-
den yararlanma koflullar›n›n daha da gelifltirilmesinin önemi be-
lirtilmiflti. 

Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'ne göre Anayasa ve di¤er ilgili mevzu-
at›n, bütün vatandafllar›n hak ve özgürlüklerini ‹nsan Haklar›n› ve
Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleflmesi'nde belir-
tildi¤i gibi güvence alt›na alan bir bak›fl aç›s›yla, tekrar gözden ge-
çirilerek bu tür yasal reformlar›n uygulanmas›n›n önemi vurgula-
n›yor ve Avrupa Birli¤i üye devletlerinin uygulamalar›yla uyumun
sa¤lamas›na dikkat çekiliyordu. Ayr›ca Uluslararas› Medeni ve Si-
yasal Haklar Sözleflmesi'nin, Tercihli Protokolü'nün ve Uluslara-
ras› Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi'nin onaylan-
mas›; kültürel çeflitlili¤in sa¤lanmas› ve kökenlerine bak›lmaks›-
z›n tüm vatandafllar›n kültürel haklar›n›n güvence alt›na al›nmas›
için bu haklar›n kullan›lmas›n› engelleyen her türlü yasal hükmün
kald›r›lmas› istenmekteydi. 

Türkiye 19 Mart 2001 tarihli Ulusal Program'›nda (UP)5, siyasi,
idari ve yarg› reformlar›na iliflkin çal›flmalar›n› 2001'de h›zland›-
raca¤›n› taahhüt etti. 
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Ulusal Program'a göre, Türkiye'nin AB müktesebat›n› özümseme
iradesi tamd›r. Türkiye baflta insan haklar› ve demokrasi olmak
üzere, gerekli tüm uluslararas› sözleflmelere taraf olacak ve bun-
lar›n etkin flekilde uygulanmas›n› sa¤layacakt›r. 

Hükümet siyasi kriterleri nas›l saptad›? Öncelikle siyasi, idari ve
yarg› reformlar›na iliflkin çal›flmalar 2001'de h›zland›r›lacakt›r.
Amaç, özgürlükçü, kat›l›mc›, güvenceli, devlet organlar› aras›nda
görev ve yetkileri dengeleyen, hukuk devleti ilkesini üstün k›lan
Anayasa ve yasa hükümlerinin uluslararas› taahhütler ve AB stan-
dartlar› çerçevesinde gelifltirilmesidir. Demokrasi ve insan hakla-
r› için Anayasa gözden geçirilecektir. Anayasa ve di¤er yasalarda
A‹HS'nin 10. maddesi çerçevesinde düzenlemeler yap›lmas› he-
deftir. 

Bu gerekirlilik "k›sa vadede" çal›flma yapmay› zorunlu k›lmakta-
d›r. K›sa vade hedefleri ise aynen flöyle belirlenmifltir: 

"Anayasan›n temel hak ve hürriyetlerle ilgili bölümlerinin, baflta
düflünceyi aç›klama ve yayma, bilim ve sanat ile bas›n özgürlük-
leriyle ilgili hükümler olmak üzere gözden geçirilmesi, Türk Ce-
za Kanunu'nun 312. maddesinin, korudu¤u de¤erler zedelenme-
den gözden geçirilmesi, ayn› anlay›flla Terörle Mücadele Kanunu'
nun 7 ve 8. maddelerinin gözden geçirilmesi, RTÜK Kanunu'nun
gözden geçirilmesi, bas›n suçlar› kapsam›n›n ve öngörülen ceza-
larla ilgili olarak Bas›n Kanunu'nun gözden geçirilmesi planlan-
m›flt›r."

Sonuç olarak Ulusal Program'da saptanan siyasi kriterlere göre,
demokrasi ve insan haklar› için k›sa sürede Anayasa gözden geçi-
rilecektir. Anayasan›n temel hak ve özgürlükler, düflünce ve ifade
özgürlü¤ü ve bas›n özgürlü¤ü hakk›ndaki maddeleri yeniden dü-
zenlenecektir. Anayasa ve di¤er yasalarda A‹HS'nin 10. maddesi

5 T.C Baflbakanl›k Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i Türkiye Ulusal Program›, Ankara
2001, Ankara Üniversitesi Bas›mevi (Ulusal Program'daki düzeltmeler ise 6 Nisan
2001 gün ve 24365 say›l› Resmi Gazete'de yay›mland›).



çerçevesinde düzenlemeler yap›lmas› hedeflendi. Ayr›ca k›sa dö-
nemde Türk Ceza Kanunu'nun 312, Terörle Mücadele Kanunu'
nun 7 ve 8. maddeleri, RTÜK Kanunu ve Bas›n Kanunu'nun baz›
maddelerinin de¤ifltirilmesi kararlaflt›r›ld›.

2001 ‹lerleme Raporu'ndaki durum 

2002 y›l› Ocak ay› bak›m›ndan A‹HM önünde Türkiye aleyhine
yap›lan flikâyet say›s› 3142 olarak aç›kland›. Böylece de ‹talya'
dan sonra en çok flikâyet edilen ikinci ülke oldu¤umuz 2001 y›-
l›nda 171 dosya hakk›nda Türkiye aleyhine karar verilirken 57
dosya uzlaflma ile sonuçland›. 

2001'de Rusya'ya karfl› 2 bin 108, Polonya'ya karfl› bin 763, Fran-
sa'ya karfl› bin 117, Ukrayna'ya karfl› bin 62, Türkiye'ye karfl› bin
59, ‹spanya'ya karfl› 806, Almanya'ya karfl› 714, ‹talya'ya karfl›
590 baflvuru vard›r. 

1995-2003 y›l› Haziran ay› dahil olmak üzere A‹HM'nin Türkiye
hakk›nda ihlal tespit etti¤i karar say›s› ise 308'dir. ‹hlal bulunma-
yan karar say›s› 10, reddedilen baflvuru say›s› iki, dostane çözüm-
le sonuçlanan dava say›s› 132, kay›ttan silinen baflvuru say›s› ise
yedidir.

Avrupa Topluluklar› Komisyonu 2000 ‹lerleme Raporu'nu esas
alarak 30 Eylül 2001 tarihine kadar de¤erlendirme yap›lan "Tür-
kiye'nin Avrupa Birli¤i'ne Kat›l›m Sürecine iliflkin 2001 y›l› ‹lerle-
me Raporu"nda6 Türkiye'nin yol haritas›ndaki yeri gösteriliyor. 

Ulusal Program'a de¤inilen 2001 y›l› ‹lerleme Raporu'nda, Ana-
yasa ve yarg› alan›ndaki de¤iflikliklere iflaret edilmifl ve flöyle bir
tespit yap›lm›flt›r: 

"Özellikle düflünce ve ifade özgürlü¤üne sayg› baflta olmak üze-
re, bir dizi Anayasa de¤iflikli¤ini uygulamay› hedefleyen yasal de-
¤ifliklik önerileri, hükümet taraf›ndan sonuçland›r›lm›flt›r. Ceza
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Kanunu'nun 159 ve 312. maddeleri ile Terörle Mücadele Kanu-
nu'nun 7 ve 8. maddelerinin de¤ifltirilmesi önerileri bunlara da-
hildir. (…) 

Rapor dönemi süresince, ifade özgürlü¤ünün uygulanmas› konu-
sunda birtak›m ciddi sorunlar ortaya ç›kt›. Gerek Ceza Kanunu
(özellikle Meclis, ordu, Cumhuriyet ve yarg›ya tahkir ve tezyifi
düzenleyen 159. maddesi ile toplumu ›rk, etnik ve din temelinde
bölmeyi öngören 312. maddesi), gerek Terörle Mücadele Kanu-
nu'nun 7 ve 8. maddeleri (ayr›l›kç› propaganda yay›n›) ifade öz-
gürlü¤ünün k›s›tlanmas› do¤rultusunda, savc› ve yarg›çlar taraf›n-
dan yayg›n olarak kullan›lmaya devam edildi. Radikal gazetesi
köfle yazar› Nefle Düzel ve Turkish Daily News gazetesi köfle ya-
zar› Burak Bekdil hakk›nda aç›lan davalar, bu konudaki en gün-
cel örneklerdir. Düflünce Özgürlü¤ü 2000 adl› bir kitapta yer alan
makaleleri tekrar yay›mlad›klar› için haklar›nda dava aç›lan 16
ayd›n, Ankara Askeri Ceza Mahkemesi taraf›ndan aklanmakla bir-
likte, baflka mahkemelerde benzer suçlardan yarg›lanmaktad›r. 

1 Ocak 2001 tarihinden bu yana, 80 civar›nda gazeteci, siyasi et-
kinlikler nedeniyle veya çeflitli yasalar› ihlal ettikleri gerekçesiyle
cezaevinde bulunuyor. Bunlar›n bir k›sm› beraat etti. Örne¤in,
yarg›y› tahkir ve Cumhuriyeti tahkir suçlar›ndan gözalt›na al›nan
Mehmed Uzun, daha sonra uluslararas› bask›lar sonucunda ak-
land›. Bununla birlikte, ayr›l›kç› yay›n yapmakla suçlanan Dr. Fik-
ret Baflkaya benzer bir bask›ya ra¤men mahkûm edildi. Mehmed
Uzun'un kitab›na 3 Ekim 2001'de el konulmas› ve hakk›nda ye-
niden dava aç›lmas› ihtimali bulunmas›, bu konudaki en son ge-
liflmelerden biridir. (….)

2000 y›l›na ait resmi veriler, 261 kiflinin Türk Ceza Kanunu'nun
159 ve 312. maddeleri ve 324 kiflinin de Terörle Mücadele Kanu-
nu gere¤ince mahkûm edildi¤ini gösteriyor. Bu veriler 1999'da s›-
ras›yla 347 ve 1375'ti. 

Bas›n özgürlü¤ü alan›nda yeni bir de¤ifliklik getirildi ve "Kanunla
yasaklanan dillerde yay›n yap›lamaz" hükmü kald›r›ld› (madde



28). Bu de¤ifliklik cesaret verici olmakla birlikte, de¤iflikli¤in tam
ve etkili hale gelebilmesi için mevzuatta de¤ifliklikler yap›lmas›
gerekmektedir. Bu de¤iflikliklerin içeri¤i, bu hakk›n kullan›m› için
hayati öneme sahiptir. 26. maddenin getirdi¤i genel k›s›tlamalar,
düflünce ve görüfllerin yaz›l› ve di¤er kitle iletiflim araçlar›yla ifa-
de edilmesi ve yay›lmas›n› da kapsad›¤› için, uygulama mevzuat›-
n›n ve uygulaman›n bas›n özgürlü¤ünün korunmas›n› etkili bir fle-
kilde sa¤lamas› önemlidir."

Sonuç olarak Ulusal Rapor'un kabul edilmesinden sonra yay›nla-
nan ‹lerleme Raporu'nda yap›lan elefltiriler genellikle Türk Ceza
Kanunu'nun 159 ve 312. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 7 ve
8. maddelerinde odaklan›yor.

Anayasa De¤iflikli¤i 

Türkiye, Avrupa birli¤i müktesebat›na uyum konusunda çizdi¤i
yol haritas›nda kabul etti¤i Ulusal Program'a uydu. Hükümetler
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa de¤iflikliklerinde "Ulusal
Program›" ve temel insan hak ve özgürlüklerini esas ald›. 

3 Ekim 2001'de kabul edilen yasa ile 1982 Anayasas›'n›n 34.
maddesi de¤ifltirildi. 4709 say›l› Yasa ile yap›lan Anayasa de¤iflik-
likleri temel hak ve özgürlüklerin korunmas› ve güvence alt›na
al›nmas› yolunda önemli bir ad›md›r. Anayasan›n hak ve özgür-
lükler üzerindeki "genel olarak s›n›rlama" düzenlemesi kald›r›ld›.
13. maddede bütün temel hak ve özgürlüklerle ilgili s›n›rlama se-
bepleri olarak gösterilen "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤ü, milli egemenlik, cumhuriyet, milli güvenlik, kamu dü-
zeni, genel asayifl, kamu yarar›, genel ahlak ve genel sa¤l›k" ge-
rekçeleri ç›kar›ld›, her temel hak ve özgürlü¤ün, kendi özel mad-
desinde gösterilecek s›n›rlama sebeplerine dayal› olarak k›s›tlana-
bilece¤i ilkesi getirildi. Art›k temel haklar›n özüne dokunulmaya-
cakt›r. Temel hak ve özgürlükler sadece Anayasan›n ilgili madde-
lerinde belirtilen nedenlere ba¤l› olarak s›n›rland›r›labilecektir.
Bu s›n›rland›rma için mutlaka yasa olacakt›r. 
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Anayasan›n "özel yaflam›n gizlili¤ine", "konut dokunulmazl›¤›na"
ve "haberleflme özgürlü¤üne" iliflkin maddeleri de¤ifltirildi. Hak-
lar›n s›n›rlanmas› halinde "mutlaka hâkim karar›" istenece¤i kabul
edildi. Sadece gecikmesinde sak›nca bulunan istisnai hallerde
yetkili merciin yaz›l› emri aranaca¤› düzenlemesi getirildi. Hak-
larla ilgili güvenceler art›r›ld›. Düflünce ve ifade özgürlü¤ünün
sa¤lanabilmesi için Anayasan›n 26 ve 28. maddeleri de¤ifltirildi.
Anayasan›n 28. maddesindeki "Kanunla yasaklanm›fl olan her-
hangi bir dilde yay›m yap›lamaz" fleklindeki dil yasa¤› kald›r›ld›. 

2002 y›l› ‹lerleme Raporu ve ‹fade Özgürlü¤üne Etkisi 

2002 ‹lerleme Raporu'nda ilk yasal de¤iflikliklerin yürürlü¤e gir-
mesinden itibaren birçok dava aç›lm›fl oldu¤u ve kanunlar›n uy-
gulanmas›nda farkl›l›klar oldu¤unun alt› çizilmektedir. Bu yoru-
ma göre yasalar aç›kl›k, fleffafl›k ve hukuki kesinlikten yoksundur-
lar. 

Raporda söz konusu durum flu örneklerle aç›klanmaktad›r: TCK
312 ve 159. maddeleri çerçevesinde baz› davalar beraat ile so-
nuçlan›rken, baz›lar› da mahkûmiyet ve tecil ile sonuçlanm›flt›r.
Rapordaki bir baflka tespit ise, 159 ve 312. maddeden aç›lan da-
valarda azalma görülmesi, fakat davalar›n baflka temellerle aç›l-
mas›d›r. 

Rapora göre, yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›¤a iliflkin 169. mad-
de yayg›n bir flekilde kullan›lmaktad›r. ‹fade özgürlü¤ü ile ilgili
hükümlerdeki de¤iflikliklere ra¤men TCK'nin uyum paketi ile de-
¤ifltirilmemifl di¤er hükümlerinin savc›lar taraf›ndan ifade özgür-
lü¤ünü s›n›rland›racak flekilde kullan›lmas› yönünde belli bir e¤i-
lim oldu¤u vurgulanmaktad›r. 

Örne¤in, üniversitede seçmeli dil dersi için dilekçe veren baz› ö¤-
rencilerin yasad›fl› silahl› bir örgüte yard›m ve yatakl›k suçunu dü-
zenleyen 169. maddeye göre yarg›land›klar› hat›rlat›lmaktad›r.
Bu noktada vurgulanmas› gereken fley savc›lar taraf›ndan dava
aç›lmas›n›n rahats›z eden bir durum olmas›na ra¤men as›l önem-



li olan›n davan›n sonucu oldu¤udur. Ayr›ca anadilde yay›n ve
e¤itim alan›ndaki son geliflmeler bu hususun afl›ld›¤›n› göstermek-
tedir. 

Raporda TCK de¤iflikli¤i sonras›nda 159. maddeden 50, 312. mad-
deden 24 hükmün Yarg›tay'ca bozuldu¤u, ancak ifade özgürlü-
¤üne iliflkin olarak yazarlar ve yay›nc›lar aleyhine aç›lm›fl 100 ka-
dar dava oldu¤u belirtilmektedir. Raporda Sinema, Video ve Mü-
zik Eserleri Denetleme Kurulu taraf›ndan Büyük Adam, Küçük
Aflk filminin yasakland›¤› ifade edilmektedir. Ancak söz konusu
film halen Dan›fltay karar› ile gösterimdedir.7

Uyum Yasalar› ve De¤ifliklikler 

Anayasa de¤iflikli¤inden sonra Türkiye'de uyum yasalar› olarak
bilinen ve birçok yasay› de¤ifltiren 7 ayr› yasan›n ad› "Çeflitli Ka-
nunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun"dur. Konumuzu ilgi-
lendiren "‹fade özgürlü¤ü" yönünden yasalar› de¤ifltiren uyum ya-
salar›n›n de¤ifliklikleri afla¤›da gösterilmifltir. 

4744 Say›l› Birinci Uyum Yasas›

6 fiubat 2002 kabul tarihli 4744 say›l› Yasa ile baz› yasalardaki ce-
zalar›n indirilerek hafifletilmesi tercih edildi. Türk Ceza Kanu-
nu'nun 159 ve 312., Terörle Mücadele Kanunu'nun 7 ve 8. mad-
deleri de¤ifltirildi.

TCK'nin 159. maddesinde Türklü¤ü, Cumhuriyeti, Büyük Millet
Meclisi'ni, Hükümetin manevi flahsiyetini, Bakanl›klar›, Devletin
askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin mane-
vi flahsiyetini tahkir ve tezyif edenler için öngörülen (bir y›ldan
alt› y›la kadar) a¤›r hapis cezas›, bir y›ldan üç y›la kadar hapis
olarak de¤ifltirildi. Hapis cezas› korunurken a¤›r para cezas› kal-
d›r›ld›. 
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Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar›na ve Türkiye Büyük Millet Mecli-
si kararlar›na alenen sövenler için öngörülen a¤›r para cezas› kal-
d›r›ld›. 15 günden alt› aya kadar hapis cezas› korundu. 

TCK'nin 312. maddesi yeniden düzenlendi; a¤›r para cezalar› kal-
d›r›ld›. Sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep ve bölge farkl›l›¤›na dayana-
rak halk› birbirine karfl› düflmanl›¤a, kin beslemeye alenen tahrik
suçunun oluflmas› için, suçun "kamu düzeni için tehlike yaratabi-
lecek flekilde" ifllenmesi koflulu getirildi. 

Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinde de¤ifliklik yap›ld›.
Terör örgütü ile ilgili propaganda yapanlar›n cezaland›r›lmas› için
"terör yöntemlerine baflvurmay› özendirme flart›" getirildi, bir y›l-
dan befl y›la kadar hapis cezas› korundu. 50 milyon liradan 100
milyon liraya kadar olan a¤›r para cezas›, on kat art›r›larak 500
milyon liradan 1 milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na yükseltil-
di. 

Terörle Mücadele Kanunu'nun 8. maddesinde de¤ifliklik yap›ld›.
Bölücülük propagandas› suçunun ifllenmesi halinde, suçun ifllen-
di¤i radyo ve televizyon kuruluflunun yay›ndan men edilebilece-
¤i süre 1-15 gün aral›¤›ndan 1-7 gün aral›¤›na indirildi. Ancak da-
ha sonra TMK'nin 8. maddesi, alt›nc› uyum yasas›n›n 19. madde-
si ile tamamen yürürlükten kald›r›ld›. 

4748 Say›l› ‹kinci Uyum Yasas› 

9 Nisan 2004 günlü Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e gi-
ren 4748 say›l› Yasa, Bas›n Kanunu'nda (Ek Madde 1) de¤ifliklik
yapt›. Ek Madde 1'de baz› suçlar say›lm›flt›. Say›lan bu suçlarla il-
gili bas›lm›fl eserlerin da¤›t›m›n›n önlenmesi ve toplat›lmas›
mümkündür. Ancak yap›lan yasa de¤iflikli¤iyle baz› suçlar mad-
de metninden ç›kar›ld›. Bunlardan Türk Ceza Kanunu'nda yer
alan devletin flahsiyetine karfl› ifllenen suçlar, 311 ve 312. madde-
lerinde yaz›l› suçlar 426. madde ile gösterilen müstehcenlik suç-
lar›, müstehcen eserlerin sat›fl› ile ilgili 428. maddedeki suçlar ve
6187 say›l› Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunmas› Hakk›n-



da Kanunda yer alan suçlar madde metninden ç›kar›ld›. Ayr›ca yi-
ne devlete ait gizli bilgileri ihtiva eden bas›lm›fl eserler hakk›nda-
ki düzenleme de f›kradan ç›kar›ld›. 

Eskiden Ek Madde 1'de yer alan Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar
Hakk›nda Kanun (5816 say›l› Yasa) yeni düzenlemede korundu.
Anayasan›n 174. maddesi kapsam›nda yer alan ink›lap kanunlar›
aleyhine ifllenen suçlar birinci f›kraya dahil edildi. Ç›kar›lan iba-
reler yerine da¤›t›m›n önlenmesi ve toplat›lmas› ile ilgili olarak
"devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün, milli gü-
venli¤in, kamu düzeninin ve genel ahlak›n korunmas›, suç iflle-
menin önlenmesi..." kriterleri getirildi. 

Ek Madde 1'in yeni düzenlemesine göre yukar›da say›lan kriterler
ile 5816 say›l› Yasa veya Anayasan›n 174. maddesindeki ink›lap
kanunlar› aleyhine ifllenen suçlar için "tedbir yoluyla soruflturma
safhas›nda" Cumhuriyet Savc›l›¤›'n›n talebi üzerine sulh ceza hâ-
kimi taraf›ndan, kovuflturma safhas›nda ise görevli mahkemece
her türlü bas›lm›fl eserin da¤›t›m›n›n önlenmesine ve toplat›lmas›-
na karar verilebilir. Gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde
Cumhuriyet Savc›l›¤›nca yaz›l› olarak karar verilebilecektir. Bu
halde Cumhuriyet savc›s› karar›n› en geç 24 saat içinde Sulh Ce-
za Yarg›c›'n›n onay›na sunacakt›r. Sulh Ceza Yarg›c› 48 saat için-
de karar›n› aç›klar, aksi halde Cumhuriyet Savc›l›¤›'n›n karar›n›n
kendili¤inden hükümsüz kalaca¤› kabul edilir. 

Ek Madde 1'de yap›lan yeni düzenlemeye göre; "devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve
milli güvenlik aleyhinde ifllenmifl bir suçtan" mahkûmiyet karar›
verilmesi halinde eserlerin bas›m›nda kullan›lan makineler ile di-
¤er bas›m aletlerinin müsaderesine de karar verilebilir.

Bas›n Kanunu Ek Madde 2'de yap›lan de¤ifliklikle bas›n yoluyla
ifllenen, Ek Madde 1'de yaz›l› suçlardan mahkûmiyet hallerinde
suç teflkil eden gazete, dergi gibi süreli yay›nlanan yay›n›n mah-
keme taraf›ndan üç günden bir aya kadar kapat›lma cezas› bir
günden 15 güne kadar olmak üzere indirildi. 
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Kapat›lmas›na karar verilen süreli yay›n›n, kapat›lma süresinde
yay›na devam edenler veya o süreli yay›n›n aç›kça devam› niteli-
¤ini tafl›yan yeni yay›n ç›karanlar hakk›nda uygulanacak olan bir
aydan alt› aya kadar hapis cezas›, bir aydan üç aya kadar hapis
olarak indirildi. Ayr›ca 100 bin liradan 300 bin liraya kadar a¤›r
para cezas› kald›r›ld›.

Anayasada yap›lan de¤iflikli¤e uygun olarak, Bas›n Kanunu'na
göre, kanunla yasaklanm›fl herhangi bir dilde yay›n yap›lmas› ha-
linde sorumlu müdürlerle yay›nlatanlar hakk›nda verilecek ceza-
ya dair hüküm kald›r›ld›. 

4771 Say›l› Üçüncü Uyum Yasas› 

3 A¤ustos 2002 kabul tarihli 4771 say›l› Kanun, Türk Ceza Kanu-
nu, Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Ka-
nun, Bas›n Kanunu ve Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanu-
nu'nda de¤ifliklik yap›ld›. 

Türkiye Ulusal Program› çerçevesinde çeflitli kanunlarda de¤iflik-
lik yap›lmas› amac›yla haz›rlanan uyum yasalar› aras›nda en kök-
lü de¤ifliklikler bu kanunla gerçeklefltirildi. 4771 say›l› yasa Ko-
penhag Siyasi Kriterleri aç›s›ndan çok önemlidir. 

Türk Ceza Kanunu'nun 159. maddesi yeniden de¤ifltirildi. Mad-
deye eklenen son f›kraya göre "Birinci f›krada say›lan organlar›
veya kurumlar› tahkir ve tezyif kast› bulunmaks›z›n, sadece elefl-
tirmek maksad›yla yap›lan yaz›l›, sözlü veya görüntülü düflünce
aç›klamalar› cezay› gerektirmez." Böylece ifade özgürlü¤ünün
korunmas› hakk›ndaki yasal düzenleme güçlendirildi. 

Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› ile ilgili 3984 say›-
l› (RTÜK) Kanun'un 4. maddesi de¤ifltirildi. Böylece radyo ve tele-
vizyon yay›nlar›n›n Türkçe yap›lmas› esas olmakla birlikte, Türk
vatandafllar›na günlük yaflamda kulland›klar› farkl› dil ve lehçe-
lerde yay›n yap›lmas› imkân› getirildi. Ayr›ca bu yay›nlar›n, Cum-
huriyet'in Anayasada belirtilen temel niteliklerine, devletin ülke-



si ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› olamayaca¤› vurgu-
land›. 

RTÜK Yasas›n›n 4. maddesinde say›lan ve yoruma aç›k olan yay›n
ilkelerinden "yay›nlar›n karamsarl›k, umutsuzluk, kargafla ve flid-
det e¤ilimlerini körükleyici" ibaresi madde metninden ç›kar›ld›.
Bir di¤er de¤ifliklikle yay›nlarda "yeniden iletim" konusu aç›kl›¤a
kavuflturuldu. Yeniden iletimin usul ve esaslar›n›n Üst Kurul'ca ç›-
kar›lacak yönetmelikle düzenlenece¤i belirtildi. 

Ayr›ca, Bas›n Kanunu'nun çeflitli maddelerinde yer alan para ce-
zalar› en az› 10 milyar liradan bafllayarak art›r›ld›. Para cezalar›
ödenemez boyutlarda yükseltildi. Bas›n Kanunu'nda yer alan ha-
pis cezalar› kald›r›ld›. 

4778 Say›l› Dördüncü Uyum Yasas›

2 Ocak 2003 kabul tarihli 4778 say›l› Kanunla, Bas›n Kanunu'nun
15. maddesine eklenen bir f›krayla süreli yay›n organ›n›n sahibi-
nin, sorumlu müdürün ve yaz› sahibinin haber kaynaklar›n› aç›k-
lamaya zorlanamayaca¤› düzenlemesi getirildi.

Bu de¤iflikli¤in gerekçesi A‹HM kararlar›na uyum sa¤lamakt›r. Ba-
s›n›n haber kaynaklar›n› aç›klamaya zorlanmamas›, bas›n›n de-
mokratik toplumlardaki fonksiyonunu yerine getirmesi ve kamu-
nun bilgilenme hakk›n›n zedelenmemesi için böyle bir de¤ifliklik
gerekli görüldü. 

4793 Say›l› Beflinci Uyum Yasas› 

4 fiubat 2003 tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e gi-
ren 4793 say›l› Kanun'la Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Dernekler Kanunu'nun ba-
z› maddeleri de¤ifltirildi. Bas›n yay›n yasalar›n› ve ifade özgürlü-
¤ünü ilgilendiren bir de¤ifliklik yap›lmad›. 

4928 Say›l› Alt›nc› Uyum Yasas› 

15 Temmuz 2003 kabul tarihli 4928 say›l› Yasa ile Seçimlerin Te-
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakk›nda Kanun, Radyo ve
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Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun ve Terörle
Mücadele Kanunu'nda de¤ifliklikler yap›ld›. 

298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak-
k›nda Kanun'da de¤ifliklik yap›ld›. Buna göre; seçim dönemlerin-
de özel radyo ve televizyon yay›nlar›nda uygulanacak düzenle-
melere yer verildi. 

3984 say›l› RTÜK Kanunu'nda yap›lan de¤iflikliklere göre de; Türk
vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›k-
lar› farkl› dil ve lehçelerde yay›n hakk›, hem kamu hem de özel
radyo ve televizyon kurulufllar›na verildi.

Ayr›ca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun gerekli görülen yer-
lerde mahalli yay›nlar› izlemek için bölge teflkilat› kurabilece¤i
hükme ba¤land›. Seçim dönemlerindeki yay›n yasa¤› da, seçim
gününden önceki yedinci gün yerine seçim gününden önceki 24
saat olarak yeniden düzenlendi. 

3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu'nun 8. maddesi yürürlük-
ten kald›r›ld›. Kanuna eklenen bir geçici maddeyle bu kapsamda
kalan suçlar hakk›nda yürütülen soruflturmalar, tutukluluk hali ve
mahkûmiyet hükümlerinde dosyalar›n acele ifllerden say›larak
derhal ele al›narak sonuçland›r›lmas› için düzenleme yap›ld›. 

"Devletin bölünmezli¤i aleyhine propaganda" suçunu cezaland›-
ran TMK'nin 8. maddesindeki en önemli ilk de¤ifliklik 27 Ekim
1995'te 4126 say›l› Yasa'yla yap›ld›. Bu de¤ifliklikle hapis cezala-
r›n›n paraya çevrilmesine olanak sa¤land›. ‹kinci de¤ifliklik birin-
ci Uyum Yasas› olarak adland›r›lan 4744 say›l› Yasa ile yap›ld›.
Para cezalar›n›n oranlar› de¤ifltirildi. Her iki de¤ifliklikte madde-
nin as›l içeri¤inde de¤ifliklik yap›lmad›. 

3713 say›l› TMK maddesinin bafll›¤› "Terör ve Örgüt Tan›m›" ola-
rak de¤ifltirildi. Maddede yap›lan de¤ifliklikle de terör ve örgüt ta-
n›m› de¤ifltirildi. Bask›, korkutma, sindirme veya tehdidin ancak
cebir ve fliddet kullan›lmas› halinde terör suçunun mümkün olabi-
lece¤i; terör suçunu ifllemek amac›yla iki veya daha fazla kimse-



nin birleflmesi halinde terör örgütünün kurulmufl say›laca¤› hük-
me ba¤land›.

4963 Say›l› Yedinci Uyum Yasas›

7 A¤ustos 2003 tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e
giren 4963 say›l› Kanun'la TCK, 2923 say›l› Yabanc› Dil E¤itimi ve
Ö¤retimi ile Türk Vatandafllar›n›n Farkl› Dil ve Lehçelerinin Ö¤-
renilmesi Hakk›nda Kanun ve Terörle Mücadele Kanunu de¤iflti-
rildi.

TCK 159. maddede öngörülen cezan›n (bir y›ldan üç y›la kadar
hapis) alt s›n›r› alt› ay olarak de¤ifltirildi. Bundan önce bir y›ldan
alt› y›la kadar a¤›r hapis olan ceza, birinci uyum yasas› ile bir y›l-
dan üç y›la kadar hapis cezas›na indirilmiflti. Bu defa yap›lan de-
¤ifliklikle cezan›n alt s›n›r› bir y›ldan alt› aya indirildi. Ayn› madde-
nin son f›kras› da de¤ifltirildi. Önceden sadece yaz›l›, sözlü ve gö-
rüntülü olarak yay›n yoluyla yap›lan elefltiri cezay› gerektirmiyor-
du. Yeni düzenlemeye göre elefltiri maksad›yla yap›lan her türlü
düflünce aç›klamas›n›n cezay› gerektirmeyece¤i kabul edildi. 

Müstehcenlik suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 426.
maddesine, "Bilim ve sanat eserleri ile edebi de¤ere sahip olan
eserler bu madde kapsam› d›fl›ndad›r" fleklinde bir f›kra eklendi.
Bilim ve edebiyat eserleri müstehcen say›lmayacakt›r. Müstehcen
neflriyat suçunu düzenleyen TCK 427. maddesinde de de¤ifliklik
yap›ld›. Müstehcen say›lan neflriyat›n "imha" edilmesi madde
metninden ç›kar›ld›. Böylece, suça konu eflyan›n "imhas›" yerine
sadece müsaderesine (zor al›m›na) karar verilebilecektir.

2923 say›l› Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi ile Türk Vatandaflla-
r›n›n Farkl› Dil ve Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›nda Kanun'da
de¤ifliklik yap›ld›. Üçüncü Uyum Yasas› ile farkl› dil ve lehçelerin
ö¤renilmesi hususundaki yasal engeller kald›r›lm›flt›. Bu de¤iflik-
likle de e¤itim ve ö¤retimi yap›lacak yabanc› dillerin Bakanlar Ku-
rulu taraf›ndan belirlenmesine iliflkin düzenlemeden "Milli Gü-
venlik Kurulu'nun görüflünün al›nmas›" ibaresi de madde metnin-
den ç›kar›ld›. 
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Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinde yap›lan de¤ifliklik-
le "örgütle ilgili propaganda yapma" suçuna yeni bir unsur eklen-
di. "fiiddet ve di¤er terör yöntemlerine baflvurmay› teflvik edecek
flekilde propaganda yapmak" suç say›ld›. Maddeye fliddet ve terör
yöntemlerine baflvurmak eklendi. 

Uyum Yasalar› ve ‹fade Özgürlü¤üne Etkisi 

Anayasa de¤iflikli¤inden sonra de¤ifliklik yap›lan yasalarla Anaya-
sada yap›lan de¤iflikliklere uyum sa¤land›. Avrupa Birli¤i Mükte-
sebat›n›n Üstlenilmesine ‹liflkin Türkiye Ulusal Program› çerçeve-
sinde çeflitli yasalarda de¤ifliklik yap›lmas› amac› da gerçekleflti-
rildi. 

Türkiye'de uyum yasalar› olarak bilinen ve yukar›da ayr›nt›s› ve-
rilen yedi ayr› yasa ile, yani "Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›l-
mas›na Dair Kanun"larla8 ifade özgürlü¤ü yönünden baz› yasalar-
da de¤ifliklikler yap›ld›. 

Ana hatlar› ile de¤inmekte yarar gördü¤ümüz bu de¤iflikliklerin
bafl›nda TCK geliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 159. maddesinde üç
kez de¤ifliklik yap›larak cezas› indirildi, maddeye son bir f›kra ek-
lendi. Anayasal organlar› veya kurumlar› tahkir ve tezyif kast› bu-
lunmaks›z›n, sadece elefltirmek maksad›yla yap›lan yaz›l›, sözlü
veya görüntülü düflünce aç›klamalar›n›n cezay› gerektirmeyece¤i
kabul edildi. 

TCK'nin 312. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle sosyal s›n›f, ›rk,
din, mezhep ve bölge farkl›l›¤›na dayanarak halk› birbirine karfl›
düflmanl›¤a, kin beslemeye alenen tahrik suçunun oluflmas› için,
suçun "kamu düzeni için tehlike yaratabilecek flekilde" ifllenmesi

8 Uyum yasalar› olarak adland›r›lan bu yasalar; 6.2.2002 kabul tarihli 4744 say›l› Ya-
sa, 9.4.2004 günlü Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4748 say›l› Yasa,
03.08.2002 kabul tarihli 4771 say›l› Yasa, 02.01.2003 kabul tarihli 4778 say›l› Yasa,
4.2.2003 tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e giren 4793 say›l› Yasa,
15.07.2003 kabul tarihli 4928 say›l› Yasa, 7.8.2003 tarihli Resmi Gazete'de yay›nla-
narak yürürlü¤e giren 4963 say›l› Yasa'd›r.



koflulu getirildi. Terörle Mücadele Kanunu'nun 7 ve 8. maddeleri
de¤ifltirildi. TCK'de müstehcenli¤i düzenleyen madde de¤ifltirildi,
bilim ve sanat eserleri ile edebi de¤ere sahip olan eserlerin "müs-
tehcen" olarak de¤erlendirilemeyece¤i hakk›nda yeni düzenleme
kabul edildi. 

Bas›n Kanunu Ek Madde 1'de de¤ifliklik yap›ld›. Anayasada yap›-
lan de¤iflikli¤e uygun olarak, Bas›n Kanunu'na göre, kanunla ya-
saklanm›fl herhangi bir dilde yay›n yap›lmas› halinde sorumlu
müdürlerle yay›nlatanlar hakk›nda verilecek cezaya dair hüküm
kald›r›ld›. Bas›n Kanunu'ndaki para cezalar› art›r›ld›, hapis ceza-
lar› kald›r›ld›. Süreli yay›n organ›n›n sahibinin, sorumlu müdürün
ve yaz› sahibinin haber kaynaklar›n› aç›klamaya zorlanamayaca-
¤› kabul edildi. 

3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hak-
k›nda Kanun'da yap›lan de¤iflikliklerle vatandafllara günlük ya-
flamda kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde yay›n yap›lmas› imkâ-
n› getirildi. 2923 say›l› Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi ile Türk
Vatandafllar›n›n Farkl› Dil ve Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›nda
Kanun'da de¤ifliklik yap›ld›. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu ve Dernekler Kanunu'nun baz› maddeleri de¤iflti-
rildi. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Ka-
nun, Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Ka-
nun ve Terörle Mücadele Kanunu'nda de¤ifliklikler yap›ld› ve 8.
Madde yürürlükten kald›r›ld›. 

5187 Say›l› Yeni Bas›n Kanunu

5187 say›l› Bas›n Kanunu 9 Haziran 2004'te kabul edildi, 26 Ha-
ziran 2004 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Yeni kanunla 15 Temmuz 1950'den beri yürürlükte bulunan
5680 say›l› Bas›n Kanunu tümüyle yürürlükten kald›r›ld›. 
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Yeni Bas›n Kanunu Avrupa Birli¤i'ne uyum sürecinde medya ala-
n›nda yap›lan ilk düzenlemelerdendir. Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasas›'nda ve uluslararas› sözleflmelerde yer alan "ifade özgürlü-
¤ü" hakk›na uyumlu olacak biçimde "bas›n özgürlü¤ü" kavram›na
ilk defa yeni Bas›n Kanunu'nda yer verildi.

Yeni kanunun ilk maddesi: "Bu kanunun amac›, bas›n özgürlü¤ü-
nü ve bu özgürlü¤ün kullan›m›n› düzenlemektir." 5187 say›l› ye-
ni kanunun "Bas›n özgürlü¤ü" bafll›kl› 3. maddesinde bas›n özgür-
lü¤ü flöyle aç›klan›yor. 

"Bas›n özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, elefltirme, yo-
rumlama ve eser yaratma haklar›n› içerir. Bas›n özgürlü¤ünün
kullan›lmas› ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun
olarak; baflkalar›n›n flöhret ve haklar›n›n, toplum sa¤l›¤›n›n ve ah-
lak›n›n, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenli¤i ve toprak
bütünlü¤ünün korunmas›, Devlet s›rlar›n›n aç›klanmas›n›n veya
suç ifllenmesinin önlenmesi, yarg› gücünün otorite ve tarafs›zl›¤›-
n›n sa¤lanmas› amac›yla s›n›rlanabilir." 

Maddede Anayasada güvence alt›na al›nm›fl olan bas›n özgürlü-
¤ü kavram› tekrarlan›yor, kanunun amac› vurgulan›yor. Bas›n öz-
gürlü¤ü kavram› ve bu özgürlü¤ün s›n›rlar›n›n ne oldu¤u Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nin 10. maddesi ile Anayasan›n 26 ve
27. maddeleri dikkate al›narak belirlenmifltir. 

Yeni Bas›n Yasas›'ndaki bir baflka olumlu de¤ifliklik ise haber kay-
naklar›n›n gizlili¤i konusudur. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
kararlar› dikkate al›narak yeni bir düzenleme yap›ld›. Gazeteciler
haber kaynaklar›, bilgi veya belgeleri aç›klamayacaklard›r, bu ko-
nuda tan›kl›¤a zorlanmayacaklard›r. Bu düzenleme hem gazete-
cileri hem de haber kaynaklar›n› korumaya yöneliktir. Yasan›n
12. maddesinin bafll›¤› "Haber kayna¤›"d›r. Maddeye göre: "Süre-
li yay›n sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil
her türlü haber kaynaklar›n› aç›klamaya ve bu konuda tan›kl›k
yapmaya zorlanamaz."



2000'li Y›llar›n Bafl›nda 

Türkiye'de ifade özgürlü¤ü dikkate al›narak uyum yasalar› çerçe-
vesinde düzenlemelere geçildi. 

3 Ekim 2001 tarihli 4709 say›l› yasa ile Anayasada de¤ifliklik ya-
p›ld›. "Düflünceyi aç›klama ve yayma hürriyeti" (Madde 26), "Bi-
lim ve sanat hürriyeti" (Madde 27) ile "Bas›n hürriyeti" (Madde 28)
bafll›kl› maddeler ifade özgürlü¤ü dikkate al›narak yeniden dü-
zenlendi. 26. maddede yer alan "Düflünceyi aç›klama ve yayma
hürriyeti" A‹HS'nin 10. maddesindeki "‹fade Özgürlü¤ü"ne paralel
düzenlemedir.

Kabul edilen 5187 say›l› yeni Bas›n Kanunu'nun 1. maddesi yasa-
n›n amac›n›, bas›n özgürlü¤ünü ve bu özgürlü¤ün kullan›m›n›
düzenliyor. "Bas›n özgürlü¤ü" bafll›kl› 3. madde A‹HS 10. madde-
sinden al›nd›. Hatta bas›n özgürlü¤ünün bilgi edinme, yayma,
elefltirme ve eser yaratma haklar›n› da içerdi¤i maddede kabul
edildi. Bas›n özgürlü¤ünün s›n›rland›r›lmas› ile ilgili say›lan öl-
çütler 10. maddenin ikinci paragraf›ndan al›nan s›n›rland›rmala-
r›n ayn›s›d›r.

Yeni Bas›n Yasas› A‹HS 10. maddesini kanun maddesi haline ge-
tirdi. Dolay›s›yla bas›n özgürlü¤ü iç hukuk mevzuat›nda herkesin
ifade özgürlü¤ü anlam›nda korunan temel bir insan hakk› olarak
tan›nd›. 

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak Anayasada yap›lan de¤i-
fliklikler ifade özgürlü¤ünü olumlu yönde etkiledi. Anayasan›n
28. maddesinde düzenlenen "Bas›n Özgürlü¤ü" hakk›n›n A‹HS'
nin 10. maddesinden yararlan›larak yeniden düzenlenmesine ça-
ba gösterildi. 

Ama 2003'ün ilk alt› ay sonras› yeniden ifade özgürlü¤ü konusun-
da dikkat çekici bir Bakanlar Kurulu karar› daha vard›r. 

Bakanlar Kurulu "Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n Üstlenilmesine
‹liflkin Türkiye Ulusal Program›n›n Uygulanmas›, Koordinasyonu
ve ‹zlenmesine Dair Karar"›n› 23 Haziran 2003'te kabul etti. 
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Buna göre hükümetin tarih vererek Haziran 2004'e kadar gerçek-
lefltirmeyi aç›klad›¤› siyasi kriterlerin bafl›nda yine "Düflünce ve
‹fade Özgürlü¤ü" yer ald›. 2. Ulusal Program diyebilece¤imiz bu
karara göre hükümet ifade özgürlü¤üne verdi¤i önemi flöyle ifade
ediyor: 

"‹fade özgürlü¤ünün evrensel de¤erlere dayal› oldu¤unu ve Avru-
pa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi 10. maddesi çerçevesindeki toprak
bütünlü¤ü ve ulusal güvenli¤in korunmas›n› da öngören ölçütler
ile laik ve demokratik Cumhuriyeti, üniter devlet yap›s›n› ve milli
birli¤i koruma kriterleri temelinde bir yandan geniflletilmesine, di-
¤er yandan da sürdürülmesine öncelik ve önem vermektedir."

‹fade özgürlü¤ü konusunda çizilen yol haritas›na göre: 

• ‹fade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› belirleyen mevzuat Avrupa ‹n-
san Haklar› Sözleflmesi'ne ve özellikle Sözleflme'nin 10, 17 ve
18. maddelerinin lafz›na ve ruhuna uygunlu¤u bak›m›ndan
gözden geçirilecek,

• ‹fade özgürlü¤ü alan›n› geniflleten yasal ve idari de¤iflikliklerin
etkin uygulamas› sa¤lanacak, 

• Bas›n özgürlü¤ünün evrensel standartlarda uygulanmas› için
gerekli tedbirler al›nacak,

• Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamda geleneksel olarak kullan-
d›klar› farkl› dil ve lehçelerde yay›n yap›lmas› veya farkl› dil ve
lehçelerin ö¤renilmesine iliflkin hükümler hayata geçirilecek,

• Uygulamada yeknesakl›¤›n sa¤lanmas› amac›yla, yarg› men-
suplar›n›n insan haklar›, A‹HS ve A‹HM içtihad› konusunda yü-
rütülen e¤itim programlar› yayg›nlaflt›r›larak sürdürülecek.

Bir bak›ma Bakanlar Kurulu karar›nda da vurguland›¤› gibi, de-
mokratik ve laik, bilgi ça¤›n› yakalam›fl, güçlü ve refah içinde ya-
flayan ça¤dafl bir hukuk devleti olmak için aç›klanan yol haritas›n-
daki görevlerin yerine getirilmesi gerekti¤i "gelecek kuflaklara kar-
fl› tarihi bir sorumluluk" olarak görülmüfltür. 



2004 ve 2005: ‹fade Özgürlü¤ü Kriz Zamanlar› 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2000 y›l›nda Krakov'da
gerçeklefltirdi¤i 12 fiubat 2004 tarihli 872. Bakan Vekilleri toplan-
t›s›nda kabul edilen "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Medya-
daki Politik Tart›flma Özgürlü¤ü Üzerine Deklarasyon"una göre;
‹nsan Hak ve Temel Özgürlüklerinin Korunmas›na ‹liflkin Sözlefl-
me (A‹HS) "özgürlüklerin ve haklar›n korunmas›na en temel ens-
trüman"d›r. 

Tüm üye ülkelerin ço¤ulcu demokrasilerin temel prensibi olan,
insan haklar›na sayg› ve hukukun üstülü¤ü konusunda yükümlü-
lükleri vard›r. 11 Ekim 1997'de hükümet baflkanlar›n›n kat›ld›¤›
Strasbourg'daki 2. Zirve'de bu ilkeler tekrarland›. 

Bu arada 2005 y›l› için en önemli olaylardan birisi de "kriz za-
manlar›nda" ifade özgürlü¤ü konusuydu. 

Kitle ‹letiflim Politikas› 7. Avrupa Bakanlar Konferans› 10-11 Mart
2005 tarihlerinde Kiev'de yap›ld›. Bakanlar›n onay›na sunulan
belgeler, Avrupa Konseyi'ne üye olan 46 devletin uzmanlar›nca
haz›rland›. 

"Kriz Zamanlar›nda ‹fade ve Haber Alma Özgürlü¤ü" hakk›nda
Avrupa Konseyi Kitle ‹letiflim Yürütme Komitesi'nce Türkiye'nin
rapor haz›rlamas› karar› al›nm›flt›. Bu karara göre istenilen rapor
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uluslararas› ‹liflkiler Dairesi'nce
haz›rland›. 

Konferans›n as›l temas› ise "Bütünleflme ve Çeflitlilik" idi. Avrupa
medya ve iletiflim politikalar› üzerine "siyasal bildiri"nin birinci alt
bafll›¤› "Kriz Zamanlar›nda ‹fade ve Haber Alma Özgürlü¤ü", ikin-
ci alt bafll›k ise "Küreselleflme Sürecinde Kültürel Çeflitlilik ve
Medya Ço¤ulculu¤u", üçüncü alt bafll›k ise "Bilgi Toplumunda ‹n-
san Haklar› ile Medya ve Yeni ‹letiflim Hizmetlerinin Düzenlen-
mesi" idi. 

Ukrayna'n›n baflkentinde yap›lan bu toplant›da Siyasal Bildiri'ye
kat›lan üye devletlerin bakanlar›, "Avrupa'n›n yap› tafllar›ndan en
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önemlisi olan insan haklar›n›, demokrasiyi ve hukuk devletini ko-
ruma ve gelifltirmede, bilgi toplumunda ço¤ulcu bir ortam›n gelifl-
tirilmesi, toplumlar› etkileyen de¤iflikliklerde farkl› kültürel ve di-
ni unsurlar aras›nda anlay›fl›n gelifltirilmesi, insan haklar›n›n ko-
runmas›n›n yan› s›ra ifade özgürlü¤ünün, ço¤ulculu¤un ve ileti-
flim hizmetlerinin çeflitlili¤inin teflvik edilmesi, bu amaçlar› gelifl-
tirirken Avrupa Konseyi'nin Avrupa çap›nda tek organizasyon
olarak ortak standartlar›n oluflmas›ndaki önemini" vurgulad›lar. 

Konferansa damgas›n› vuran temel hak, düflünce ve ifade özgür-
lü¤üdür. Kitle ‹letiflim Politikas› 7. Avrupa Bakanlar Konferan-
s›'nda kabul edilen Siyasi Bildiri'de insan haklar›, demokrasi, hu-
kukun üstünlü¤ü ve özellikle ifade ve haber alma özgürlü¤ü gibi
Avrupa yap›s›n›n temelini oluflturan ana de¤erlerinin korunma-
s›nda ve teflvik edilmesinde kararl› olunaca¤› kabul ediliyor. Top-
lum içinde etkin iletiflimi içeren ço¤ulcu bir kamu ortam›n›n olufl-
turulmas›nda medyan›n ve Avrupa ile di¤er bölgeler aras›nda
farkl› kültürel ve dini özelliklere sahip insanlar aras›nda ortak bir
anlay›fl›n gelifltirilmesinde Avrupa Konseyi'nin oynad›klar› temel
role vurgu yap›l›yor. 

Medyan›n ba¤›ms›zl›¤›n›n korunmas› ve siyasal makamlarca mü-
dahale edilmemesinin güvence alt›na al›nmas›n›n ihtiyaç oldu¤u
hat›rlat›l›yor. 

Toplumlar› etkileyen derin de¤ifliklikler dikkate al›narak; kültürler
aras› ve dinler aras› diyalogla gelifltirilebilecek karfl›l›kl› anlay›fl›n
yan› s›ra, özellikle insan haklar›n›n korunmas› ve desteklenmesi,
bilgi, fikir ve düflüncenin serbest dolafl›m›, ço¤ulculuk ve bilginin
çeflitlili¤i, bilgi ve kültürlere eriflim gibi unsurlara iliflkin olarak de-
¤iflikliklerin olumlu etkilerini iletiflim araçlar› sayesinde gelifltir-
mek amac›yla, Siyasal Bildiri'ye ek üç karar ve Eylem Plan› be-
nimsendi. 

"Kriz Zamanlar›nda ‹fade ve Haber Alma Özgürlü¤ü" 1 Numaral›
Karar olarak kabul edilip, konuyla ilgili ilkeler s›raland›: Kriz za-
manlar›nda özellikle ifade özgürlü¤ü korunacak, kamu otoritele-



ri kamuoyuna bilgi aktaracak, gazetecilerin çal›flmalar›na yap›lan
her türlü müdahale istisna olarak kalacakt›r. As›l olan uluslarara-
s› belgelerde kabul edilen koflullara s›k› s›k›ya uyularak gazeteci-
lerin rahat çal›flmas› sa¤lanacakt›r. ‹fade özgürlü¤üne ve gazete-
cilerin serbest ve engellenmemifl bir flekilde mesleklerini yapma-
lar›na karfl› kriz zamanlar›nda daha fazla ve yayg›n olarak gerçek-
lefltirilen sald›r›lar k›nanmaktad›r. 

Kriz zamanlar›nda ifade özgürlü¤ünün teminat alt›na al›nmas›n-
da tüm devletler kararl› olmal›d›r. Bakanlar Konferans›'nda kabul
edilen ilkeye göre; gazetecilerin güvenliklerine karfl› bir engel ve
tehdit olmaks›z›n, kriz durumlar›na iliflkin özgür ve ba¤›ms›z bir
flekilde haber aktarabilmelerine ve bu hakk›n ilgili uluslararas›
belgelerde düzenlenen k›s›tlamalar›n ötesinde herhangi bir k›s›t-
lamaya gidilmesi olas›l›¤› dahi olmaks›z›n kullan›lmas› üzerinde
mutab›kt›rlar. Devletlerin bakanlar› bu mutabakat› imzalar›yla te-
yit etmifllerdir. 

Gazetecilere karfl› tüm fliddet olaylar› araflt›r›lacakt›r. Tüm riskle-
rin en uygun flekilde azalt›lmas› için tüm önlemler al›nacakt›r. Bir
üye devletin medya çal›flanlar›n›n di¤er bir üye devletin toprakla-
r›ndaki kriz durumlar›n› haber yaparken, kendi güvenlik veya öz-
gürlüklerine karfl› bir tehditle karfl›laflt›klar› durumlara çözüm bul-
mak için Avrupa düzeyinde iflbirli¤i yap›lmas›nda herkes muta-
b›kt›r. Hatta yasalar veya ç›kar›lmas› düflünülen yasalar bu muta-
bakata göre düzenlenecektir. 

Özellikle kriz zamanlar›nda ortaya ç›kan ve gazetecilerin çal›flma
koflullar›n› ortadan kald›ran kamu otoritelerinin s›n›rland›rmalar›,
ancak halk›n haber alma hakk› ve ifade özgürlü¤ü korunarak afl›-
labilir.

Mutab›k kald›klar›na göre; hedefleri güçlü ve ba¤›ms›z bir kamu
hizmeti yay›nc›l›¤›n›n tesis edilmesidir. Özgür haber ak›fl›, ulusal,
bölgesel ve yerel düzeylerde medya ço¤ulculu¤u için harcanan
çabalarla birlikte yürütülmelidir. 
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A‹HS'de belirlenen temel hak ve özgürlüklerin gerçekleflmesi için
kültürel çeflitlili¤in önemi kabul edildi. Devlet Bakanlar› kültürel
ço¤ulculu¤u sa¤lamak amac›yla; ulusal az›nl›klara mensup kiflile-
rin medyaya eriflimlerini teflvik etmek amac›yla anlaflt›lar. Bunun
için Avrupa Konseyi'nin koydu¤u standartlara sayg› göstermek ve
uygulamak amac›yla ülkeler kendi uygulamalar›n› yeniden göz-
den geçireceklerdir. 

Ekonominin küreselleflmesiyle; medyada artan "yo¤unlaflma" ulu-
sal düzeyde ve Avrupa'da dikkatle izlenmelidir. Artan bu yo¤un-
laflmaya karfl›l›k; devlet bakanlar› ifade ve haber alma özgürlü¤ü-
nün demokratik bir toplumda tam olarak uygulanmas› için, med-
ya ço¤ulculu¤unun önemini özellikle vurgulamaktad›rlar. Medya
yo¤unlaflmalar›n›n ço¤ulculuk üzerindeki potansiyel zararl› etki-
lerini engellemek gereklidir. 

Medyada ve özellikle az›nl›k statüsünde bulunan topluluklara hi-
tap eden medyada, az›nl›k gruplar›na ait kiflilerin ç›karlar›na ve
kültürler aras› diyalogun yarar›na özel önem göstererek kültürel
ve dilsel çeflitlili¤in sa¤lanmas› ve gelifltirilmesi konusunda herke-
sin kararl› davranmas› kararlaflt›r›ld›. 

Sadece ulusal düzeyde de¤il, Avrupa Konseyi'nde dikkate de¤er
kararlar al›nmas›nda katk› sa¤layan belgeler üreten Radyo ve Te-
levizyon Üst Kurulu Uluslararas› ‹liflkiler Dairesi'nin çal›flmalar›
önümüzdeki y›llarda çok daha fazla önem kazanacak. 

Yay›nlanan Kiev kararlar› içinde "yo¤unlaflma" ve "say›sal ortam-
da" yay›nc›l›k konusundaki kararlar ise flöyle: 

• ‹fade özgürlü¤ü ve haberin özgürce akmas›n› korumakla ken-
dini sorumlu sayan bir Pan-Avrupa Örgütü olarak Avrupa Kon-
seyi'nin, Avrupa'daki medya yo¤unlaflmalar›n›n ulus ötesi yön-
lerini ifade etmekte oldu¤u kadar medya yo¤unlaflmalar›, dü-
zenlemeler ve bunlarla ilgili di¤er yönlerin ele al›nd›¤›, karfl›-
l›kl› bilgi ve deneyim de¤iflimi konular›nda uygun bir zemin
oluflturdu¤unu not ederek; 



• Kültürel çeflitlilik ve medya ço¤ulculu¤u gibi temel kamu ç›kar›
amaçlar›n›n say›sal ortamda korunmas›n›n gerekti¤ine inanarak; 

• Bir sosyal tutarl›l›k unsuru, kültürel çeflitlili¤in bir yans›mas› ve
herkesin eriflebildi¤i ço¤ulcu iletiflimin temel bir faktörü olarak
kamu hizmeti yay›nc›l›¤›n›n say›sal ortamda özellikle önemli
bir role haiz oldu¤una da inanarak; 

• Medya ço¤ulculu¤unun garanti alt›na al›nmas› ve gelifltirilme-
sinin önümüzdeki y›llarda medya alan›ndaki ulusal politikala-
r›n merkezi amaçlardan birini teflkil etmesini sa¤lama sorumlu-
lu¤unu üstlenir. 

Kamu hizmeti yay›nc›lar›n›n özellikle kültürel çeflitlilik ve medya
ço¤ulculu¤una katk›da bulunmalar›n› sa¤lamak amac›yla etkin
bir biçimde görevlerini baflarabilmeleri için "hukuki, mali ve tek-
nik flartlar›n sa¤lanmas› sorumlulu¤unu" devlet bakanlar› üstlen-
mifltir. 

Kamu yarar› için kamu hizmeti veren yay›nc›lar›n artmas› isteni-
yorsa; hukuk bu amaçlar için kullan›lacak, yasalar da bu amaca
hizmet edecektir. 

Al›nan bu kararlar çerçevesinde yaz›l› bas›nda olsun, radyo ve te-
levizyonlarda olsun veya yeni iletiflim hizmetlerinde olsun; kültü-
rel de¤iflimlerin ve özgür haber ak›fl›n›n kolaylaflt›r›lmas› amac›y-
la devletler "çeflitlendirilmifl içeri¤in üretim ve da¤›t›m›n›n, arfliv-
lerinin de dahil edilmesi yoluyla teflvik edilmesi üzerinde" anlafl-
m›fllard›r. 

2008 Y›l› ‹lerleme Raporu ve Bafla Dönüfl

Avrupa Komisyonu'nun 1997'den beri Avrupa Parlamentosu için
düzenli olarak haz›rlad›¤› ve 1 Ekim 2007 ile 2008 y›l›n›n Ekim
ay›n› kapsayan 5 Kas›m 2008 tarihli "Türkiye 2008 ‹lerleme Rapo-
ru (com(2008) 674)" aç›kland›. 

‹fade özgürlü¤ü aç›s›ndan içinde bulundu¤umuz durum, tam an-
lam›yla bafla dönüflün raporu oldu. 
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Aral›k 1999 Helsinki'de Avrupa Konseyi taraf›ndan Türkiye'ye
aday ülke statüsü verilmifl ve bu karara göre 2005 y›l› Ekim ay›n-
dan itibaren Türkiye ile kat›l›m müzakerelerine Ekim 2005'te bafl-
lanm›flt›.

Asl›nda en önemli hatalardan birisi uyum yasalar›yla yasal düzen-
lemelerin bitti¤inin düflünülmesidir. Türkiye hakk›ndaki 2003 Y›-
l› ‹lerleme Raporu'nun önemi fluydu: "2003 Y›l› ‹lerleme Raporu
Türkiye'nin yol haritas›nda bulundu¤u noktay› göstermektedir.
Belki de Türkiye'yi 'tam üyelik müzakerelerinin' bafllang›ç nokta-
s›na ulaflt›ran son kilometre tafl›d›r. Önemi budur." ‹lerleme Rapo-
runun aç›klanmas›ndan9 itibaren yani 2003'ten 2008'e kadar ge-
çen sürede olup bitenler, hiç de demokrasi, insan haklar› ve ifade
özgürlü¤ü bak›m›ndan övünülecek bir tablo ortaya ç›karmad›. 

Türkiye hakk›ndaki ‹lerleme Raporlar›n›n tümünde yer alan "Siya-
si Kriterler" 2008 raporunda da en çok tart›fl›lan bölüm oldu. Tür-
kiye'nin demokrasiyi güvence alt›na alan kurumlar›n›n istikrar›,
hukukun üstünlü¤ü, insan haklar› ve az›nl›klar›n korunmas› konu-
lar›n› içeren Kopenhag Siyasi Kriterleri'ni karfl›lamaya yönelik
"durumunun" de¤erlendirmesidir asl›nda. Bir baflka deyiflle bafla
dönüflün serüvenidir.

2008 Y›l› ‹lerleme Raporu'nda flöyle yaz›l›: 

"Türkiye, davalar›n ço¤unlu¤unda A‹HM'nin son kararlar›na uy-
mufltur. Bununla beraber, önemli miktarda A‹HM karar› Türkiye
taraf›ndan yerine getirilmeyi beklemektedir. Bu durum bazen, ge-
nel yasama önlemleri gerekmesinden kaynaklanmaktad›r. Örne-
¤in, A‹HM karar›n›n ard›ndan ulusal sürecin yeniden bafllat›lma-
s›n› baz› durumlarda önleyen yasal hüküm halen yürürlüktedir.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu durumun devam etmesinin
Türkiye'nin A‹HS'den kaynaklanan yükümlülüklerinin aç›kça ih-
lali oldu¤unu kaydetmifltir. Ayr›ca, Türkiye vicdani nedenlerle as-

9 ‹lkiz, Fikret, "Türkiye ‹çin ‹lerleme Raporu 2003 – Notlar", Güncel Hukuk Dergisi,
Say› 1, Ocak 2004, s. 20-23.



kerlik hizmetini yerine getirmeyi reddeden kiflilerin adli kovufltur-
maya tabi tutulmas› ve tekrar cezaland›r›lmas›n› önleyen yasal
tedbirleri almam›flt›r. Bakanlar Komitesi'nde gerekli yürütme ön-
lemlerinin al›nmas›n› bekleyen di¤er davalar, güvenlik kuvvetle-
rinin faaliyetlerinin kontrolü, ihlallere karfl› etkin tazminatlar ve
ifade özgürlü¤ünün k›s›tlanmas›yla ilgilidir." 

‹fade özgürlü¤ü konusunda ise 2003 ‹lerleme Raporu'ndan günü-
müze de¤iflmeyen hem eski TCK'nin 159. maddesinin bafl›m›za
açt›¤› sorunlar hem de yeni Türk Ceza Kanunu'nun 301. madde-
si ile ilgili sorunlar sürdü. Raporda, 301. madde hakk›nda dava
aç›lmas›n› Adalet Bakan›'n›n ön iznine ba¤layan yasal de¤iflikli¤e
de¤iniliyor. 

‹fade özgürlü¤ünde de bafla döndü¤ümüzü kan›tlayan sorun ola-
rak "ifade özgürlü¤ü", 301. madde ve Türk Ceza Kanunu'nun so-
runlu maddeleri hakk›ndaki 2008 ‹lerleme Raporu'ndaki tespitler
flöyledir: 

"Eylül ay› itibariyle 257 dosyay› ön izin için Adalet Bakan›'na ha-
vale etmifllerdir. Ön izin alma koflulu, soruflturma aflamas›nda ya
da adli ifllemleri bafllayan davalar için uygulanmaktad›r. Adalet
Bakan›, Eylül ay› itibariyle 163 dosyay› incelemifl ve 126 dosya ile
ilgili ifllemlerinin bafllat›lmas›na izin vermemifltir. 

Ancak 301. maddenin içeri¤i büyük oranda ayn› kalm›fl ve izin al-
ma koflulu, maddenin siyasi amaçlarla kullan›labilece¤i ihtimali-
ni ortaya ç›karm›flt›r. Adalet Bakan› bugüne kadar 37 dosya ile il-
gili soruflturma ifllemlerine devam edilmesi iznini verdi. Bu dosya-
lardan biri, Ermeni kökenli Türk gazeteci Hrant Dink'in öldürül-
mesinden k›sa süre sonra Ermeni meselesi hakk›nda aç›klamalar
yapan bir Türk gazeteci hakk›nda aç›lan davaya aittir. Ayr›ca, Türk
Ceza Kanunu'nun daha önceki 159. maddesi kapsam›nda Adalet
Bakan›'n›n verdi¤i izinlere iliflkin yasal belirsizlik mevcuttur.

‹fade özgürlü¤ünü k›s›tlayan di¤er hükümler, endifle kayna¤› ol-
maya devam etmektedir. Örne¤in, kamu düzenine karfl› ifllenen
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suçlar› cezaland›ran Türk Ceza Kanunu'nun 215, 216 ve 217.
maddeleri ve Terörle Mücadele Kanunu, Kürt meseleleri hakk›n-
da fliddet içermeyen görüfllerini ifade edenlere karfl› uygulanarak
dava aç›lmas›na ve bu kiflilerin hüküm giymesine yol açm›flt›r.
Türk hâkim ve savc›lar›, özellikle Kürt ba¤lant›l› meselelerde "flid-
dete teflvik" ve "kamu menfaati"ne iliflkin hükümleri genifl bir fle-
kilde yorumlamaktad›rlar. Bu durum, Avrupa ‹nsan Haklar› Mah-
kemesi'nin ifade özgürlü¤ü ile ilgili içtihat hukukuna ayk›r›d›r ve
özellikle fliddet içeren ve içermeyen görüfller aras›nda ayr›m ya-
p›lmas›nda eksikliklerin bulundu¤una iflaret etmektedir. 

Ayr›ca, yarg›lamas› devam eden davalarla ilgili bas›nda ç›kan ha-
berler, Türk Ceza Kanunu'nun 288. maddesi (adil yarg›lamay› et-
kilemeye teflebbüs) ya da Türk Bas›n Kanunu kapsam›nda sorufl-
turma bafllat›lmas›na ve mahkemede hüküm giyilmesine yol aç-
m›fllard›r. Benzer flekilde, vicdani ret hakk›na iliflkin kamuya yö-
nelik yap›lan aç›klamalar, Türk Ceza Kanunu'nun 318. maddesi
(halk› askerlikten so¤utmak) uyar›nca yarg› sürecine tabi tutul-
maktad›r. Öte yandan, özellikle yolsuzluk iddialar› ve terörle mü-
cadeleye iliflkin bas›n haberlerinin sonras›nda üst düzey makam-
lar medyay› güçlü bir flekilde elefltiren beyanlarda bulunmufllard›r."

‹fade özgürlü¤ü alan›ndaki geliflmeler ya da bafla dönülmesi ile il-
gili ‹lerleme Raporu'ndaki flu tespite kat›lmamak mümkün mü-
dür? 

"Genel olarak, 301. maddede yap›lan de¤ifliklik ile Kat›l›m Ortak-
l›¤›'n›n bir önceli¤i olan ifade özgürlü¤ünü güçlendirecek tedbir-
ler al›nmas› çal›flmalar›nda belirli bir ilerleme kaydedilmifltir. Öte
yandan, maddede yap›lan de¤iflikli¤in yeterli olup olmad›¤›, an-
cak uygulaman›n tutarl› bir flekilde izlenmesiyle ortaya ç›kacakt›r.
Buna ek olarak, ifade özgürlü¤ünün yasalarda ve uygulamada
tam olarak sa¤lanmas› için Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi içtihat hukukuyla uyumlu daha
fazla yasal reform yap›lmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Bas›na ve
elektronik medyaya yönelik bask›lar›n karfl›s›nda, bas›n özgürlü-



¤üne tam sayg› sa¤lanacak bir ortam›n temin edilmesine ihtiyaç
duyulmaktad›r." 

‹lerleme Raporu'nda yer alan bir di¤er sorunumuz ise Hrant Dink
Cinayeti davas› etraf›ndaki di¤er soruflturmalardan sonuç al›na-
mamas› gerçe¤idir. Rapordaki tespit fludur: "Parlamento düzeyin-
de, ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu, cezaevleri ve gözalt›
merkezlerinde iflkence ve kötü muamele ile gazeteci Hrant Dink
cinayetini soruflturma amac›yla iki Alt Komisyon kurulmufltur.
Hrant Dink cinayetinin soruflturulmas›na iliflkin olarak kurulan
Komisyon, raporunu Temmuz 2008'de tamamlam›flt›r. Sözkonu-
su raporda, emniyet güçleri ve jandarman›n cinayeti önlemede
ihmali, hatas› ve eflgüdüm eksikli¤i bulundu¤u sonucuna var›l-
m›flt›r. Bu bulgular uygun bir flekilde takip edilmelidir." 

Yay›n Yasaklamak Sorunu

Ça¤›m›zda kiflilerin bilgi edinmeleri, elde ettikleri bilgiyi yorum-
lamalar› ve bir baflkas›na ulaflt›rma hakk› ifade ve özgürlü¤ünün
sonucudur. Ayr›ca "özgür ve do¤ru haber dolafl›m›" insanlar için
hakt›r ve herkesin haber alma hakk› vard›r. ‹fade özgürlü¤ü tüm
hak ve özgürlüklerin "omurgas›"d›r. 

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nin 10. maddesine göre herkes
ifade özgürlü¤ü hakk›na sahiptir. Bu hak bilgi sahibi olmay› ve
hiçbir s›n›rlama olmaks›z›n bilgi ve fikirlerin al›nmas› ve paylafl›l-
mas› haklar›n› da içerir. ‹fade özgürlü¤ü hakk›n›n s›n›rlar› madde-
nin ikinci paragraf›nda gösterilmifltir. ‹fade özgürlü¤ü; demokratik
toplumlarda zorunlu önlemler olarak ulusal güvenli¤in, toprak
bütünlü¤ünün veya kamu güvenli¤inin, kamu düzenini koruma-
n›n, suçun önlenmesinin, sa¤l›¤›n ve ahlak›n, baflkalar›n›n flöhret
veya haklar›n›n korunmas›, gizli bilgilerin aç›klanmas›na engel
olunmas› veya adalet gücünün üstünlü¤ünün ve tarafs›zl›¤›n›n
korunmas› için kanunla ve belirli koflullarla s›n›rland›rabilir. 

O halde bas›n yay›n fiilleri için de Sözleflmenin 10. maddesinin
ikinci paragraf›nda yer alan s›n›rland›rmalar› kabul etmek uygun
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ve yeterlidir. Bu s›n›rland›rmalar geniflletilemez ve ço¤alt›lamaz.
S›n›rland›rmalar kanunla öngörülmelidir. Demokratik bir toplum-
da zorunlu olmal›d›r. 

1982 Anayasas›'n›n 25. maddesindeki düzenleme flöyledir: "Her-
kes, düflünce ve kanaat özgürlü¤üne sahiptir. Her ne sebep ve
amaçla olursa olsun kimse, düflünce ve kanaatlerini aç›klamaya
zorlanamaz; düflünce ve kanaatleri sebebiyle k›nanamaz ve suç-
lanamaz."

Anayasan›n 26. maddesi "Düflünceyi aç›klama ve yayma hürriye-
ti"ni düzenliyor. Herkes, düflünce ve kanaatlerini söz, yaz›, resim
veya baflka yollarla tek bafl›na veya toplu olarak aç›klama ve yay-
ma hakk›na sahiptir. 

Bas›n hürriyetinin hangi hallerde s›n›rland›r›laca¤› Anayasan›n 26
ve 27. madde hükümlerinde gösteriliyor.

26. maddenin ikinci f›kras›nda, bu hürriyetin "s›n›rland›rma" hal-
leri tek tek say›l›yor. Maddenin son f›kras›nda bu hürriyetin kulla-
n›lmas›nda uygulanacak flekil, flart ve usullerin "kanunla" düzen-
lenece¤i yaz›l›d›r. Anayasan›n 27. maddesi ise bilim ve sanat hür-
riyetidir. 

Anayasan›n "Bas›n hürriyeti" bafll›kl› 28. maddesi "sansür"ü yasak-
l›yor: "Bas›n hürdür, sansür edilemez." Bas›n hürriyetinin s›n›rlan-
d›r›lmas›nda 26 ve 27. madde hükümleri uygulan›r. 

28. maddenin 5. f›kras›na göre ise devletin iç ve d›fl güvenli¤i, ül-
kesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü tehdit eden veya suç
ifllemeye ya da ayaklanmaya veya isyana teflvik eder nitelikte 
bulunan haber veya yaz›y› yazanlar veya bast›ranlar veya ayn›
amaçla basanlar, baflkas›na verenler, bu suçlara ait yasa hüküm-
leri uyar›nca sorumlu olurlar. Yarg›ç karar›yla, yay›nlar›n da¤›t›m›
önlenebilir. Gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde de yasan›n
aç›kça yetkili k›ld›¤› merciin emriyle da¤›t›m önlenebilir. S›n›rlan-
d›rmalar bunlard›r. 



Anayasan›n 28. maddesinin 6. f›kras› ise flöyle: "Yarg›lama göre-
vinin amac›na uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belir-
tilecek s›n›rlar içinde, hâkim taraf›ndan verilen kararlar sakl› kal-
mak üzere, olaylar hakk›nda yay›m yasa¤› konamaz." 

‹flte "yay›n yasaklar›" Türkiye'de 2008 ve 2009 y›llar›ndan itibaren
son y›llarda en s›k baflvurulan yöntemlerden biri haline geldi. 

Anayasaya göre olaylar hakk›nda "yay›m yasa¤› konamaz". As›l
olan ilke budur. Olaylar hakk›nda yay›n yasa¤› koymak yasakt›r.
Sadece 28. maddenin 6. f›kras› bu ilkeye tek bir istisna getirmifltir.
Bu istisna ise "yarg›lama görevinin etkiden uzak tutulmas›" ama-
c›na yöneliktir. 

E¤er yaz›l›, görsel ve iflitsel yay›nlara "yay›m yasa¤›" konursa ba-
s›n yay›n özgürlü¤ü s›n›rland›r›lm›fl, ifade özgürlü¤ü ve halk›n ha-
ber alma hakk› k›s›tlanm›fl olur. Bunun anlam› t›pk› "sansür" gibi
a¤›r flekilde haber alma hakk›n›n önlenmesidir. 

Bu nedenle "yay›m yasa¤›" aç›klanan yarg›lama görevinin etkiden
uzak tutulmas› için Anayasan›n gösterdi¤i s›n›rlar içinde mahke-
me karar›na dayal› olarak verilebilir. Bu amaçla, s›n›rl› olarak çok
dar biçimde uygulanabilir. 

Da¤l›ca olaylar›ndan sonra; 23 Ekim 2007'de Devlet Bakan› ve
Baflbakan Yard›mc›s› imzal› yaz›da flöyle denilmiflti: 

"21.10.2007 tarihinde Hakkari'nin Da¤l›ca bölgesinde meydana
gelen terörist sald›r›larla ilgili olarak; kamu düzeni ve halk›n mo-
ral de¤erlerini olumsuz etkileyen, güvenlik güçlerine dönük zaaf
imaj› yayan, toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyen radyo ve te-
levizyon yay›nlar›n›n, toplumsal sorumlulu¤a ve duyarl›l›¤a uy-
gun yay›n anlay›fl› temelinde, güvenlik güçlerinin moral de¤erle-
rinin yüksek tutulmas›, toplumsal psikolojinin olumsuz etkilen-
memesi ve çocuklar›n ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla 3984
say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluflu ve Yay›nlar› Hakk›nda
Kanun'un 25. maddesi gere¤ince" durdurulmas›na karar veril-
mifltir." 
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Böylece hükümet; 2007 y›l›nda radyo ve televizyon yay›nlar› için
bu haberlerle ilgili olarak "yay›n durdurma" karar› verdi. 

"Yay›nlar›n men edilmesi" bafll›¤› alt›nda 3984 say›l› Yasan›n 25.
maddesinde yay›nlar›n nas›l durdurulaca¤› yaz›l›d›r. Maddeye
göre; yarg› kararlar› sakl› kalmak kayd›yla yay›nlar önceden de-
netlenemez ve durdurulamaz. 

Yani, önceden denetim ve durdurma hali sansürdür. Sansür ya-
sakt›r. Yasa¤›n istisnas› nedir? Maddeye göre; "ancak, milli güven-
li¤in aç›kça gerekli k›ld›¤› hallerde yahut kamu düzeninin ciddi
flekilde bozulmas› kuvvetle ihtimal dahilinde ise" Baflbakan veya
görevlendirece¤i bakan yay›n› durdurabilir. 

3984 say›l› RTÜK olarak bilinen kanun, radyo ve televizyon kuru-
lufllar›na Baflbakan ve onun görevlendirece¤i bakan›n yay›n dur-
durma karar›na karfl› itiraz hakk› tan›m›flt›r. Kanuna göre hükümet
karar›n›n iptali için dava açma "hakk›" vard›r. Kanuna göre, al›na-
cak bu tür bütün icrai, idari kararlar aleyhine Dan›fltay'da iptal da-
vas› aç›labilir. Dan›fltay bu davalara öncelikle bakar ve öncelikle
karara ba¤lar. Yürütmeyi durdurma talepleri hakk›nda da 48 saat
içinde karar verir.

Hükümetin bu karar›na bir televizyon kanal› itiraz etmifltir. Dan›fl-
tay 13. Dairesi 24 Ekim 2007'de bakan›n verdi¤i karar›n "yay›n›n
önceden durdurulmas›" niteli¤inde oldu¤una karar verdi. Dan›fl-
tay bu yay›n durdurma karar›n› "yasaklama" niteli¤inde gördü.
Hükümet karar›n›n kapsam ve s›n›rlar› aç›k, somut bir biçimde
belirlenmedi¤inden karar›n› durdurdu (2007/13688 say›l› karar).
Böylece; Hakkari'nin Da¤l›ca bölgesinde meydana gelen "terörist
sald›r›larla" ilgili olarak Devlet Bakan› taraf›ndan televizyon ve
radyo yay›nlar›n›n durdurulmas›na dair karar› yarg›dan geri dön-
dü. Bu karara hükümet itiraz etti. 

‹tiraz› inceleyen Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu'na göre;
"yay›n yasa¤› öngören idari ifllemlerin de yasaya dayal› olmas›,
yasada öngörülen amac› tafl›mas›, amaç ile bu amaca varmak için



öngörülen araç aras›nda makul bir dengenin bulunmas› zorunlu-
dur. Bu ba¤lamda 21.10.2007 tarihinde Hakkari'nin Da¤l›ca Böl-
gesi'nde meydana gelen terörist sald›r›n›n kamu düzenini ciddi
flekilde bozulmas›na neden olacak nitelikte bir olay oldu¤u husu-
sunda duraksama bulunmamaktad›r. Ancak, yukar›da da de¤inil-
di¤i üzere yay›n yasa¤›na iliflkin ifllemin hukuka uygun oldu¤u-
nun kabul edilebilmesi için yürütme organ›n›n bu konuda yasay-
la yetkilendirilmesi ve olayda yasada öngörülen nedenlerin ger-
çekleflmifl olmas› yeterli olmamakta, getirilen yasa¤›n ayn› za-
manda demokratik toplumun gereklerine ve ölçülülük ilkelerine
de uygun kullan›lmas› gerekmektedir". 

Bu nedenle Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu; Anayasa ve ya-
saya göre yürütme organ›na tan›nan "yay›nlar›n yasaklanmas›"
konusundaki yetkinin s›n›rlar›n›n afl›ld›¤›, böylece halk›n bir olay
hakk›nda bilgi edinme hakk›n›n tüm yollar›n›n kapat›ld›¤› ve "öl-
çülülük" ilkesinin ihlal edildi¤i sonucuna vard›. 

As›l olan halk›n gerçekleri ö¤renme hakk›d›r.

Prof. Dr. Çetin Özek'e göre halk›n gerçekleri ö¤renme hakk› var-
d›r. Gerçekten özgür haber dolafl›m›n›n varl›¤› demokratik siyasal
düzenin temel ölçütüdür ve özgür haber dolafl›m›n› engelleyen,
s›n›rlayan yasal düzenleme yap›lamaz, uygulama gerçeklefltirile-
mez. E¤er, özgür haber dolafl›m›n›n s›n›rland›r›ld›¤›, engellendi¤i
bir yasal düzenleme varsa "demokratik siyasal yap›" yok demek-
tir.10

En son Genelkurmay Baflkanl›¤› Askeri Mahkemesi 15 Ekim 2008
tarihli karar› ile günlük yay›mlanan Taraf gazetesinin 14 Ekim
2008 tarihli haberleri nedeniyle tüm yay›n organlar› için "yay›n
yapma yasa¤›" karar› verdi.

"Taraf gazetesinde 14 Ekim 2008 tarihinde yay›nlanan ve bilaha-
re di¤er bas›n yay›n organlar› taraf›ndan da kaynak gösterilerek
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kamuoyuna aktar›lan ve esasen çarp›t›lm›fl ve do¤rulat›lmam›fl
bilgilerle habere esas yap›lan askeri s›r niteli¤indeki gizli bilgi ve
belgelerin asker flah›slarca temin edilip bas›n yay›n organlar›na
s›zd›r›lmas› olay› hakk›nda soruflturma aç›lm›flt›r." 

Mahkeme soruflturmay› devletin güvenli¤ine ait belgelere iliflkin
oldu¤u gerekçesiyle yakalanan kiflilerin ifade tutanaklar›n›n ve bu
konudaki bilirkifli raporlar›n›n da incelenmesi veya müdafiiler /
avukatlar taraf›ndan örnek al›nmas› soruflturman›n amac›na tehli-
keye düflürece¤inden müdafilerin de dosyay› inceleme ve örnek
alma hak ve yetkisinin k›s›tlanmas›na karar verdi. 

Askeri Mahkeme ald›¤› "yay›n yapma yasa¤›" karar› ile "Genelkur-
may Baflkanl›¤›'nca bas›n ve yay›n organlar›na verilenler hariç ol-
mak üzere" soruflturma kapsam›nda PKK'ye karfl› icra edilen hare-
kata ait gizli nitelikteki bilgileri içiren her türlü belge ve dijital ka-
y›tlar›n yay›mlanmas›n› "yay›n yapma yasa¤›" ile yasaklad›. Ya-
sak, bu soruflturma bitene kadar sürecektir. Mahkeme Türk Ceza
Kanunu'nun 329. maddesinde belirtilen devletin güvenli¤ine ait
bilgileri aç›klamak suçunun do¤abilece¤i ihtimaline ve sorufltur-
man›n gizlili¤inin ihlalini de mümkün gördü¤ünden; söz konusu
soruflturma ile ilgili olarak tüm yaz›l› ve görsel bas›n ve medya ku-
rulufllar›n›n bu konuda bilgi edinme, yayma, elefltirme, yorumla-
ma faaliyetinin k›s›tlanmas›na karar verdi. Dayand›¤› Anayasal
kurallar ise Anayasan›n 13 ve 28. maddesi ile 5187 say›l› Bas›n
Kanunu Madde 3'ün 2. f›kras›ndaki s›n›rland›rma ölçütleridir. 

Yay›n yasaklar›, Anayasaya ve ifade özgürlü¤üne ayk›r›d›r. Gaze-
teciler "olaylar" hakk›nda kendi görev ve sorumluluklar› çerçeve-
sinde halk›n bilgi ve haber alma hakk› için "haber" yapmaktad›r.
Meydana gelen toplumsal olaylardan onlar› "sorumlu" saymak,
yap›lan haberleri "terör"le ilintilendirmek ve yasaklama ya da "so-
ruflturman›n gizlili¤ini ihlal edecek nitelikte" de¤erlendirmeye ta-
bi tutmak ve yay›nlanmadan "yay›n yasaklamak" Anayasaya, ya-
salara ve ifade özgürlü¤ü hakk›na ayk›r›d›r. Çünkü, yay›nlar› ya-
saklamak yasakt›r. 



Neden Bafla Döndük? 

Bakanlar Kurulu'nun 2003'te ald›¤› karara geri dönmekte yarar
vard›r11 (2003/5930 say›l› karar R.G. 25178 say› Mükerrer). Yuka-
r›da de¤inilen bu karar Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m süre-
cine ait Ulusal Program'›n hedefleri ve izlenmesi ile ilgilidir. 

Bu "izleme" karar›n›n "II- Siyasi Kriterler" bölümünde yer alan tes-
pitlere veya Bakanlar Kurulu'nun önüne görev olarak koydu¤u
"kriterlere" göre; "Türkiye'nin, 24 Mart 2001 tarihli Avrupa Birli¤i
Müktesebat›n›n Üstlenilmesine ‹liflkin Türkiye Ulusal Progra-
m›'nda öngörüldü¤ü flekilde temel hak ve özgürlükleri, demokra-
siyi, hukukun üstünlü¤ünü, insan haklar›n›, az›nl›klar›n korunma-
s› ve sayg› görmesi hususlar›ndaki düzenlemeleri güçlendiren ve
güvence alt›na alan kapsaml› anayasal ve yasal reformlar› gerçek-
lefltirmifltir". 

Öncelikle Bakanlar Kurulu 2003-2008 aras›nda bu anlamda de-
mokrasiyi, hukuk devleti ilkelerini, az›nl›klar›n korunmas›n› güç-
lendiren ve güvence alt›na alan kapsaml› anayasal ve yasal re-
formlar› gerçeklefltiremedi. Tam aksine; demokrasiye ve hukuk
devleti ilkelerine ayk›r› olarak kabul edilen "yasal" düzenlemele-
rin ço¤unlu¤u Anayasa Mahkemesi'nden geri döndü. 

2003-2008 döneminde aç›lan ve tart›flmalar yaratan ceza davala-
r› ço¤unluktad›r. Daha sonra A‹HM taraf›ndan hakk›m›zda verile-
cek karar›n ön habercisi niteli¤indeki iki örnek yeterli olacakt›r.
Hrant Dink'in alçakça öldürülmesi, devam eden davas›n›n seyri
ve etraf›nda olup bitenler demokrasi ad›na kayg› vericidir. Örnek-
lerden bir ikincisi ise Baflbakanl›¤a ba¤l› ‹nsan Haklar› Kurulu ta-
raf›ndan haz›rlanan "Az›nl›k Raporu" bilim özgürlü¤ü hiçe say›la-
rak bas›n toplant›s› s›ras›nda y›rt›ld› ve bu rapordan dolay› iki pro-
fesör hakk›nda ceza davas› aç›ld›. Türkiye'nin gündemi TCK Mad-
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de 301'den dolay› aç›lan davalarla meflguldür. K›saca; demokra-
si ve insan haklar› ad›na yap›lanlar›n hiçbirisi temel haklar› güç-
lendirmedi. Hiçbir hakk› hukuki güvence alt›na alamad›. 

2010 Y›l› Bas›n Özgürlü¤ü12

Bas›n özgürlü¤ünün ne durumda oldu¤unu 2010 y›l› Türkiye ‹ler-
leme Raporu'ndaki tespitle ifade etmek mümkündür: "Bas›n öz-
gürlü¤ü ve bas›nda ço¤ulculuk da dahil olmak üzere ifade özgür-
lü¤ü konusunda, aç›k ve serbest tart›flma sürmüfl ve genifllemifl ol-
makla birlikte s›n›rl› ilerleme kaydedilmifltir. Bununla birlikte,
Türk hukuku, A‹HS'ye ve A‹HM içtihad›na uygun flekilde ifade öz-
gürlü¤ünü yeterli ölçüde güvence alt›na almamaktad›r. Gazeteci-
lere karfl› aç›lan dava say›s›n›n fazlal›¤› ve internet sitelerine s›k
s›k getirilen yasaklar endifle konusudur. Bas›n üzerindeki gereksiz
siyasi bask›lar ve yasal belirsizlikler uygulamada bas›n özgürlü¤ü-
nü etkilemektedir."

Avrupa Parlamentosu'na ve Avrupa Konseyi'ne sunulan (Brüksel,
9 Kas›m 2010) Türkiye 2010 ‹lerleme Raporu, 2009 y›l›n›n Ekim
ay›n›n bafl›ndan 2010 y›l›n›n Ekim ay›na kadar olan dönemi kap-
s›yor. 

Raporun "Yarg› Alan›" bölümünde Hrant Dink cinayeti ve davas›
hakk›ndaki tespite özellikle de¤inmek gerekiyor: "Kamuoyu tara-
f›ndan bilinen baz› davalardaki soruflturmalar endifle yaratmaya
devam etmektedir. Bu durum, polis ve jandarman›n çal›flmalar›-
n›n gelifltirmesi ihtiyac›n›n yan› s›ra, polis ve jandarma ile yarg›
aras›ndaki çal›flma iliflkilerinin gelifltirilmesi ihtiyac›na da iflaret
etmektedir. A‹HM'nin Dink davas›na iliflkin 14 Eylül 2010 tarihli
Daire karar›, Türk makamlar›n›n Say›n Dink'in suikast›n› önleme-
de makul ölçüler çerçevesinde kendilerinden beklenebilecek her
fleyi yerine getirmemifl olduklar›n› ve Dink'in hayat›n›n korunma-

12 ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‹nsan Haklar› Hukuku Araflt›rma ve Uygula-
ma Merkezi, Bas›n ve ‹fade Özgürlü¤ü Sempozyumu, 10 Aral›k 2010, ‹.Ü. Merkez Bi-
na Doktora Salonu (Bu sempozyumda sunulan bildirinin özetidir).



s› konusundaki baflar›s›zl›¤a iliflkin etkin bir soruflturma sürdürül-
medi¤ini de¤erlendirmifltir. Dolay›s›yla, 2. maddenin (yaflama
hakk›) ihlali söz konusudur. Buna ilaveten, Mahkeme 10. madde
(ifade özgürlü¤ü) ve 2. maddeyle ba¤lant›l› olarak 13. maddenin
(etkili baflvuru hakk›) ihlal edildi¤ini tespit etmifltir. Türkiye, Daire
karar›n› temyiz etmeyece¤ini bildirmifltir."

‹lerleme Raporu'nun "ifade özgürlü¤ü" konusundaki baz› sat›r
bafllar› içinde bulundu¤umuz durumu özetliyor. Rapora göre;
Kürt meselesi, az›nl›k haklar›, Ermeni meselesi ve ordunun rolü
gibi hassas addedilen konularda giderek daha aç›k ve serbest ha-
le gelen tart›flmalar medya ve toplumda genifl ölçekte sürdü. Yine
rapora göre; "2008 y›l›n›n May›s ay›nda de¤ifltirilmesinin ard›n-
dan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesine dayan›larak
aç›lan birkaç dava bulunmaktad›r". Bu cümleden sonra gelen tam
tersi bir saptama ise raporda flöyle yaz›l›: "Öte yandan, halen
A‹HM'ye Türkiye taraf›ndan ifade özgürlü¤ünün ihlaline iliflkin
olarak çok say›da baflvuru yap›lmaktad›r." 

‹lerleme Raporu'na göre, TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen
hakaret suçu nedeniyle gazeteciler hakk›nda çok say›da ceza da-
vas› aç›l›yor ve mahkûmiyet kararlar› veriliyor. TCK'nin 301. mad-
desinde yer alan "Türklü¤e hakaret" düzenlemesi hâlâ suç say›l›-
yor. ‹fade özgürlü¤ünün k›s›tlanmas›nda, Türk Ceza Kanunu ile
özellikle Terörle Mücadele Kanunu ve Bas›n Kanunu s›k baflvuru-
lan kanunlar›n bafl›nda geliyor. 

Özellikle, Ergenekon davas› hakk›nda yay›n yapan gazetecilere
karfl› aç›lan çok say›da ceza davalar› endifle nedenidir. ‹lerleme
Raporuna göre; TCK'de yer alan "soruflturman›n gizlili¤ini ihlal"
(Madde 285) ile "adil yarg›lamay› etkilemeye teflebbüs" (Madde
288) suçlar›ndan dolay› gazeteciler hakk›nda 4.091 soruflturma
aç›lm›fl olmas› nedeniyle, bu durumun haberlerde "otosansür"e
yol açabilece¤i fleklinde bir tespit yap›lm›fl. Asl›nda uzun süre-
den beri medyada, birçok nedenle "otosansür" uyguland›¤› bir
gerçektir. 
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Aç›lan ceza davalar›n›n endifle yaratt›¤› konusundaki tespit do¤-
rudur. Çünkü Ekim 2010 tarihi itibariyle Milliyet gazetesi muha-
birleri hakk›nda 213 ceza davas› aç›ld›. 160 ceza davas›yla Radi-
kal ikinci, 124 ceza davas› ile Hürriyet gazetesi ise üçüncü s›ra-
dad›r.13 Radikal gazetesi muhabirleri hakk›ndaki aç›lm›fl 10 ayr›
ceza davas›nda 83 y›la kadar hapis cezas› isteniyor. Star gazetesi
muhabirleri hakk›ndaki 1500 savc›l›k soruflturmas›ndan 407'si ce-
za davas›na dönüfltü. Taraf gazetesi muhabirlerine soruflturman›n
gizlili¤ini ihlalden aç›lan dava say›s› 310'dur ve ayr›ca 285 dava
da sürüyor. Zaman gazetesi muhabirleri hakk›ndaki bine yak›n
savc›l›k soruflturmas›ndan 553'ü ceza davas›na dönüfltü. Yeni fia-
fak gazetesinin muhabirleri hakk›nda 350 savc›l›k soruflturmas› ve
95 ceza davas› vard›r. Vakit gazetesi muhabirlerine aç›lan 350 so-
ruflturmadan ise 200'ü ceza davas›na dönüfltü.

‹lerleme Raporu'na göre; "Buna karfl›l›k kamu düzenine (TCK'nin
214, 216, 217, 218 ve 220. maddeleri), devletin güvenli¤ine
(305. Madde) veya anayasal düzene (312 ve 314. maddeler) kar-
fl› suçlar› ve müstehcenli¤i (226. madde) içeren ve ayr›ca TCK'nin
318. maddesi (halk› askerlik hizmetinden so¤utmaya iliflkin) aç›-
lan soruflturma ve davalar" ise sürmektedir. 

Adalet Bakanl›¤›'n›n ifade özgürlü¤ünün hukuki çerçevesine ilifl-
kin olarak sürdürdü¤ü "gözden geçirme" çal›flmas›n›n henüz ta-
mamlanmad›¤› ve e¤er yasalarda de¤ifliklik yap›lmazsa veya iste-
nildi¤i gibi bir de¤ifliklik gerçekleflmezse 2011 y›l›nda bas›n öz-
gürlü¤ünün s›n›rland›r›lmas›ndaki sorunlar›n ç›¤ gibi büyüyece¤i
hakk›ndaki ‹lerleme Raporu'nun tespiti de do¤rudur.  

Rapora göre, Kürt meselesini tart›flan veya Kürtçe yay›n yapan ga-
zeteler üzerindeki bask› artm›flt›r. 2010 y›l› içinde Diyarbak›r'da-
ki Azadiya Welat gazetesinin yay›m› birkaç kez yasaklanm›fl ve
bu gazetede çal›flan gazeteciler terörizm propagandas› yapmak
suçlamas›yla hapis cezas›na çarpt›r›lm›flt›r. A‹HM, Ürper ve di¤er-

13 Ergin, Sedat, "Türk Bas›n› Üzerine Çöken Büyük Kâbus", Hürriyet, 14 Ekim 2010.



leri /Türkiye davas›nda, Türkiye'nin Terörle Mücadele Kanunu'
nun 6. maddesini revize etmesi gerekti¤ine karar verildi. 

‹lerleme Raporu'ndaki en önemli tespit: "Terörizmin, Terörle Mü-
cadele Kanunu'nda genifl tan›mlanmas› nedeniyle ifade özgürlü-
¤ü baflta olmak üzere temel özgürlüklerin kullan›m›ndaki k›s›tla-
malar endifle kayna¤› olmay› sürdürmektedir."

Rapor; "Nefret söylemleri ile ilgili olarak, Avrupa Konseyi Türki-
ye'ye, medyay› dini az›nl›klara sayg› konusunda bir etik davran›fl
kodu gelifltirmeye teflvik etmesini ve medya arac›l›¤›yla nefretin
k›flk›rt›lmas›n›n kovuflturulmas›n› tavsiye etmifltir." 

Raporda yer alan cümlelerle; "Bas›n özgürlü¤ü ile ilgili olarak,
bas›na yönelik siyasi sald›r›larla ilgili endifleler devam etmekte-
dir. Hükümeti elefltiren Do¤an Medya Grubu'na 2009 y›l›nda ve-
rilen vergi cezas›yla ilgili dava sürmektedir. Bas›n, bu davan›n
bafllamas›n›n ard›ndan haber yaparken kendi kendini s›n›rlamak-
tad›r. Askeri yetkililer de dahil, üst düzey yetkililer ve siyasetçiler
taraf›ndan gazeteciler hakk›nda çal›flmalar›yla ilgili davalar aç›l-
m›flt›r."

Önemli bir s›n›rland›rma nedeni olarak ortaya ç›kan bu durum,
"haber yap›l›rken" gazetecilerin kendi kendilerini sansürlemeleri-
ne neden olmakta ve giderek siyasi elefltiri yap›lmas› veya siyasi
konular hakk›ndaki görüfllerin serbestçe tart›fl›ld›¤› bir ortam yara-
t›lmas› yerine, bas›na otosansür egemen olmaktad›r. Bu tespitin
yan›nda, 2010 y›l›nda medya alan›nda yaflanan tekelleflmenin ya-
ratt›¤› ortamda medya çal›flanlar›n›n ifl ve çal›flma koflullar›nda
herhangi bir iyileflme söz konusu olmad›¤› gibi, aksine, gazeteci-
ler her an iflsiz kalma tehdidi alt›nda ve ifl güvencesinden yoksun
olarak çal›flmaktad›rlar. 

3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hak-
k›nda Kanun'un baz› maddelerinin yorumlan›fl tarz› ve yay›nc›la-
ra uygulanan yapt›r›mlar›n endifle uyand›rd›¤› raporda yaz›l›d›r.
RTÜK, Haziran ay›nda, Ermeni meselesi hakk›nda konuflan bir ya-
zar›n sözleri için ilgili kanala yay›n yasa¤› getirdi. 
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Ayn› flekilde internet sitelerinin ve özellikle May›s 2008 - Kas›m
2010 aras›nda Türkiye'den Youtube'a resmi eriflim sa¤lanamad›-
¤›, 5651 say›l› ‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlen-
mesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakk›nda Kanun'un, ifade özgürlü¤ünü s›n›rlad›¤› ve vatandaflla-
r›n bilgiye eriflim hakk›n› k›s›tlad›¤› belirtilmektedir. 

Sonuç olarak; bas›n özgürlü¤ü ve gazeteciler üzerindeki çok yön-
lü bask›lar fevkalade düflündürücüdür. Özellikle son dönemde
"gazeteciler hakk›nda aç›lan çok say›da davan›n mevcut olmas›"
endifle vericidir. Çünkü gazeteciler hakk›nda aç›lan soruflturmala-
r›n say›s› art›k binlerle ifade edilmektedir.  

Türkiye'de terörün neden olarak gösterildi¤i ve bu nedenle gerek-
siz ç›kar›lan yeni yasalarla yarat›lan s›n›rland›rmalar›n art›r›lmas›
yeni sorunlar üretecektir. Güvenlik nedeniyle özgürlüklerinden
vazgeçen bir ülkede, yak›nda tüm özgürlükler yitirilecektir. So-
runlar›n çözümü için getirilen çareler, çok k›sa sürede bambaflka
sorunlar yaratmaktad›r. 

Türkiye'de gazeteciler ifade özgürlü¤ünü s›n›rland›r›c› birçok ya-
sa nedeniyle cezaland›rma tehdidi ve ceza davas› riski ile görev-
lerini sürdürmeye çal›fl›yorlar. Hassas siyasi konular hakk›nda ve-
ya toplumda ilgi çeken politik meseleler üzerinde yaz› yazmak,
yorum yapmak haber yapmak daha bafl›ndan "risk" tafl›yor. Daha
yay›nlanmadan riskli bir ifl olup olmad›¤› tart›fl›l›yor ve belki de bu
tür haberlerin yay›nlanmas›ndan vazgeçiliyor. Otosansürün ege-
men oldu¤u bir ortamda, editöryal ba¤›ms›zl›¤›n bulunmad›¤› ça-
l›flma koflullar› potansiyel olarak gazeteciler için iflsiz kalma teh-
didini yarat›yor. 

Bir di¤er deyiflle medya art›k olup bitenleri görmüyor ve gördü¤ü-
nü de görmemezli¤e geliyor. Çünkü en yak›n tehdit, aç›lacak ce-
za davas›nda yarg›lanmak… Ya da iflsiz kalmak… 

Özellikle 2010 y›l› ve 2011 y›l›n›n bafllar›nda yaflanan olaylar
Türkiye'de bas›n özgürlü¤ünün içinde bulundu¤u durum aç›s›n-



dan endifle vericidir. 2010 y›l›nda gazeteciler hakk›ndaki ceza
davalar› ve hapisteki gazeteciler bas›n özgürlü¤ünün yeniden tar-
t›fl›lmas›na neden olmufltur. 

Gazeteci Ahmet fi›k ve Nedim fiener hakk›nda verilmifl olan tu-
tuklama kararlar›, Türkiye'de ifade özgürlü¤ünün bulunmad›¤› ve
bas›n özgürlü¤ünün ihlal edildi¤i hakk›nda kamuoyunda yayg›n
bir düflünce vard›r. Gazeteciler, Ahmet fi›k ve Nedim fiener hak-
k›ndaki tutuklama kararlar›n› protesto etmek için yürüyüfller dü-
zenlemifllerdir. 

Avrupa Parlamentosu'na ve Avrupa Konseyi'ne sunulan (Brüksel,
09 Kas›m 2010) Türkiye 2010 ‹lerleme Raporu'ndaki sat›r bafllar›
Türkiye'nin bas›n özgürlü¤ü bak›m›ndan içinde bulundu¤u duru-
mu göstermektedir. 

A‹HM, Ermeni kökenli Türk gazeteci F›rat (Hrant) Dink aleyhine,
Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki "Türklü¤ü afla¤›la-
mak" suçundan dolay› verilen mahkûmiyet karar› ile ifade özgür-
lü¤ünün ihlal edildi¤ine karar vermifltir. Ayr›ca F›rat Dink'in yafla-
m›n› korumakta baflar›s›z oldu¤u için Türkiye'nin Sözleflme'nin 2.
maddesini de ihlal etti¤ine karar vermifltir. A‹HM'nin Türkiye hak-
k›ndaki Dink karar›14 çok dikkat çekicidir. Özellikle ifade özgür-
lü¤ü aç›s›ndan çok önemlidir. Çünkü Türkiye için devletin pozitif
yükümlülü¤ü konusunda yol gösterici bir karard›r. 

A‹HM'nin Türkiye hakk›ndaki Dink karar›, ifade özgürlü¤ü konu-
sunda "devletin pozitif yükümlülü¤ünün ne oldu¤u" sorusuna ya-
n›t veriyor. Ermeni kökenli Türk gazeteci F›rat [Hrant] Dink aley-
hine, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde öngörülen "Türk-
lü¤ü afla¤›lamak" suçundan dolay› verilen mahkûmiyet karar›n›n
Sözleflme'nin 10. maddesini ihlal etti¤ine karar veren A‹HM, Yar-
g›tay'›n mahkûmiyet karar›n› onamas›ndan k›sa bir süre sonra
Dink'in üçüncü bir kifli taraf›ndan öldürülmüfl olmas› karfl›s›nda,

94 • ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN ON YILI

14 A‹HM 2. Daire, Türkiye - D‹NK karar›, No: 2668/07, Karar S›ra no: 13160, Tarih
14.09.2010.



GEÇM‹fiTEN GÜNÜMÜZE ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄Ü VE BASIN • 95

ulusal makamlar›n F›rat Dink'in yaflam›n› korumakta baflar›s›z ol-
malar› nedeniyle, Sözleflme'nin 2. maddesinin de ihlal edildi¤ine
karar vermifltir. 

Mahkeme, Dink davas›nda, somut olay›n özel koflullar›n›n Söz-
leflme'nin 10. maddesi çerçevesinde devletin pozitif yükümlülü-
¤ü bak›m›ndan irdelenmesinin gerekli oldu¤u görüflündedir. 

A‹HM karar›nda, F›rat Dink'i öldürmekle suçlanan kiflilerin konu
hakk›nda çok hassas olan afl›r› milliyetçi gruplara mensup oldu-
¤unu ve bu suçun haz›rl›¤›ndan aç›k biçimde haberdar olan gü-
venlik güçlerinin, bunu önlemeye dönük hiçbir önlem almad›kla-
r›n› hat›rlatm›flt›r.  

Sonuç olarak A‹HM'ye göre; "Bu aç›klamalar ›fl›¤›nda, mahkeme-
ye göre, F›rat Dink'in mahkûmiyet karar›n›n Yarg›tay taraf›ndan
onanmas› tek bafl›na ya da ilgiliyi afl›r› milliyetçi militanlara karfl›
koruma önlemlerinin yoklu¤u olgusuyla birlikte dikkate al›nd›-
¤›nda, Sözleflme'nin 10/1. maddesinde korunan ifade özgürlü¤ü-
ne müdahale niteli¤i tafl›maktad›r."

2011 Y›l› ve ‹nsan Haklar› Komisyonu Raporu 

Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar› komiseri Thomas Hammarberg,
27-29 Nisan 2011 tarihleri aras›nda Türkiye'yi ziyaretinin ard›n-
dan, 12 Temmuz 2011'de kamuoyuna aç›klanan "Türkiye'de ‹fa-
de Özgürlü¤ü ve Medya Özgürlü¤ü" Raporu'nu haz›rlad›.

Raporda komiser; "savc› ve mahkemelerin, ifade özgürlü¤ü üze-
rinde önemli bir cayd›r›c› etki oluflturan, henüz bas›lmam›fl bir ki-
taba el koyma karar›ndan derin kayg›" duydu¤unu ifade etmekte-
dir. Bu kayg›n›n haks›z olmad›¤› çok aç›kt›r. Ahmet fi›k olay›nda
da görüldü¤ü gibi bas›lmam›fl kitaplar›n bile teslim edilmesi isten-
di¤i için Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu Raporunda bu konuya
da de¤inilmifl. Komiserin bir di¤er endiflesi ise; "polisin ve yetkili
savc›n›n yapt›¤› soruflturman›n, münhas›ran Nedim fiener ve Ah-
met fi›k'›n gazetecilik faaliyetleri ve haber kaynaklar›yla ilgili ol-



mas›"d›r. Çünkü Türkiye'nin iç hukuk mevzuat›na göre; süreli ya-
y›n sahibinin, sorumlu müdür ve haberi yazan eser sahibi gazete-
ciler bilgi ve belge dahil her türlü haber kayna¤›n› aç›klamaya ve
bu konuda tan›kl›k yapmaya zorlanamaz (Bas›n Kanunu, Madde
12). Bu yasakla, gazetecileri koruyan bu madde ihlal edilmifltir.

Gazeteciler hakk›nda aç›lan soruflturma ve ceza davalar›n›n çok-
lu¤u "ana ak›m Türk medyas›nda büyük ölçüde otosansüre" ne-
den olmaktad›r. Haberlere göre; gazeteciler ve insan haklar› savu-
nucular›, gazetecilik faaliyetleri veya görüflleri nedeniyle; üçüncü
flah›slarca sald›r›ya u¤ramakta veya tehdit edilmektedirler.

19 Ocak 2007'de, Agos gazetesi genel yay›n yönetmeni Hrant
Dink'in öldürülmesinden sonra bu cinayetle ilgili olarak, Türk
makamlar›n›n Hrant Dink'in ifade özgürlü¤ünü, Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi'nin 10. maddesi uyar›nca sald›r›lara karfl› ko-
ruma konusundaki pozitif yükümlüklerini yerine getirmedi¤ine
iliflkin A‹HM karar›na Rapor'da önemle dikkat çekilmektedir.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin on y›l› aflk›n bir süredir,
Türkiye'nin ifade özgürlü¤ü ihlallerinde bulundu¤una iliflkin çok
say›da karar› göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye'nin benzer ihlalleri
etkin bir biçimde önleme konusunda gerekli "tüm tedbirleri alma-
d›¤›na iliflkin kayg›lar" devam etmektedir. Komiser, raporunda;
"ifade özgürlü¤ünün ve medya özgürlü¤ünün Avrupa demokratik
toplumlar›n›n geliflme ve ilerlemesinde hayati bir role sahip oldu-
¤unu vurgular. ‹fade ve medya özgürlü¤ü ço¤ulculu¤un ve diya-
loga aç›k olman›n, yani demokrasinin bafll›ca özelliklerinin üze-
rine infla edildi¤i sütunlard›r".

Gazeteciler kamuoyunun gözü kula¤›d›r, kamu bekçisidir. Bu
yüzden gazetecilere özel önem verilmelidir. Çünkü "Halk›, iktidar
ve nüfuz sahiplerini zor duruma düflürecek geliflmeler de dahil ol-
mak üzere, toplumdaki geliflmelerden haberdar eden bir 'kamu
bekçisi' olan medyaya özel bir önem verilmelidir. Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi'nin (...) içtihatlar›na göre, Avrupa ‹nsan Hak-
lar› Sözleflmesi'nin 10. maddesi ba¤lam›nda ifade özgürlü¤ünün,
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sadece olumlu karfl›lanan veya zarars›z görülen fikirleri de¤il, ay-
n› zamanda devleti veya toplumun herhangi bir bölümünü k›r›c›,
flok edici veya rahats›z edici fikirleri de kapsar".

Siyasetçilerin istemediklerini, gücü elinde bulunduranlar›n yap-
t›klar› yasad›fl› iflleri, yolsuzlu¤u, ahlaks›zl›¤›, h›rs›zl›¤›, u¤ursuz-
lu¤u, güç sahiplerini kamuoyu önünde zor duruma düflürecek
tüm haberleri araflt›r›p kamuoyunu bilgilendiren gazetecilerdir. O
yüzden gücü elinde bulunduranlar›n hofllanmad›¤›, floke eden
haberler de olsa birilerini rahats›z edici olaylar› yazan gazeteciler
korunmal›d›r. Bizim ülkemizde ise genellikle hapishaneye at›l›r-
lar veya ceza davas› tehdidi alt›nda gazetecilik yapmalar› istenir.
Herhalde "yasal tehdit alt›nda" gazetecilerin çal›flt›¤› say›l› ülke-
lerden birisiyiz.

Raporda bu gerçe¤e de¤iniliyor. Türkiye'de ifade özgürlü¤üne
karfl› sürekli ve ciddi bir tehdit oluflturma gayreti vard›r. Öyle ki,
"son zamanlarda gazetecilerin dalgalar halinde tutuklanmas› da,
bu riskin ne kadar gerçek bir risk oldu¤unu özellikle vurgular ni-
teliktedir".

Komisyon 2009 y›l› Raporu'nda, Türk makamlar›na, Türk Ceza
Kanunu'nun ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddelerinin
de¤ifltirilmesi ça¤r›s›nda bulundu¤unu hat›rlatarak; günümüzde
Ceza Kanunu'nun ve Terörle Mücadele Kanunu'nun pek çok
maddesinin lafz› ve ruhu, Türkiye'de ifade özgürlü¤ünün önünde
ciddi bir engel oluflturmaya devam etmektedir.

Raporda "hakaretin suç olmaktan ç›kar›lmas›" çal›flmalar›na Tür-
kiye örneklerinden hareketle de¤inilmifl. Türk Ceza Kanunu'nda
"hakaret" ile ilgili olarak hapis cezas›n›n varl›¤› bile gazetecilerin
(çekinmesine) korkmas›na ve otosansüre yol açt›¤› yaz›l›...

Komiser, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 1577 (2007)
say›l› "Hakaretin Suç Olmaktan Ç›kar›lmas›na Do¤ru" bafll›kl› ka-
rar›n› hat›rlatarak, Türk makamlar›na Türk Ceza Kanunu'nun 125.
maddesinde de¤ifliklik yap›lmas›n› öneriyor ve hakaretin hapisle



cezaland›r›lmas› uygulamas›na son vermeye acilen davet ediyor.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin içtihatlar›na göre, siyasiler
söz ve eylemlerinin hem gazeteciler hem de kamuoyu taraf›ndan
daha ayr›nt›l› bir flekilde araflt›r›larak irdelenmesi ve elefltirilmesi-
ne tahammüllü olmal›d›r. Komiser, bu nedenle, kamuya mal ol-
mufl insanlar›, söz konusu ceza davalar›n› açmaya neden olan fli-
kâyetleri yüzünden ifade özgürlü¤ü ve medya üzerinde yaratt›¤›
cayd›r›c› etkinin önlenmesini istemektedir. Elefltiri ve karfl›t görüfl-
lere karfl› bir hoflgörü ortam›n›n ve ço¤ulculu¤un teflvik edilmesi
maksad›yla, bu tür ceza davalar› aç›l›rken son derece dikkatli ol-
maya davet eden komiser, Türk makamlar›n›, kamuya mal olmufl
kiflilere ilave bir koruma sa¤layan Türk Ceza Kanunu'nun 125.
maddesinin 3. f›kras›n› (kamu görevlilerine karfl› hakaret suçu) yü-
rürlükten kald›rmaya davet etmektedir.

Kuflkusuz böyle bir tavsiyenin "olumlu" karfl›lanmas› gerekir. Çün-
kü ceza davalar› son çare olarak de¤erlendirilmelidir. Ancak "ha-
karetin suç olmaktan ç›kar›lmas›" talebi, Türkiye'deki siyasiler,
politikac›lar taraf›ndan olumlu karfl›lanmayacakt›r. Tepki gösteri-
lerek, böyle bir tavsiye; "ne yani, hakaret serbest mi b›rak›lmal›?"
denilecektir.

Yine Rapor'a göre; internet ile radyo televizyon yay›nlar› hakk›n-
daki mevzuat›n gözden geçirilmesi "çok önemli ve acil bir ihti-
yaç" olarak görülmektedir. Özellikle de internetin sansür edilme-
sinin ve internet sitelerine eriflimin engellenmesinin, demokratik
bir toplumda gerekli olan s›n›rlar› aflt›¤› görüflü belirtilmifltir. Ko-
miser, bu yasalar› yorumlayan ve uygulayan ilgili Türk makamla-
r›n takdir yetkilerini s›n›rlamaya ve söz konusu uygulamalar›n
mahkemelerce s›k› bir flekilde denetlenmesini sa¤lamaya davet
etmektedir.

Raporda yaz›l› görüflüne göre; Türkiye'de ifade özgürlü¤ü sorun-
lar› A‹HM standartlar›n›n tümüyle göz önüne al›narak ve mahke-
melerin bütün kararlar›na bu standartlar› dahil etmeleri halinde
çözüme kavuflturulabilir.
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Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin (A‹HM) Altu¤ Taner, Akçam
v. Türkiye (Baflvuru no 27520/07) Davas›nda verilen 25 Ekim
2011 tarihli karar›yla; e¤er yasalar, ifade özgürlü¤ü hakk›n› kulla-
nan herkesin "sürekli soruflturma veya ceza davas› tehdidi" alt›n-
da kalmalar›na neden oluyorsa, böyle bir "tehdidin" oluflmas›na
neden olan yasalar›n düflünce ve ifade özgürlü¤ünün ihlali anla-
m›na gelece¤i kabul edilmifltir.

A‹HM'ye göre, yasa koyucunun belirli de¤erleri ve devlet kurum-
lar›n› afla¤›lanmadan koruma ve bunlar›n süreklili¤ini sa¤lama
amac› bir yere kadar kabul edilebilse bile, yarg› taraf›ndan yorum-
land›¤› flekliyle Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki hükümler
çok genifl kapsaml› ve mu¤lakt›r ve bu niteli¤iyle ifade özgürlü¤ü
hakk›ndan yararlan›lmas› karfl›s›nda sürekli bir tehdit oluflturmak-
tad›r.

O halde sürekli aç›lan soruflturmalar, sürekli aç›lan ceza davala-
r›, sürekli cezaland›rma tehdidi yaratan yasalar›n kendisi ve ceza
yasalar›n›n bir maddesi daha bafll› bafl›na "hak ihlali" oluflturabi-
lir. Bu "tehdit" varsa e¤er, mutlaka bir ceza davas›na ve mutlaka
bir mahkûmiyete gerek yoktur.

2012'de Durum 

Avrupa Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan Avrupa Parlamentosu
ve Avrupa Konseyi'ne sunulan "Geniflleme Stratejisi ve Bafll›ca
Zorluklar 2012-2013" bafll›kl› Bildirim'de (10.10.2012/COM
(2012) 600), Türkiye hakk›ndaki tespitler ifade özgürlü¤ünün
içinde bulundu¤u durumu göstermektedir. 

Birli¤in geniflleme politikas› en son 2012 y›l› raporunda da yaz›l›
oldu¤u üzere k›rk y›ldan fazla bir süredir devam eden bir politika.
Bu politikan›n özü, Avrupa k›tas›ndaki "insanlar›n birleflik bir Av-
rupa oluflturma çabas›na kat›lma yönünde meflru isteklerine ya-
n›tt›r". Uluslar› ve kültürleri bir araya getirerek, Avrupa Birli¤i'ni
(AB) farkl›l›k ve dinamizm katarak zenginlefltirmektir. Bafllang›ç-



ta alt› ülkeyle bafllam›flt›r. Üye say›s› en son 27'ye ulaflm›fl ve 1
Ekim 2013 tarihinde H›rvatistan'›n kat›l›m› ile bu say› 28 olacak-
t›r. AB üye devletlerinin dörtte üçünden fazlas› eski "geniflleme"
ülkeleridir.

AB, 2012-2013 y›l› aral›¤›nda Türkiye'nin durumunu "pozitif gün-
dem" olarak belirlemifltir. Yani; "Türkiye 2011 Geniflleme Strate-
jisi Belgesi ve Aral›k 2011 tarihli Konsey Sonuçlar› esas al›narak,
Müzakere Çerçeve Belgesi ve ilgili Konsey sonuçlar› do¤rultusun-
da, kat›l›m müzakerelerinin desteklenmesi amac›yla May›s
2012'de Türkiye-AB iliflkilerine yönelik pozitif gündem bafllat›l-
m›flt›r. Pozitif gündem, siyasi reformlar, d›fl politika alan›nda diya-
log, AB müktesebat›na uyum, vizeler, hareketlilik ve göç, ticaret,
enerji, terörizmle mücadele ve Türkiye'nin AB programlar›na ka-
t›l›m›n› da içeren genifl bir yelpazedeki ortak ilgi alanlar›n› kapsa-
maktad›r".

Avrupa Konseyi taraf›ndan kabul edilen, AB'ye kat›l›m sürecinin
merkezine yerlefltirilen ve gelecekteki müzakerelerin zeminini
oluflturacak olan "hukukun üstünlü¤ü" ilkesidir. O halde pozitif
gündem uygulanacak olan Türkiye'yi önümüzdeki müzakere sü-
recinde bekleyen tek yol haritas›, hukukun üstünlü¤üdür.

Ama Türkiye, AB ile iliflkilerinde bafllang›ç noktas›ndan da geriye
düfltü.

Daha raporun bafl›ndaki tespitlere göre, "hukukun üstünlü¤ü" il-
kesi nedeniyle karfl›m›za ç›kacak sorunlar› günlük politikalara ve
söylemlere terk etmeden serinkanl›l›kla de¤erlendirip Türkiye için
ve kendimiz için çözümler üretmeliyiz.

Çünkü rapora göre; yeni anayasa çal›flmalar›, oldukça demokra-
tik ve kat›l›mc› bir süreçle bafllat›lm›flt›r.

Bafllang›çta Türkiye'nin ulusal raporlar›na yans›yan siyasi kriterle-
rin "tam olarak karfl›lanmas›" konusunda önemli ilerlemeler sa¤-
lanm›fl olmas›na ra¤men, duyulan endiflelerin artt›¤›na dikkat çe-
kilmektedir.
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Raporun alt›n› çizerek yapt›¤› tespite göre; "Bu durum, özellikle
özgürlük ve güvenlik hakk›, adil yarg›lanma hakk›, ifade özgürlü-
¤ü, toplanma ve örgütlenme özgürlü¤ünün s›kl›kla ihlal edilmesi-
ne neden olan terörizm ve örgütlü suçlara iliflkin hukuki çerçeve-
nin genifl çapl› bir biçimde uygulanmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Ermeni meselesi veya ordunun rolü gibi hassas addedilen birçok
konuda tart›flmalar sürerken, uygulamada bas›n özgürlü¤üne ge-
tirilen k›s›tlamalar ve yazarlara ve gazetecilere karfl› aç›lan birçok
dava, önem arz etmeye devam etmektedir. Sonuç olarak, otosan-
sür yayg›n hale gelmifltir."

Ayn› tespit "ifade özgürlü¤ü" bafll›¤› alt›nda flöyle ifade ediliyor:
"‹fade özgürlü¤üne iliflkin olarak, 3. Yarg› Reformu Paketi'nin ka-
bul edilmesini takiben baz› gazeteciler uzun süren tutuklu yarg›-
lanman›n ard›ndan serbest b›rak›lm›flt›r, cezai soruflturmalar ko-
nusunda bas›na yönelik k›s›tlamalar azalt›lm›flt›r ve yaz›l› eserle-
re yay›mlanmadan önce el konulmas› yasaklanm›flt›r. Ancak, ifa-
de özgürlü¤ü ihlallerindeki art›fl ciddi endifle kayna¤› olmufl ve
bas›n özgürlü¤ü uygulamada daha fazla k›s›tlanmaya devam et-
mifltir. Özellikle örgütlü suçlar ve terörizme yönelik hukuki çerçe-
ve ve mahkemeler taraf›ndan yorumu istismar edilmeye aç›kt›r.
Bütün bunlar, ç›karlar› düflünce ve bilginin serbestçe yay›lmas›-
n›n ötesine geçen ifllerle u¤raflan sanayi gruplar›n›n medyada yo-
¤unlaflmas›yla bir araya geldi¤inde, otosansür yayg›n bir olgu ha-
line gelmektedir. ‹nternet sitelerinin s›kl›kla yasaklanmas› ciddi
bir endifle kayna¤› olmaktad›r ve internet kanununun revize edil-
mesi gerekmektedir."

2010, 2011 ve 2012 y›l› hakk›nda yap›lan de¤erlendirmelere gö-
re bas›n özgürlü¤ü ve bas›nda ço¤ulculuk da dahil olmak üzere
ifade özgürlü¤ü konusunda aç›k ve serbest tart›flma sürmüfl ve ge-
nifllemifl olmakla birlikte çok s›n›rl› ilerleme kaydedilmifltir. 

Türk hukuku A‹HS'ye ve A‹HM içtihatlar›yla uyumlu olan yasal
düzenlemelere sahip de¤ildir. Bu nedenle bas›n özgürlü¤ü gü-
vence alt›nda de¤ildir. Gazetecilere karfl› aç›lan ceza davas› say›-



s›n›n fazlal›¤› ve internet sitelerine s›k s›k getirilen yasaklar endi-
fle konusudur. Otosansür, yaflad›¤›m›z bir gerçek haline gelmifltir.
Otosansürün egemen oldu¤u böyle bir ortamda bas›n üzerindeki
gereksiz siyasi bask›lar ve yasal belirsizlikler uygulamada bas›n
özgürlü¤ünü etkilemektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye'de bas›n özgürlü¤ü güvence alt›nda de¤il-
dir, aksine a¤›r bask› alt›ndad›r.
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2001-2011 aras›ndaki 10 y›lda en az 489 medya çal›flan› ve en az
64 medya kuruluflu sald›r›ya u¤rad›. Sald›r›lar›n tamam›na yak›n›
fizikseldi. Medya çal›flanlar› ve kurulufllar›na yönelik kayda geçen
en az 553 sald›r› yap›ld›. Yan› s›ra ço¤u muhalif haber sitesi, hak
savunuculu¤u yapan web siteleri bir ya da birden çok siber sald›-
r›larla devre d›fl› b›rak›ld›.

Gazeteciler darp edildi, kasetleri veya foto¤raf makineleri k›r›ld›,
haber materyallerine el konuldu. Medya çal›flanlar› ve kuruluflla-
r› çok say›da sözlü ve e-posta yoluyla tehditlere maruz kald›, ga-
zeteci Adem Yavuz Arslan'a mektupla mermi ve beyaz bere gön-
derildi.1 Medya çal›flanlar›, eylemlerde, olay mahallerinde, haber
takibinde, sosyal medyada, hatta mecliste, özetle mesleklerini ic-
ra ettikleri pek çok durumda sald›r›ya u¤rad›lar. Sald›r›lar›n nicel
ve nitel art›fl› do¤rultusunda Türkiye'nin son on y›l› üç gazeteci-
nin katledilmesine tan›kl›k etti. 14 Nisan 2006'da Devrimci De-
mokrasi gazetesi muhabiri ‹lyas Aktafl, 19 Ocak 2007'de Agos ga-
zetesi genel yay›n yönetmeni Hrant Dink ve 18 Aral›k 2009'da
Güney Marmara'da Yaflam gazetesi yay›n yönetmeni ve Marma-
ra TV yetkilisi Cihan Hay›rsevener öldürüldü. Medya kurulufllar›-

1 Hrant Dink'i katleden Ogün Samast isimli kiflinin bafl›ndaki beyaz bere baz› siyasi
çevreler için simgeye dönüfltü. Bir Ermeni Var: Hrant Dink Operasyonu'nun fiifreleri
kitab›n›n yazar› ve Bugün gazetesi Ankara temsilcisi Adem Yavuz Arslan, Ocak ay› so-
nunda bürosunda içinde dört kalaflnikof mermisi, beyaz bere ve mektup bulunan pa-
ketle tehdit edildi.



n›n binalar›na veya gazete matbaalar›na silahl› tafll› sald›r›lar ya-
p›ld›, gazete bürolar› bas›ld›. Bilgisayarlar›n parçaland›¤›, çal›nd›-
¤›, haber dosyalar›na ve kay›tlar›na el koyuldu¤u vakalar yafland›. 

Sald›r›ya U¤rayan Gazeteci ve 
Medya Kurulufllar›2

B‹A'n›n 2001'deki ilk raporunda medyaya yönelik toplam 22 sal-
d›r› yer al›yor. Dört sözlü tehdit d›fl›ndaki sald›r›lar›n tamam› fizik-
seldi. Ayn› y›l iki yerel medya binas› da sald›r›ya u¤rad›. 2002'de-
ki toplam 15 sald›r›n›n biri hariç tümü yerel medya çal›flanlar›n›
hedef ald›. Sald›r›lar›n 12'si do¤rudan gazetecilere yönelik darp
ve tartaklama fleklinde yafland›. 2004'te 22 gazeteci ve iki medya
kuruluflu sald›r›ya u¤rarken 2005'te sald›r›ya u¤rayan gazeteci sa-
y›s› 33 oldu. 2005'te16 medya kuruluflu sald›r›ya u¤rad›, oysa ki
önceki y›l say› ikiydi. Böylece senenin bilançosu 49 olarak karfl›-
m›za ç›kt›. 2006'daki sald›r›lar neredeyse yar› yar›ya azald›; 26
gazeteci ve iki medya kurulufluna sald›r› kaydedildi. 

Adalet ve Kalk›nma Partisi'nin iktidar›n› pekifltirdi¤i 22 Temmuz
seçimlerinin de yap›ld›¤› 2007'de, medyaya yönelik sald›r›lar ib-
resi art›k 81'i iflaret ediyordu. Y›l içinde sald›r›ya u¤rayan toplam
65 gazeteciden yaklafl›k 40'› fiziksel sald›r› ile karfl› karfl›ya kald›.
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2 Buradaki rakamlar en düflük, taban rakamlar olarak düflünülmelidir. Ayr›ca tabloya
2003 y›l› verilerinin dahil olmad›¤› özellikle ak›lda tutulmal›d›r.

Sald›r›lar 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM

Sald›r›ya
u¤rayan 
gazeteci 20 12 20 33 26 65 60 125 95 33 > 489

Medya 
kurulufluna
sald›r› 2 - 2 16 2 17 13 3 3 6 > 64

Dikey 
toplamlar 22 12 22 49 28 82 73 128 98 39 >553
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Ayn› y›l medya kurulufllar›na yönelik sald›r›lar da artarak 17'ye
ulaflt›. 

2007-2011 aras›nda sald›r›ya u¤rayan medya çal›flan› say›s›,
2011 hariç, hiç 70'in alt›na düflmedi. 2007, "Ergenekon Terör Ör-
gütü" ad›yla "2003-2004 y›llar›nda mevcut hükümeti silah zoru
ile devirip yönetimi ele geçirmeyi" planlad›klar› iddias›yla emek-
li ve muvazzaf generaller dahil subaylar, gazeteciler, politikac›lar
ve akademisyenlere yönelik operasyonlar›n bafllad›¤› y›ld›. 14 Ni-
san 2009'da Kürdistan Topluluklar Birli¤i (Koma Civakên Kürdis-
tan) Türkiye Meclisi ad›yla yap›lan operasyonlarda, Bar›fl ve De-
mokrasi Partisi (BDP) yöneticileri, belediye baflkanlar›, avukatlar,
gazeteciler ve insan haklar› savunucular›na karfl› operasyonlar
bafllad›. 

Yine ayn› günlerde "Devrimci Karargâh" ad› alt›ndaki operasyon-
larda da gazeteciler vard›. Bu operasyonlar›n yafland›¤› ortamda
2009, 128 vakayla gazetecilerin en çok sald›r›ya maruz kald›¤› y›l
oldu. Adalet ve Kalk›nma Partisi hükümetinin güvenoyuna dönü-
flen 12 Eylül 2010 Anayasa De¤iflikli¤i Referandumu sonras›nda
98'e gerileyen sald›r›lar toplam› 2011'de 39'a kadar düfltü. Ne var
ki bu düflüfl on y›l›n verileriyle birlikte de¤erlendirildi¤inde yan›l-
t›c›d›r ve en baflta flu bilgiyle çat›fl›yor: 2010 ve 2011 ortam›nda
hem gazetecilere yönelik tutuklamalar, hem de hükümetin med-
ya üzerindeki kontrolü artt›. 

Buna koflut olarak hedefteki medya kurulufllar› azald›. Nitekim
son iki y›lda sald›r› hedeflerinin darald›¤›n› ve netleflti¤ini, h›zla
yasaklar ve davalara tevil olunduklar›n› söyleyebiliyoruz. A¤›rl›k-
la hedefte art›k Kürt medyas› vard›r. 

Sald›r›lar hem merkez hem de yerel medyay› hedef alsa da a¤›rl›k
özellikle de ilk befl y›lda yerele yönelik oldu. Gerger F›rat, Mufl
Haber 49, Tunceli Emek, Yüksekova Haber gibi yay›n kurulufllar›
hemen her y›l sald›r›ya u¤rayanlar listesinde yerini ald›. 2006'dan
itibaren ulusal ve merkez medya da kara listeye eklenmeye baflla-
d›. Agos, kapat›ld›kça ya da kapat›lmak zorunda kald›kça yeni bir



adla yay›n› sürdüren "Özgür Gündem" gelene¤i gazeteler (Yeni
Gündem, Yeniden Özgür Gündem, Ülkede Özgür Gündem,
Günlük Toplumsal Demokrasi, Gündem, Güncel, Yaflamda Gün-
dem, Günlük Alternatif, Özgür Ülke, Gerçek Günlük, Özgür
Gündem) , D‹HA, Taraf, Hürriyet ve Do¤an Haber Ajans› (DHA)
da bu kara listede kendine yer buldu. Özellikle DHA ile Hürri-
yet'in ve hatta kimi zaman Sabah'›n burada an›lmas›n›n nedeni
ayr›ca aç›klanmal›. Hürriyet gazetesi, DHA veya Sabah merkez-
deki haberlerinden de¤il, yereldeki haber takiplerinden dolay› bu
listede süreklileflti. Cumhurbaflkan›, Baflbakan, Baflbakan Yard›m-
c›s›, Genelkurmay Baflkan› gibi devletin üst kademe görevlileri
medyaya yönelik kimi zaman tehdit kimi zaman uyar› niteli¤inde
sözlü sald›r›larla gündeme geldiler. 

Bu 10 y›ll›k süreçte sald›r›lar›n neredeyse tamam›n›n merkezi
devlet ve merkezi devletin yerel temsilcileriyle, yerel yönetim gö-
revlilerinden geldi¤i görülüyor. On y›l polis, belediye baflkan›,
asker, milletvekili, milli e¤itim müdürü, vali ve hatta devlet gö-
revlilerinin korumalar›n›n habercilere ve gazetecilere sald›r› ör-
nekleriyle dolu. Haklar›nda yap›lan haberlerden hoflnut kalma-
yan flirketler, yak›nlar› ölenler, alanlarda medyay› protesto eden
eylemciler habercilere sald›rabiliyor. Medya çal›flanlar›, kurulufl-
lar› ve medya ile ba¤lant›l› bir kategori olarak sanat ve sanatç›la-
ra yönelik bu sald›r›lar›n hangi nedenlerle ve hangi koflullarda ya-
fland›¤›na y›ll›k dökümler ve öne ç›kan örnekler üzerinden baka-
l›m flimdi. 
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Gazetecilere Yönelik Sald›r›lar

Öldürülen Gazeteciler 

‹LYAS AKTAfi C‹NAYET‹3

Devrimci Demokrasi gazetesi çal›flan› ‹lyas Aktafl, Diyarbak›r'da-
ki 14 PKK militan›ndan dördünün öldürülmesinin protesto edil-
mesi ve devam›nda geliflen olaylar› izlerken, bafl›na isabet eden
kurflun sonucunda a¤›r yaraland›, yaklafl›k iki hafta sonra 14 Ni-
san 2012'de hayat›n› kaybetti. Gazeteci, 28 Mart'taki çat›flmalar-
da üç kiflinin öldürülmesinin protesto edildi¤i eylemleri izlerken,
30 Mart 2006'da bir kurfluna hedef olmufltu. Dicle Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi 2. s›n›f ö¤rencisi olan Aktafl, gazetede gönüllü
muhabirlik yap›yor, bas›n aç›klamalar›, eylem ve di¤er etkinlikle-
ri haberlefltiriyordu.

Gazete sahibi Erdal Güler, Aktafl'›n ölümüne yol açan sald›r›n›n,
Diyarbak›r'daki olaylar s›ras›nda Emniyet'in silaha baflvurmas›n›n
bir sonucu oldu¤unu söyledi. Tan›k ifadeleri de gazeteciyi öldü-
ren kurflunun, eylemi silahla bast›rmaya çal›flan Emniyet güçleri-
nin yönünden geldi¤i fleklindeydi. Aktafl'›n akrabas› Mehmet Ça¤-
lar, ‹lyas Aktafl'a atefl açanlar aleyhinde gelecek günlerde suç du-
yurusunda bulunulaca¤›n› ifade etti. 

Gazeteden yap›lan aç›klamada, Aktafl'›n hedef al›nmadan bir gün
önce, vurulan bir çocu¤a müdahale etti¤i için tehdit edildi¤i ileri
sürüldü. Aç›klamaya göre polis Aktafl'a, "Biz seni tan›yoruz, aya-
¤›n› denk al. Sen görürsün," dedi. 

Gazetecinin cenaze töreninde de olaylar yafland›. Cenazeye ka-
t›lmak isteyen Demokratik Haklar Derne¤i, Dicle Gençlik Derne-
¤i ve Diyarbak›r do¤umlu olmayanlar ‹lçe Jandarma Komutanl›-
¤›'n›n emriyle ilçeye al›nmad›. Bu s›rada bas›n aç›klamas› yap-
mak isteyen gruba müdahale edilerek iki kifli gözalt›na al›nd›. 
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‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD), ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV) ve ‹nsan
Haklar› ve Mazlumlar ‹çin Dayan›flma Derne¤i (MAZLUM-DER)
temsilcilerinden oluflan bir heyet Diyarbak›r'a gitti. Gazete tem-
silcileri ise Beyo¤lu'ndaki Galatasaray Postanesi önünde bas›n
aç›klamas› yaparak olay› protesto ettiler. 

* * *

HRANT D‹NK C‹NAYET‹

Çi¤dem Mater

19 Ocak 2007, Cuma günü, genel yay›n yönetmeni oldu¤u Agos
gazetesi önünde u¤rad›¤› silahl› sald›r› sonucunda hayat›n› kay-
beden Hrant Dink'i katledenlerle ilgili cinayet davas›n›n iddiana-
mesi May›s 2007'de yaz›ld› ve dava aç›ld›. 

Davan›n soruflturma evresi, üç ay› aflk›n bir sürede tamamland›,
flüpheliler aleyhine "terör örgütü yöneticili¤ini yapmak, terör ör-
gütü üyesi olmak, terör örgütüne yard›m etmek, tasarlayarak öl-
dürmek, patlay›c› madde imal etmek, patlay›c› madde atmak,
kasten yaralamak, mala zarar vermek, tehdit, suçluyu gizlemek,
ruhsats›z silah bulundurmak" iddias› ile dava aç›ld›.

Dink ailesi ve Agos gazetesi avukatlar›na göre soruflturma evresi-
nin gizli yürütülmesi dosyan›n tümüne etkili oldu. Bu durum,
maddi gerçekli¤e ulaflmada soruflturmay› Dink ailesi ve gazete
avukatlar› katk›s›ndan mahrum b›rakt›, bu nedenle, soruflturmada
pek çok yön eksik kald›.

Örne¤in, cinayet mahalline yak›n Akbank flubesinin ATM kamera
görüntülerinin cinayet günü saat:12.48'e kadar olan k›sm› ortada
yoktu ve avukatlar›n tüm çaba ve ›srarlar›na ra¤men görüntüler
befl buçuk y›ld›r halen bulunamad›.

Cinayet davas›n›n ilk duruflmas› 2 Temmuz 2007 Pazartesi günü,
‹stanbul Befliktafl'ta ‹stanbul Adliyesinde kurulu Özel Görevli A¤›r
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 
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Duruflma öncesi Befliktafl Meydan›'nda toplanan kalabal›k, daha
ilk duruflmadan itibaren befl y›l sürecek bir nöbetin habercisiydi.
Hrant'›n Arkadafllar› befl y›l boyunca Befliktafl'taki adliyede görü-
len Hrant Dink cinayeti davas›nda Dink ailesini ve dava avukat-
lar›n› hiç yaln›z b›rakmad›. Bu aç›dan, dava, Türkiye'de bu denli
takip edilen az say›daki davadan biri olarak tarihe geçti. 

Davan›n as›l san›klar›ndan Ogün Samast'›n suç ifllendi¤i s›rada
18 yafl›ndan küçük oldu¤u gerekçesiyle duruflmalar ilk bir y›l (Sa-
mast'›n 18 yafl›na bast›¤› Haziran 2008'e kadar) kapal› oturumlar-
la gerçekleflti. Haklar›nda dava aç›lan ve Dink cinayetinden so-
rumlu tutulan 11'i tutuklu, 8'i tutuksuz olmak üzere, toplam 19 ki-
fli yarg›lan›yordu.

Hrant Dink Cinayeti ana davas› olarak bilinen bu davan›n yan› s›-
ra, güvenlik güçlerinin Hrant Dink cinayetinde kasta varan ihmal-
leri ile delil gizleme, delilleri yok etme, suçluyu kay›rma gibi id-
dialarla aç›lan soruflturmalar ve bunlarla ilgili aç›lm›fl davalar da
sürüyordu. Hatta Baflbakanl›k Teftifl Kurulu ile TBMM ‹nsan Hak-
lar› Komisyonu'nun Dink Cinayeti Soruflturma sürecine dahil ol-
mas›na ra¤men, cinayetin üzerinden geçen befl y›l içinde ileriye
do¤ru ad›mlar at›ld›¤›n› ve Dink cinayetinin ayd›nland›¤›n› söyle-
mek oldukça zor. 

‹stanbul Valili¤i, ‹stanbul Emniyeti, Emniyet ‹stihbarat fiube Mü-
dürlü¤ü, Trabzon ‹l Jandarma Komutanl›¤› gibi kamu kurumlar›n-
daki hemen hemen her kademenin cinayet plan›ndan haberdar
oldu¤u ancak engellemek için herhangi bir ad›m atmad›¤› bütün
bu soruflturmalar sürecinde ortaya ç›kt›. 

Dink cinayeti davas›n›n befl y›ll›k sürecinin en çarp›c› taraflar›n-
dan biri, ‹stanbul ve Trabzon'daki kamu görevlileri hakk›nda gö-
revi ihmal, görevi suiistimal, suç delillerini yok etmek, gizlemek
ve de¤ifltirmek, suçluyu kay›rmak gibi eylemleri nedeniyle sorufl-
turma aç›lmas›, aç›lm›fl soruflturmalar›n derinlefltirilmesi veya
aç›lm›fl davalardaki soruflturman›n geniflletilmesi yönündeki ta-
leplerin ço¤unun reddedilmifl olmas›, kabul edilenlerden de befl



buçuk y›ll›k süreçte bir sonuç al›namam›fl olmas›... 

Dink cinayetinden önce baz› kurumlar ve kiflilerin tutumlar›nda-
ki paralellik cinayet sonras›nda da devam etti. Cinayetin hemen
ard›ndan, ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, "Cinayetin
herhangi bir siyasi boyutu ve örgüt ba¤lant›s› yok. Zanl›, milliyet-
çi duygularla cinayeti ifllemifl. Arkadafl› Yasin Hayal'le de bu ko-
nuda görüflmelerde bulunmufl," diyerek hem devam eden sorufl-
turman›n "örgütsel ba¤lant›lar›" konusunda soru iflaretleri yaratt›
hem de cinayetin örgütsel ba¤lant›lar›n› gözlerden kaç›rmaya ça-
l›flt›. 

‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan yürütülen soruflturma
s›ras›nda, savc›lar Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü ve Trabzon Jan-
darma görevlilerinin delilleri gizledi¤ini ve cinayetten sonra delil
karartt›klar›na dair 11 maddelik tespitlerde bulundu. Bu tespitler
do¤rultusunda soruflturma aç›lmas› için haz›rlanan dosyay› Trab-
zon Cumhuriyet Savc›l›¤›'na gönderdi, ancak Trabzon Savc›l›¤›
her nas›lsa iddianame düzenleyerek dava aç›lmas›na yeterli ve
kuvvetli suç flüphesine rastlamad›.

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü görevlileri hakk›nda soruflturma aç›l-
mamas›na dair Valilik karar›na yap›lan itiraz›n reddi ile asl›nda
yarg› yolunu kapatan ‹stanbul Bölge ‹dare Mahkemesi hâkimleri-
nin "ba¤›ms›z ve tarafs›z davranmad›klar›, anayasal ve yasal yü-
kümlülüklerini yerine getirmedikleri" görüflüyle yap›lan flikâyet,
Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu taraf›ndan gerekçesiz olarak
reddedildi.

‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tüm so-
ruflturmalar›n ve yarg›lamalar›n tek elden yürütülmesi gerekti¤i,
bu nedenle Hrant Dink Cinayeti ile ilgili tüm di¤er davalar›n ana
dava ile birlefltirilmesi yönündeki talepler sürekli ve sistematik
olarak reddedildi. Kabul edilen bir k›s›m talepler ise devlet ku-
rumlar›n›n direnciyle karfl› karfl›ya. 

Trabzon Jandarma görevlileri hakk›nda yürüyen davada, cinayet-
ten sonra "sahte belge düzenlendi¤i, baz› belgelerin yok edildi¤i"
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tespit edilmesine ra¤men görevliler hakk›nda bu suçlardan hiçbir
ifllem yap›lmad›.

‹stanbul'dan Trabzon'a gitmekte olan Ogün Samast emniyet ve
jandarman›n ortak operasyonuyla Samsun'da yakaland›. Jandar-
ma karakolundan Samsun Emniyet Müdürlü¤ü'ne götürüldü.
Kendisine kahraman muamelesi yap›ld›. Emniyet ve jandarma gö-
revlileri üzerlerinde resmi k›yafetleri oldu¤u halde Ogün Sa-
mast'la say›s›z kez üzerinde "vatan topra¤› kutsald›r, kaderine terk
edilemez" yaz›l› Türk bayra¤› motifi içeren takvim önünde foto¤-
raf çektirdiler. Ayn› zamanda olay›n delillerinden biri olan ve
Ogün Samast'›n üzerinden ç›kan bayra¤› da kullanarak pozlar
verdiler. 

Bu görüntülerin bas›nda yer almas›n›n ard›ndan, 2 fiubat 2007'de
aç›klama yapan Emniyet Genel Müdürlü¤ü Sözcüsü ‹smail Çal›fl-
kan kendisine yöneltilen "Bu tür çekimlerin yap›lmas›n› do¤ru bu-
luyor musunuz?" sorusuna verdi¤i yan›tta "Emniyet teflkilat› ku-
rumsal bir yap›ya sahiptir. Polisin profesyonel olmas› laz›m. Duy-
gu ve düflüncesini yapt›¤› ifle yans›tmamas› gerekir," dedi. Burada,
anlafl›lan o ki, emniyet sözcüsünü rahats›z eden durum, polisin ci-
nayet zanl›s› ile foto¤raf çektirmesi, ona kahraman muamelesi
yapmas›, onunla ayn› duygu ve düflünceyi paylaflmas› de¤il, bunu
profesyonelli¤i zedeleyecek flekilde alenen yap›yor olmas›yd›.

Trabzon Pelitli'de cinayet haz›rl›klar›n›n sürdü¤ü dönemde, Trab-
zon Jandarma Komutanl›¤›'n›n hiyerarflik olarak ba¤l› oldu¤u Gi-
resun Jandarma Bölge Komutan› General Dursun Ali Karaduman,
cinayetin ifllendi¤i gün Trabzon Jandarma Komutan› Ali Öz ile
birlikteydi. Hiyerarflik olarak cinayeti önlemek konusunda sorum-
lulu¤u olan Dursun Ali Karaduman, bu sorumlulu¤u yerine getir-
medi¤i gibi, cinayetten yaklafl›k alt› ay sonra Giresun'da gerçek-
leflen flehit cenazesinde, ›rkç› görüfller içeren ve Hrant Dink'in ce-
naze töreninden ve an›lmas›ndan duydu¤u rahats›zl›¤› dile geti-
ren bir "fliir" okudu. Amasya'daki bir baflka cenazede Hrant
Dink'e yönelik "hain" suçlamas› ve afla¤›lama içeren, onun ve ai-
lesinin etraf›nda düflmanl›k yaratacak nitelikte bir konuflma yapt›. 



General rütbesindeki bir resmi görevlinin, hiç tan›mad›¤› bir kifli-
yi böylesi hassas bir ortamda ölümlerde sorumlulu¤u varm›fl gibi
göstermeye çal›flmas› ve hedef göstermesi, Hrant Dink cinayetin-
de durdu¤u yeri göstermesi bak›m›ndan dikkat çekiciydi. Bu Ge-
neral, yürüttü¤ü görev bak›m›ndan Veli Küçük'ün ard›l›yd›. 

Dink ailesi Karaduman aleyhine hakaret davas› açt›. Mahkeme
Dursun Ali Karaduman'›n Hrant Dink'in manevi flahsiyetine sal-
d›rd›¤›na karar verdi ve Karaduman'› 2 bin lira tazminat ödemeye
mahkûm etti. 2008'in Aral›k ay›nda, devlet televizyonu TRT'de,
"fiahlar›n Labirenti" isimli bir belgesel yay›nland›. Bu belgeselde,
pek çok ismin yan›nda, Marafl Katliam› san›klar›ndan Ökkefl fien-
diller de görüfl beyan etmiflti. fiendiller, kendisinin san›k olarak
yarg›land›¤› Marafl Katliam›'n›n Ermeniler ve Hrant Dink taraf›n-
dan organize edildi¤i ve ifllendi¤i izlenimi uyand›ran, bu katli-
am›n yükünü Hrant Dink'e ve Ermenilere y›kmaya çal›flan sözler
sarf etmiflti. Hrant Dink'e yönelik a¤›r ithamlar ve ›rkç› yaklafl›m-
lar içeren, toplumu düflmanlaflt›rmay› hedefleyen ifadeler bar›n-
d›ran bu belgeselin devletin resmi televizyonu TRT'de yay›nlan-
mas› infial yaratt›. Hrant Dink'in öldürülmesi olay›ndan k›sa bir
süre sonra "Ergenekon" soruflturmas›nda gelinen aflamada, Hrant
Dink'in neden ve nas›l öldürüldü¤ünü ve bir süredir ülkede yafla-
yan gayrimüslim vatandafllara yönelik sald›r›lar›n neden artt›¤›n›
anlamland›rabilmek aç›s›ndan önemli bilgiler aç›¤a ç›kt›.

2001 y›l›n›n Aral›k ay›nda yap›lan Milli Güvenlik Kurulu toplan-
t›s›nda, "iç tehdit" bafll›¤› alt›nda "az›nl›k faaliyetleri"nin de say›l-
mas›, "misyonerli¤in" tehdit ilan edilmesi ve Sevgi Erenerol tara-
f›ndan verilen seminerlerde misyonerli¤in ülkedeki az›nl›klar ta-
raf›ndan yürütüldü¤üne dair imalarda bulunulmas›, ülkeye yöne-
lik tehditlerin bir piramit arz etti¤i ve bunun tepesinde de az›nl›k-
lar›n oldu¤u görüflünün propaganda edilmesi ile bu seminerlerin
ard›ndan gayrimüslim din görevlilerine karfl› sald›r›lar›n artmas›,
Rahip Santoro'nun öldürülmesi, Hrant Dink'in öldürülmesi, 18
Nisan 2007'de Malatya'da Tilman Geske, Necati Ayd›n ve U¤ur
Yüksel'in misyoner olduklar› gerekçesiyle dört kifli taraf›ndan
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vahflice öldürülmesi, 1 Aral›k 2007'de Mor Yakup Süryani Kilise-
si rahibi Edip Daniel Savc›'n›n, kimli¤i belirsiz üç kifli taraf›ndan
kaç›r›l›p üç gün sonra serbest b›rak›lmas›, 16 Aral›k 2007'de ‹z-
mir'de Aziz Antuan Kilisesi Rahibi Adriano Franchini'nin b›çakla
yaralanmas› olaylar› birlikte de¤erlendirilmesi gereken olaylar
olarak karfl›m›za ç›k›yor. 2010'da ortaya ç›kan "Kafes Eylem Pla-
n›" ise yukar›daki olgu ve olaylarla iliflkisi bak›m›ndan önemli
ipuçlar› sunuyor.

M‹T, Jandarma ve Emniyet'in Hrant Dink'in öldürülmesi olay›nda-
ki sorumluluklar› ve iflbirli¤i ve koordinasyon sa¤lama konusun-
daki kusurlar›, birbirlerinden bilgi ve belge saklad›klar› ve kendi-
lerini kurtarmak için birbirlerini suçlad›klar› bütün ç›plakl›¤›yla
ortaya ç›kt›. Bu üç kurumun aralar›ndaki çat›flmaya ra¤men iki ko-
nuda uyum içinde olmalar› ve birlikte hareket etmeleri dikkat çe-
kiciydi: Hrant Dink'in öldürülece¤ini bilmelerine ra¤men onu ko-
rumak için hiçbir önlem almama konusundaki kararl›l›klar› ve
Hrant Dink'in katil zanl›s›na/zanl›lar›na kahraman muamelesi
yapmalar›.

Hrant Dink'in efli Rakel Dink, 17 Nisan 2007'de Baflbakan Recep
Tayip Erdo¤an'a bir mektup yazarak, cinayet soruflturmas›n›n
mevcut durumundaki eksiklere ve hatalara de¤indi, soruflturma-
n›n sadece emniyet ve jandarma teflkilat›n›n bir bölümüyle s›n›rl›
olmad›¤›n›, baflka birimler ile kurumlar› da kapsamas› ve sorufltur-
malar›n bu yönde derinlefltirilmesi gerekti¤ini dile getirdi.

Cinayet öncesi süreçte yaflanan bütün geliflmelere ve yasal dü-
zenlemelere ve TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu, Baflbakanl›k
Teftifl Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu raporlar›nda, "Hrant
Dink'in yaflam›n›n yak›n ve ciddi tehdit alt›nda oldu¤unun emni-
yet birimleri taraf›ndan de¤erlendirilmifl olmas› gerekti¤i ve ken-
disine koruma sa¤lanmas› gerekti¤i" yönündeki somut tespitlere
ra¤men Hrant Dink'e neden koruma sa¤lanmad›¤› ve koruma
sa¤lamayanlar›n neden yarg›lanmad›¤› sorular› hep cevaps›z kal-
d›.Bütün bu nedenlerle, Dink Ailesi ve Agos gazetesi avukatlar›
soruflturma safhas›ndan bafllayarak yarg›laman›n bütün aflamala-



r›nda bu cinayete iliflkin tüm dava ve soruflturmalar›n tek elden
yürütülmesi gerekti¤ini, parçalara ayr›larak bütünlü¤ünden kopa-
r›lan dava ve soruflturmalarla maddi gerçe¤e ulaflman›n imkâns›z-
l›¤›n› defalarca dile getirdiler, ancak mahkemeler nezdinde yap›-
lan birlefltirme talepleri her seferinde reddedildi. 

Yarg›lama sürecinde yarg›lanan 11 tutuklu san›ktan sekizi tahliye
edildi. Sadece Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve Ogün Samast'›n da-
vada tutuklu olarak yarg›lanmalar›na devam edildi. Suçun ifllen-
di¤i tarihte 18 yafl›ndan küçük oldu¤u için Ogün Samast'›n dos-
yas› 14. A¤›r Ceza Mahkemesi'nden ayr›ld› ve ‹stanbul 2. Çocuk
A¤›r Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ogün Samast, 25 Temmuz
2011'deki duruflmada 5237 say›l› TCK'n›n "tasarlayarak insan öl-
dürmek" suçunu düzenleyen 82/1-a maddesinden 21 y›l alt› ay,
6136 say›l› Ateflli Silahlar ve B›çaklar ile Di¤er Aletler Hakk›nda
Kanun'da düzenlenen "ruhsats›z silah bulundurmak" suçundan
da bir y›l dört ay hapis cezas›na ve 600 TL adli para cezas›na çarp-
t›r›ld›. Ceza Mart 2012'de Yarg›tay taraf›ndan onanarak kesinlefl-
ti, befl y›ld›r cezaevinde tutulan Samast, cezas›n›n üçte ikisini ya-
tacak; yani toplam 14 y›l cezaevinde kalacak. 

Temmuz 2007'de bafllayan Hrant Dink Cinayeti davas›n›n bafl›n-
dan itibaren dava avukatlar› taraf›ndan Telekomünikasyon ‹leti-
flim Baflkanl›¤›'ndan talep edilen cinayet mahallindeki cep telefo-
nu kay›tlar› kamuoyunun ve medyada yer alan haberlerin yaratt›-
¤› etki sonucunda 5 Aral›k 2011'de mahkemeye ulaflt›. Mahkeme
savc›s› Hikmet Usta, gelen T‹B kay›tlar›n›n kendisi ve terörle mü-
cadele flube ekipleri taraf›ndan incelendi¤ini, 19 san›k hakk›nda
herhangi bir kayda rastlanmad›¤›n› duruflmada söyledi.

Dink cinayeti davas›, cinayetin beflinci y›ldönümünden iki gün
önce, ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülen davan›n 25.
duruflmas›nda, 17 Ocak 2012 günü karara ba¤land›. 

Örgüt suçundan tüm san›klar için beraat karar› verildi. Yasin Ha-
yal "tasarlayarak insan öldürmeye azmettirmek"ten (TCK 37, 38,
82/1) a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapse mahkûm oldu. Hayal ayr›ca,
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Orhan Pamuk'u tehdit etmekten üç ay, ruhsats›z silah bulundur-
maktan bir y›l hapis cezas› ald›. Erhan Tuncel ise, silahl› terör ör-
gütü üyeli¤i ve insan öldürmeye azmettirme suçundan beraat et-
ti. Mahkeme Tuncel'i Mc Donald's bombalamas›ndan 10 y›l 6 ay
hapse mahkûm etti. Ancak hakk›ndaki tutuklama karar›n› kald›ra-
rak tahliye edildi. Osman Hayal her iki suçtan beraat etti.

Salih Hacisaliho¤lu'nun ruhsats›z mermi bulundurmaktan iki ay
15 gün hapsine, Ersin Yolcu ve Ahmet ‹skender'in tasarlayarak in-
san öldürmeye yard›m etmekten dolay› 12 y›l alt›flar ay hapsine,
‹skender'in ruhsats›z silahtan bir y›l hapsine karar verildi. Hacisa-
liho¤lu, Yolcu ve ‹skender'le ilgili hüküm Yarg›tay incelemesin-
den geçecek. Yasin Hayal'in enifltesi Coflkun ‹¤ci'yle ilgili olarak
Mahkeme taraf›ndan hiçbir hüküm verilmedi. 

Karar›n aç›klanmas›ndan sonra sosyal medya üzerinden yürütü-
len örgütlenme ile yaklafl›k dört bin kifli Befliktafl'taki A¤›r Ceza
Mahkemesi'nden Osmanbey'deki Agos gazetesine yürüdü. ‹ki
gün sonra, cinayetin beflinci y›l›nda, Taksim Meydan›'ndan Agos
gazetesine yürüyenler bu kez 50 bin kifliye yaklaflacakt›.

Dink ailesinin avukatlar›, 14 fiubat 2012'de ‹stanbul Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›'na dilekçe sundu. Hrant Dink'in efli Rakel Dink, kar-
defli Hosrof Dink ve çocuklar› Delal, Arat ile Sera Dink imzal› bu
dilekçede, Muammer Güler, Celalettin Cerrah, Ramazan Akyü-
rek, Engin Dinç, Muhittin Zenit, Ali Öz, Ergun Güngör, Ahmet ‹l-
han Güler, Bülent Köksal, ‹brahim Pala, ‹brahim fievki Eldivan,
Volkan Altunbulak, Bahad›r Özkan, Özcan Özkan, Reflat Altay,
Faruk Sar›, Ercan Demir, Özkan Mumcu, Mehmet Ayhan, Metin
Y›ld›z, Hüseyin Y›lmaz, Gazi Günay, Hac› Ömer Ünal›r ve Ön-
der Araz'›n yarg›lanmas› talep ediliyor. Dilekçede ayr›ca, "Dink
cinayetinden haberdar olan, görevi ve konumu gere¤i cinayeti
önleme yükümlülü¤ü bulunan Trabzon ‹l Jandarma Komutanl›¤›,
Trabzon ve ‹stanbul emniyet müdürlüklerinin di¤er görevlileri ile
Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baflkanl›¤› görevlileri-
nin de isim olmaks›z›n flüpheli olduklar›" yer al›yor. Kamu görev-



lilerinin, "kasten öldürmenin ihmali davran›flla ifllenmesi" (TCK
83) suçunu ifllediklerini bildirerek, haklar›nda soruflturman›n ta-
mamlanarak iddianame düzenlenmesini ve kamu davas› aç›lma-
s›na karar verilmesi talep edildi.

‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi'nin 23 fiubat 2012'de aç›kla-
d›¤› 216 sayfal›k gerekçeli karar›nda, "Delil olmadan sadece bir
k›s›m mant›ksal yorumla terör örgütü suçundan mahkûmiyet ku-
rulmas› ceza hukukunda mümkün de¤ildir. Örgüt var ise nerede,
ne zaman, hangi amaç ile kuruldu¤u tespit edilememifltir. Örgütü
kuranlar›n karfl›l›kl› iradelerinin hangi prensip ve suçlar etraf›nda
olufltu¤u tespit edilememifltir. Devaml›l›k gösteren bir yap› var ise
19 Ocak 2007 tarihinden sonra ne tür eylemler içerisinde oldu¤u
bilgisi elde edilememifltir" ifadeleri yer ald›.

Hrant Dink ailesinin avukatlar›, 22 Mart 2012'de ‹stanbul Cum-
huriyet Baflsavc›l›¤›'na verdikleri dilekçede yeni aç›klanan Devlet
Denetleme Kurulu (DDK) raporunun yeni tespit ve delillere ulafl-
t›¤›n› ifade ettiler ve 18 maddelik taleplerini savc›l›¤a ilettiler.
Avukatlar, Dink cinayetinde flüpheli hususlar›n ayd›nlat›lmas›n›,
bu inceleme ve araflt›rma neticesinde ortaya ç›kacak failler hak-
k›nda gerekli soruflturman›n yap›larak ve san›klarla irtibatlar› ku-
rularak, haklar›nda kamu davas› aç›lmas›na karar verilmesini ta-
lep etti.

Dink ailesinin, Hrant Dink'i ‹stanbul Valili¤i'nde "uyard›klar›" ile-
ri sürülen iki M‹T görevlisi hakk›ndaki takipsizlik karar›na itirazla-
r›, Sincan 1. A¤›r Ceza Mahkemesi'nce 10 Mart 2012'de redde-
dildi.

‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi'ndeki Dink davas›nda gerek-
çeli karar›n taraflara ulaflmas›n›n ard›ndan, Hrant Dink'in cinaye-
ti ile ilgili dava dosyas› 6 Haziran 2012'de Yarg›tay'a gönderildi 

Dink'in ailesinin avukat› Fethiye Çetin, 14 Haziran'da Avrupa
Konseyi Bakanlar Kurulu'na mektup yazd›. Mektupta, Türkiye'yi
suçlu bulan Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM) karar›n›n
infaz› yönünde hükümetin ciddi ve somut bir giriflimde bulunma-

118 • ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN ON YILI



F‹‹L‹ VE SÖZLÜ SALDIRILAR • 119

d›¤›n›, sorumlular› yarg› önüne ç›karmay›p aksine terfi yoluyla
ödüllendirdi¤ini bildirdi.

Hrant Dink cinayeti ile ilgili Yarg›tay'›n karar› Kas›m 2012'ye 
gelindi¤inde henüz verilmedi. Cinayet davas› karar›ndan sonra
sokaklara dökülen insan kalabal›klar›na bak›ld›¤›nda 17 Ocak
2012'de sonuçlanan cinayet davas› kararlar›n›n kamuoyu vicda-
n›n› tatmin etmedi¤i görülüyor. Hrant Dink'in öldürülece¤inin
devletin ilgili kurumlar›nca önceden bilindi¤i yönünde kuvvetli
flüphelerin varl›¤›na ra¤men cinayetin önlenmedi¤i ve kamu gö-
revlilerinin ihmali sonucu ölümüne sebep olundu¤u A‹HM karar›
ile belirlendi. Dink cinayetinin as›l failleri, belki de hâlâ aram›z-
dalar ve serbestçe dolafl›yor olabilirler…

Hrant Dink öldürülmeden bir hafta önce bütün bunlar› görüyor-
du ve hissiyat›n› flu cümlelerle ifade etmiflti:

"…Ama ayr›mc›l›¤a u¤raman›n tecrübeleriyle piflmifl biri olarak
ussal refleksimin flu soruyu sormaktan da hiç geri durmad›¤›n› iti-
raf etmeliyim: 'Benim Ermeni olmam›n bu sonuçta bir rolü oldu
mu?'

"Bu soruya karfl›l›k, bildiklerimi ve sezdiklerimi yan yana getirdi-
¤imde verebilece¤im bir cevap var elbet. Özeti de flu: Birileri ka-
rar verdi ve 'Bu Hrant Dink art›k çok olmaya bafllad›... Ona had-
dini bildirmek gerek' diyerek harekete geçti. Kabul ediyorum,
kendimi ve Ermeni kimli¤imi çok merkeze alan bir iddia bu.
Abartt›¤›m öne sürülebilir. Ne var ki benim ruhsal alg›lamam bu...
Elimdeki veriler ve yaflad›klar›m bana bu iddiam d›fl›nda bir seçe-
nek b›rakm›yor. ‹yisi mi flimdi bana düflen tüm yaflad›klar›m› ve
sezgilerimi sizlere aktarmak. Sonras› sizin bilece¤iniz" (Hrant
Dink, "Niçin Hedef Seçildim?", Agos, 12 Ocak 2007). 

* * *

* Kitap yay›ma haz›rland›¤› s›rada Hrant Dink’in 301. madde dolay›s›yla ald›¤› ceza-
y› onaylam›fl 18 Yarg›tay hakiminden biri olan Mehmet Nihat Ömero¤lu, ilk Kamu
Bafldenetçisi (Ombudsman) olarak seçilirken üye hakimlerden Muhittin M›hçak ise
denetçi seçildi. 



C‹HAN HAYIRSEVENER C‹NAYET‹4

18 Aral›k 2009'da Güney Marmara'da Yaflam gazetesi yay›n yö-
netmeni ve Marmara TV yetkilisi Cihan Hay›rsevener, Atatürk
Bulvar› üzerinde bir kiflinin silahl› sald›r›s›na u¤rayarak kan kay-
b›ndan yaflam›n› yitirdi. Öldürülmeden önce önemli bir dosya ha-
z›rlad›¤›n› söyleyen gazeteci Ekim 2009'da yap›lan bir yolsuzluk
operasyonunu gündeme getirmifl, belediye ihalelerinde yolsuzluk
iddialar›n› "Keser Döner, Sap Döner" bafll›kl› yaz›s›nda s›ralam›fl-
t›. Yaz›lar›n› yay›mlad›ktan k›sa bir süre sonra tehditler almaya
bafllam›flt›. Akflamlar› polis önlemleri ile evine giden Hay›rseve-
ner, polis korumas›n›n olmad›¤› gündüz saatlerinde öldürüldü. 

Band›rma A¤›r Ceza Mahkemesi cinayetle ilgili olarak 25 Ara-
l›k'ta Serkan Erakkufl'u (29) tutuklad›; di¤er iki flüpheli Tolga Ö. ve
Ali T.'yi de tutuksuz yarg›lamak üzere serbest b›rakt›. Erakkufl
Band›rma M Tipi Kapal› Cezaevi'ne gönderilirken Marmara TV,
"Hain ve kallefl sald›r›n›n sonuna kadar takipçisi olaca¤›m›z›, flüp-
helilerle arkalar›ndaki güç odaklar›n›n gereken cezaya çarpt›r›la-
caklar›n› inan›yor ve yarg›ya güveniyoruz" aç›klamas›n› yapt›. Ba-
l›kesir Gazeteciler Cemiyeti Baflkan› Ramazan Demir ile gazete
sahibi Ümit Babacan, Hay›rsevener'in "organize bir suç örgütü-
nün kurban›" oldu¤unu ifade ettiler.

Hay›rsevener'in öldürülmesi olay› ile ilgili yarg›lananlar›n say›s›
15 Ekim 2010'da 12'ye ç›kt›; bunlar›n içinde ad› yolsuzluk iddi-
alar›na kar›flan ‹lk Haber gazetesi yay›n koordinatörü Engin Ar›-
can, gazete sahibi ailenin üyeleri ‹hsan Kuruo¤lu (tutuklu), ‹lbey
Kuruo¤lu, Osman Kuruo¤lu, Band›rma Belediyesi baflkan yard›m-
c›s› Talip Y›ld›z gibi isimler de yer ald›.

Yarg›lama s›ras›nda dosya "ç›kar amaçl› örgüt kurma", "örgüt üye-
li¤i", "kamu ihalelerine fesat kar›flt›rma" suçlar›ndan aç›lan dava-
n›n gazetecinin öldürülmesi dosyas›yla birlefltirmesi nedeniyle,
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Band›rma A¤›r Ceza Mahkemesi ile oluflan görev uyuflmazl›¤› so-
rununun çözülmesi için Yarg›tay'a yolland›. 2012 itibariyle süren
davada üçü tutuklu olmak üzere 18 kifli yarg›lan›yor.

* * *

Yerelde Belediye Baflkan›, Kaymakam, Vali,
Emniyet Müdürü… 

Gazetecilerin özellikle yerelde sald›r›ya aç›k hale gelmeleri çok
kolay; yapt›klar› her haber bir yetkilinin "hassasiyet"ine dokunabi-
liyor. Yereldeki medya sald›r›lar› a¤›rl›kla milletvekili, belediye
baflkan›, kaymakam, milli e¤itim müdürü, emniyet müdürü, vali
gibi yöneticilerden geliyor. Merkezi iktidar›n yereldeki temsilcile-
riyle yerel yönetimler ihale yolsuzluklar›, imar konular›, e¤itim ve
sa¤l›k hizmetlerindeki yetersizlikler ve usulsüzlükler, çevre so-
runlar›na duyars›zl›k gibi konular›n haberlefltirilmesini engelle-
mek ya da haberlefltirilmesi durumunda habercileri ve medya ku-
rulufllar›n› y›ld›rmak için her türlü yolu deniyor. 

2001'de dönemin Anavatan Partisi (ANAP) Genel Baflkan Vekili
ve Gaziantep Milletvekili Mustafa Taflar, Gaziantep Kanal 27 mu-
habiri ve kameraman› için "at›n flunu d›flar›" dedi, iki medya çal›-
flan› d›flar› ç›kar›l›p dövüldü, kameralar› hasar gördü. Ad›yaman
Vali yard›mc›s›, Gerger F›rat gazetesi yazar› Hac› Bo¤atekin'i
"kaymakamlar hakk›nda yapt›¤›n haber ve yaz›lar›, elefltirileri ba-
na yönelik olarak yapsayd›n seni iki günde kaybedip temizlerdim"
sözleriyle tehdit etti (2001). Ardahan'da yay›mlanan Yeflil Göle
gazetesi yaz›iflleri müdürü Ulviye K›l›ç, Göle Kaymakam› Alper
Faruk Güngör'ün sald›r›s›na ve hakaretine u¤rad› (A¤ustos 2002).
Van'da yay›nlanan Prestij gazetesi muhabiri, akaryak›t ihalesini
izlemek üzere gitti¤i Devlet Su ‹flleri 17. Bölge Müdürlü¤ü'nde,
ihaleye kat›lmak için bekleyen firma temsilcileri taraf›ndan dövül-
dü, hastaneye kald›r›lan gazetecinin bafl›na sekiz dikifl at›ld› (fiu-
bat 2001). "‹rticai faaliyetlerde" bulundu¤u flüphesiyle bir yaban-



c› örgütle ilgili araflt›rma yapan Yüksekova Haber gazetesi imtiyaz
sahibi Necip Çapraz, yüzleri maskeli on kiflinin sald›r›s›na u¤ra-
d›. Gazetecinin burnu k›r›ld› ve bafl›na dikifl at›ld› (22 Eylül 2005). 

Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen Gaziantep Söz Halk›n gazetesini
kürsüde y›rtt› (15 Mart 2004). Eskiflehir Emniyet Müdürü Savafl
Yücel, günlük bas›n bülteni almak üzere Emniyet'e gelen ‹stikbal
gazetesi yaz›iflleri müdürü Naki Erdo¤an'a, "‹çeri girmeniz yasak.
Sizinle iliflkilerim bitti," dedi. Gazetenin muhabiri Mehmet Çil'in
"Arkadafl›m›z gözalt›na m› al›n›yor?" sorusuna ise "Geri zekâl› m›-
s›n sen? Niçin gözalt›na alaca¤›m. Ben sana âfl›k m›y›m?" fleklin-
de karfl›l›k verdi (2 Eylül 2004). 

Mufl Haber 49 gazetesi sahibi Emrullah Özbey, AKP ‹l Baflkan›'n›n
ye¤enine ihale vermeyen bir okul müdürünü sürdürdü¤ü haberi-
ni yazd›ktan sonra ölümle tehdit edildi (1 Aral›k 2007). Gazetenin
daha önceki sahiplerinden Faruk Aktafl da Mufl'un eski Vali Yar-
d›mc›s› ‹brahim Küçük'ün flikâyetiyle k›sa süre hapis yatm›flt›. Si-
irt Birlik gazetesi sahibi Diya Yarayan'›n öldüresiye dövülmesinin
arkas›nda da Siirt Sosyal Hizmetler ‹l Müdürü Hifzullah Canpolat'
›n oldu¤u iddia edilmiflti (17 fiubat 2009). 

Adana Akdeniz TV'de 14 Nisan 2007 akflam› yay›nlanan "Mertçe
Söylefli" adl› programda yolsuzluklar› konuflan sunucu Yüksel Mert
ve konu¤u Çukurova Merhaba gazetesi yay›n yönetmeni Zeki K›-
z›lkaya, iki kiflinin sald›r›s›na u¤rad›. Haberciler hastaneye kald›-
r›ld›. Selçuk Çabuk isimli bir kiflinin belediyelerdeki çeflitli ihale-
lere fesat kar›flt›rd›¤›n›n iddia edildi¤i programda sald›rganlar
camlar› k›rd›. Hasan Çak›c› adl› bir kifli Tunceli Emek gazetesini
gazete bürosuna geldi ve çal›flanlar› tehdit etti. Sald›r› gazetenin,
Köy Hizmetleri'ne ait bir tankerin eski belediye baflkan› Hasan
Korkmaz'a ait petrol istasyonuna benzin boflaltmas›n› haberlefltir-
mesiyle iliflkilendirildi (3 A¤ustos 2007). 

Diyarbak›r Kulp Haber gazetesinin muhabiri, ilçedeki su sorunu-
nun çözülmemesini haberlefltirince Belediye Baflkan›n›n ölüm
tehdidi ve hakaretine maruz kald› (A¤ustos 2007). Bingöl Ab-› Ha-
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yat gazetesinde ise iki muhabir, depremden hasar gören okulda
e¤itimin devam etti¤ini haberlefltirince Milli E¤itim Müdürü tara-
f›ndan tehdit edildiler.

Özgür Hayat gazetesi ve Yüzde 52 Öfke dergisi sorumlu yaz›iflle-
ri müdürü Sinan Tekpetek'in polis arac›na bindirilerek kaç›r›lma-
s›, ölümle tehdit edilmesi ve fliddet görmesi, gazetecilere yönelen
fizik sald›r›n›n boyutunu örnekleyen bir di¤er olayd›. Nedeni an-
lafl›lamad› (28 Temmuz 2007). 2010'da Antalya Türkbeleni gaze-
tesi sahibi Mehmet Ali Ünal'a iflyerinin önünde alt› el atefl edildi.
Gazeteci kendisine yapt›¤› haberler nedeniyle sald›r›ld›¤›n› aç›k-
lad›. Mercan TV'deki "Ses Ver Ad›yaman" adl› program›n yap›m-
c›s› ve eski Gazeteciler Cemiyet Baflkan› olan Rag›p Ersoy evinin
önünde silahl› sald›r›ya u¤rad› (5 Eylül 2006). 

Termik santralle ilgili haberleriyle tan›nan ve Batman'da yay›mla-
nan GAP gazetesi sahibi Mansur Obut'a demir çubuklarla sald›-
r›ld› (Aral›k 2002). Batman Express gazetesi yaz›iflleri müdürü
Mehmet fiah Ayaz da benzer bir sald›r›ya u¤rad›. Dönemin Bart›n
Valisi Fatih Ery›lmaz "Mobil Santral projesinin Bart›n'a ve çevre il-
lere etkisi" konulu toplant›da, Bart›n gazetesi sahibi Esen Alifl'e
"seni d›flar›da gebertirim" diye ba¤›rd›. Vali, hakk›nda ölümle teh-
dit etmek ve hakaretten dava aç›ld›ysa da, yerel mahkemede ha-
karetten 156 milyon TL'ye mahkûm edildi (18 Haziran 2002). Ka-
nal 48 televizyonu kameraman› ormanl›k alana dökülen moloz-
lar› görüntüledi¤i için sald›r›ya u¤rad›, burnu ve kaburgas› k›r›ld›
(3 fiubat 2010). Ça¤dafl Kars Haber gazetesi hakk›nda "Bir Kay›p
Milletvekili Aran›yor" haberinde, 28 Kas›m 2007'de AKP Kars mil-
letvekili Zeki Karabay›r ile ilgili elefltirel ifadeler nedeniyle dava
aç›ld› (28 Kas›m 2007). 

2009, yerel medyaya yönelik sald›r›lar›n en yo¤un yafland›¤› y›l-
d›. Polis, DTP Siirt ‹l Örgütü'nün düzenledi¤i bas›n aç›klamas›n›
izleyen Siirt Durufl gazetesi temsilcisini darp etti, foto¤raflar›na el
koydu, makineyi k›rd› (7 Aral›k 2009). ‹stanbul Seyahat fiirketi'ne
ba¤l› bir otobüsün floförleri bir trafik kazas›n› görüntülemek iste-



yen fiarköy'ün Sesi gazetesi sahibi Yakup Önal'› darp etti (9 Eylül
2009). Batman GAP gazetesi sahibi "Bayrama ilgi yoktu" bafll›kl›
haberi nedeniyle Batman Valisi Ahmet Turhan'›n makam odas›n-
da darp edildi¤ini aç›klad› (24 Eylül 2009). MHP Mersin Milletve-
kili Prof. Dr. Akif Akkufl Tarsus Gazeteciler Cemiyeti Baflkan› ve
Tarsus Merhaba gazetesi yaz›iflleri müdürü Cemal Dolaflmaz'a
"Senin soyad›n Dolaflmaz, ben seni Tarsus'ta dolaflt›rmam," dedi.
Ad›yaman Gerger F›rat gazetesi sahibi Hac› Bo¤atekin orman
yang›n›n› görüntülemek isterken belediye personelinin yumruklu
sald›r›s›na u¤rad› (28 Temmuz 2010). Foto¤raf makinesi kullan›l-
maz hale gelen Bo¤atekin tazminats›z iflten at›lan iflçilerin beledi-
yeye açt›klar› dava ile ilgili "Belediyeye fiok Haciz" bafll›kl› habe-
ri nedeniyle tehdit edildi¤ini söyledi. Yay›n yönetmeni Y›lmaz
Sa¤l›k'›n Çine Kaymakam›n› elefltiren bir köfle yaz›s› yazmas› ne-
deniyle Ayd›n Çine U¤ur gazetesi kapat›ld›, gazetenin web sayfa-
s›na eriflim yasa¤› getirildi, polis 1000 adet gazeteye hemen el
koydu (28 Eylül 2010). 

Kanal D ve Star TV'den iki muhabir, Ankara'da Belediye-‹fl'in top-
lant›s›n› izlemek isterken Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan›
Melih Gökçek'e ba¤l› kiflilerce darp edildiklerini duyurdular.
Gökçek' "Seçimden sonra, ben Melih Gökçek isem, Mehmet Ali
Birand ve U¤ur Dündar'a bu Türkiye dar gelmezse, bana yaz›klar
olsun," sözleriyle do¤rudan bu iki kanal›n haber sorumlular›na
yöneldi.

Merkezde Cumhurbaflkan›, Baflbakan, 
Baflbakan Yard›mc›s›…

Dönemin TBMM Baflkan› Bülent Ar›nç bir gazetecinin sordu¤u so-
ruya k›zarak "fleyini fley etti¤imin fleyi" dedi, sonra özür diledi (Ni-
san 2004). Yine Bülent Ar›nç bu kez Baflbakan yard›mc›s› s›fat›y-
la Erzincan Baflsavc›s›n›n makam›n›n aranmas› ile ilgili haberler-
de bas›n›n dilini "berdufl dili" olarak niteledi, medyaya "tuuu size"
sözleriyle seslendi (22 fiubat 2005). TGC, ÇGD ve 30'a yak›n kö-
fle yazar› Ar›nç'› nezakete davet etti.
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Medyaya yönelik sald›r›da dönemin D›fliflleri Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Abdullah Gül de yerini ald›. Özel bir televizyon kana-
l›na konuk olan Gül, "Gazetecilerin yabanc› diplomatlar›n, ya-
banc› servislerin manipülasyonlar›na aç›k" oldu¤unu söyledi (fiu-
bat 2006). Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤ "Bas›n›n
bir bölümü, çok aç›k söylüyorum ‹stiklal Savafl›ndaki mütareke
bas›n›n› dahi aratacak seviyede. Mütareke bas›n› dahi bu kadar
hain de¤ildi," dedi. Baflbu¤'un hedefindeki gazete Taraf idi (2 Ma-
y›s 2010).

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an baflkanl›¤›n›n özellikle ikinci
dönemiyle birlikte medyaya, gazetecilere, karikatüristlere açt›¤›
davalar, uluslararas› medyay› da kapsayan bir flekilde dili zorla-
yan bir yerden seslendirdi¤i elefltirilerle art›k giderek, yak›n zama-
na kadar genelkurmay baflkanlar›n›n üstlendi¤i "yay›n yönetmen-
lerinin yay›n yönetmeni" pozisyonuna geldi. Böylece Baflbakan
adeta haberini, yaklafl›m›n› be¤enmedi¤i, onaylamad›¤› gazetele-
re, televizyonlara, gazetecilere, köfle yazarlar›na aç›ktan "gazete-
cilik dersi" verir oldu. Medya sahipleri de böyle bir ortamda, kifli-
sel olarak söylenip söylenmedi¤i bir yana, Baflbakan›n her türlü
sözünden "durumdan vazife" ç›kararak özellikle "sorunlu" köfle
yazarlar›n›n ifllerine son vermekte hiç tereddüt etmediler. 

Baflbakan Erdo¤an'›n medyaya müdahale ve medyay› "hizaya ge-
tirme" gayretlerinin doruk noktas› 20 Ekim 2011'de medya yay›n
yönetmenleri ve sahipleriyle yapt›¤› toplant› oldu. Cumhuriyet,
Sözcü, Yeniça¤, Ayd›nl›k, Birgün ve Evrensel gibi gazetelerin ça¤-
r›lmad›¤› bu toplant›da, Baflbakan'›n haberlerin "terörün hedefle-
rine hizmet etmemesi için otokontrol" talep etti¤i yaz›ld›. Asl›nda,
hemen toplant› ertesinde baz› haber ajanslar›n›n [Anadolu Ajan-
s› (AA), Ajans Haber Türk (AHT), Ankara Haber Ajans› (ANKA), Ci-
han Haber Ajans› (C‹HAN) ve ‹hlas Haber Ajans› (‹HA)] "terör, flid-
det ve afet" durumlar›nda yay›mlanacak haberler konusunda or-
tak yay›n ilkeleri belirlemesi de toplant›n›n amac›yla ilgili yaz›-
lanlar› do¤rulad›. Sonuç için çok beklemek gerekmedi, 20 gün
sonra 11 Kas›m 2011'de ‹zmit-Gölcük seferi yapan Kartepe deniz
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Baflbakan'dan Medyaya/Gazetecilere 

"Edepsizlik yapma!" (31 Aral›k 2004; Vatan gazetesi muhabiri Nuri
Sefa Erdem'in y›lbafl› akflam› sordu¤u soru üzerine, üstüne yürüye-
rek...)

"Haddinizi bilerek soru sorun" (Temmuz 2004; sorusundan hoflnut
kalmad›¤› bir muhabire).

"Adeta haberler buradan servis yap›l›yor": "Adeta Avrupal›'ya bura-
dan servis yap›l›yor. 6 Mart'taki bu eylem Kad›nlar Günü ile alakal› ise,
Kad›nlar Günü 8 Mart'tayd›. Bu ülkenin huzurunu tehdit etmeye kim-
senin hakk› yok" (2005 Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle 6 Mart'ta dü-
zenlenen gösterilerde polisin kad›nlara yönelik fliddetini haberlefltiren
medyaya).

"A¤›r söylüyorum": "Medyan›n ileri gelenleri kendini yormas›n. Bir-
çok iftiran›n yalan oldu¤u ortaya ç›kt›. Bunun bir fleyler karfl›l›¤›nda ol-
du¤unun fark›nday›z. Bunu da bu kadar a¤›r söylüyorum" (1 Mart
2006; Monako yolunda, gazetecilere).

"Hangi dosya, hangi haberiniz?": "Hangi dosya, hangi talebiniz geri
çevrildi diye bu haberleri yap›yorsunuz? Bunlar› aç›klayaca¤›m günler
yaklafl›yor" (Temmuz 2006; ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Ka-
dir Topbafl hakk›nda medyada ç›kan haberler üzerine). 

"Medyaya m› aç›klayacak?": "Bir devletin ve hükümetin bir plan› var
m›, yok mu, bunlar› kalk›p medyaya m› aç›klayacak?" (A¤ustos 2006;
bir muhabirin "Kuzey Irak'taki PKK varl›¤›na son vermeye yönelik bir
plan›n›z var m›?" sorusuna).

"Adap bilmeyenler var": "Maalesef edep adap bilmeyenler de var. Bu-
nu diyenlerin önce Türkiye Cumhuriyeti vatandafll›¤›ndan ç›kmas› la-
z›m" (20 A¤ustos 2007; Bekir Coflkun'un Hürriyet'teki "O benim Cum-
hurbaflkan›m Olmayacak" bafll›kl› yaz›s› üzerine).

"Ne ültimatomu?": "'Bas›n özgürdür yalan do¤ru fark etmez istedi¤i-
mizi yazar›z, istemedi¤imizi yazmay›z' dediler. Bugün de üyesi olduk-
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lar› uluslararas› bas›n kuruluflu, o güya –kendi gazetelerinde yaz›yor–
ültimatom çekmifl bana. Kimsin sen de ültimatom çekiyorsun bana? Ne
ültimatomu? Kendi oluflturmufl olduklar› bir kurulufl. Kimsenin benim
ülkemde kabul etmedi¤i uluslararas› bas›n konseyi. (...) Bu ültimatom
diyormufl ki, 'Baflbakan medyaya olan ültimatomunu geri çeksin'. Ben
ne konufluyorum? Konufltu¤uma bak! ‹yi izle ha!.. Konufltu¤umu izle-
yerek de, bize siyaseti susturmak isteyenlere evet, biz gereken cevab›
veriyoruz. Bundan sen de nasibini al, yapt›¤›m›z ifl bu" (6 Eylül 2008;
Uluslararas› Bas›n Enstitüsü (IPI) ve Dünya Bas›n Konseyleri Birli¤i'nin
(WAPC) medya üzerindeki bask›n›n derhal durdurulmas› aç›klamas›
üzerine). 

"Gelin almama kampanyas› yapal›m": "Yaflanan baflka, bunlar›n yaz-
d›klar›, söyledikleri baflka. Ayn› fleyi bizim için Brüksel'de yap›lan top-
lant›larda söylüyorlar. Bak›n orada da söylediler: 'Siz bas›na yasaklar
getiriyorsunuz!' Hay›r, ben bas›na yasak getirmiyorum, böyle bir fleyi
asla söylemedim. Ama ben burada 'gelin sivil inisiyatif kullanal›m,' di-
yorum. Nedir o? 'Yalan yanl›fl haber yapan medyaya karfl› gelin alma-
ma kampanyas› yapal›m' diyorum. Söyledi¤im benim bu. Bofluna para-
n›z› niye veriyorsunuz, zaten yalan yanl›fl haber"5 (27 Ocak 2009; AKP
Grup toplant›s›nda medyay› elefltiriyor).

"Ne kadar az yazarsan›z": "Siz köfle yazarlar› ne kadar az yazarsan›z,
ülke o kadar huzur bulur. Geçmiflte bir köfle yazar› haftada bir ya da iki
kez yazard›. Ama flimdi her gün... Yar›m saatte bir köfle yaz›s› yazabili-
yorlar, ne kabiliyetli insanlar. ‹fl bu noktaya geldi. Bunlar›n yapt›klar›,
aç›k bir tahrikten baflka bir fley de¤il. Bu tezleri ileri sürenler millet,
devlet, bar›fl düflmanlar›d›r" (1 Aral›k 2009; AKP'nin TBMM Grup top-
lant›s›ndan köfle yazarlar›na sesleniyor).

"Köfle yazarlar› istedi¤ini yazamaz": "Köfle yazarlar› her istedi¤ini
yapamaz. Paras›n› sen veriyorsun yazar›na sahip ç›k, yazd›rma gön-
der" (26 fiubat 2010; medya sahiplerine). 

5 Baflbakan'›n 27 Ocak 2009 tarihli konuflmas› için bkz. http://www.milliyet.com.tr/
Siyaset/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetayArsiv&ArticleID=1062005&Katego-
ri= siyaset&b=Basbakanin%20bilincli%20tirmandirma%20politikasi/
eriflim: 21.06.2012
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"Sen kim oluyorsun?": "Sen kimin avukat›s›n? Bir defa dürüst ol. Do¤-
runun avukat› ol" (20 Mart 2010; Cengiz Çandar'a... Erdo¤an'›n BBC'ye
gerekirse "kaçak Ermeniler"in s›n›r d›fl› edilebilece¤ini söylemesi üze-
rine Referans yazar› Cengiz Çandar "baflbakandan özür" bekledi¤ini
yazd›. Baflbakan'›n yan›t› isim vermeden yukar›daki flekilde oldu. Çan-
dar da 20 Mart 2010'daki yaz›s›nda "Biz yanl›fl anlamad›k" bafll›kl› bir
yaz›yla yan›t verdi).

"Bomba kullanmak suç...": "Bas›lmam›fl kitab› ben toplatmad›m, bu
mahkeme karar›. Türkiye'de ba¤›ms›z bir yarg› vard›r. Bomba kullan-
mak suç oldu¤u gibi bomban›n malzemelerini kullanmak da suçtur"
(13 Nisan 2011; Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi [AKPM] Ge-
nel Kurulu' nda Ahmet fi›k'›n kitap tasla¤›yla ilgili soru üzerine). 

"Mertlik de¤il, namertlik": "Bir bayan gazeteci, köfle yaz›lar› yaz›yor.
Son y›llarda kendini kaybetmifl flekilde kin kusuyor. PKK'nin yay›n or-
gan›na aç›klama yap›yor, 'yol ve zor politikalar› hep beraber gidiyor',
böyle diyor. Neymifl 1935 y›l›nda Dersim Katliam› öncesinde buraya ya-
p›lacak harekât için yol infla edilmifl. AK Parti'nin duble yollar›n› da ifl-
te bu flekilde yorumluyor. Söylemek istedi¤i flu, güya biz duble yollar›,
Dersim'de oldu¤u gibi kolay harekat yap›ls›n diye infla ediyormufluz.
Bu mertlik de¤il namertliktir" (3 Haziran 2011; [AKP Konya mitingi ko-
nuflmas›nda Gazeteci Nuray Mert'e sesleniyor).

"Haber vereceksen haber ver": "Sana ne ya. Senin Türkiye'nin ifliyle
ne alakan var? Haber vereceksen haber ver. Uluslararas› bir yay›n ku-
rumunun bu derece pervas›zca taraf tutmas›, propaganda yapmas› ta-
lihsizliktir, sayg›s›zl›kt›r ama ayn› zamanda çok da manidard›r" (4 Ha-
ziran 2011; The Economist dergisinde hakk›nda ç›kan elefltirel bir yaz›
üzerine).

"Akbabalar", "Tasmal›lar": "Bir de akbabalar var. Medyada kampan-
ya yürütenler var. Ya siz kimsiniz. Daha düne kadar birileri karfl›s›nda
haz›rola geçip selam çak›p ald›¤›n›z emir do¤rultusunda köfle yaz›s›
yaz›yordunuz. Daha düne kadar üniformal›lar sizi aray›p yazd›klar›n›z-
dan dolay› sizi azarl›yordu. Bunlar› bu tasmalar›ndan kurtaran biz ol-
duk. Ama bu tasma dün ulusald›. Bugün terfi ettiler. Uluslararas› tas-
malar› boyunlar›na takt›lar" (13 Nisan 2012; AKP ‹stanbul ‹l Kongresi
konuflmas›).
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"Namerdin izinden gidenler de...": "Bu gazete [Wall Street Journal],
bir siyasi hareket ad›na hareket eden gazete. Orada baflkan Obama'ya
karfl› tak›n›lan tav›r bu. Bu gazetenin burada da uzant›lar› var. Bizim
verdi¤imiz teknik bilgilere dayal› de¤il. Ama oradan bir gazetede ç›kan
habere dayal› olarak yay›n yap›yorlar. Diyor ki, 'oradaki güvenilir kay-
nak.' Dürüstsen 'O güvenilir kaynak kim' aç›kla. Mertlik bunu gerekti-
rir. Namertlik kap› arkas›ndan dolaflmay› gerektirir. Namerdin izinden
gidenler de bu yay›n› yap›yor. Siz kimin yan›ndas›n›z ya. Kimin yan›n-
das›n›z?" (1 Temmuz 2012; AKP Kayseri ‹l kongresi). 

"Medya kimin yan›nda yer alacak?": "Türkiye'deki tüm medyaya me-
sajd›r. Bak›n›z bugün Afganistan'da tüm koalisyon güçlerinin askerle-
ri var. Oradaki kay›plar› bir ayda, ki bugün ald›m rakam›, koalisyon
güçlerinin 158 kayb› var, ayl›k kay›p. Fakat bunu siz ne bir Frans›z ga-
zetesinde ne ‹ngiliz ne Amerikan gazetesinde okuyamazs›n›z, göre-
mezsiniz. Fakat bizde olay oldu¤u anda bütün görsel medya, yaz›l›
medya bunlar›n hepsini verir. Sürekli olarak terörün en önemli hedefi;
propagandas›n› yapt›rabilmektir. Bu propaganday› adam bedava yap-
t›r›yor. Bu propagandayla kendine bir güç devfliriyor. Bu ülke de terör-
le mücadele eden ülkenin yönetimine de bu noktada zafiyet tesis edi-
yor. Böyle bir gayretin içerisinde bunu bir defa halletmemiz laz›m.
Medya kimin yan›nda yer alacak. Att›klar› bafll›klara bak›yoruz, köfle
yazarlar›na bak›yoruz ben diyorum ki sizin haber kayna¤›n›z Allah afl-
k›na Roj TV, Mezopotamya m›d›r, sosyal medya m›d›r? Bunlar üzerin-
den sansasyonel bu tür haberleri üretmek do¤ru mu? Bunlara karfl› bir
tavr› yaz›l› ve görsel medyan›n hep birlikte almas› laz›m. Bunlar› ade-
me mahkûm etmek [yoklu¤a mahkûm etmek] durumunday›z e¤er bun-
lar› ademe mahkûm edersek biz o zaman çok daha h›zla mesafe al›r›z"
(30 A¤ustos 2012; Kanaltürk'te Ankara temsilcisi Faruk Mercan mode-
ratörlü¤ündeki, "Bugün gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Erhan Bafl-
yurt, Zaman gazetesi genel yay›n yönetmeni Ekrem Dumanl›, Star ga-
zetesi genel yay›n yönetmeni Mustafa Karaalio¤lu, Sabah gazetesi ge-
nel yay›n yönetmeni Erdal fiafak ve Türkiye gazetesi genel yay›n yönet-
meni Nuh Albayrak soruyor, Baflbakan Yan›tl›yor" program›na konuflu-
yor).



otobüsünün kaç›r›lmas›n› "Son Dakika" haberi olarak yay›nlayan
televizyonlar, uyar› üzerine haberi hemen durdurdular. Haber-
türk eski genel yay›n yönetmeni Yi¤it Bulut, canl› yay›nda deniz
otobüsü ile sesli ba¤lant› yap›lmas›n›n propaganda malzemesine
dönüflebilece¤ini söyledi ve tüm medyaya eylemi propaganda
malzemesine dönüfltürmeme ça¤r›s› yapt›. Otosansürün de öte-
sinde iktidara eklemlenmifl bu tutum yaklafl›k bir ay sonra bir bafl-
ka olayda tekrarland›. 28 Aral›k 2011'de Uludere'de bir katliam
[Roboski katliam›] yafland›. 34 sivil Türk Hava Kuvvetleri'nin bom-
balar›yla can verdi. Merkez medyan›n bombard›man› haberlefltir-
mesi 12 saate varan gecikmelerle oldu. Haberin bir t›k ötede ol-
du¤u bir dönemde bu "gecikme" sorumlu habercilik refleksini "si-
yasi bask› nedeniyle uykuya yat›rmak" olarak yorumland›.

Merkez Medya ve Ajans Muhabirleri
Yerelde Haber ‹zlerken 

SKY Türk ve Show TV kameraman› ile Show TV muhabirleri, Mart
2004 yerel seçimlerinde, Diyarbak›r'da oylar›n›n çal›nd›¤› iddia-
s›yla eylem yapanlar› izlerken, sivil polis olduklar› iddia edilen ki-
flilerin sald›r›s›na u¤rad›. Söz TV, Söz gazetesi, D‹HA ve Gün TV
muhabir ve kameramanlar›n›n da darp edildi¤i olayda Emniyet
Müdürü sorumlular› bulaca¤›na söz verdiyse de sonuç al›namad›.

Sabah gazetesi muhabiri ve DHA muhabiri Adana Büyükflehir Be-
lediyesi ekiplerinin konut y›k›m›n› görüntülemek isterken sald›r›-
ya u¤rad›, DHA muhabirinin aya¤› k›r›ld› (A¤ustos 2005). DHA
Beytüflflebap muhabiri Emin Bal'›n haber görüntülerine içerikte
suçlu tespit etmek amac›yla, resmen el koyuldu (8 Ekim 2007).
Olay, Temmuz 2006'dan o güne Emin Bal ve ilçedeki gazetecile-
rin karfl›laflt›klar› beflinci "haber kaynaklar›na yönelik ihlali" ola-
rak kaydedildi.6 Bal ayr›ca bir PKK'linin cenaze törenini izlerken
at›lan sloganlar› savc›l›¤a bildirmedi¤i gerekçesiyle "Suçu bildir-
meme" bafll›kl› 278. maddesi uyar›nca yarg›lan›p beraat etti. Po-
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lis Edremit'te DHA muhabirine hakaret etti, haber görüntülerini
sildi. Isparta Belediye Baflkan› Hasan Balaman Zaman gazetesinin
8 fiubat 2006 günlü say›s›nda yay›mlanan "AK Partili Baflkan›n
Yetkileri Elinden Al›nd›" bafll›kl› yaz›ya k›zd›, gazetenin Isparta
Temsilcisi Arif Bayram Tafl ile gazetenin muhabiri Mustafa Alt›n-
tafl'› makam›na ça¤›rd›, iki gazeteciye sald›rd›. Olay yarg›ya inti-
kal etti. 

Uluslararas› medya temsilcileri de sald›r›lardan nasibini ald›.
Fransa'da yay›mlanan Le Monde gazetesiyle Capa Bas›n Ajans›'
ndan iki gazeteci Güneydo¤u'da röportajlar yapt›ktan sonra Kür-
distan Bölgesel Yönetimi'ne geçmek isterken Habur s›n›r kap›s›n-
da gözalt›na al›nd›lar. S›n›rda 30 saat kadar bekletilen gazetecile-
rin haber içerikleri ve kay›t cihazlar› uzun ve y›ld›r›c› aramalar-
dan geçirildi. Capa Ajans› muhabiri darp edildi, gözlü¤ü k›r›ld›.
Muhabirin Jandarma Kriminal Laboratuvar›'nda incelemeye al›-
nan kamera ve kasetlerine ise "suç aleti" olarak el koyuldu (24-28
Ekim 2007). 

Anadolu Ajans› (AA), Do¤an Haber Ajans› (DHA), Dicle Haber
Ajans› (D‹HA), ‹hlas Haber Ajans› (‹HA) ve Cihan Haber Ajan-
s›'ndan (CHA) alt› haberci Hakkari'deki Newrozu izlerken polisin
sald›r› ve hakaretlerine maruz kald›; yaralanan gazeteciler oldu¤u
gibi, kameras› ve foto¤raf makinesi k›r›lanlar da oldu.7 TRT Do¤u-
beyaz›t muhabiri Gürbulak Gümrük Kap›s›'nda haber yaparken
bir gümrük memurunun fiziksel sald›r›s›na u¤rad› (25 Nisan
2011). D‹HA muhabirleri eylem alanlar›nda ve haber takibinde en
çok sald›r›ya u¤rayanlar›n bafl›nda geliyor. 

Eylem Alanlar›nda Gazeteciler

Gazeteciler 2001-2011 aras›nda eylem alanlar›nda s›kl›kla sald›-
r›ya u¤rad›. Meydanlardaki polis copu, biber gaz› ve tazyikli su
fliddetinin, eylemcilerle birlikte gazetecileri de hedef ald›¤› du-

7 Bkz. B‹A 2008 Medya Gözlem Raporu, s.15.



rumlar ço¤ald›. Pek çok medya çal›flan› dövüldü, kameralar› ve
foto¤raf makineleri k›r›ld›, olay/haber mahalline eriflimleri fliddet
yoluyla engellendi.

Polis ‹stanbul Saraçhane'de Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfe-
derasyonu (KESK) eylemini izleyen Cumhuriyet gazetesi muhabi-
ri Gökçe Uygun'un yüzüne ve a¤z›n›n içine biber gaz› s›kt› ve ga-
zeteciyi darp etti (Eylül 2004). D‹HA muhabirleri Düzce'de öldü-
rülen bir f›nd›k iflçisinin cenazesinin Diyarbak›r'da karfl›lanmas›-
n› izlerken sözlü fliddete maruz kald›, muhabirlerin haber görün-
tüleri polis taraf›ndan zorla silindi. Yüzüncü Y›l Üniversitesi Alter-
natif Bahar fienlikleri'nde askerlerin ö¤rencileri gözalt›na almas›-
n› görüntüleyen bir D‹HA muhabiri darp edildi, kameras› k›r›ld›
(May›s 2005). Polis Mersin'de bir gencin öldürülmesini protesto
için düzenlenen eylemi izleyen D‹HA muhabirinin foto¤raf maki-
nesine el koymaya çal›flt›. Polis, muhabire daha önce yapt›¤›
"Mersin'de Aç›k ‹nfaz" bafll›kl› haberini hat›rlatarak "yapt›¤›n ha-
beri gösteririm sana" sözleriyle tehdit etti. Polis ayn› eylemde
Günlük Evrensel gazetesi muhabiri Ferhat Uyar'›n foto¤raf maki-
nesine el koydu. 

Gazeteciler alanda sadece sald›r›yla karfl›laflmad›lar. Do¤rudan
suçlay›c› ithamlarla karfl› karfl›ya kald›klar› durumlar da yafland›.
Örne¤in ‹stanbul Küçükçekmece'de Bar›fl ve Demokrasi Partisi
(BDP) ‹l Örgütü'nün düzenledi¤i protesto yürüyüflünü izleyen iki
D‹HA muhabiri, orada ç›kan olaylardan sorumlu tutularak hedef
gösterildi (2010). Yaralanan muhabirlerden birinin kameras› gasp
edildi. Öte yandan eylem alanlar›nda gazetecileri tehdit edenler
sadece kolluk kuvvetleri de¤ildi. ‹stanbul Üniversitesi'nde sa¤ ve
sol görüfllü ö¤renciler aras›ndaki çat›flmay› izleyen D‹HA muha-
birleri, Beyaz›t Karakolu önünde ülkücü olduklar› iddia edilen 25
kiflilik grubun zincirli ve sopal› sald›r›s›na u¤rad› (Haziran 2005).
Ayn› zamanda ‹letiflim Fakültesi ö¤rencisi olan D‹HA muhabiri
Ömer Çelik, ülkücü olduklar› iddia edilen bir grubun sald›r›s›na
u¤rad›, kafas›nda iki çatlak, kolunda üç k›r›k meydana geldi.
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Ankara ve Antalya'da iki Evrensel gazetesi muhabiri de polis sal-
d›r›lar›na maruz kald› (Aral›k 2005). Ankara K›z›lay'daki Ezilenle-
rin Sosyalist Platformu'nun (ESP) düzenledi¤i eylemi izlerken po-
lis taraf›ndan dövülen muhabirler Adli T›p Kurumu'ndan bir gün
ifl göremez raporu ald›. Sivil emniyet görevlileri, Antalya Demok-
rasi Platformu'nun fiemdinli olaylar›n› protesto etmek amac›yla
yapt›¤› bas›n aç›klamas›n› görüntülemek isteyen Evrensel muha-
birini darp etti, gazetecinin dijital foto¤raf makinesi yere düflerek
kullan›lmaz hale geldi.

Çevik kuvvet polisleri, Baflbakan Erdo¤an'›n Cuma namaz› ç›k›fl›
Eyüp'teki esnaf› ziyaret ediflini izleyen Anadolu Ajans› muhabiri-
ni tartaklad› (Ekim 2005). Sabah gazetesinin bir muhabiri, E¤itim
Araflt›rma Dayan›flma Derne¤i'nin (HEDA-DER) Konya'da düzen-
ledi¤i "Resul'e Sadakat Yürüyüflü" bafll›kl› mitingi izlerken, alan-
daki bir grubun sald›r›s›na, hakaretlerine ve tehditlerine maruz
kald› (10 fiubat 2006). Gazetecinin flikâyeti üzerine iki kifli gözal-
t›na al›nd›. Öte yandan HEDA-DER de gazeteci hakk›nda "mitin-
gin adab›n› bozmak" iddias›yla suç duyurusunda bulundu. Bir
ANKA Ajans› muhabiri, ‹srail ordusunun Lübnan'a sald›r›s›n›n
protesto edildi¤i ‹stanbul Taksim'deki eylemde polisin sald›r›s›na
u¤rad›. Kolundan ve dizinden yaralanan gazeteciye befl gün ifl gö-
remez raporu verildi (Temmuz 2006).

2007 ve 2008 1 May›s ‹flçi Bayram› mitinglerinde çok say›da med-
ya çal›flan› polis sald›r›s›na maruz kald›. 2007, 1 May›s ‹flçi Bay-
ram›'nda Taksim 11 gazetecinin do¤rudan polis fliddetine u¤rad›-
¤›na tan›kl›k etti. Haberciler yaraland›, ço¤unun haber teçhizat›
zarar gördü. Polisin alandaki medya çal›flanlar›na yönelik sald›r-
gan tutumunu anlamak aç›s›ndan alanda yaflanan iki olay önem-
li. Bunlardan birinde polis ‹stanbul Befliktafl iskelesindeki eylem
hareketlili¤ini izleyen Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alper Tur-
gut'a, gazeteci oldu¤unu bile bile sald›rd›. Eylemi izlerken cop
sald›r›s›na maruz kalan Radikal gazetesi muhabiri Demet Bilge
Ergün'ün gazeteci oldu¤unu söyledi¤inde polisten ald›¤› cevap
ise flu oldu: "Dolaflma o zaman aya¤›m›n alt›nda." Vatan gazetesi



ve Kanal D muhabirlerinin de sert sald›r›larla karfl›laflt›¤› mitingde
Su TV'nin de kameras› parçaland›.

Miting ve gösteri alanlar›nda sald›r›lara maruz kalanlar›n say›s›n›
belirlemek oldukça zordu. Nitekim B‹A 2008 Medya Gözlem Ra-
poru, 2008'in 1 May›s iflçi bayram›nda fiziki fliddete maruz kalan
gazetecilerin say›s›n› "onlarca" fleklinde ifade ediyor. Son birkaç
y›ld›r gazeteciler eylem ve miting alanlar›na gaz maskesi ile gir-
meye çal›fl›yorlar.

Habercilik özellikle Do¤u ve Güneydo¤u illerinde Kürt sorunun-
dan kaynaklanan "çat›flma ortam›" nedeniyle daha riskli. Yükse-
kova'da Demokratik Halk Partisi (DEHAP) üyelerinin bas›n aç›kla-
mas›n›n ard›ndan ç›kan olaylar› izlerken eylemcilerin sald›r›s›na
u¤rayan ‹HA muhabiri dengesini kaybederek Nehil Deresi'ne düfl-
tü, kafa, s›rt ve aya¤›ndan yaraland›. Kameras› kullan›lmaz hale
gelen ve foto¤raf makinesi nehirde kaybolan gazeteci hastanede
tedavi alt›na al›nd› (Eylül 2005). Baflbakan'›n Hakkari ziyaretini
izlemek için bölgeye giden merkez medya muhabirleri bölge sa-
kinlerinin hükümete yönelik tepkilerinden nasiplerini ald›, halk›n
tafll› sald›r›s›na u¤rad› (2 Kas›m 2008). Nusaybin ve Mardin'de
DHA, Mardin Habur gazetesi, Hedef gazetesi muhabirleri, çat›fl-
mada ölen PKK'lilerin cenazelerine iflkence yap›ld›¤› iddias›yla
yap›lan bir protesto gösterisini izlerken sald›r›ya u¤rad› (2010).

Show TV'den iki muhabir ve kameraman Adana'da düzenlenen
Demokratik Toplum Partisi (DTP) mitinginde kitlenin sald›r›s›na
u¤rad› (7 Mart 2009). PKK lideri Abdullah Öcalan'›n yakalan›p
Türkiye'ye getiriliflinin y›ldönümünde Diyarbak›r'da gerçekleflen
eylemleri haberlefltirmeye çal›fl›rken NTV, Habertürk ve Anadolu
Ajans›'ndan üç haberci de eylemci gruplar›n sald›r›s›yla karfl›laflt›. 

Ma¤durun fiiddeti

Gazeteciler devlet fliddeti veya politik gruplar›n tepkileri d›fl›nda
"ma¤dur"lar›n sald›r›lar›yla da karfl› karfl›ya kal›yor. Beytüflflebap'
taki Kumtik Da¤›'na nöbete giderken may›na basarak a¤›r yarala-
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nan bir geçici köy korucusunun yak›nlar›, çekim yapan fi›rnak Ha-
ber gazetesi ve DHA muhabirine sald›rarak foto¤raf filmini alma-
ya çal›flt›lar (Haziran 2005). Esnaf Antalya Manavgat fielalesi'nde
restoran ve kafeteryalar›n bulundu¤u yerdeki patlamadan sonra
"ekme¤imizle oynamay›n" diyerek, olay› görüntülemeye çal›flan
befl haberciye sald›rd›. 200 kadar kiflinin kar›flt›¤› sald›r›da Cihan
Haber Ajans›, Akflam gazetesi ve Anadolu Ajans› muhabirleri ya-
raland› (25 Haziran 2006). Manavgat Ülkü Ocaklar› mensuplar›
kamera görüntülerinden tespit edilerek gözalt›na al›nd›, tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›lar. Dört kiflinin öldürülmesi
ile ilgili haberi izleyen habercilere, yak›n›n› kaybeden aileler sal-
d›rd›. NTV Adana temsilcisi olay yerinde ald›¤› darbeler nedeniy-
le hastaneye kald›r›ld› (16 Mart 2011). Bursa'da bir trafik kazas›n›
görüntüleyen ‹HA muhabiri sald›r›ya u¤rad›, kazay› yapanlar ola-
y› çeken gazeteciyi dövdüler, kameras›n› k›rd›lar (2010). 

Koruma fiiddeti

Medyaya karfl› korumalar› da en az Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an kadar sald›rgand›. Baflbakan Erdo¤an'›n korumas› Star gaze-
tesi yazar› Musa A¤ac›k'a ‹stanbul Dolmabahçe'de tekme att› (Ey-
lül 2003). A¤ac›k olay› yarg›ya tafl›d› ve kazand›. Ankara Sheraton
Otel'inde otelin güvenlik görevlileri dönemin Devlet Bakan› Mu-
rat Baflesgio¤lu'nun o¤lunun nikah törenini izleyen kameraman
ve foto muhabirlerine sözel ve fiili fliddet uygulad›lar (2008). Özel
güvenlik görevlisi, kaba kuvvet uygulayarak yere düflürdü¤ü Hür-
riyet gazetesi foto muhabiri Selçuk fienyüz'ün kolunun befl yer-
den k›r›lmas›na neden oldu.8 Benzer durumlar ‹stanbul'da DTP'
nin organize etti¤i 2007 Newroz Bayram›'nda AKP'nin "Durmak
yok yola devam" bafll›kl› seçim propagandas› mitinginde de ya-
fland›. Miting öncesinde Baflbakan'›n korumalar› Hürriyet, Star
ve Bugün gazetelerinden üç muhabiri silahla tehdit etti. 1 fiubat
1979'da gazeteci Abdi ‹pekçi'yi öldüren Mehmet Ali A¤ca'n›n
tahliyesi s›ras›nda A¤ca'n›n korumalar›ndan biri olay› izleyen ha-

8 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/10216066.asp / eriflim: 5 Eylül 2012.



bercileri "s›kaca¤›m size, vurup yat›raca¤›m sizi" sözleriyle tehdit
etti. A¤ca'n›n kardefli de kendisine soru soran gazetecilere onlar›
afla¤›layan ifadeler kulland› (19 Ocak 2010).

Medya Kurulufllar›na Sald›r›lar

Batman ‹leri gazetesine Ocak 2002'de bir sald›r› yap›ld›. Sald›r-
ganlar, dönemin ANAP milletvekilini kastederek "Ataullah Hami-
di'den ne istiyorsunuz?" sözleriyle yaz›iflleri müdürüne ve çal›-
flanlara hakaret ettiler. Ça¤dafl Kars Haber gazetesine silahl› sald›-
r› düzenlendi (2005). Sakarya'da reklam vermek bahanesiyle Ye-
ni Haber gazetesinin bürosuna giren üç kifli Sakarya Müftüsü'nü
dansöz Asena ile birlikte gösteren bir foto¤raf› gerekçe göstererek,
"Siz bizim kirvemizin foto¤raf›n› nas›l yay›mlars›n›z… Bize yanl›fl
yapt›n›z," diyerek bir muhabiri darp etti (A¤ustos 2006). 

Afyonkarahisar'da yerel Odak gazetesine ait matbaaya, 19 Kas›m
2005 gecesi bombal› sald›r› düzenlendi. Ardahan'da yay›mla-
nan Kuzey Do¤u Anadolu ve Son Vilayet gazetelerinin bas›ld›¤›
matbaa kimli¤i belirsiz kifli veya kiflilerce sald›r›ya u¤rad› (10 ve
17 Ocak 2005). Mu¤la-Datça'da ç›kan Yar›mada'n›n Sesi gazete-
sine yap›lan molotoflu sald›r›da gazetenin bilgisayarlar› a¤›r hasa-
ra u¤rad› (10 Ocak 2007). Ad›yaman'da ASR, Radyo Tek, Radyo
Life ve Mert Radyo adl› dört yerel radyo istasyonunun Ali Da¤›'
ndaki verici kablolar› kesildi, radyolar iki gün yay›n yapamad›,
yay›n aktaran cihazlar› zarar gördü (6 Mart 2007). Ünye'de ise
Hizmet TV, Hizmet Radyo ve Melodi FM adl› üç medya kuruluflu-
nun yay›nlar› "Ünye Belediyesi dere kenar›na çöp döküyor" bafl-
l›kl› haberleri nedeniyle teknik bir müdahaleyle kesintiye u¤rat›l-
d› (11 Kas›m 2008).

‹stanbul Güneflli'deki bir arsada, "Hürriyet Medya Plaza"ya yönel-
tilmifl kalaflnikof marka otomatik tüfek düzene¤i bulundu (Aral›k
2004). 22 May›s 2010'da Do¤an Medya Center önüne içinde kab-
lo ve baruttan oluflan bir düzenek bulunan bir paket b›rak›ld› (22
May›s 2010). Cumhuriyet gazetesi bir y›lda üç kez sald›r›ya u¤ra-
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d›; 5 ve 10 May›s 2006'da u¤rad›¤› bombal› sald›r›lar› atlatan ga-
zete binas›, 11 May›s sald›r›s›nda hasar gördü. Gazetenin fiiflli'de-
ki merkezinin bahçesine molotofkokteyli at›ld› (29 Mart 2008).
Cumhuriyet gazetesine yönelik sald›r›lar daha sonra Dan›fltay sal-
d›r›s› ile birlikte Ergenekon iddianamesinin içinde yer ald›. 

2007'de sald›r›ya u¤rayan medya kuruluflu say›s› 17'ye yüksel-
miflti. Bunlar›n içinde Agos ve Gündem gazeteleri tehdit, siber
sald›r›, bomba ihbar› hamleleri ile devam eden y›llar boyunca hu-
zursuz edildiler. 1992-1995 y›llar›nda alt› muhabiri ve bir köfle
yazar› öldürülen Gündem gazetesine yönelik çok yönlü sald›r›lar
kitap boyunca özellikle davalar, yay›n durdurmalar bafll›klar›nda
sürekli karfl›m›za ç›k›yor. Gazete hakk›nda 3 Ekim 2007'de bom-
ba ihbar› yap›ld›, internet sayfas› defalarca sald›r›ya u¤rad›. Erme-
nice ve Türkçe yay›mlanan Agos gazetesi Ülkü Ocaklar›'na ba¤l›
bir grubun sald›r›s›na u¤rad› (26 fiubat 2004). 

Hrant Dink ilk olarak bu sald›r›da aç›ktan tehdit edildi. Dink, "Suç
duyurusunda bulunmayaca¤›m. Devletin gözü önünde oldu," di-
yerek yetkilileri sorumlu davranmaya ça¤›rd›. Bu olaydan yakla-
fl›k iki hafta sonra, 8 Mart'ta, "As›ls›z Ermeni Soyk›r›m› ‹ddialar›y-
la Mücadele Federasyonu"ndan befl on kiflilik bir grup, fiiflli'de-
ki Agos gazetesi önünde ‹stiklal Marfl› okuyarak siyah çelenk b›-
rakt› ve ayn› günlerde gazetenin haber sitesi de hack'lendi. Ad›m
ad›m Hrant Dink'in öldürülmesini getirmifl olan süreçte Agos si-
ber sald›r›lara ve tehdit maillerine direnmeyi sürdürüyor. Bir k›s-
m› T‹T imzas›yla gelen bu tür tehditler Agos'un d›fl›nda Özgür
Radyo, Azadiya Welat, Evrensel gazetelerine de yolland›. Agos
gazetesi sadece 2008'de ald›¤› tehdit e-postalar› nedeniyle 19 ay-
r› flikâyette bulundu. Agos'un sitesi 12 fiubat 2010'da bir kez da-
ha hack'lendi. 22 Ocak 2012'de ise sayfaya, "Siteye eriflim sak›n-
cal› içeri¤inden dolay›, MEB'in iste¤iyle, Türk Telekom taraf›ndan
engellenmifltir" ifadesiyle eriflim engeli konuldu. 

8 fiubat 2007 gecesi Ankara Haber Ajans› (ANKA) ‹stanbul temsil-
cili¤ine giren kimli¤i belirsiz kifliler, bir tafl›nabilir bilgisayarla di-
¤er bilgisayarlar›n da disklerini çald›lar. ANKA ‹stanbul temsilcisi



Lütfiye Pekcan, Bülent Orako¤lu ile Ceyhan Mumcu'nun ANKA'
n›n Hrant Dink cinayet san›¤› Erhan Tuncel'le ilgili haberinden
sonra "kayna¤›n› aç›klas›n" tart›flmas› nedeniyle böyle bir olay ya-
flam›fl olabilece¤ini söyledi¤ini hat›rlatt›, "Ba¤›ms›z bir haber
ajans› olarak haberlerimizi yapmay› sürdürece¤iz," dedi.

4 May›s 2008 gecesi Yeni fiafak gazetesinin Bayrampafla'daki
merkezine yap›lan silahl› sald›r›da binan›n camlar› k›r›ld›. Gaze-
teciler yere yatarak kurtuldular. Gazete yetkilileri olay› "çete ile
ilgili yapt›klar› haberlerin" birilerini rahats›z etti¤i fleklinde de¤er-
lendirdiler. Taraf gazetesi yay›n hayat›na bafllad›¤› Kas›m 2007'
den beri devlet yetkililerinin sözlü sald›r›lar› ile karfl›laflt›, hak-
k›nda onlarca dava aç›ld›. Bunlar›n yan›nda Özgür Radyo, Kür-
distan TV'nin Diyarbak›r temsilcili¤i, Tunceli Emek, Haber X,
Adana Bölge, Çanakkale Olay, Bizim Kocaeli, Yar›mada'n›n Se-
si gibi yerel gazeteler de do¤rudan kuruma dönük sald›r›lar›n he-
defi oldular.

Kuruma yönelik sald›r›lar her zaman somut bir mekâna veya bina-
ya yönelik olmad›, kimi örneklerde gazetelerin ve haber siteleri-
nin web sayfalar› hedefe dönüfltü. munzurhaber.net, iktidarsiz.
com, internethaber.com, bianet.org, ihdist.org, sol.org, birgun.net,
yuksekovahaber.com, solgazete.net, ozgur-gundem.com, diyar-
bakirsoz.com, gunlukgazetesi.com, haberx.com, aktifhaber.com,
ortakpayda.org, antenna-tr.org, ozgurgundem.net gibi web sayfa-
lar› bir veya daha fazla çeflitli siyasi gruplar›n siber sald›r›lar›na
maruz kald›. Ekfli Sözlük sitesi, sosyal medya içindeki farkl› siyasi
yorum ve yaklafl›mlar taraf›ndan din karfl›t› olmakla elefltirildi,
sözlük hakk›nda kapat›lmas› talebiyle kampanya bafllat›ld›. Taraf
gazetesi yazar› Mehmet Baransu'nun ça¤r›lar›yla bafllayan bu sal-
d›r›ya twitter'da "ekflisözlü¤üme dokunma" hareketi ile cevap ve-
rildi. Geldi¤imiz noktada görünen odur ki sosyal medya sürece
yeni dinamiklerle dahil oluyor; internet mecras› beraberinde sa-
dece görüfllerin demokratikleflmesi ve ço¤ullaflmas›n› de¤il taraf-
lar aras›ndaki karfl›l›kl› çat›flma ve sald›r›lar›n da çoklaflmas›n› ge-
tiriyor. 
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Sanata ve Sanatç›lara Yönelen Sald›r›lar

Gazeteciler ve medya kurulufllar›n›n yan› s›ra kültür sanat organi-
zasyonlar› ve sanatç›lar da sald›r› ve tehditlerin hedefi oldular. On
y›lda yaflananlardan birkaç örnekle devam edelim. ‹stanbul'da
Karfl› Sanat Galerisi'nde düzenlenen "50. Y›l›nda 6-7 Eylül Olay-
lar›" sergisi 6 Eylül 2005'te bir grup taraf›ndan bas›ld›. 424 foto¤-
raf sanatç›s› ortak bir aç›klamayla olay› k›nad›. Tophane'de yeni
sergi aç›l›fllar›na ev sahipli¤i yapan befl galeriye kalabal›k bir grup
sald›rd›. "Tophane Art Walk" slogan› ile Outlet, Elipsis, Non, Pi
Artworks ve Galeri Apel sanat galerilerinde düzenlenen etkinli¤e
yap›lan sald›r›da sergi aç›l›fl›na gelenler tartakland›, baz› galerile-
rin camlar› ve çerçeveleri k›r›ld›. Sald›r›lar karfl›s›nda polis me-
murlar› yetersiz kald›, mahalleye baflka semtlerden polis gönde-
rildi (21 Eylül 2010).9

Baflbakan Erdo¤an'›n 8 Ocak 2011'de Kars ziyaretinde yapt›¤› ko-
nuflma, Heykelt›rafl Mehmet Aksoy'un eseri olan "‹nsanl›k An›t›"
heykelinin ak›betini belirledi. Baflbakan'›n "Hasan Harakani'nin
türbesinin hemen yan› bafl›nda bir ucube oraya koymufllar. Bir ga-
rip bir fley dikmifller. Tabii bu oradaki tüm vak›f eserlerinin, o sa-
natkârane eserlerin oldu¤u yerde böyle bir fley olmas› düflünüle-
mez. Konuyla ilgili olarak belediye baflkan›m›z görevini süratle
yerine getirecektir,"10 sözlerinden üç ay sonra Kars Belediye Mec-
lisi heykel ile ilgili y›k›m karar› ald›, heykel parçalara ayr›larak y›-
k›ld›. 

Alperen Ocaklar›'ndan bir grup, piyanist ‹dil Biret'in konserinde
flarap içilmesini protesto etti, konser afifllerini yakt›. Ocak ‹stanbul
Baflkan› Mustafa Kayatuzu "fiu kap›dan elinde flarap flifleleriyle gi-
ren hainleri gördük. Akl›n›z› bafl›n›za al›n demiyorum. O bafl›n›-
z› gövdenizden al›r›z," dedi (10 Temmuz 2009). Mahkeme Kaya-

9 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&Date=22.09.
2010&ArticleID=1020180 / eriflim: 5 Eylül 2012.
10 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1035
774&CategoryID=79 / eriflim: 5 Eylül 2012.



tuzu'nun sözlerini elefltiri hakk› olarak de¤erlendirdi.11 Benzer
türde sald›r›lar 2012 senesi içinde devam etti. 11. Efes Pilsen One
Love Rock Müzik Festivali'nde bira içilmesi yasakland›. Festivalin
bafllang›c›na do¤ru Alperenler festivalin girifline geldi, sloganlar
att› ve tekbir getirdi. Alkol yasa¤› ile ilgili olarak Baflbakan bu ta-
lebin kendisinden geldi¤ini aç›klad› (15 Temmuz 2012).

‹stanbul Kültür Sanat Vakf›'n›n (‹KSV) düzenledi¤i 18. ‹stanbul
Caz Festivali kapsam›nda Harbiye Cemil Topuzlu Aç›k Hava Ti-
yatrosu'nda sahne alan Aynur Do¤an Kürtçe flark› söylemeye bafl-
lad›¤› s›rada dinleyicilerin yuhalamas›na maruz kald› (15 Tem-
muz 2011). Buika, La Shica ve Sandra Carrasco'nun yer ald›¤›
"Suyun Kad›nlar› - Mujeres de Agua" adl› konserde Aynur Do¤an
da Kürtçe flark›lar söyleyecekti. Konser alan›nda bir grup "Türkçe
söyle", "fiehitler ölmez" gibi sloganlar att›, ‹stiklal Marfl› söyledi.
Üçüncü flark›s›n› yar›m kesip sahneden inen Aynur "…biz sanat›n
kardefllik oldu¤unu göstermeye devam edece¤iz. Ben beni yuha-
layanlar› affediyorum..." dedi.12

Musa Anter'in hayat›n› konu alan Kürtçe tiyatro oyunu Araf '›n ‹z-
mir'deki gösterimi, Emniyetten gelen bask›lar gerekçesiyle göste-
rilmeden yasakland› (13 Ekim 2008). 

Metis Yay›nlar›'n›n "Irkç›l›¤a, Ayr›mc›l›¤a ve Nefret Suçlar›na Kar-
fl›" bafll›¤›yla yay›mlad›¤› 2011 Ajandas› da sald›r› nedeni oldu.
Ajandan›n her sol sayfas›nda bir "ifleyen çocuk" figürü kullan›l-
m›flt›. Bu nedenle Atatürk'ün ölüm tarihi 10 Kas›m'›n oldu¤u say-
fada da ayn› çocuk figürü bulunuyordu. Bunu Atatürk'ün an›s›na
hakaret olarak de¤erlendiren Hak ve Eflitlik Partili (HEPAR) bir grup
ajanday› satan Kabalc› Kitabevi'ni tehdit etti (15 fiubat 2011).
Ocak ay›nda Nezih Kitabevi ajanday› satmaktan vazgeçmek du-
rumunda kald›. 

140 • ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN ON YILI

11 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1095
307&CategoryID=78 / eriflim: 3 A¤ustos 2012.
12 http://www.bianet.org/bianet/sanat/131511-aynur-konserini-bitiremedi / eriflim: 3
A¤ustos 2012.
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Hüseyin Karabey'in yönetmenli¤ini yapt›¤› Gitmek: Benim Mar-
lon ve Brando'm adl› filmin ‹sviçre'deki "Culturescapes Sanat Fes-
tivali"nde gösteriminin, Kültür Bakanl›¤›'n›n talebiyle geri çekildi-
¤i yönünde tart›flmalar yafland› (3 Kas›m 2008).13 Kültür ve Turizm
Bakan› Ertu¤rul Günay önce sansürden haberi olmad›¤›n› söyle-
di, iki gün sonra, "UNESCO Hükümetleraras› Somut Olmayan Kül-
türel Miras Toplant›s›"nda flu ifadeleri kulland›: "Film festivalde
gösterilecek ama festival program› içerisinde de¤il san›r›m. (…)
Biz de ciddi maddi katk› yap›yoruz. (…) Yani bizim ciddi bir mad-
di katk› yapt›¤›m›z bir festivalin bir siyasi gösteriye dönüflmemesi
konusunda bir talep sunmak, baz› gazetelerde yazd›¤› gibi bir
sansür anlay›fl› m›d›r? Maddi kaynaklar aktararak söz sahibi oldu-
¤umuz bir festivalde Türkiye aleyhinde yay›nlar yap›lmas›, Türki-
ye'nin bir bölümünün bir baflka adla isimlendirilmesi karfl›s›nda
sessiz mi kalmal›y›z?"14

A¤›rl›kla medyaya yönelen örnekler üzerinden gördü¤ümüz sal-
d›r›lar özellikle son befl y›l içinde Türkiye'nin fikir evreninde de
art›fla geçti. Sanatç›lar, edebiyatç›lar, akademisyenler, ö¤renciler,
avukatlar ve siyasiler kendilerini, soruflturmalar›n, tehditlerin ve
davalar›n içinde buldular. Örne¤in Bask›n Oran hakk›nda aç›lan
davalar›n yan› s›ra Türk ‹ntikam Tugay› (T‹T) imzal› tehdit mektup-
lar› da ald›. T‹T 1998'de ‹HD Genel Baflkan› Ak›n Birdal'›n a¤›r ya-
ralanmas›yla gündeme gelmiflti. Ayr›ca Prof. Dr. ‹brahim Kabo¤-
lu, ‹nsan Haklar› Derne¤i baflkanlar›ndan avukat Eren Keskin, ya-
y›nc› Necati Abay ve sanatç› Ferhat Tunç da T‹T'in hedefi oldu. Es-
ki Susurluk Komisyonu Baflkan› Mehmet Elkatm›fl "Sesini kes" ya-
z›l› bir notla tehdit edildi. 

Edebiyatç› Orhan Pamuk Hrant Dink cinayetinin harekete geçir-
di¤i siyasi sald›rganl›ktan pay›n› ald›, Yasin Hayal'in "Orhan Pa-
muk ak›ll› olsun" sözleri akl›m›za yaz›ld›. Davetli oldu¤u Karabük

13 http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/110625-apli-ozdemir-gitmek-filmi-
ne-sansuru-kinadi-bakanlik-iddiayi-reddetti eriflim: 8 Kas›m 2012.
14 http://yenisafak.com.tr/Gundem/?t=23.05.2007&c=1&i=148505 / eriflim: 3 A¤us-
tos 2012.



Kültür Festivali'nde konuflan yazar Latife Tekin AKP'nin "afla¤›l›k
enerji politikalar›ndan" söz edince AKP'li Belediye Baflkan› Hüse-
yin Erer Tekin'e "Sen benim paramla buraya geldin. Konuflamaz-
s›n. Sen siyaset yapamazs›n burada," dedi. Yazar ise "Hay›r siz
vermediniz ben kendi paramla geldim. Ben konuflurum. Nükleer
santrale karfl›y›m ve bunu söyleme hakk›m var," karfl›l›¤›n› verdi.
Ferhat Tunç, P›nar Sa¤, Faz›l Say gibi sanatç›lar kat›ld›klar› etkin-
likler ve yapt›klar› konuflmalar nedeni ile yasal soruflturmaya u¤-
rad›lar, haklar›nda davalar aç›ld›. Toplumun geneline taflm›fl olan
hükümet sald›r›lar›n›n siyasetteki hedefleri ise a¤›rl›kla Kürt siya-
setçiler oldu; Ahmet Türk, Aysel Tu¤luk, Osman Baydemir ve
Mahmut Al›nak gibi isimler s›kl›kla sald›r› hedeflerine dönüfltüler. 

Geçen on y›ll›k süreçte AKP hükümeti medyay› nas›l kullanmas›
ve kontrol alt›nda tutmas› gerekti¤i sorusunu siyasi hedeflerinin
bir parças› olarak sürekli gündemde tuttu, medyay› hem ekono-
mik, hem siyasi ve hem de kültürel olarak kontrol etmeyi hedef-
ledi. 
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YAYIN DURDURMALAR, YASAKLAR,
ENGELLEMELER





Bir yanda RTÜK, T‹B ve BTK eliyle radyo, televizyon ve internet
yay›nc›l›¤› alan›nda engellemeler yaflan›rken, TCK, TMK ve Bas›n
Kanunu'nun ilgili yasa maddelerine dayanarak al›nan mahkeme
kararlar› da sitelerin yasaklanmas›nda ve yay›n durdurmalarda et-
kili oldu. Dergiler, gazeteler ve kitaplar toplat›ld›, radyolar kapa-
t›ld›, ekranlar karart›ld›, web sitelerine eriflim engellendi. Gazete-
ciler akreditasyon sorunu nedeniyle haber yapamad›lar. Kimi
olaylara getirilen yay›n yasa¤› haber yapma ve haber alma hakk›-
n› engelledi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Türkiye'de yay›nc›l›k alan›nda düzenleyici bir kurula gereksinim
ilk kez özel radyo ve televizyonun olmad›¤› bir ortamda dile ge-
tirildi. Askeri yönetim alt›nda haz›rlanan ve k›s›tl› genel seçimle-
rin hemen ard›ndan Kas›m 1983'te ç›kar›lan 2954 say›l› Türkiye
Radyo ve Televizyon Yasa's› ile Radyo Televizyon Yüksek Kurulu
(RTYK) kuruldu. "Milli siyaseti" kollayan ve "devlet ç›kar›"n› koru-
yan bir Kurul olarak faaliyet gösteren RTYK'dan 11 y›l sonra, 90'
lar›n bafl›ndan itibaren "fiili durum"un yasal düzenlemelerden ön-
ce oluflmas›n›n bir örne¤i olarak ticari yay›nc›l›¤›n h›z kazanma-
s› ve birbiri ard›na aç›lan özel televizyon kanallar›n›n frekans tah-
sisi baflta olmak üzere yeni yasal düzenlemelere ihtiyac›n somut
örne¤i olmalar› neticesinde, askeri yönetim alt›nda haz›rlanan bir



önceki yasaya göre "görece" daha özerk ve tarafs›z bir kamu tüzel
kiflili¤i olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kuruldu.1

Avrupa Konseyi S›n›rötesi Televizyon Sözleflmesi (ASTS) ile ortak
hükümler tafl›yacak biçimde düzenlenen ve 1994'te yürürlü¤e gi-
ren ancak Sözleflme ile çeliflen hükümler bar›nd›ran2 3984 say›l›
Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun'
da Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun amac› "radyo, televizyon ve
iste¤e ba¤l› yay›n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
ifade ve haber alma özgürlü¤ünün sa¤lanmas›, medya hizmet
sa¤lay›c›lar›n›n idari, mali ve teknik yap›lar› ve yükümlülükleri ile
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kuruluflu, teflkilat›, görev,
yetki ve sorumluluklar›na iliflkin usul ve esaslar›"n› belirlemek
olarak ifade ediliyordu. Geçen süre zarf›nda RTÜK yay›n içerikle-
rine, dönemin siyasal konjonktürünün "hassasiyetlerine" paralel
müdahalelerde bulunmaya a¤›rl›k verdi ve son 10 y›ll›k süreçte de
benzer ifllevini artarak sürdürdü.

Uyar›lar, Cezalar

RTÜK 1994-2002 döneminde ulusal, yerel ve de bölgesel radyo
ve televizyonlar›n tamam›na verdi¤i cezalarla toplamda 52 y›l, 10
ay, 5 gün ya da 19 bin 289 gün ekran karartt›, mikrofon susturdu.
RTÜK'ten al›nan bilgilere göre bu toplamda, 11 bin 28 gün ile "bö-
lücü" yerel radyo ve televizyonlar yüzde 57,17 ile ilk s›rada, 6 bin
946 gün ile "irticai" yerel radyo ve televizyonlar yüzde 36 ile ikin-
ci s›rada yer ald›. RTÜK ulusal televizyonlar›n da toplamda yüzde
2,48 oran›yla 480 gün ekranlar›n› karartt›. RTÜK kalan yüzde
4,35'in ise reklam paylar›n› ödemedikleri için yay›nlar›n› durdur-
du.3 Bu sekiz y›ll›k sürede "bölücülük" ve "irtica" fleklinde adlan-

146 • ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN ON YILI

1 Bkz. B. Kejanl›o¤lu vd (2001), "Yay›nc›l›kta Düzenleyici Kurullar ve RTÜK". Medya
Politikalar›. B. Kejanl›o¤lu vd. (der.), Ankara: ‹mge, s. 93-145. 
2 Çeliflkilerin bir k›sm› yanl›fl çeviri ve ifade bozuklu¤undan kaynaklanmakla birlikte,
radyo ve televizyon aras›nda bir ayr›m yap›lmamas› baflta olmak üzere baflkaca so-
runlar da vard›r. Ayr›nt›lar için bkz. Kejanl›o¤lu vd. (2001).
3 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=122867
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d›r›lan iki temel "tehdit" alan›na dayanarak yap›lan müdahaleler
RTÜK'e yüklenen ifllevin kapsam›n›n oldukça genifl düflünüldü¤ü-
nün göstergesi oldu.

RTÜK'ün, TRT tekelinin özel radyo ve televizyonlar›n birbiri ard›-
na aç›lmas›yla afl›ld›¤› ortamda frekans düzenlemeleri yapmak,
"ifade özgürlü¤ü ve haber alma hakk›"n›n sa¤lanmas› gibi temel
bir ifllevi olacakt›. Pratikte ise esas faaliyet alan› "özgürlükler" de-
¤il "cezaland›rma" oldu. Ne var ki, "19.280 gün" o kadar da sessiz
karfl›lanmad›. Hak çevrelerinin, gazetecilik ve insan haklar› örgüt-
lerinin, izleyici ve dinleyicilerin, radyo televizyon sahiplerinin
mücadeleleri / itirazlar›, yarg›ya tafl›nan "cezalar"la ilgili iptaller,
Anayasa Mahkemesi'nin esas olarak yasada yapt›klar› de¤ifliklik-
ler ve Avrupa Birli¤i müktesebat› çerçevesinde yap›lmas› bekle-
nen de¤ifliklikler / iyilefltirmeler sonucu 2002'ye gelindi. May›s
2002'de yürürlü¤e giren 4756 say›l› Yasa ile ulusal ve uluslarara-
s› platformlarda elefltirilen "yay›n durdurma" cezalar› yerini "prog-
ram durdurma" cezas›na b›rakt›.

Ayr›ca A¤ustos 2002 tarihinde yürürlü¤e giren 4771 say›l› Kanun-
la farkl› dil ve lehçelerde yay›n yap›lmas›na imkân sa¤land›. La-
kin uygulamada farkl› dillerde yay›n meselesi sorun olmaya de-
vam etti ve yay›n durdurma cezalar› da, azalmakla birlikte, sürdü.
4756 say›l› RTÜK yasas›nda yay›n kurulufllar›na verilen para ce-
zalar›, sahiplik yap›lar›n› ve de internet suçlar›n› düzenleyen ya-
sa maddeleri büyük elefltiri ald›.4 Dönemin Cumhurbaflkanl›¤›n-
ca, Anayasa Mahkemesi'ne yap›lan baflvuru ile 4756 say›l› Yasay-

4 Yasa de¤iflikli¤i ile bas›n yoluyla ifllenen suçlarda uygulanacak en düflük para ceza-
s› 10 milyar lira, en yüksek para cezas› da 100 milyar lira olarak belirlenerek "cayd›r›-
c›l›¤› sa¤lamak" amac›yla önceki yasadaki para cezalar› en az bin kat oran›nda art›r›l-
d›. ‹nternete iliflkin düzenleme ile sanal ortamda ifllenen suçlar ilk kez yapt›r›ma ba¤-
land›. Bas›n Kanunu'ndaki "yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerden do¤acak maddi
ve manevi zararlar" konusundaki hükümler biliflim teknolojileri ve internet ortam›nda
sayfa aç›lmas› veya elektronik gazete, elektronik bülten yoluyla yay›nlanan her türlü
yaz›, resim, iflaret, sesli veya sessiz görüntü ve benzerlerine de uygulanabilir hale gel-
di. Yay›n kurulufllar›n›n sahiplik yap›lar›na iliflkin düzenleme ile herhangi bir tüzel ya
da gerçek kifliye, bir yay›n kuruluflunun tamam›na sahip olma imkân› verildi, birden
fazla radyo istasyonu veya televizyon kanal›na sahip olman›n yolu aç›ld›.



la 3984 say›l› Kanunun 6, 28, 29 ve geçici 13. maddelerinde ya-
p›lan düzenlemeler (üst kurulun seçimi ve görev süresi, düzeltme
ve cevap hakk›, kurulufl ve hisse oranlar›) iptal edildi. Ancak ya-
y›n kurulufllar›na yüksek para cezalar›n›n önünü açan yasa de¤i-
flikli¤i (16. madde) hayata geçti. Söz konusu düzenleme, yerelde
s›n›rl› imkânlarla yay›n yapan kurulufllar baflta olmak üzere radyo
ve televizyon yay›nlar› için ciddi bir tehdit unsuru olarak yorum-
land›.5

Sadece 2002'de 2 bin 921 gün yay›n durdurma cezas› veren
RTÜK, 2003, 2004, 2005 y›llar›nda 29 radyo ve televizyonu top-
lam 870 gün susturdu. Yay›n durdurmalar 480, 360 ve 30 gün ola-
rak azalarak seyretti. Bu durdurmalar›n dayana¤› 3984 say›l› Ya-
san›n 4756 say›l› Yasayla de¤iflik 4. maddesinin; "Türkiye Cum-
huriyeti Devletinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, Atatürk ilke ve ink›laplar›na
ayk›r› yay›n yap›lmamas›"na iliflkin (a) bendi ile "Toplumu flidde-
te, teröre, etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden veya halk› s›n›f, ›rk, dil, din,
mezhep ve bölge fark› gözeterek kin ve düflmanl›¤a tahrik eden
veya toplumda nefret duygular› oluflturan yay›nlara imkân veril-
memesi"ne iliflkin (b) bendi idi. 

2005'te 20 ulusal televizyon savunma verdi, 33'ü uyar› ald› ve
dokuzunun programlar› durduruldu.6 Sadece Star TV'ye ait befl
kanal›n yay›n› 2005'te "Yay›nc›l›¤›n, gerek yay›n organ›, gerekse
hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak üzere üçüncü dere-
ceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar› veya bir baflka gerçek veya tüzel
kiflinin haks›z ç›karlar› do¤rultusunda kullan›lmamas›"na iliflkin
yine 4. maddenin bu kez (c) bendinden birer ay durduruldu. 2006
y›l›nda RTÜK'ün gündeminde kad›nlara yönelik magazin prog-
ramlar›na ve gündüz kufla¤›na gelen flikâyetler yer ald›. Kurum y›l
içerisinde televizyonlar›n yöneticileriyle uyar› mahiyetinde çeflit-
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5 4756 say›l› Yasaya yönelik, baflta dönemin cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer ve
RTÜK baflkan› Nuri Kay›fl olmak üzere elefltiri ve itirazlar için bkz. http://www.belge-
net.com/arsiv/rtuk_04.html; http://www.belgenet.com/2002/sezer_4756-1.html
6 Bkz. B‹A 2005 Medya Gözlem Raporu.



YAYIN DURDURMALAR, YASAKLAR, ENGELLEMELER • 149

li toplant›lar yapt›. 2007'de YSK, Kanaltürk televizyonuna seçime
yönelik yay›nlardan dolay› alt› kez program durdurma cezas› ver-
di. Toplam 20 kanala, uyar› ve program durdurma cezalar› veren
YSK, RTÜK'ün 117 izleme raporunu de¤erlendirerek 39'una yap-
t›r›m uygulamaya karar verdi. RTÜK, 22 May›s 2007'de Anka-
ra'n›n Ulus semtinde meydana gelen ve Ankara 2. Sulh Ceza
Mahkemesi'nin olay yeri görüntüleri için yay›n yasa¤› getirdi¤i
patlamayla ilgili 13 televizyon kanal›na ceza vermeyi kararlaflt›r-
d›. RTÜK üyeleri, "Suç örgütlerinin korkutucu ve y›ld›r›c› özellik-
lerinin yans›t›ld›¤›" ve "yay›nlar›n hukukun üstünlü¤üne, milli gü-
venli¤e uygun olarak yap›lmad›¤›" gerekçesiyle müeyyide uygu-
lama karar› ald›lar. 

2008'de, dönemin DTP Grup Baflkanvekili ve Diyarbak›r Millet-
vekili Selahattin Demirtafl, 2000'den itibaren RTÜK'ün uygulad›-
¤› cezalara iliflkin soru önergesi verdi. Devlet Bakan› Mehmet Ay-
d›n'dan gelen bilgilendirmeye göre RTÜK, 15 May›s 2002'den
2008 sonuna kadar toplam iki bin 22 uyar›, 262 program durdur-
ma, bir yay›n lisans iptali cezas› verdi. RTÜK'ün, 2009 içinde te-
levizyonlara yönelik yapt›r›m uygulamalar›n› art›rmak yönelimin-
de oldu¤unu aç›klamas› ve ard›ndan 2011'de gelen yeni RTÜK
yasas› televizyon kanallar›na uygulanan yapt›r›mlar›n yo¤unlu¤u
ve kapsam› konusunda fikir verici. RTÜK Ocak-Aral›k 2011 bo-
yunca 20'si radyo, 480'i TV kanallar› olmak üzere, 89 para ceza-
s›, 383 uyar›, 27 program durdurma ve bir tebli¤ cezas› verdi.

1994'te yürürlü¤e giren RTÜK Kanunu'nda, Avrupa Birli¤i mükte-
sebat›na uyum ve yay›n teknolojisindeki h›zl› de¤iflim, Anayasa
Mahkemesi'nin iptal kararlar› gibi nedenlerle 14 y›lda 20 kadar
de¤ifliklik yap›ld›. Bunca de¤ifliklikten sonra 3984 say›l› Kanun 15
fiubat 2011'de yerini 6112 say›l› Kanun'a b›rakt›.

Radyo ve televizyonlar, bu say›lar ve düzenlemelerin ortaya ç›-
kard›¤› yasaklamalar› nas›l yaflad›lar? 2000-2004 y›llar› aras›nda
bafl› çeken "Kin ve düflmanl›¤a tahrik" ve "etnik ayr›mc›l›¤a sevk"
gibi gerekçelerle ceza alan yerel ve bölgesel yay›n kurulufllar›na



bir örnek olarak, ‹stanbul ve çevresinde yay›n yapan Özgür Rad-
yo A¤ustos 2002'ye kadar yedi y›ll›k yay›n hayat›n›n üç y›l dokuz
ay›nda kapal›yd›.7 Özgür Radyo, "düflmanl›¤a tahrik" iddias›yla
RTÜK'ün verdi¤i 30 günlük yay›n durdurma cezas› nedeniyle 18
A¤ustos 2004 gecesi sustu.8 Ceza, 27 A¤ustos 2003'teki "Konuflan
Sayfalar" program›nda Günlük Evrensel gazetesinden okunan bir
haber ile "etnik ayr›mc›l›¤a sevk ve kin ve düflmanl›¤a tahrik edil-
mesi..." iddias›yla verildi. RTÜK "Nurhak" isimli müzik parças›n›
çalmaktan bir y›l, dönemin Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl ile ilgili bir yorum nedeniyle ise al-
t› ay Özgür Radyo'yu susturmufltu.

4756 say›l› Yasadaki düzenlemelerden sonra RTÜK 2004'te 12
medya kurulufluna verdi¤i 360 gün yay›n durdurma cezas›n› "bö-
lücülük" ve "kin ve düflmanl›¤a tahrik" gerekçelerine dayand›rd›.
"Bölücülük" iddias›yla dördü yerel alt› yay›n kuruluflundan; "düfl-
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7 Say›lar› yay›n durdurma cezalar› kadar olmamakla birlikte, yürütmeyi durdurma ka-
rarlar› da bu y›llarda dikkat çekici. 2002'de Diyarbak›r Gün TV'ye RTÜK'ün Kürtçe
sözlü flark›lar nedeniyle verdi¤i 365 gün yay›n durdurma cezas›n›n Ankara 8. ‹dare
Mahkemesi'nce yürütmesinin durdurulmas›nda mahkemenin, yay›n›n hemen durdu-
rulmas›n›n "telafisi zor sonuçlara" yol açaca¤› kanaati belirleyici oldu. 26 May›s
2004'te Ankara 3. ‹dare Mahkemesi, RTÜK'ün "Kürt Dili ve Edebiyat›" adl› program›
Kürtçe yay›mlad›¤› için Radyo Dünya'ya verdi¤i bir ayl›k yay›n durdurma cezas› ile
ilgili yürütmeyi durdurma karar› verdi. Karar, Radyo'nun avukat› Meriç Tümer'e befl
ay sonra tebli¤ edildi. Kararda, Türkçe yay›n ak›fl› içerisinde Kürtçe hakk›nda genel
bilgilere yer verildi¤i ve Kürtçe müzi¤e yer verildi¤ine iflaret edilerek yay›nlar›n suç
içermedi¤i ve cezan›n "hukuka ayk›r›" oldu¤u belirtildi. Ayn› program nedeniyle rad-
yocu Sabri Ejder Öziç'e alt› ay hapis istemiyle aç›lan dava da beraatla sonuçland›. 20
Ekim 2004'te, Ankara 12. ‹dare Mahkemesi RTÜK'ün "bölücülük" ve "düflmanl›¤a tah-
rik" iddias›yla 30 gün yay›n durdurma cezas› verdi¤i ve yay›n›n› 18 Ekim'de kesti¤i ‹s-
tanbul Anadolu'nun Sesi radyosu ile ilgili oybirli¤iyle yürütmeyi durdurma karar› ver-
di. RTÜK'ün cezay› erken uygulad›¤›n› aç›klayan mahkeme, ifllemler için yeterli süre
tan›nmad›¤›n› belirtti. RTÜK, karar›nda, radyodan istedi¤i savunman›n eline ulaflma-
d›¤›n› iddia etse de, radyo yetkilileri, ellerinde savunmalar›n› posta ile yasal sürede
gönderdiklerine dair belge bulundu¤unu aç›klayarak yarg›ya baflvurdu.
8 "Hak Aramalar" bölümünde Özgür Radyo'nun ald›¤› yay›n durdurma cezalar›ndan
ötürü yapt›¤› A‹HM baflvurusuna yer veriyoruz. RTÜK'ün Özgür Radyo' ya verdi¤i bi-
ri üç ayl›k, di¤eri bir y›ll›k iki yay›n durdurma cezas›n› "orant›s›z ve demokratik top-
lumda gereksiz" bulan A‹HM, 30 Mart 2006'da Türkiye'yi ifade özgürlü¤ünü ihlal et-
mekten 17 bin Euro (27 bin 200 YTL) tazminat ödemeye mahkûm etti. A‹HM, radyo
yay›nlar›n›n demokratik bir toplumda medyaya atfedilen "denetçi" (watchdog) rolüne
tamamen uygun oldu¤unu bildirdi. Radyoya, Haziran 1998-Mart 1999 döneminde üç
uyar› ve iki yay›n durdurma cezas› verildi. 
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manl›¤a tahrik"ten de 13'ü yerel 14 kurulufltan savunma istendi.
Ayr›ca, 3984 say›l› Kanunun "yay›n ilkeleri"ni düzenleyen 4.
maddesine ayk›r› yay›n yapt›klar› gerekçesiyle 37 yay›n kuruluflu-
na toplam 44 kez program durdurma, yerel ve ulusal medya-
ya 242 kez uyar› cezas› verdi ve 69 kez savunma istendi. Yay›n-
lar›n›n "çocuklar› olumsuz etkiledi¤i" iddia edilen 15 ulusal tele-
vizyona 16 kez program durdurma; befli yerel toplam 48 medya
kurulufluna uyar› cezas› verdi ve 27 ulusal televizyondan da sa-
vunma istendi.9 2005'te Adana Radyo Dünya'y› kitap tan›t›m›n-
dan 30 gün kapatan RTÜK, 2005'te A¤ustos 2004'e ait yay›n izle-
me raporlar›n› 23 Kas›m 2005'te de¤erlendirerek, zaten kapal›
olan Ankara Radyo ‹maj'a ayn› cezay› kesti. 

‹stanbul Anadolu'nun Sesi radyosunun Ahmet Kaya flark›lar› ya-
y›nlad›¤› için, 9 fiubat 2007'den itibaren süresiz durdurulmas› ör-
ne¤inde ise gerekçe "toplumu fliddete ve etnik ayr›mc›l›¤a sevk et-
mek, halk› s›n›f, ›rk, dil, din, mezhep ve bölge fark› gözeterek kin
ve düflmanl›¤a tahrik etmek ve toplumda nefret duygular› olufltu-
ran yay›nlara izin verme suçu"nu ifllemek idi. Benzer gerekçeler-
le ceza alan ulusal televizyon kanallar›na bir örnek ise "Türkiye
Cumhuriyeti'ni küçük düflürme" gerekçesi 2010'da Sevan Niflan-
yan'›n Ermeni Soyk›r›m› ile ilgili görüfllerini aç›klad›¤› Haber-
türk'ün "Teke Tek" program›na verilen yay›n durdurma cezas›.10

RTÜK'ün "milli ve manevi de¤erler", "çocuklar›n ve gençlerin fi-
ziksel, ruhsal ve ahlaki geliflimlerine zararl› etkilerden korunma-
s›", "genel ahlak ve ailenin korunmas›" gibi her biri ayr› ayr› tart›fl-
maya ve yoruma aç›k "yay›n ilkeleri" kapsam›nda müdahaleleri
2004'ten itibaren giderek öne ç›kmaya bafllayarak ulusal düzey-
de yay›n yapan televizyon kanallar›na yöneldi. 2004'te en büyük
tepkiyi "çocuklar› olumsuz etkiledi¤i" iddia edilen yay›nlara gös-
teren RTÜK, 2005'te de bu tutumunu de¤ifltirmedi. RTÜK'ün ulu-

9 Bkz. B‹A 2004 Medya Gözlem Raporu.
10 Konu ile ilgili Erol Öndero¤lu'nun yaz›s› için bkz. http://bianet.org/bianet/bianet/
122964-rtuk-nisanyanin-soykirim-dusuncesine-dayanamadi



sal yay›n kurulufllar›na verdi¤i program durdurma cezalar›nda
2011'e kadar 3984 say›l› Yasan›n "yay›n ilkeleri" bafll›kl› 4. mad-
desinin belli bentlerinin a¤›rl›k kazand›¤›n› görüyoruz. 2011'den
itibaren 6112 say›l› Yasan›n "yay›n hizmet ilkeleri"ni düzenleyen
8. maddesinin benzer bentleri ön planda. Bir örnek üzerinden so-
mutlaflt›ral›m: 2005'te program durdurmalarda;

‹lk s›ray›: 3984 say›l› Yasan›n 4756 say›l› Yasayla de¤ifltirilen 4.
maddesinin "Gençlerin ve çocuklar›n fiziksel, zihinsel ve ahlaki
geliflimini zedeleyecek türden programlar›n, bunlar›n seyredebi-
lece¤i zaman ve saatlerde yay›nlanmamas›"na iliflkin (z) bendini
ihlal11;

‹kinci s›ray›: 3984 say›l› Yasan›n 4756 say›l› Yasayla de¤ifltirilen
4. maddesinin "Kiflilerin manevi flahsiyetlerine elefltiri s›n›rlar›
ötesinde sald›r›da bulunulmamas›, cevap ve düzeltme haklar›na
sayg›l› olunmas›..."na iliflkin (›) bendini ihlal12;

Üçüncü s›ray› ise: 3984 say›l› Yasan›n 4756 say›l› Yasayla de¤ifl-
tirilen 4. maddesinin "Yay›nlar›n toplumun milli ve manevi de¤er-
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11 Verilen program durdurma cezalar›:
Kanal 7, Ana haber bülteni, 20 Mart 2005 (23 Haziran 2005) (1 kez),
Show TV, Bir Prens Aran›yor program›, Mart 2005 (8 ve 15 Haziran 2005) (3 kez),
Kanal D, Size Anne Diyebilir Miyim? Yar›flma program›, 21, 22 Mart 2005 ve 2, 4 Ni-
san 2005 (31 May›s 2005) (1 kez),
Star TV, Ana haber bülteni, 4 Ekim 2004 (26 Ocak, 9 fiubat ve 16 fiubat 2005) (1 kez),
Star TV, Pokemon çizgi filmi, 26-31 Ekim ve 1 Kas›m 2004 (26 Ocak, 9 fiubat, 16 fiu-
bat 2005) (1 kez),
Kanal D, Otomobil reklam› (18 Ocak 2005) (1 kez),
Star TV, Otomobil reklam› (18 Ocak 2005) (1 kez),
CNBC-E, Otomobil reklam› (18 Ocak 2005) (1 kez),
NTV, Otomobil reklam› (18 Ocak 2005) (1 kez).
12 Program durdurma kararlar›: 
Kanal D, "‹kinci Bahar Gönüllerde" program›, 7 May›s ve 11 Haziran 2005 (30 Hazi-
ran ve 5 Temmuz 2005) (2 kez),
NTV, 90 Dakika program›, 7, 14, 21 fiubat 2005 (23 Haziran 2005) (1 kez),
Radyo Ekin (Ankara), Sa¤l›k Güncesi program›, 12 Mart 2005 (8,15 Haziran) (3 kez),
Kanal D, Sabah Sabah Seda Sayan ve Size Anne Diyebilir Miyim? Programlar›, 21
Mart 2005 (31 May›s) (3 kez),
Best FM, Nihat'la Curcurna program›, 22 Temmuz 2004 (7-8 Mart 2005) (1 kez),
Star TV, Telegol program›, 21 Kas›m 2004 (26 Ocak, 9 fiubat ve 16 fiubat 2005) (1
kez).
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lerine ve Türk aile yap›s›na ayk›r› olmamas›"na iliflkin (e) bendini
ihlal ald›.13

Mukayese etmek aç›s›ndan 2011'e bakt›¤›m›zda, benzer bir tab-
lonun sürdü¤ünü söyleyebiliriz. RTÜK "yay›n hizmet ilkeleri"ni
düzenleyen 8. maddeye dayanarak çocuklar› ve gençleri koruyu-
cu sembol kullan›lmad›¤› gerekçesiyle (8/2) dört uyar›, üç para
cezas›; "insan onuru ve özel hayat›n gizlili¤i"ni ihlalden (8/1-ç) on
alt› uyar›, on alt› para cezas›; "Türkçeyi bozmaktan" (8/1-m) üç
uyar›, bir para cezas›; "masumiyet karinesini ihlal"den dört uyar›
(8/1-i); "kifliler fal veya bat›l inançlar yoluyla istismar edemez"
(8/1-r) ilkesini ihlalden iki para cezas› verdi. "Ailenin korunmas›"
ile ilgili (8/1-f) alt› uyar› bir para cezas›; "Alkol ve tütünü özendir-
mek"ten (8/1-h) alt› uyar›, bir tebli¤; "terör haberlerinden" (8/1-d)
iki para cezas›, "ayr›mc›l›ktan" bir uyar› (8/1-e), lotarya hakk›nda-
ki maddeden (8/1—ö) iki uyar›, "hukukun üstünlü¤ü, adalet ve ta-
rafs›zl›k" ilkesinden (8/1-c) bir uyar› cezas› verdi. 2011'de verilen
toplam 43 uyar› cezas›ndan 16's› çocuklar› ve gençleri, aileyi,
milli ve manevi de¤erleri koruma amac› etraf›nda oluflturulan 8/2,
8/1-h, 8/1-f maddelerine dayan›yor. ‹nsan onuru ve özel hayat›n
gizlili¤ini ihlalden verilen 16 uyar› cezas› ile RTÜK'ün "korumac›-
l›k"ta önceli¤i aile, çocuk ve gençler, milli ve manevi de¤erler ka-
dar özel hayat›n gizlili¤ine de verdi¤ini görüyoruz. Ayr›mc›l›ktan
ötürü verilen bir uyar›, programlarda ayr›mc› bir dil içerilmedi¤i
gibi bir iyimser tablodan m› ileri geliyor yoksa RTÜK'ün cinsiyet-
çi, nefret söylemi içeren, etnik, dilsel ve dinsel ayr›mc›l›k anlam›-
na gelen medya içerikleri konusunda benzer bir hassasiyeti gös-
termemesi biçiminde mi yorumlanmal›? Bize ikincisi daha ger-
çekçi gibi geliyor.

13 Yay›n› durdurulan programlar:
Show TV, Bir Prens Aran›yor yar›flma program›, 15, 16, 17, 21 Mart 2005 (8 ve 15 Ha-
ziran 2005) (3 kez),
Kanal D, Sabah Sabah Seda Sayan program›, 16 fiubat, 2, 3, 10, 11 Mart 2005 (26 Ni-
san) (3 kez),
Kanal D, Size Anne Diyebilir Miyim? yar›flma program›, 3 Mart 2005 (13 ve 20 Nisan)
(1 kez),
Kanal D, Kad›n›n Sesi program›, 24 Eylül 2004 (7-8 Mart 2005) (1 kez),
Radyo Shema, program, 29, 30 Eylül 2004 (7-8 Mart 2005) (1 kez).



2011'deki tabloda da görülen, bu paternalist ve ahlakç› koruma-
c›l›¤›n dozunun giderek artaca¤›n›n sinyalleri esas›nda 2010'daki
örneklerde karfl›m›za ziyadesiyle ç›kt›. Örne¤in RTÜK, 4 fiubat'ta-
ki, evlilikteki sorunlar ve sadakatsizli¤in de tart›fl›ld›¤› "Hülya Av-
flar Soruyor" program›nda "Gençlerin ve çocuklar›n fiziksel, zihin-
sel ve ahlaki geliflimini zedeleyici" yönde yay›n yapt›¤› iddias›yla
Habertürk TV'yi uyard›. 4/z'den idari para cezas› alm›fl olan bir di-
¤er televizyon olan Kanal D'ye ise 2010 içinde "Han›m›n Çiftli¤i"
dizisinden dolay› uyar› cezas› kesildi. Dizide ana karakter Gül-
lü'nün babas›na ve a¤abeyine küfür etmesi "Toplumun milli ve
manevi de¤erlerine ve Türk aile yap›s›na ayk›r›" olarak de¤erlen-
dirildi.

RTÜK 2010 y›l› sonras›nda sigaraya karfl› yo¤un bir savafl bafllatt›.
Konu ile ilgili as›l tart›flmalar asl›nda 2008'de bafllad›; RTÜK'ün
Avrupa mevzuat› ile uyumlanmak ba¤lam›nda gündeme getirdi¤i
yeni yasa tasla¤›ndaki "sigara, alkol ve uyuflturucuyu özendiren
yay›n yap›lmamas›" ile ilgili olarak Televizyon Yay›nc›lar› Derne-
¤i Baflkan› Nuri Çolako¤lu, "sigaray› özendiren bir yay›n yok za-
ten" demiflti. Bir RTÜK yetkilisine göre, televizyonda "bir iki kadeh
içki" ancak bir koflulda görünebilecekti; içen kifli "Lanet olsun, flu
z›kk›mdan kurtulamad›m" benzeri bir cümle kurmal›yd›. Sigara
içen kifli e¤er mutluysa görüntü mozaiklenecekti. Elefltirilere ra¤-
men süreç RTÜK'ün iste¤i do¤rultusunda ilerledi. 4207 say›l› Tü-
tün Mamullerinin Zararlar›n›n Önlenmesine Dair Kanun'a daya-
narak, eski veya yeni yap›m oldu¤una bakmaks›z›n, bütün prog-
ramlarda sigaran›n mozaiklenerek verilmesi kurala ba¤land›. Bu-
na uymayanlar› RTÜK genellikle program bafl›na 50 bin YTL idari
para cezas› ödemeye mahkûm etti. Hatta bu yasaktan Belçikal›
sanatç› George Remi'nin yaratt›¤› Tenten dahi kurtulamad›. 20
Ocak'ta RTÜK, 15 Kas›m 2009'da çizgi filme yer veren TV8 tele-
vizyonuna, Tenten'in Kaptan Haddock'tan sigaray› b›rakmas›n›
istedi¤i sahne nedeniyle 50 bin TL idari para cezas› verdi.

Muhafazakârl›k kriterlerinin hâkimiyeti ile ilintili olarak RTÜK'ün
hem "milli güvenli¤e" hem de "genel ahlaka" ayk›r› olma gerekçe-
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siyle verdi¤i bir cezadan söz edelim. 2008'de Bülent Ersoy'un jü-
ri üyesi oldu¤u Star TV'deki Popstar Alaturka program›nda söyle-
di¤i sözleri 3984 say›l› RTÜK Kanunu'nun 4. maddesinin çeflitli
bentlerinde (a, b, c ve d bentleri) ifade edilen "Radyo televizyon
ve veri yay›nlar› hukukun üstünlü¤üne, Anayasan›n genel ilkele-
rine, milli güvenli¤e ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti
anlay›fl› çerçevesinde yap›l›r" ilkelere ayk›r› bularak Star TV'ye
uyar› cezas› verdi. Ersoy'un bu maddeyi harekete geçiren sözleri
k›saca flöyleydi: "E¤er çocuk do¤urmufl olsayd›m, birileri masa
bafl›nda 'Sen bunu yapacaks›n, o da bunu yapacak' diyecek, ben
de do¤urdu¤um çocu¤u topra¤a verece¤im. Var m› böyle bir
fley?..." 

Farkl› Dillerde Yay›n

Gerek verilen cezalar, gerek al›nan yürütmeyi durdurma kararla-
r›, gerekse yap›lan yasa de¤ifliklikleri ve tart›flmalar farkl› dillerde
yay›n meselesini daha detayl› ele almay› gerektiriyor. Farkl› dil-
lerde yay›n nedeniyle uyar› cezas› alan, yay›n› durdurulan med-
ya kurulufllar› 2000'lerin ilk y›llar›nda s›kça karfl›m›za ç›k›yor.
Türkçe d›fl›ndaki dillerde, özellikle Kürtçe yay›nla ilgili yay›n ku-
rulufllar›n›n yaflad›klar› s›k›nt›lar, RTÜK yasas›nda yap›lan de¤i-
flikliklerle ve a¤›r iflleyen bir süreç sonucunda çözülme noktas›na
gelebildi.

A¤ustos 2002'de 4771 say›l› Kanun'un 8. maddesiyle, hem kamu
hem de özel radyo ve televizyon kurulufllar› vas›tas›yla farkl› dil
ve lehçelerde yay›n yap›lmas› yasal güvenceye kavuflturuldu.
AB'ye uyum sürecinde çeflitli yasalarda de¤ifliklik yapmay› öngö-
ren 6. tasar› çerçevesinde TBMM'de kabul edilen ve 19 Temmuz
2003'te yürürlü¤e giren 4928 say›l› Yasa Paketi içinde yer alan
"kamu ve özel radyo ve televizyon kurulufllar›nca Türk vatandafl-
lar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl›
dil ve lehçelerde de yay›n yap›labilir" hükmü çerçevesinde Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu'nca haz›rlanan yönetmelik,14 25 Ocak
2004 tarihli Resmi Gazete'de (Say›: 25357) yay›mland›.15 Yönet-
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meli¤e göre: "Kamu ve özel ulusal radyo ve televizyon kuruluflla-
r›n›n, Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel ola-
rak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde, RTÜK'ten izin almak su-
retiyle yönetmelik do¤rultusunda" yay›n yapabilmelerinin önü
aç›ld›. "Bu dil ve lehçelerde sadece yetiflkinler için haber, müzik
ve geleneksel kültürün tan›t›m›na yönelik yay›nlar yap›labilecek,
bu dil ve lehçelerin ö¤retilmesine yönelik yay›n yap›lamayacakt›r.
Bu dil ve lehçelerdeki yeniden iletim konusu yay›nlar› da dahil ol-
mak üzere, radyolar günde 60 dakikay› aflmamak üzere haftada
toplam befl saat, televizyonlar ise günde 45 dakikay› aflmamak
üzere haftada toplam 4 saat yay›n yapabileceklerdir."16

Yönetmelikte, anadilde yay›n yapmak isteyen yerel medyaya, çiz-
gi film gibi çocuklara yönelik yay›nlara ve o anadilin ö¤retilmesi-
ne yönelik programlara izin verilmemesi, yay›n sürelerinin k›s›tl›-
l›¤›, radyolara program›n hemen ard›ndan televizyonlara alt yaz›-
l› olarak çeviri zorunlulu¤u getirilmesi ve de medya kurulufllar›-
n›n, yay›mlamak istedikleri program›n içeri¤ini, format›n›, kimler-
ce haz›rland›¤›n› önceden RTÜK'e bildirmek zorunda olmalar›
yay›n kurulufllar›nca uygulamada s›k›nt› yaratan noktalar olarak
dile getirildi. Nitekim, Türkçe d›fl›ndaki dillerde yay›n ile ilgili
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14 Yönetmelik ile ilgili Erol Öndero¤lu'nun de¤erlendirme yaz›s› için bkz. http://eski.
bianet.org/2004/01/26/29022.htm 
15 "Türk Vatandafllar›n›n Günlük Yaflamlar›nda Geleneksel Olarak Kulland›klar› Fark-
l› Dil Ve Lehçelerde Yap›lacak Radyo Ve Televizyon Yay›nlar› Hakk›nda Yönetmelik"
tam metni için bkz. http://www.belgenet.com/yasa/k4928-y1.html Söz konusu yönet-
melik 13.11.2009'da Resmi Gazete'de yay›mlanan yeni yönetmelik sonras› yürürlük-
ten kald›r›ld›. 
16 Benzer kapsaml› "Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Dili Hakk›nda Yönetmelik" 
daha önce Aral›k 2002'de Resmi Gazete'de yay›mland›. Yönetmeli¤e göre Türkçe d›-
fl›nda dil ve lehçelerde yap›lacak radyo yay›nlar›n›n günde k›rk befl dakikay› ve hafta-
da toplam dört saati, televizyon yay›nlar›n›n ise günde otuz dakikay› ve haftada top-
lam iki saati aflamamas› karara ba¤land›. Bir baflka yay›n ölçütü de bu dil ve lehçele-
rin ö¤retilmesine yönelik yay›n yap›lamamas›d›r. 6112 say›l› yeni RTÜK Kanunu'nda
"Yay›n dili" bafll›¤› alt›nda 5. maddenin 1. f›kras›ndaki düzenlemeye göre: "Yay›n hiz-
metlerinin Türkçe yap›lmas› esast›r. Ancak Türkçe d›fl›ndaki dil ve lehçelerde de ya-
y›n yap›labilir. Yay›nlar seçilen dilin kurallar›na uygun olarak yap›lmak zorundad›r.
Bu yay›nlara iliflkin usul ve esaslar Üst Kurulca yönetmelikle belirlenir." http://www.
rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=5a3cac1e-b6d9-4b23-bc7a-8dcd671
fceba
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RTÜK Kanunu'ndaki söz konusu de¤ifliklikler sonras›nda17 uygu-
lamalarda kimi s›k›nt›lar›n devam etti¤i örneklere rastl›yoruz.
2004'te Diyarbak›r Gün TV, "Yerel Yönetimler Tart›fl›yor" sem-
pozyumunda yap›lan Kürtçe konuflmalar› naklen yay›nlamak ve
Kürtçe flark›lar; Can TV ise yine Kürtçe müzik nedeniyle cezalan-
d›r›ld›lar. 

Mart 2005'te TRT yönetimi TRT ‹NT'teki "Bergüzar" adl› müzik
program›na kat›lan Laz müzisyen Birol Topalo¤lu'na "mevzuat
gere¤i" Lazca flark› söylemesinin yasak oldu¤u uyar›s›nda bulun-
du. Üç y›l önce TRT 2'nin baflka programlar›nda anadilinde flark›-
lar söyleyen ve bir engelle karfl›laflmayan sanatç›y›, program›n ya-
p›mc›s› K›rmanci, Zazaki, Boflnakça, Arapça ve Çerkezce müm-
kün olabilir, ancak Lazca flark› seslendirilmez diyerek uyard›.18

Ayn› TRT, 28 Haziran 2005 akflam›, kanserden ölen sanatç› Kâz›m
Koyuncu'nun Yedikule'de verdi¤i ve Türkçe, Rumca ve Lazca flar-
k›lar seslendirdi¤i konseri yay›nlad›. 

RTÜK ‹stanbul Bölge Müdürü Cengiz Karakaflo¤lu, "Anayasada ül-
kenin güvenli¤i ile ilgili temel ilkelere ters olmad›¤› sürece, Kürt-
çe, Lazca fark etmez, müeyyidemiz olmaz" aç›klamas› yapt›. An-
cak yay›n kurulufllar› bu kez yay›nlar›n dili de¤il içeri¤i nedeniyle
engellere tak›ld›. Kürtçe yay›nlar›n içeri¤i nedeniyle RTÜK'ün sa-
vunma istedi¤i yay›n kurulufllar› oldu. Diyarbak›r Can TV, 4 Ocak
2005'te yay›nlanan Aynur Do¤an'›n "Keçe Kurdan" isimli Kürtçe

17 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›ndaki Yasa'da de-
¤ifliklikler yapan 4771 say›l› "Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Ka-
nun"un 8. maddesinde, 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›nda Kanun'un 4. maddesinin birinci f›kras›na iliflkin düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Düzenlemede "Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kullan-
d›klar› farkl› dil ve lehçelerde de yay›n yap›labilir. Bu yay›nlar, Cumhuriyetin Anaya-
sada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü-
ne ayk›r› olamaz. Bu yay›nlar›n yap›lmas›na ve denetimine iliflkin usul ve esaslar, Üst
Kurulca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir" hükmü yer ald›. 

AB'ye uyum sürecinde TCK 159 ve 201. maddeler, Vak›flar Kanunu Madde 1 ve Top-
lant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu'nun 3 ve 10. maddelerinin de dahil oldu¤u 13 ya-
sada, 4771 say›l› Yasa ile yap›lan de¤iflikliklerle ilgili detayl› bilgi için bkz.
http://www.belgenet.com/yasa/ab_uyum-1.html
18 Detaylar için bkz. http://www.chveneburi.net/tr/default.asp?bpgpid=969&pg=1



parças›n›n "Devletin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, bölünmez bütünlü-
¤ü"ne tehdit olarak görülmesi nedeniyle 31 Mart'ta RTÜK'e savun-
ma gönderdi. Diyarbak›r 6. A¤›r Ceza Mahkemesi de, 25 fiubat'ta
Do¤an'›n flark›s›n› yasaklad›. Yönetmelik sonras› süreçte de Kürt-
çe yay›n yapan yay›n kurulufllar›na farkl› dilde yay›n yapmaktan
de¤il "kin ve düflmanl›¤a tahrik", "devletin bölünmez bütünlü¤üne
tehdit" gibi nedenlerle RTÜK'ten uyar› ve cezalar›n devam etti¤i
vakalar oldu.

28 Aral›k 2005'te bir bas›n toplant›s› düzenleyen dönemin RTÜK
Baflkan› Zahid Akman'›n Ocak 2006 ortas›nda veya sonunda fark-
l› dillerde yay›na bafllanabilece¤ini söylemesi sonras›nda, 2005
itibariyle iki y›ld›r Türkçe d›fl› dil ve lehçelerde yay›n yapmay›
bekleyen yerel ve bölgesel radyo ve televizyon kurulufllar› aç›s›n-
dan yeni bir sürece girildi. 7 Mart 2006'da RTÜK, Güneydo¤u'da
yay›n yapan üç yerel medya kurulufluna –Diyarbak›r Gün TV
ve Söz TV ile fianl›urfa Medya FM– Kürtçe yay›n yapma izni ver-
di. RTÜK'ün taahhütname imzalatarak K›rmançi yay›n için izin
verdi¤i Gün TV, 23 Mart 2006 akflam› "Dergufla Çande" (Kültür
Befli¤i) bafll›kl› bir kültür sanat program› yay›nlad›. Kürtçe yay›n
izni alan fianl›urfa Medya FM ve Diyarbak›r Söz TV de, ayn› gün
bu dilde yay›na bafllad›lar.

Yay›n kurulufllar› Türkçe d›fl›ndaki dillerde yay›n süreleri ile ilgili
uygulamada s›k›nt›lar yaflad›klar›n› 2006'da dile getirmeye de-
vam ettiler. Diyarbak›r'dan yay›n yapan Gün TV Yay›n Yönetme-
ni Cemal Do¤an, TV'ler için haftal›k dört saat, radyolar için de befl
saat olan anadilde yerel yay›n sürelerinin "sinema ve müzik gibi
kültürel yay›nlar için" gevfletildi¤i yolundaki haberlerden memnu-
niyet duyamad›klar›n› dile getirdi. Var olan koflullarda ciddi zor-
luklarla yay›n yapt›klar›n› aç›klayan Do¤an, RTÜK'ün münferit ya-
y›nlarla ilgili de¤il düzenli yay›n flartlar›nda kolayl›k sa¤lamas›n›
beklediklerini ifade ederek "Yönetmeli¤in kapsam› bu flekilde kal-
d›¤› sürece s›k›nt›lar sürecek. E¤er bu konuda bir ad›m at›lmak is-
teniyorsa, yönetmelik tamamen gözden geçirilsin," dedi. RTÜK'ün
izniyle 23 Mart'ta Kürtçenin K›rmançi lehçesinden yay›na baflla-
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yan fianl›urfa Medya FM de, anadilde yay›n› zor flartlarda gerçek-
lefltirdi¤ini belirtti. Hafta içerisinde toplam befl saat K›rmançi ya-
y›n yapan radyonun Genel Koordinatörü Mustafa Ar›süt, program
haz›rl›¤›, sunumu ve bürokratik yükümlülüklerin yerine getirilme-
si için iki kifliyi günde on saat çal›flt›rd›klar›n› ifade etti. 

2007'de Türksat üzerinden yay›n yapan Yol TV ilk kez "Hard u As-
men" ("70 Y›l›n Yaras›") adl› bir program› Zazaca yay›nlamaya
bafllad›. 2008 içinde de, bas›n kurulufllar›ndan yap›lan talepler
sonucunda baz› olumlu hareketliliklerin yafland›¤› örnekler orta-
ya ç›kt›. Örne¤in Mufl'ta yay›n yapan FM 49 radyosu, toplumsal
bilinçlenmeye hizmet etmek için haz›rlad›¤› "Nesiller için sa¤l›k-
l› yaflam" program›n› Kürtçe yay›nlayabilmek için RTÜK'ten izin
ald›. Günde zaten münferit olarak on on befl kadar Kürtçe müzik
parças›na yer verdiklerini aç›klayan radyo yetkilisi Bülent Toplu,
yasal çeviri flart› nedeniyle 15 dakikas› Kürtçe, 15 dakikas› da
Türkçe olacak program›n hiç Türkçe bilmeyen, özellikle yafll› nü-
fusun bilinçlenmesine olumlu katk› yapaca¤› yönünde görüfl bil-
dirdi. 2008'den itibaren, 2009'da "TRT fiefl" adl› Kürtçe dilde ya-
y›n yapacak bir kanal›n aç›laca¤›na yönelik bilgiler bas›n ve ka-
muoyuyla paylafl›ld›.

Haziran 2008'de kabul edilen 5767 say›l› "Türkiye Radyo ve Tele-
vizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun"la TRT'
nin farkl› dillerde yay›n yapmas›na izin verildi. 13 Kas›m 2009'da
yürürlü¤e giren "Türk Vatandafllar›n›n Günlük Yaflamlar›nda Ge-
leneksel Olarak Kulland›klar› Farkl› Dil ve Lehçelerde Yap›lacak
Radyo ve Televizyon Yay›nlar› Hakk›nda Yönetmelik"ten sonra
"farkl› dil ve lehçelerde yay›n yapma izni olmayan yay›n kurulufl-
lar›n›n günlük, ayl›k ve y›ll›k yay›n planlar› göz önüne al›nd›¤›nda
süreklilik arz etmeyen münferit müzik eserlerinin yay›nlar› ve si-
nema filmlerine yer verilmesi izne tabi de¤ildir" fleklindeki düzen-
leme ile müzik yay›nlar›yla ilgili yaflanan bürokratik s›k›nt›lar, içe-
riklerinde bir "sak›nca" görülmemek kayd›yla, büyük ölçüde çö-
züldü.



Ocak 2009'da, Kürtçe yay›n yapan TRT fiefl (TRT 6) yay›n hayat›-
na bafllad›. TRT, 7 Haziran 2004'ten bu yana günde yar›m saat
olarak sürdürdü¤ü Kürtçe yay›n›, TRT fiefl'in devreye girmesiyle
birlikte 12 saate ç›kard›. TRT fiefl, Kürtçe yay›n›na 1 Ocak günü,
saat 19.00'da TRT Ar› Stüdyosu'nda canl› olarak gerçeklefltirdi¤i
ve Nilüfer Akbal ve Rojin'in sunduklar› ve flark›lar söyledikleri bir
programla bafllad›. Cumhurbaflkan› Gül, TRT fiefl'te yapt›¤› konufl-
mada "TRT'nin halk›m›z›n konufltu¤u farkl› dil ve lehçelerde ya-
y›n yap›yor olmas›n› büyük memnuniyetle karfl›l›yorum" dedi¤i
mesaj›n› Türkçe ve Kürtçe "TRT 6 hay›rl› olsun" (TRT fiefl, li ser xe-
re be) sözleriyle tamamlad›. Ancak TRT fiefl için düzenlenen re-
sepsiyona, Kürtçenin seçim propagandas›nda kullan›lmas›nda
hâlâ devam eden sorunlar, Kürt alfabesinin kullan›m› ile ilgili s›-
k›nt›lar, sürmekte olan anadilde e¤itim sorunlar› ve genel olarak
Kürt sorununun çözümünde samimi ad›mlar›n henüz at›lmamas›
nedeniyle DTP'liler kat›lmad›. Yeni kanal›n bir seçim yat›r›m› ol-
mamas› yönünde uyar› ve temennilerini bildiren milletvekillerin-
den Hasip Kaplan ayr›ca Kürtçede yer alan x, w, q harflerinin al-
fabeye al›nmas› yönünde bir yasa teklifi de sundu. TRT fiefl'in de-
vam›nda TRT Kürtçe radyo yay›n›na da 1 Nisan'da, Türkiye'nin
Sesi radyosunda baflland›. Radyo, Ermenice radyo yay›n›na ise 2
Nisan 2009'da bafllad›.

2009 sonras›ndaki süreçte 24 saat yay›n izni ya da Lazca, Çerkez-
ce ve Zazaca yay›nlar için RTÜK'e baflvurular oldu. Diyarbak›r ve
bölgesinde dört y›l› aflk›n bir süredir günde 45 dakika K›rmançi
yay›n yapan Gün TV, TRT fiefl gibi günde 24 saat yapabilmek için
Ocak 2009'da RTÜK'e baflvurdu. Hukukçu ve yazar Hüseyin Ay-
gün de, Kürtçe K›rmançi yay›na bafllayan TRT fiefl'ten, Türkiye'de
Zazaca konuflan yaklafl›k 2 milyon yurttafla yönelik de yay›n yap-
mas›n› beklediklerini belirtti. Ayn› taleple Cumhurbaflkan› Abdul-
lah Gül ile görüflen Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ise
Çerkezce (Adigece ve Abazaca) yay›n taleplerini iletti. Aralar›nda
Ayd›n Karahasan, Dr. Mustafa Kibaro¤lu, Sad›k Varer, Selma Ça-
k›r Koçiva gibi ayd›nlar›n oldu¤u bir grup, Baflbakanl›¤a dilekçe
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vererek UNESCO'nun Tehlike Alt›ndaki Diller Atlas›'nda yer alan
Lazcan›n yok olmamas› ve varl›¤›n› sürdürebilmesi, muhtaç duy-
du¤u yaflam ortam›n›n yarat›labilmesi için devletten destek olma-
s›n› istediler.

Nisan 2010'da ise TRT'nin Arapça yay›n yapan kanal› TRT Et-Tür-
kiyye'nin yay›nlar› bafllad›. Kanal›n koordinatörü TRT'nin bu ka-
nalla, son y›llarda Türkiye'ye yönelik Arap dünyas›nda oluflan si-
yasi merak›n giderilmesinin amaçland›¤›n› aç›klad›.

"Genel Ahlak" için RTÜK

Farkl› dillerde yay›nlarla ilgili engeller, düzenlemeler ve çabalara
yer verdikten sonra son dönemlerde, özellikle dizilere müdahale-
leri ile tart›flma konusu haline gelen RTÜK yay›n hizmet ilkelerini
de ayr›ca ele alma gere¤i duyuyoruz. 3984 say›l› bir önceki yasa-
da yay›n ilkelerini düzenleyen 4. maddenin b, d ve m bentleri19

dizilere verilen uyar› cezalar›nda karfl›m›za ç›kmaktayken 6112
say›l› yeni yasada benzer içerikli yasa maddeleri "yay›n hizmet il-
keleri" bafll›¤› alt›nda 8. madde kapsam›nda ve yeni eklemelerle
uyar›lar ve para cezalar› ba¤lam›nda s›kça duyulur hale geldi. Ye-
ni yasada öncekine göre önemli bir farkl›l›k, yay›nlar "Alkol, tütün
ürünleri ve uyuflturucu gibi ba¤›ml›l›k yap›c› madde kullan›m› ile
kumar oynamay› özendirici nitelikte olamaz" diyen (h) bendi ve
"müstehcen olamaz"20 diyen (n) bendi. Özellikle televizyon dizi-
leri nedeniyle verilen cezalarda bu maddeler ön plana ç›k›yor.
Önceki RTÜK yasas› "genel ahlak, milli ve manevi de¤erler" gibi

19 4-b) Toplumun milli ve manevi de¤erlerine,
4-d) Genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yap›s›na,
4-m) Çocuklar›n ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki geliflimini olumsuz

yönde etkileyebilecek yay›n yap›lmamas› esas›na...
20 Yaman Akdeniz ve Kerem Alt›parmak'›n dikkat çekti¤i üzere (2008: 55) "müsteh-
cen"in anlam› Türk Ceza Hukuku'nda aç›k de¤il. Türk Ceza Kanunu "müstehcen" de-
yiminin tan›m›n› yapm›yor. TCK gerekçesine göre müstehcenlik suçuyla, "halk›n ar ve
haya duygular›n›n, toplumun ortak edep ve ahlak temizli¤inin korunmas›" amaçlan›-
yor. Bu da cinsel içerikli tüm yay›nlar›n cezaland›r›labilece¤ine iflaret ediyor. Bkz. Ak-
deniz, Yaman ve Alt›parmak, Kerem (2008), ‹nternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasakt›r.
http://www.cyber-rights.org/reports/internet_yasak_siyah.pdf



oldukça mu¤lak ve operasyonel olmayan tan›mlar nedeniyle elefl-
tiriler ald›kça, yeni yasada yap›lan düzenlemelerle, adeta mu¤-
lakl›ktan kaç›nmak ad›na, alkolün zararl› etkileri ve müstehcenlik
vurgusu art›r›larak daha da tart›flmal› bir noktaya gelindi.21 Bu da
birçok somut örnekle RTÜK'ü keyfi müdahalelerin, "ahlakç›" ve
muhafazakâr denetlemelerin kurumuna dönüfltürdü.22

RTÜK'ün uygulamalar› ve yapt›r›mlar›na yöneltilen elefltiriler, ge-
linen süreçte ülkede yaflanan politik tart›flmalara, siyasal atmosfe-
re ve dönemin iktidar partisinin ideolojilerine paralel bir yönde
seyrediyor. Bunda RTÜK'ün kurulufl yap›s›nda ve üyelerinin da¤›-
l›mda iktidar partisinin a¤›rl›¤›n›n yeni yasa ile art›r›lmas› etkili.
RTÜK yasas›nda Kurumun idari ve mali özerkli¤e sahip, tarafs›z
bir kamu tüzel kiflili¤i niteli¤inde oldu¤u ifade ediliyor. Ancak
6112 say›l› Kanun'un 35. maddesinin 1 ve 2. f›kralar›, özerklik ve
tarafs›zl›k nitelikleri ile çeliflkili bir tablo ortaya koyuyor. Yasa'ya
göre RTÜK'ün TBMM taraf›ndan seçilen dokuz üyesinin da¤›l›m›
siyasi parti gruplar›n›n milletvekili say›s› oran›nda. Bu da RTÜK'
ün iktidar partisinin püriten reaksiyonerli¤i do¤rultusunda yay›n-
lara müdahalede bulunmas›n› anlafl›l›r hale getiriyor.23

Yak›n zamanda, a¤›rl›kla yerli dizilerin denetlenmesine iliflkin ik-
tidar›n talep ve niyetleri ba¤lam›nda yaflanan polemikler siyasal
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21 ‹nsan Haklar› Ortak Platformu (‹HOP) 15 May›s 2012'de 6112 say›l› RTÜK Kanu-
nu'nun yeterli aç›kl›kta olmayan, belirsiz ifadeler tafl›yan ve A‹HS 10/2. maddesinde-
ki s›n›rlama ölçütlerinden daha genifl s›n›rlamalara yer vererek ifade özgürlü¤ünü s›-
n›rland›ran 5, 7, 8, 18, 32, 33 ve 46. maddelerin de¤ifltirilmesini istedi. Avukat Hüs-
nü Öndül'ün haz›rlad›¤› Türkiye'de ‹fade Özgürlü¤ü: Mevzuat ve Yarg› Gözlem Ra-
poru için bkz. http://www.ihop.org.tr/index.php?option=com_content&view=article
&id=579
22 Gülseren Adakl› ve Burcu Sümer (2010) yasa henüz taslak halindeyken taslakla il-
gili en temel gözlem ve elefltirilerinin, özellikle içerikle ilgili hükümlerin AB Görsel
‹flitsel Medya Hizmetleri Direktifi ile uyum içerisinde olmas›, lakin Türkiye'de medya
sahipli¤i, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yap›s› ve idari yapt›r›mlar gibi
kronikleflen sorunlara çözüm getirecek düzenlemelere yer verilmeyifli oldu¤unu dile
getirdiler. Bkz. http://ilef.ankara.edu.tr/gorsel/dosya/1275562046RTUK_TASLA-
GI__ILEF_GORUSU_2010.pdf
23 2005'te 3984 say›l› Kanun'da, Kurul üyelerinin tamam›n›n Meclis taraf›ndan seçi-
lece¤i yönünde de¤ifliklik yap›ld›. Dönemin cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer ya-
say› veto ederken gerekçesinde, yasan›n parti yandafll›¤› yar›fl›n›n önünü açaca¤›n› ve
RTÜK üyelerinin tarafs›zl›¤›n› etkileyece¤ini belirtti. 



YAYIN DURDURMALAR, YASAKLAR, ENGELLEMELER • 163

iktidar›n RTÜK ile iliflkisine dair fikir verici. 8 Haziran 2012'de
"Türk Sivil Toplum Kurulufllar› Buluflmas›" etkinlikleri kapsam›n-
da konuflan Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç "Hepimizin yaflam
biçimleri, düflünceleri, dini inançlar›, dindarl›k dereceleri, aile ve
toplum yaflay›fllar› farkl› olabilir. Dolay›s›yla tek yönlü bir yay›n
yapmad›¤›m›z›, topluma hitap etti¤imizi, toplumdaki genel geçer
kurallar›n da fark›nda oldu¤umuzu bilmenizi istiyorum," sözleriy-
le bafllayan konuflmas›n› "Biz hop oturup hop kalk›yoruz ama ku-
rul bize inat ters kararlar vermeye devam ediyor"24 ifadeleriyle bi-
tiriyor. Bu sözler, Ar›nç'›n da dahil oldu¤u baz› kesimlerce eleflti-
rilen Muhteflem Yüzy›l, Behzat Ç, 1 Kad›n 1 Erkek dizileri baflta
olmak üzere, artan oranda uyar› cezalar› alan ve yapt›r›mlarla kar-
fl›laflan yerli dizilere siyasal iktidar›n yaklafl›m›na dair bir örnek.
Ar›nç'›n kimi yay›n organlar›nda "tatl› sert" olarak yorumlanan
sözleri "ça¤dafll›k ve özgürlük" vurgusu ile bafllay›p, RTÜK'ten si-
yasal iktidar›n muhafazakâr ideolojisi ile uyum içinde çal›flmas›-
n› bekledikleri imas›yla sona eriyor.

RTÜK'ün "muhafazakâr de¤erler" reaksiyonu flüphesiz yerli dizi-
lerle s›n›rl› de¤il. Kurul Mart 2011'de "toplumun milli ve manevi
de¤erlerine, Türk aile yap›s›na ayk›r›" oldu¤u gerekçesiyle, eflcin-
sel evlilikle ilgili sahneler içeren "Sex and the City 2" filmini ya-
y›nlayan Digitürk kanal›ndan idari para cezas› uygulamas› önce-
si savunma istedi. Karar›n görüflülmesinde RTÜK kendi içinde de
tart›flmalar yaflad›. Dokuz üyesi bulunan Kurul'un befl üyesinin
oyuyla kanala idari para cezas› uygulanmas›na karar verildi. Ku-
rul baflkan› Davut Dursun ile üyeler Korkmaz Alemdar, Hülya Alp
ve Esat Ç›plak ise cezaya karfl› oy kulland›lar, ancak karfl› oy kul-
lanan üyeler bile ceza verilmesine karfl› ç›kmalar›na ra¤men, efl-
cinsel evlenme görüntülerini çarp›k ve ahlakd›fl› olarak niteledi-
ler. Esat Ç›plak cezaya karfl› ç›k›fl›n› flöyle gerekçelendirdi: "Top-
lumsal normlar›n d›fl›nda kalan meflruiyet d›fl› iliflkinin ola¤anm›fl
gibi sergilenmesi rahats›z edicidir. Ancak bu yay›n flifreli bir ka-

24 http://t24.com.tr/haber/bulent-arinc-rtukun-kararlari-yuzunden-hop-oturup-hop-
kalkiyoruz/205890



6112 say›l› Kanunda "Yay›n Hizmeti ‹lkeleri" maddesi

MADDE 8 – (1) Medya hizmet sa¤lay›c›lar, yay›n hizmetlerini kamusal sorum-
luluk anlay›fl›yla bu f›krada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yay›n
hizmetleri;

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, Atatürk ilke ve ink›laplar›na ayk›r› olamaz.

b) Irk, dil, din, cinsiyet, s›n›f, bölge ve mezhep fark› gözeterek toplumu kin
ve düflmanl›¤a tahrik edemez veya toplumda nefret duygular› oluflturamaz.

c) Hukukun üstünlü¤ü, adalet ve tarafs›zl›k esas›na ayk›r› olamaz.

ç) ‹nsan onuruna ve özel hayat›n gizlili¤ine sayg›l› olma ilkesine ayk›r› ola-
maz, kifli ya da kurulufllar› elefltiri s›n›rlar› ötesinde küçük düflürücü, afla¤›-
lay›c› veya iftira niteli¤inde ifadeler içeremez.

d) Terörü övemez ve teflvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya hakl› göste-
remez, terör örgütlerinin korkutucu ve y›ld›r›c› özelliklerini yans›t›c› nitelik-
te olamaz. Terör eylemini, faillerini ve ma¤durlar›n› terörün amaçlar›na hiz-
met eder flekilde sunamaz.

e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasi ve felsefi düflünce,
mezhep ve benzeri nedenlerle ayr›mc›l›k yapan ve bireyleri afla¤›layan ya-
y›nlar› içeremez ve teflvik edemez.

f) Toplumun milli ve manevi de¤erlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmas›
ilkesine ayk›r› olamaz.

g) Suç ifllemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini ö¤retici ni-
telikte olamaz.

¤) Çocuklara, güçsüzlere ve özürlülere karfl› istismar içeremez ve fliddeti tefl-
vik edemez.

h) Alkol, tütün ürünleri ve uyuflturucu gibi ba¤›ml›l›k yap›c› madde kullan›m›
ile kumar oynamay› özendirici nitelikte olamaz.

›) Tarafs›zl›k, gerçeklik ve do¤ruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgür-
ce kanaat oluflumuna engel olmamak zorundad›r; soruflturulmas› bas›n
meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruflturulmaks›z›n ve-
ya do¤rulu¤undan emin olunmaks›z›n yay›nlanamaz; haberin veriliflinde
abart›l› ses ve görüntüye, do¤al sesin d›fl›nda efekt ve müzi¤e yer verilemez;
görüntülerin arfliv veya canland›rma niteli¤i ile ajanslardan veya baflka bir
medya kayna¤›ndan al›nan haberlerin kayna¤›n›n belirtilmesi zorunludur.
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i) Suçlu oldu¤u yarg› karar› ile kesinleflmedikçe hiç kimse suçlu ilan edile-
mez veya suçluymufl gibi gösterilemez; yarg›ya intikal eden konularda yar-
g›lama süresince, haber niteli¤i d›fl›nda yarg›lama sürecini ve tarafs›zl›¤›n›
etkiler nitelikte olamaz.

j) Haks›z ç›karlara hizmet eden ve haks›z rekabete yol açan unsurlar içere-
mez.

k) Siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar ni-
telikte olamaz.

l) Genel sa¤l›¤a, çevrenin ve hayvanlar›n korunmas›na zarar verecek davra-
n›fllar› teflvik edemez.

m) Türkçenin, özellikleri ve kurallar› bozulmadan do¤ru, güzel ve anlafl›l›r
flekilde kullan›lmas›n› sa¤lamak zorundad›r; dilin düzeysiz, kaba ve argo
kullan›m›na yer verilemez.

n) Müstehcen olamaz.

o) Kifli veya kurulufllar›n cevap ve düzeltme hakk›na sayg›l› olmak zorunda-
d›r.

ö) Bilgi iletiflim araçlar› yoluyla yar›flma veya lotarya içeremez, dinleyici ve
seyircilere ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine arac›l›k edemez.

p) Medya hizmet sa¤lay›c› taraf›ndan yap›lan veya yapt›r›lan anket ve kamu-
oyu yoklamalar›n›n, haz›rl›k aflamas›ndan sonuçlar›n ilan›na kadar noter ne-
zaretinde gerçeklefltirilmesi zorunludur.

r) Kiflileri fal veya bat›l inançlar yoluyla istismar edemez.

s) Toplumsal cinsiyet eflitli¤ine ters düflen, kad›nlara yönelik bask›lar› tefl-
vik eden ve kad›n› istismar eden programlar içeremez.

fl) fiiddeti özendirici veya kan›ksat›c› olamaz.

(2) Radyo ve televizyon yay›n hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zi-
hinsel veya ahlaki geliflimine zarar verebilecek türde içerik tafl›yan program-
lar bunlar›n izleyebilece¤i zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullan›l-
madan yay›nlanamaz.

(3) ‹ste¤e ba¤l› yay›n hizmeti sa¤lay›c›lar›, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihin-
sel veya ahlaki geliflimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki yay›n hizmet-
lerinin, bunlar›n bu tür hizmetleri normal flartlar alt›nda duymayacaklar› ve
görmeyecekleri flekilde sunulmas›n› sa¤lamakla yükümlüdür.



naldad›r. Yay›n içeri¤inden ötürü ilgili yay›n kurulufluna müeyyi-
de uygulamak demek, Üst Kurul'un amac›n› aflarak topluma neyi
tercih etmesi gerekti¤ini dikte etmek anlam›na gelmektedir."25

Tepki gören bu karardan sonra Lambda ‹stanbul LGBTT Dayan›fl-
ma Derne¤i RTÜK'ün eflcinsellere yönelik ayr›mc›l›¤› körükleme-
ye son vermesini istedi. 

RTÜK'ün farkl› kesimlerce farkl› tepkiler alan bir karar› da Haber-
türk TV'de 10 fiubat 2012'de yay›nlanan ve modac› Cemil ‹pekçi'
nin konuk oldu¤u "Alt-Üst Muhabbetler" adl› program ile ilgili.
Programda ‹pekçi'nin "Evlilik art›k çok geride kalm›fl bir kavram.
Benimle birlikte olan erkek arkadafl›m, y›llar sonra bir bayanla ev-
lendi. Onunla evliyken, benimle de befl y›l birlikte yaflad›. Bu dö-
nemde ben, erkek arkadafl›m›n gözünde çok daha k›ymetli ol-
dum," sözleri programa yapt›r›m uygulanmas›n› RTÜK'ün günde-
mine tafl›d›. RTÜK ‹zleme Dairesi, May›s 2012'de program hak-
k›nda haz›rlad›¤› raporda: "Türk toplumunun de¤er yarg›lar› ve
ahlak anlay›fl› gözard› edilmektedir. Hemcinslerin birbirleri ile
olan cinsel birliktelikleri, aile mefhumunu zedeler ve toplumsal
bir dejenerasyona sebebiyet verebilir. Metres hayat›, eflcinsellik,
aldatma gibi iliflkilerin ola¤an bir durum gibi gösterilmeye çal›fl›l-
mas›, aile kurumunu y›pratmaya yönelik bir uygulamad›r," görü-
flünü savundu ve ceza istedi. Raporu inceleyen RTÜK üyeleri ise,
programda "Toplumun milli ve manevi de¤erlerine, genel ahlaka
ve ailenin korunmas› ilkesine ayk›r›l›k" bulmayarak Habertürk TV'
ye cezaya gerek görmedi. 

Bu karar›n ard›ndan habervaktim adl› haber sitesinde "RTÜK'ten
fiok Karar" bafll›¤› ile ve flu ifadelerle yer verildi: "RTÜK, uzman ra-
porunu hiçe sayarak eflcinsel modac› Cemil ‹pekçi'nin Habertürk
TV'de yapt›¤› 'sap›kça aç›klamalar›' ifade özgürlü¤ü olarak de¤er-
lendirdi ve gelen flikâyetleri reddetti."26 Ayn› haber Radikal gaze-
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25 http://www.haberturk.com/medya/haber/613043-escinsel-evlilik-torenine-rtukten-
sok-ceza
26 http://www.habervaktim.com/haberoku.php?id=242223
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tesinde ise "RTÜK'ten Eflcinsel Aç›l›m" bafll›¤› ile verildi.27 Esasen
Radikal, Kurul'un karar›n› olumlu yönde bir dille de¤erlendirmifl
olsa da haber için kulland›¤› bafll›k olumlu yaklafl›m›n› yans›t›r ol-
maktan uzak. "Eflcinsel aç›l›m›" yerine "eflcinsel aç›l›m" ifadesinin
kullan›lmas› "Kürt aç›l›m›"n› ça¤r›flt›r›r tarzda bir "aç›l›m"a de¤il,
aç›l›m›n kendisinin eflcinsel oldu¤una iliflkin bir nitelemeye iflaret
ediyor.

RTÜK'ün milli ve manevi de¤erlere, genel ahlaka ve ailenin ko-
runmas› ilkesine ayk›r›, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya
ahlaki geliflimine zarar verebilecek türde olduklar› gerekçesiyle
yapt›r›m uygulad›¤› yay›n içerikleri dizilerle s›n›rl› olmad›¤› gibi
bu gerekçeleri adeta bir sansür mekanizmas› gibi iflleten tek ku-
rum da RTÜK de¤il. TRT Genel Müdürü ‹brahim fiahin, Aral›k
2011'de Ülke TV'ye yapt›¤› aç›klamada toplumsal de¤erlerin di-
zilerde yok say›lmas›ndan flikâyet ederek, kendi deyifliyle "cinsel-
lik içeren sahneleri, iki erke¤i ayn› yata¤a sokan dizileri" elefltir-
di.28 Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Sinema Genel Müdürü Mesut
Cem Erkul'un Ocak 2012'de sarf etti¤i sözler de benzer bir yakla-
fl›m›n sadece radyo ve televizyon yay›nc›l›¤›n› hedef almad›¤›n›
gösteriyor. Erkul'un "Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca, Türk filmle-
rini destekleme konusunda yeni bir mekanizma oluflturularak gi-
fle yapan filmlerin yan› s›ra, tüm aile bireylerinin birlikte izleyebi-
lece¤i, genel izleyiciye hitap eden yap›mlar›n teflvik edilmesini"
içeren sözlerine aralar›nda Semih Kaplano¤lu, Zeki Demirkubuz,
Tuncel Kurtiz, Durul ve Ya¤mur Taylan gibi birçok ismin bulun-
du¤u 82 sinemac›, ortak bir bildiri yay›nlayarak, tepki gösterdi.29

* * *

27 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=10881
66&CategoryID=138
28 http://gundem.milliyet.com.tr/trt-genel-muduru-nden-dizilere-agir-elestiri/gun-
dem/ gundemdetay/20.12.2011/1477960/default.htm
29 http://www.ntvmsnbc.com/id/25315811/



Muhafazakârl›k: Devlet ve RTÜK "Edep" Peflinde!

Erol Öndero¤lu

Son y›llarda kimi mahkeme yarg›çlar›n›n edebi eserleri yarg›lad›klar›nda
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, Baflbakanl›k Çocuklar› Muz›r Neflriyattan Koru-
ma Kurulu ve ‹lahiyat fakültelerinden bilirkifli raporu/görüfl için baflvur-
ma gere¤i duyduklar›na tan›k oluyoruz. 

Roman türünden üretilen edebi eserler, ne bilimsel ne de birer dinsel ya-
y›n olarak kabul görülemeyecekleri halde, neden söz konusu resmi ku-
rumlar›n görüflüne teslim edilebiliyor? 

Bu uygulama sadece hukukçular› de¤il, yarg›lamalar› izleyen hukukla il-
gili olmayanlar› da flafl›rt›yor. Hak savunucular› ve düflünce özgürlü¤ü
için mücadele verenler, bu ifllemlerde hukuk ad›na ciddi bir geriye dönü-
flün iflaretlerini görüyorlar.

Söz konusu iklim, inanç ve dini unsur içeren edebiyat›n bask› alt›nda tu-
tuldu¤u, muz›r edebiyat eserlerinin "poflet içinde sat›lmaya" zorland›¤›
yönündeki kanaatleri de yayg›nlaflt›r›yor.

Üstelik bir de Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) son y›llarda tele-
vizyon dizilerine müdahale etti¤i, ayr›ca gündelik siyasetin yo¤un flekil-
de muhafazakarl›k/ça¤dafll›k karfl›tl›¤› üzerinden gündem gelifltirdi¤i de
düflünülürse, temel endifle belirli yaflam tarzlar›n›n medyadan d›flland›¤›
flekline bürünüveriyor. 

Yaz›n dünyas›na dönecek olursak, sorunun sadece yazar, yay›nc› ve okur
kitlelerini de¤il hukuk camias›nda tart›flma yaratt›¤› görülüyor. Yarg›n›n
görevi, edebiyat›n inanç dünyas›nda varl›k göstermesine, roman ve di¤er
kurgusal türler yoluyla dini yaflam ve kanaatlar› ifllemesine set çekmek
midir? Hukukun görevi nedir? Örne¤in, bir roman "halk›n duygular›n›
afla¤›lamak" ile suçlan›p yazar›, yay›nc›s› veya çevirmeni hapis istemiyle
yarg›lanabilir mi? Ça¤dafl yarg›n›n rolü, bu tür kitaplar de¤erlendirildi¤in-
de resmi kurumlar›n sözcülü¤ünü mü yapmakt›r? 

Baz› kiflilerin "dini duygular›m rencide edildi" yak›nmas›yla baflvurduk-
lar› savc›lar, yay›mlama özgürlü¤ü, düflünceyi yayma özgürlü¤ü aç›s›n-
dan son derece tart›flmal› uygulamalara neden oluyorlar. 
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Yaz›n karakterleri yoluyla din elefltirisi, anarflizm ve ateizm, ister kurgu-
sal olsun ister olmas›n, "yüksek din otoriteleri"ne havale ediliyor. Bu tar-
t›flmal› kararlara imza atan yarg›çlar da, ister mahkumiyet karar› versin-
ler isterse vermesinler, bu yolla kurduklar› hükümle kendilerini "resmi
din" söylemine alet etmifl oluyorlar. 

Gürsel'in roman› ilahiyatç›ya soruldu! 

Bunun sak›ncalar›na, fiiflli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, kaleme ald›¤›
Allah'›n K›zlar› roman›nda dini "de¤erleri afla¤›lad›¤›" ve "halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik etti¤i" iddias›yla yazar Nedim Gürsel'i yarg›lamas›nda
rastl›yoruz. Yazar 25 Haziran 2009'da beraat ettiyse de ak›llarda mahke-
menin, Marmara Üniversitesi Temel ‹slam Bilimleri Bölümü Kelam Anabi-
lim Dal›'ndan Prof. Dr. ‹lyas Çelebi'den uzman görüflü talep etmesi kald›.
Ayr›ca, olay›n vahametini gösteren di¤er bir boyut da ‹stanbul Emniye-
ti'nden "kitab›n yay›mlanmas› sonucu kamu düzenini bozucu bir eylem
kay›tlar›m›za yans›mad›" belgesi istenmesi oldu.

Apollinaire Muz›r Kurulu'na kald›!

Muhafazakârl›k hamleleri dahilinde görülebilecek di¤er bir vaka da, Ben
Mila'n›n Perinin Sarkac›, Guillaume Apollinaire'in Genç Bir Don Juan'›n
Maceralar› ve Frans›z P.V.'nin yay›ma haz›rlad›¤› Görgülü ve Bilgili Bir
Burjuva Kad›n›n›n Mektuplar› adl› kitaplar› nedeniyle yarg›lanan Sel Ya-
y›nlar› sahibi ‹rfan Sanc› ve çevirmen ‹smail Yerguz ile ilgili. 

‹stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 May›s 2010'da görülen duruflma-
da, görüfl için dava dosyas›n› 1927'de kurulan Baflbakanl›k Küçükleri Mu-
z›r Neflriyattan Koruma Kurulu'na göndermeyi kararlaflt›r›yor. Mahkeme,
bu kez kuruldan "halk›n ar ve haya duygular›n› incitir" raporu gelince 
7 Aral›k 2010'da yay›nc›y› aklad›. Mahkeme TCK'deki müstehcenli¤e dair
hükümlerin "bilimsel eserlere, çocuklara ulaflmas› engellenmek koflu-
luyla, sanatsal ve edebi de¤eri olan eserler hakk›nda uygulanmayaca-
¤›"n› kabul etti.

Ancak örnekler istisnalarla s›n›r de¤il: Bugünlerde de William Burroughs'
un Yumuflak Makine ile Chuck Palahniuk'un Ölüm Pornosu kitaplar›n›n
çevirilerinin yarg›land›¤›, mahkemelerin Baflbakanl›k Küçükleri Muz›r
Neflriyattan Koruma Kurulu'na sar›ld›klar› konufluluyor. 



Gerçi "müstehcenlik" suçlamas›yla örne¤in 2002 ve 2004 y›llar›nda da
karikatürist Metin Üstünda¤'›n Pazar Seviflgenleri adl› karikatür albümü
nedeniyle ve yazar Enis Batur'un Elma roman›ndan dolay› mahkeme kar-
fl›s›na ç›kar›ld›klar›n› hat›rl›yoruz. 

RTÜK de bofl durmuyor

Ancak tart›flma yaratan bu yarg› kararlar› d›fl›nda özellikle RTÜK eliyle te-
levizyon dizi içeriklerine müdahale edilmesi yetkililere yönelik önyarg›la-
r› beslemekle kalmad›, kültür hayat›na çok yönlü bir "ayar çekmeye" kal-
k›fl›ld›¤›na dair rahats›zl›klara neden oldu. 

Hat›rlanacak olursa RTÜK, daha tan›t›m fragmanlar› yay›mland›¤›nda ve
billboardlarda tan›t›ld›¤›nda Baflbakan yard›mc›s› Bülent Ar›nç ve Saadet
Partililerin tepki gösterdi¤i Muhteflem Yüzy›l dizisi konusunda yay›nc›
kurulufl olarak Show TV televizyonuna 12 Ocak 2011'de uyar› cezas› ver-
miflti. RTÜK, "toplumun milli ve manevi de¤erlerine ayk›r› yay›n yap›ld›-
¤›" gerekçesine s›¤›n›yordu. Kurul, henüz yay›na girmifl diziyle ilgili izle-
yicilerden çok say›da flikâyet ald›¤›n› aç›kl›yordu. Ayr›ca, uyar› dikkate
al›nmazsa dizi "bir ile 12 kez aras›nda" yasaklanacakt›. 

Haziran 2008'de RTÜK'ün Behzat Ç. dizisi nedeniyle Star TV'yi uyard›¤›-
n› konufluyorduk. Kurul kanaati o ki, dizi karakterleri, "kötü Türkçe ve ar-
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6112 say›l› Yasada suistimale aç›k ve yay›n özgürlü¤ü önünde en-
gel oluflturabilecek bir baflka düzenlemeye de¤inmeden bu bölü-
mü bitirmeyelim. "Ola¤anüstü dönemlerde yay›nlar" bafll›¤› alt›n-
da karfl›m›za ç›kan 7. maddenin 1. f›kras›na göre:

"Savafllar, terör amaçl› sald›r›lar, do¤al afetler ve benzeri ola¤a-
nüstü durumlar›n ortaya ç›kard›¤› kriz zamanlar›nda da ifade ve
haber alma özgürlü¤ü esas olup, yay›n hizmetleri önceden denet-
lenemez ve yarg› kararlar› sakl› kalmak kayd›yla durdurulamaz.
Ancak, milli güvenli¤in aç›kça gerekli k›ld›¤› hallerde yahut kamu
düzeninin ciddi flekilde bozulmas›n›n kuvvetle muhtemel oldu¤u
durumlarda, Baflbakan veya görevlendirece¤i bakan geçici yay›n
yasa¤› getirebilir."
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goyu kullan›yor", "alkol kullan›m›n› da özendiriyor". Bir kez daha, "ço-
cuklar›n ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki geliflimi" düflünülüyordu.

Geçmiflten bugüne, M.U.C.K adl› gençlik dizindeki "erotik dans" gerekçe
gösterilerek Show TV'ye 400 bin TL para cezas› verilmesiyle geliyoruz. 

Ça¤dafl hukukun rolü artacak

‹nsan haklar›n›n ça¤dafl anlamda güvence alt›na al›nmas›n› bekleyenle-
rin endiflesi, bunun birkaç muhafazakar kadronun ifli olmaktan öte bir uy-
gulama olarak, yarg›da evrensel hukuka da meydan okuyan genel bir dö-
nüflüme iflaret etmesidir.

Günümüz Bat› toplumlar›nda, örne¤in Hazreti Muhammet konulu karika-
türlerin yol açt›¤› çat›flmalar, çeflitli inanç gruplar›na yönelik ayr›mc› poli-
tikalar, yabanc›lara ait mezarl›klar›n tahrip edilmesi, hoflgörüsüzlük ve
benzeri pek çok sosyal itilaf, gelecekteki toplum standartlar›n›n güvence-
si olarak ça¤dafl hukukun önemini de gösteriyor. 

Ancak bireyin evrensel haklar›n›n henüz iyi ve koflulsuz olarak ortaya
konmad›¤› Türkiye'de, "hassas vatandafl" flikâyetleriyle baz› mahkeme
ve yarg›çlar›n, Üst Kurul yetkililerinin din ve inanç bekçili¤ine giriflmele-
ri, gözetmekle sorumlu olduklar› cezai alan› din elefltirisine de bu kadar
enerjik flekilde açmalar› kayg› uyand›r›yor. 

Bu madde Baflbakana yay›nc›l›k alan›nda genifl müdahale olana-
¤› sunuyor ve "milli güvenli¤in gerekli k›ld›¤› haller" ifadesi ile
kapsam› ve tan›m› belirsiz bir güvenlik tehdidine dayanarak "ege-
men"in demokratik usulleri ask›ya alma yetkisini olanakl› k›l›yor.
Yay›nc›l›k alan›n›n otoriteryan müdahaleye aç›k hale geldi¤i bir
"istisna hali", zaten engebeli olan düflünce ve ifade özgürlü¤ü yo-
lunda potansiyel bir tehdit olarak yorumlanmaya aç›k.30

30 CHP yeni yasan›n yukar›daki elefltirilerde de dile getirilen, baflta 7. madde (ola¤a-
nüstü dönemlerde yay›nlar) ve 8. madde (yay›n hizmet ilkeleri) olmak üzere tart›flma-
l› maddeleri May›s 2011'de Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Bkz. http://siyaset.milli-
yet.com.tr/chp-rtuk-yasasini-anayasa-mahkemesine-goturdu/siyaset/siyasetdetay/
03.05.2011/1385576/default.htm

CHP, kanunun flu hükümlerinin iptalini istemiflti:



Amerika'da FCC (The Federal Communications Commission), ‹n-
giltere'de OFCOM (The Office of Communications) vb. di¤er ül-
kelerdeki düzenleyici kurullar gibi yay›n izni ve lisans› verilmesi,
yay›nc›l›k alan›nda eriflimin ve rekabetin düzenlenmesi, mülkiyet
yap›lar›n›n tekelleflme aleyhine kontrol alt›na al›nmas›, yay›n içe-
riklerinde çeflitlili¤in, ço¤ulculu¤un tesis edilmesi, ifade özgürlü-
¤ünün teminat alt›na al›nmas› ve toplumun hiçbir kesiminin nef-
ret söyleminin hedefi olmamas›n›n sa¤lanmas› anlam›nda bir ku-
rulun varl›¤› ifllevseldir. Ancak tart›flmal› kararlar› ve uygulamala-
r›, RTÜK'ün bir düzenleyici-denetleyici kuruldan çok yay›n kuru-
lufllar›n› otosansüre yönelten, yay›n içeriklerine müdahale eden
bir nevi sansür heyeti gibi iflledi¤i kanaatini güçlendiriyor. 

RTÜK, yay›nc›lar, yap›mc›lar ve senaristlerle yapt›¤› "çözüm top-
lant›lar›"nda muhafazakâr hassasiyetleri gözetme konusunda top-
lumun rahats›zl›klar›n› gerekçe göstererek medya içerikleri konu-
sunda "ayar vermek"te beis görmüyor. Zira kanallara verilen, uya-
r› ve program durdurma cezalar›, yüksek mebla¤lar› bulan para
cezalar›, "yay›n hizmet ilkeleri"ni s›n›rlar› belirsiz bir müstehcen-
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• Ola¤anüstü durumlarda Baflbakan ya da görevlendirece¤i bakan›n geçici yay›n ya-
sa¤› getirebilmesi.
• Yarg›lama safhas›yla ile haber yay›n› yap›labilmesine olanak sa¤lanmas›.
• Müstehcen yay›n yap›lamamas›.
• Cevap ve düzeltme hakk› konusunda hâkime 3 gün içinde karar verme zorunlulu-
¤u.
• Medyada yabanc› sermaye oran›n›n yüzde 50'ye ç›kar›lmas›.
• S›ralama ihalesine radyo ve televizyon yay›nc›l›k alan›nda en az 1 y›l faaliyette bu-
lunanlar›n kat›labilmesi.
• RTÜK Baflkan› ve baflkanvekiline tan›nan atama dahil baz› yetkiler.
• RTÜK'e kurul üyeleri ve kurum personelinin uyacaklar› mesleki ve etik ilkeleri be-
lirleme yetkisi.
• RTÜK'te sözleflmeli personel çal›flt›r›lmas› ve ücretlerinin kurul taraf›ndan tespit
edilmesi.
• RTÜK Baflkan›na atamalar konusunda yetki verilmesi.
• TRT'nin yay›n ilkelerini ihlal müeyyidesini yerine getirmemesi halinde, RTÜK'ün
kendili¤inden müeyyide uygulamamas› ve ilgili Bakanl›¤a bildirmekle s›n›rl› olmas›. 

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yapt›¤› baflvuruda, davay› esastan görüflen Yüksek
Mahkeme, iptal ve yürürlü¤ünün durdurulmas› istemlerini Haziran 2012'de reddetti. 
Bkz. http://www.milliyet.com.tr/Yazdir.aspx?aType=HaberDetayPrint&ArticleID=
1558413
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lik; çocuklar› ve gençleri "zararl› etkilerden koruma" amac› etra-
f›nda düzenleyen RTÜK yasas› otosansürün hâkim k›l›nd›¤› bir
medya ortam› yarat›lmas›na katk›da bulunuyor. Devletin yüksek
ö¤retim alan›ndaki kontrol mekanizmas›na dönüflen YÖK ve yine
yay›nc›l›¤› siyasal iktidar›n müdahale alan›na dönüfltüren RTÜK
gibi askeri vesayet izleri tafl›yan kurumlara karfl› çözümün köklü
anayasal ve kurumsal de¤ifliklikler oldu¤u ortada.

‹nternet Yasaklar›

‹nternet ortam›nda "ifllenen suçlarla mücadeleyi" öngören 5651
say›l› "‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve
Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk›n-
da Kanun"un May›s 2007'de yürürlü¤e girmesini takip eden sü-
reçte, internetteki bilgi ve haber paylafl›m› potansiyel yasaklama
mecras› oldu. Nisan 2011'de Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkan-
l›¤› (T‹B) hosting firmalar›na yüzlerce sözcükten oluflan bir "yasak-
l› kelimeler listesi" gönderdi ve alan adlar›nda listedeki sözcükler-
den birinin yer almas› halinde cezai müeyyidelerin uygulanaca¤›
uyar›s›nda bulundu. Tepkiler üzerine bir hafta sonra Bilgi Tekno-
lojileri ve ‹letiflim Kurumu (BTK) söz konusu "yasakl› kelimeler lis-
tesi"nin tavsiye niteli¤inde oldu¤u, bir zorunlulu¤un söz konusu
olmad›¤› yönünde aç›klama yapt›. Kas›m 2011'de uygulanmaya
bafllanan Güvenli ‹nternet Hizmeti (G‹H) ile birlikte "aile" ve "ço-
cuk" profili olmak üzere iki seçenek üzerinden filtrelenmifl inter-
net hizmeti verilmeye baflland›. Düzenlemeye iliflkin süregelen
çal›flmalar, internete devlet eliyle sansür olarak yorumland› ve tar-
t›flmalara yol açt›. 

5651 say›l› Kanun'dan önce TMK, TCK ve Türk Medeni Kanunu'
na dayanarak al›nan mahkeme kararlar› ile web siteleri engelle-
nirken 5651 Say›l› Kanun'dan sonra yasaklarda büyük art›fl oldu
ve binlerce web sitesi eriflime kapat›ld›. Bunlar›n aras›nda, Kürt
meselesi gibi hassas siyasi konulara iliflkin yay›n yapan web site-
lerinin yan› s›ra, LGBT web siteleri ile cinselli¤e iliflkin yay›n ya-
pan web siteleri yer al›yor.31 Eriflim yasaklar›n›n yasal dayana¤›



‹nternet Yasas›'nda belirtilen sekiz çeflit katalog suç ile s›n›rl› ol-
mas›na ra¤men, uygulamada, eriflimin engellenmesi kararlar› Te-
rörle Mücadele Kanunu'na, Türk Ceza Kanunu'nun baflta 301.
madde olmak üzere di¤er maddelerine ve fikri mülkiyet haklar›na
da dayand›r›l›yor.32

Eriflimi engellenen sitelerin say›s›yla ilgili farkl› rakamlar mevcut.
Bunlar içerisinde, sürekli güncellenen ve internet sitesinden de¤i-
flen istatistikleri yay›nlayan Engelliweb en çok referans al›nan kay-
naklardan. Alan ad› yasaklar›n› dikkate alarak istatistikler olufltu-
ran EngelliWeb'in aç›klad›¤› rakamlara göre Ekim 2012 itibariyle
eriflimi engellenen site say›s› 20.792. Web sitelerinin yüzde
84.7'si (17.551 site) T‹B karar›yla, yüzde 5'i mahkeme (2041 site)
ve yüzde 4'ü (836 site) savc›l›k karar› ile eriflime engellenirken,
eriflime kapat›lan 1283 (% 6.2) internet sitesine ise neden engel-
lendiklerine dair bir aç›klama yap›lmad›. Engelliweb istatistikleri-
ne göre eriflimi engelli toplam alan ad› say›s›n›n y›llara göre da¤›-
l›m› flöyle:33

2007 Engellenen siteler: 43
2008 Engellenen siteler: 1046
2009 Engellenen siteler: 6131
2010 Engellenen siteler: 7762
2011 Engellenen siteler: 14737
2012 Engellenen siteler: 19507

‹statistiklerde 5651 say›l› Kanun'un yürürlü¤e girmesinden sonra-
ki bir y›l içinde eriflimi engellenen alan ad› say›s›n›n yaklafl›k 30
kat artt›¤›n› görüyoruz. 2008'de binlerle ifade edilen yasaklama-
lar 2012'ye gelindi¤inde on binlerle ifade ediliyor. 

BTK ve T‹B yetkililerinin Mart 2012'de verdi¤i bilgiye göre ilgili
yasada belirtilen suç düzenlemeleri kapsam›nda "uyar-kald›r"
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31 Eriflimi engellenen tüm sitelerin listesi için bkz. http://engelliweb.com
32 Kurban, Dilek ve Sözeri, Ceren (2012), ‹ktidar›n Çark›nda Medya, TESEV Demok-
ratikleflme Program› Serisi. 
33 http://engelliweb.com/istatistikler/
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mekanizmas›n›n iflletilmesine a¤›rl›k verilerek, internet sitelerine
110 bin "içerik ç›karma" ifllemi yap›ld›. ‹çerik ç›karma ifllemleri-
nin yüzde 60'›n›n müstehcenlik, yüzde 20'sinin Atatürk aleyhine
ifllenen suçlar, kalan yüzde 20'sinin ise di¤er hususlara iliflkin ol-
du¤u kaydedildi.34

Örneklerle devam edelim: 2007'de Gündem gazetesinin sitesi ve
8sutun.com haber sitesi kapat›ld›. 8sutun.com sayfas›n›n kapat›l-
mas›na gerekçe olarak Tar›m Bakan› Mehdi Eker ile ilgili bir ha-
ber gösterildi; Türk Telekom sayfay› süratle kapatt›. Ayr›ca Gebze
1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Eylül 1990'da u¤rad›¤› bir silahl›
sald›r› sonucu yaflam›n› yitiren araflt›rmac› yazar Turan Dursun
ad›na aç›lan turandursun.com adl› siteye de yasak koydu. Karar›n
gerekçesi ve kim taraf›ndan al›nd›¤› ise aç›kl›¤a kavuflmad›. Ulus-
lararas› internet sitelerine uygulanan sansür Türkiye'nin internet
yasaklar› konusunda dünya çap›nda gündeme gelmesine neden
oldu. Dünyan›n ve Türkiye'nin en çok kullan›lan ücretsiz blog
servislerinden biri olan wordpress.com'a Türkiye'den eriflimin
A¤ustos 2007'de mahkeme karar› ile engellenmesi ile Türkiye'de-
ki binlerce blog yazar›n›n sitesine eriflilemedi. 2008'de Atatürk ile
ilgili bir görüntü yay›nlamas› gerekçesiyle youtube.com'a ve de
Adnan Oktar'a hakaret içeren ifadelerin yay›nlanmas› gerekçesiy-
le evrimci, biyolog Richard Dawkins'in web sitesine eriflimin en-
gellenmesi örneklerinde oldu¤u gibi. Sitelere eriflim yasa¤› iki y›-
l› aflk›n sürenin ard›ndan kald›r›ld›. 

Youtube'a eriflim yasa¤› s›ras›nda Baflbakan'›n "Ben Youtube'a gi-
riyorum siz de girin" sözleri ise çok konufluldu. Esasen Baflba-
kan'›n sözleri Türkiye'de internet kullan›c›lar›n›n yasaklamalar›
aflmak için zaten çeflitli yollara halihaz›rda baflvurdu¤unu hat›rla-
t›r nitelikte. Türkiye'deki internet kullan›c›lar›n›n DNS engelleme-
lerini aflmak için alternatif DNS adresleri (anonymizer.com, Elect-
ronic Frontier Foundation'un –EFF- TOR a¤› ve "onion" gibi) çeflit-

34 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1083
118&CategoryID=77



li kimlik gizleyen vekil (Proxy) sunucular› ve IP adresi engelleme-
lerinde de bunlar› aflmalar›na yard›m edecek di¤er sistemleri kul-
lanarak web sitelerine eriflebilme yolunu izlemeleri neticesinde
ceza yürürlükteyken YouTube Türkiye'den en çok girilen beflinci
web sitesi oldu.35

Harun Yahya mahlasl› Bilim Araflt›rma Vakf› (BAV) fahri baflkan›
Adnan Oktar, adeta tek bafl›na internete savafl açm›fl bir isim. Ki-
flilik haklar›na sald›r› gerekçesi ile pek çok internet sitesine yöne-
lik say›s›z flikâyette bulundu. Yukar›da Turan Dursun ile ilgili in-
ternet sayfas›n›n kapat›lmas›n›n nedenlerinin aç›klanmad›¤›n›
söylemifltik. Zaten defalarca kez kapat›lan turandursun.com say-
fas›n›n Oktar'›n öncelikli hedeflerinden biri oldu¤unu yeri gelmifl-
ken hat›rlatal›m. Oktar'›n neredeyse bütün flikâyetleri yasal olarak
dikkate al›nd›, aralar›nda Ekfli Sözlük (sourtimes.org), wordpress.
com, antoloji.com, superpoligon.com, youtube.com, dailymoti-
on.com, googlegroups.com, egitimsen.org.tr, geocities.com, klip-
tube.com, gazetevatan.com, nacizanebilgi.com, turandur-
sun.com, anarsist.org siteleri de olmak üzere çok say›da site ka-
pat›ld›. 

Bu bilgilerle birlikte 2008'e do¤ru ilerledi¤imizde flunu görürüz
ki, internet sitelerine yönelik yasaklama ve sald›r›lar›n fliddeti
aç›kça katlan›yor ve bu y›l içinde de Adnan Oktar'›n internet site-
lerine yönelen sald›r›s› devam ediyor. Oktar'›n flikâyetlerini de-
¤erlendiren mahkemelerin h›z› ve kapatma yönündeki sab›rs›zl›-
¤› ise flafl›rt›c› ölçülerde; bir kiflinin flikâyetlerini inceleyen mahke-
meler, Nisan 2007'den bu yana yukar›da say›lan site isimlerinin
yan›nda daha birçoklar›n› da ihtiyati tedbir gere¤i kapatt›lar. Ok-
tar'›n sald›r› listesine, "‹nternet'e Karfl› Adnan Hoca: Tüm Kapat-
malar Hukuka Ayk›r›" bafll›kl› yaz›y› sitesinde yay›nlad›¤› için bi-
anet.org da eklendi. Oktar ad›na 28 Ekim'de bianet'e bir "uyar›"
gönderen avukatlar› daha önce birçok siteyi kapatt›klar›n› da ha-
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35 Akdeniz, Yaman ve Alt›parmak, Kerem (2008), ‹nternet: Girilmesi Tehlikeli ve Ya-
sakt›r. http://www.cyber-rights.org/reports/internet_yasak_siyah.pdf. s. 59.
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t›rlatarak, yaz› yay›ndan kald›r›lmad›¤› takdirde mahkemeye bafl-
vuracaklar›n› belirttiler. Bianet yay›nlanan metnin herhangi bir
hakaret içermedi¤ini belirterek yaz›y› yay›ndan kald›rmama kara-
r› al›rken, RSF de "absürd sansüre karfl› gösterdi¤i yaklafl›m›nda bi-
anet'i destekliyoruz" sözleriyle bianet'in yan›nda yer ald›¤›n› aç›k-
lad›. Nihayetinde Adnan Oktar'›n internet flikâyetleri TBMM' nin
gündemine girecek kadar dikkat çekti. ÖDP Genel Baflkan› ve ‹s-
tanbul milletvekili Ufuk Uras meclisten flu sorular›n cevaplar›n›n
araflt›r›lmas›n› talep etti:

"Adnan Oktar'›n giriflimleriyle ilgili kaç mahkeme eriflim yasa¤›
karar› alm›flt›r? Kaç giriflimde Gebze ve Silivri Asliye Hukuk Mah-
kemeleri adres olarak seçilmifltir? Neden bu mahkemeler özellik-
le seçilmifltir? Hükümetiniz, 5651 say›l› ‹nternet Ortam›nda Yap›-
lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suç-
larla Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanun'u ne zaman de¤ifltirme-
yi düflünüyor? Bakanl›¤›n›z, sistematik eriflim yasa¤› kararlar›n›
alan mahkemelerin bu tutumlar›n›n Avrupa ‹nsan Haklar› Sözlefl-
mesi'ne uyumu konusunda ne düflünüyor?" 

‹nternet sitelerine yönelik engellemeler ve yasaklar s›kl›kla bir ge-
rekçeye bile ihtiyaç duymayan bir keyfiyetle uygulan›yor. B‹A
2008 Medya Gözlem Raporu verilerine göre Türkiye'de sadece
bir y›l içinde, çeflitli nedenlerle toplam 1112 site eriflime engel-
lendi.36 Bu sitelerden 861'i resen (flikâyet olmadan Telekomüni-
kasyon Kurumu karar›yla), 251'i de yarg› karar›yla sansürlendi.
Bunlar da kendi içinde kategorilendirilebilir; 415'i "Çocuklar›n
cinsel istismar›", 390'› "Müstehcenlik", 79'u "Kumar oynanmas›
için yer ve imkân sa¤lama", 51'i "Atatürk aleyhine ifllenen suçlar",
25'i "bahis ve kumar", 12'si ise "Fuhufl" gerekçesiyle eriflime en-
gellendi.

Yasaklara çok say›da protesto eylemiyle gösterilen tepkilere kar-
fl›l›k, 2009'da da internet yasaklar› artarak sürdü, internet sayfala-
r› "tedbir karar› gere¤i" kapat›lmaya devam etti. Kapatmalarda ay-

36 B‹A 2008 Medya Gözlem Raporu



r›ca bir de 5651 say›l› Yasada say›lan "katalog suçlar›" devreye so-
kuldu. Bu do¤rultuda T‹B, haydigayri.com, gabile.com ve shema-
leturk.com isimli siteleri eriflime kapatt›. Video paylafl›m› için kul-
lan›lan Dailymotion sayfas› kapat›ld›. Kürt sorunuyla ilgili inter-
nette bir arama yap›ld›¤›nda da ekranda s›ralanan web sitelerinin
pek ço¤unun F›rat Haber Ajans› baflta olmak üzere eriflim yasakl›
oldu¤u görülüyor. 

Bir önceki dönemde eriflimi engellenen site say›s› 1112 olarak
aç›klanm›flt›, bu rakam 2009'da 1631'e ç›kt›.37 Son iki y›lda T‹B'e
yönelik yurttafl flikâyetlerinde de dikkat çekici bir rakam ortaya
ç›kt›, 22 bin 846 kifli genel ahlaka ve hukuka ayk›r›l›k gibi gerek-
çelerle internet sitelerini flikâyet etti. Bu flikâyetleri de ihbar nite-
li¤inde de¤erlendiren T‹B 2009 senesi içinde 1631 tane siteyi en-
gelledi; bunlar›n bir k›sm› resen bir k›sm› ise yarg› karar›yla yap›l-
m›fl kapatt›rmalar.

2010'da sanliurfa.com sitesi, Vali yard›mc›s› ile ilgili ç›kan haber
ve okur yorumlar› nedeniyle eriflime kapat›ld›. Siteyi yasaklama,
kiflilik haklar›na sald›r›y› düzenleyen 4721 say›l› Medeni Yasa'n›n
24. maddesine dayand›r›ld›. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr. Yaman Akdeniz, sürecin keyfiyeti
konusunda uyar›c› bir aç›klama yaparak "hakaret" gerekçesiyle si-
telerin kapat›lmamas› gerekti¤ini aç›klad›. Avrupa Güvenlik ve ‹fl-
birli¤i Teflkilat› (AG‹T) Medya Özgürlü¤ü temsilcisine göre, 2010
Haziran ay›nda YouTube, GeoCities ve Google da dahil olmak
üzere befl bin internet sitesine eriflim engellenmifl durumdayd›.
Bunlara ilaveten, Türkiye'de, yaklafl›k 225 bin kullan›c›s› olan ve
eflcinsellerin internet üzerinden iletiflim için kulland›¤› internet si-
teleri de aral›kl› olarak eriflimi engellenen sitelerdi.38
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37 B‹A 2009 Medya Gözlem Raporu.
38 Hammarberg, Thomas (2011), "Türkiye'de ‹fade Özgürlü¤ü ve Medya Özgürlü¤ü",
Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar› Komiseri Thomas Hammerberg'in 27-29 Nisan 2011
Tarihleri Aras›nda Turkiye'yi Ziyaretini Müteakiben Haz›rlad›¤› Rapor, CommDH
(2011) 25, http://www.abgs.gov.tr/files/pub/ilerleme_2010.pdf. s. 14-17.
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2011 internet ile ilgili tart›flmalar›n en çok alevlendi¤i y›l oldu.
B‹A 2011 Medya Gözlem Raporu'na göre Türkiye'de 2011'de eri-
flim engelli internet sitesi say›s› alt› bini geçti, di¤er bir deyiflle bir
önceki döneme göre eriflim engeli koyulan internet sitesi say›s›
yaklafl›k dört kat artt›. Nisan 2011'de T‹B'den hosting firmalar›na
gönderilen "yasakl› kelimeler ve al›nacak tedbirler" uyar›s› inter-
net sansürü ile ilgili süregiden tart›flmalara eklendi. T‹B'in Nisan
2011'de internet servis sa¤lay›c›lar›na yüz otuz sekiz kelimeden
oluflan bir liste göndererek bu kelimelerin internet alan isimlerin-
de kullan›lmas›n› yasaklad›. Listede, "hayvan" gibi gündelik ha-
yatta s›kça kullan›lan kelimelerin yan› s›ra, "eflcinsel" gibi T‹B'in
uygunsuz buldu¤u anlafl›lan kelimeler de yer ald›.39

T‹B'in alan adlar›nda kullan›lmas›n› yasaklad›¤› kelimelerden ba-
z›lar› flunlar: "31, Adrianne, Animal, Hayvan, Baldiz, Beat, Buyu-
tucu, Ciplak, Citir, Escort, Etek, Fire, Girl (‹ngilizce'de 'k›z' de-
mek), Ateflli, Frikik, Free, Gey, Gay, Gizli, Got (ingilizce 'get' fiili-
nin geçmifl zaman ya da geçiflli hali), Hatun, Haydar, Hikâye, Ho-
memade (ev yap›m› demek), Hot (‹ngilizce'de 's›cak' ve 'seksi'
anlam›na geliyor), ‹tiraf, Liseli, Nefes, Partner, Pic (‹ngilizce'de
'picture'›n (resim, foto¤raf) k›saltmas› ayn› zamanda), Sarisin, Si-
cak, Sisman, Teen (‹ngilizce'de 13-19 yafl grubunda genç), Yasak,
Yerli, Yetiskin, Xn, XX..."41

T‹B'in büyük tepki gören bu uyar›s›ndan bir hafta sonra BTK'nin
yapt›¤› aç›klamada "yay›nlanan 'yasakl› kelimeler listesi'ni bar›n-
d›ran sitelerin 5651 say›l› Yasan›n 8. maddesinde yer verilen ka-
talog suçlar ile ilgisi kapsam›nda, yetkililerce gözden geçirilmesi
ve suça arac›l›k edilmemesi amac›na yönelik olarak kurum tara-
f›ndan gerçeklefltirilen bildirimden ibaret oldu¤u" kaydedildi. Ya-
ni "bir zorunluluk yoktur" denildi.

39 Kurban, Dilek ve Sözeri, Ceren (2012), ‹ktidar›n Çark›nda Medya, TESEV Demok-
ratikleflme Program› Serisi.
40 http://tr.scribd.com/doc/54049096/Alan-Ad%C4%B1-Yasaklar%C4%B1
41 http://www.cnnturk.com/2011/bilim.teknoloji/teknoloji/04/29/tibin.e.postasi.btkyi
tekzip.ediyor/614990.0/index.html



T‹B, yasakl› kelimelerle ilgili do¤rudan uyar›s›n› Ekfli Sözlük ve
Pembe Hayat LGBTT Dayan›flma Derne¤i web sitesinin yer sa¤la-
y›c›lar›na da yöneltti. T‹B, aralar›nda bu sitelerin de oldu¤u 20'ye
yak›n web sitesinin hosting sa¤lay›c›lar›na, bu sitelere yer sa¤lay›-
c›l›k hizmetine son vermeleri talimat› verdi, aksi takdirde yasal ifl-
lemler uygulanaca¤› uyar›s›nda bulundu. Tepkiler üzerine T‹B ge-
ri ad›m att›.42

42 Kapat›lmas› istenen siteler aras›nda http://www.korku.org (Korku filmleri ve hikâ-
yeleri sitesi), http://dergi.com.tr (Online dergi sitesi) gibi siteler vard›. http://www.cnn
turk.com/2011/bilim.teknoloji/teknoloji/05/04/tibden.eksisozluke.operasyon/
615433.0/index.html
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T‹B'in Hosting Firmalar›na Mektubu40

Say›n Yetkili,

Bilindi¤i üzere, 04/05/2007 tarih ve 5651 say›l› ‹nternet Ortam›nda Ya-
p›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanun'a dayan›larak ç›kar›lan "Telekomü-
nikasyon Kurumu Taraf›ndan Eriflim Sa¤lay›c›lara ve Yer Sa¤lay›c›lara
Faaliyet Belgesi Verilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetme-
lik", 24 Ekim 2007 tarihli ve 26680 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir.

‹nternete aç›k hizmet ve içerikleri bar›nd›ran sistemleri sa¤layan/iflle-
ten gerçek veya tüzel kifliler yer sa¤lay›c›d›r. Yer Sa¤lay›c›l›¤› hizmetini
ticari olarak yapmasa bile web sitelerini kendi sunucular›nda bar›nd›ran
gerçek veya tüzel kiflilerin Yönetmelik gere¤ince Yer Sa¤lay›c›l›¤› Faali-
yet Belgesi almalar› gerekmektedir.

‹lgili Kanunun 8. maddesinin birinci f›kras›nda; "26/9/2004 tarihli ve
5237 say›l› Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; intihara yönlendirme (Mad-
de 84), çocuklar›n cinsel istismar› (Madde 103, birinci F›kra), uyuflturu-
cu veya uyar›c› madde kullan›lmas›n› kolaylaflt›rma (Madde 190), sa¤l›k
için tehlikeli madde temini (Madde 194), müstehcenlik (Madde 226), fu-
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hufl (Madde 227), kumar oynanmas› için yer ve imkân sa¤lama (Madde
228) suçlar› ile 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda Ka-
nun'da yer alan suçlar", eriflimin engellenmesi konusu olabilecek suçlar
olarak katalog halinde say›lm›flt›r.

‹lgili yönetmeli¤in 4. maddesinin birinci f›kras› ise; "Yay›nlar; a) ‹nsan
onuruna, temel hak ve hürriyetlere sayg›l› olmal›d›r. b) Gençlerin ve ço-
cuklar›n fiziksel, zihinsel ve ahlaki geliflimini zedeleyecek türden içerik-
lere yer vermemelidir. c) Ailenin huzur ve refah›n› sa¤layan hususlara
zarar verecek nitelikte olmamal›d›r. ç) Kiflileri, uyuflturucu madde ba-
¤›ml›l›¤›, fuhufl, müstehcenlik ve kumar gibi kötü al›flkanl›klara teflvik
edici olmamal›d›r" fleklindedir.

Buna göre bar›nd›rd›¤›n›z alan adlar›nda ilgili kanun ve yönetmeli¤e ay-
k›r› içeriklerin bulunmamas› gerekmektedir. Afla¤›da ilgili kanun ve yö-
netmeli¤e ayk›r› içerik ba¤lam›nda de¤erlendirilebilecek kelime gurup-
lar› verilmifltir. Bu kelime guruplar›n› bar›nd›ran içeriklerin ç›kar›lmas›
ile ilgili alan adlar›n›n hizmetine son verilmesi ve son durumun mail ile
taraf›m›za iletilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getiril-
memesi durumunda ilgili Cezai müeyyideler ile karfl› karfl›ya kal›nabile-
ce¤i unutulmamal›d›r.

Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤›

T‹B'in özellikle cinsel içerikli yay›nlarla mücadele ad›na tüm in-
ternet kullan›c›lar›na sansür uygulama hevesi Yaman Akdeniz ve
Kerem Alt›parmak'›n 2008 tarihli ‹nternet: Girilmesi Tehlikeli ve
Yasakt›r adl› çal›flmas›nda flu sözlerle elefltiriliyor: 

"Cinsel içerik tafl›yan web sitelerini ziyaret konusunda bir kiflinin
verece¤i karar onun özel yaflam›n›n en mahrem boyutunu olufltu-
rur. A‹HM, bu alana kamu yetkililerinin müdahalesini A‹HS 8.
maddenin 2. f›kras› ba¤lam›nda meflru sayabilmek için müdaha-
leden önce ortaya ç›km›fl çok ciddi gerekçeler olmas› gerekti¤ine
hükmetmifltir. Kanun gerekçesi ve yetkililer, 5651 say›l› Kanun'un
temel amac›n›n çocuklar› zararl› içeri¤e eriflimden korumak oldu-



¤unu belirtmektedir. Hal böyleyken, Kanun demokratik bir top-
lumda asla kabul edilemeyecek bir biçimde, yetiflkinleri kendi is-
teklerine karfl› korumaktad›r. Kanun, o sitelere girip girmeme ka-
rar›n› yetiflkin vatandafllara b›rakmad›¤›ndan, paternalist bir yak-
lafl›m içindedir. T‹B incelemelerinin esas itibariyle T‹B ‹hbar Hat-
t›'ndan al›nan flikâyetlere göre yap›ld›¤› bildirilmifltir. Bu yöntem
böylece kimi ahlaki de¤erlerin baz›lar›na zorla benimsetilmesi
tehlikesini tafl›maktad›r."43

Biliflim Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu BTK, 22.02.2011 gün ve
2011/DK-10/91 say›l› karar›yla "‹nternetin Güvenli Kullan›m›na
‹liflkin Usul ve Esaslar"› kabul etti. ‹nternete dört ayr› filtre (stan-
dart, aile, çocuk, yurtiçi) uygulamas› içeren düzenlemede dört pa-
ketten birinin kullan›lmas›n›n yasa gere¤i zorunlu oldu¤u belirtil-
di. Düzenleme büyük bir sansür ve denetleme olarak yorumlan-
d›, kitlesel eylemleri ve protestolar› beraberinde getirdi. Bianet de
süreci durdurma yönünde giriflimlerde bulundu, düzenlemeyi
yarg›ya tafl›d›. RSF Türkiye'yi filtreleme yoluyla uluslararas› söz-
leflmelerin ihlal edilece¤i konusunda uyard›. BTK tepkiler üzerine
karar› revize ederek 16 Eylül 2011'de tekrar yay›mlad›. Filtre ka-
rar› "Güvenli ‹nternet" ad›yla 22 Kas›m'da uygulamaya girdi. Ye-
ni uygulamada filtreli internet paketi say›s› dört yerine ikiye indi
ve zorunlu olmaktan ç›kar›larak "aile profili" ve "çocuk profili"
hizmeti olmak üzere kullan›c›n›n tercihine sunuldu.44 Alt›parmak
ve Akdeniz'e göre (2008, 2011), 5651 say›l› Kanu ve BTK'nin filt-
re uygulamalar› hukuka ayk›r› pek çok kararla sonuçland›. Ama-
c›n asl›nda söylendi¤i gibi çocuklar› zararl› içerikten korumak de-
¤il, büyük bir ticaret ve siyaset alan› haline gelen interneti zaptu-
rapt alt›na almak.

‹nterneti denetim alt›na alma yönündeki çabalar›n sonuçlar›na
dair yak›n dönemlerden örneklere yer vererek bitirelim. Ekfli Söz-
lük, siteye ve yazarlar›na yönelik davalarla, bask› alt›na al›nan in-
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43 Akdeniz, Yaman ve Alt›parmak, Kerem (2008), s. 66.
44 Temmuz 2012'de AKP'li bir milletvekilinin internete TC kimlik numaras› ve flifre ile
girilmesi yasa önerisi konuflulmaya baflland›.
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ternet sitelerinden biri. Örne¤in "sigaram ve ben" adl› sözlük ya-
zar› hakk›nda, açt›¤› "din saçmal›¤›" bafll›¤› ve alt›na yazd›klar›n-
dan ötürü "dini de¤erleri alenen afla¤›lama" suçundan bir buçuk
y›la kadar hapis istemiyle dava aç›ld› (Aral›k 2011). 2012'de D›-
fliflleri Bakanl›¤› da dahil çok say›da devlet kurumunun sitesini
hack'leyen "k›z›l hackerlar" olarak da bilinen "Redhack" siber kor-
san grubunun twitter hesab› kapat›ld›. Hatta "redhack" orak çekiç-
ten oluflan bir logosu ve bir manifestoya sahip olmas›ndan dolay›
savc›l›kça "terör örgütü" kapsam›na al›nd›. @allah(cc) adl› twitter
kullan›c›s› ve 200 bin takipçisi hakk›nda ‹slam ve Müslümanl›¤›
afla¤›lamaktan suç duyurusunda bulunuldu. 

‹nternet üzerindeki bask› ve engellemelere tepki olarak meselenin
tart›fl›ld›¤› konferanslar, imza kampanyalar›, uluslararas› kurulufl-
lar›n elefltirileri ve protesto eylemleri yasakç› uygulamalara para-
lel olarak art›fl gösteriyor.45 Merkezi bir filtreleme düzenlemesinin
yanl›fll›¤›na iliflkin elefltiriler ve bu konudaki mücadeleler sürüyor.

BTK ve T‹B'in burada yer verdi¤imiz uygulamalar› öncelikle flunu
gösteriyor; yasakç› yaklafl›mlar ifade özgürlü¤ünün k›s›tlay›c› ba-
riyerlerini, geliflen yeni mecralarda da var etmenin aray›fl› içinde-
ler. Yay›nc›l›k alan›n› düzenleyici ve denetleyici kurumlar "öz-de-
netim" ad› alt›nda yay›nc›lar› kendi sansür kriterlerine uymaya da-
vet ediyor, hatta baflka seçenek b›rakmamak için çabal›yorlar. 

Ne ana ak›m medyada genel olarak savunulmas› olanakl› ifller ya-
p›l›yor ne de internet mecras›ndaki "s›n›rs›z" özgürlük ortam› bir
hezeyana dönüflmekten kendini kurtarabiliyor. Irkç›, ayr›mc›, cin-
siyetçi söylemler, nefret söylemleri, karalamalar, hakaretler inter-
nette bolca alan buluyor kendisine. Ancak milli ve manevi de¤er-
ler vurgusu, ahlaki çöküflü engelleme veya gayet tart›flmal› bir
"kutsal"lar› koruma odakl› neo-muhafazakâr refleksli yasalar ve
uygulamalarla medyay› kontrol alt›na almak de¤il, bireysel hak ve
özgürlükleri, ifade özgürlü¤ünü teminat alt›na alarak medya öz-

45 "Hak Aramalar" bölümünde internet yasaklar›na karfl› tüm çabalar ve mücadeleler
ayr›ca ele al›n›yor. 



gürlü¤ünü tesis etmek öncelikli amaç olmal›. A‹HM kararlar› dik-
kate al›nmal›. Dini de¤erlere hakaret, genel ahlak›n korunmas›,
devletin ve toplumun korunmas› gibi nedenlerle bas›n özgürlü¤ü-
nün s›n›rland›r›lmas›na iliflkin Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflme-
si'nin (A‹HS) ilgili maddeleri A‹HS'ye taraf olan ülkelerce benim-
seniyor. Di¤er yandan, A‹HM'nin çeflitli davalarda ald›¤› kararlar,
A‹HS dahil bas›n özgürlü¤ünün s›n›rland›r›lmas›na iliflkin kimi ya-
sal düzenlemelerin uygulamada farkl› ülkelere göre nas›l s›k›nt›-
lara yol açt›¤› hakk›nda fikir verici örneklerle dolu.46
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BTK Filtre Düzenlemesinde Yönteme ‹liflkin Sorunlar:
Yasal Dayanak47

Bilindi¤i gibi, Türk hukukunda, hukuk devleti ilkesinin bir sonucu olan
idarenin kanunili¤i ilkesinin birinci görünümü, idarenin secundum le-
gem olmas›, yani türev olmas›d›r. ‹dare, daha önce yasa çerçevesi çizil-
memifl bir alan› düzenleyici bir ifllemle düzenleyemez. 

Bir baflka deyiflle, Anayasan›n öngördü¤ü sistemde asli düzenleme yet-
kisi yasama organ›n›nd›r. Söz konusu ilke Anayasan›n çeflitli hükümle-
rinde aç›kça ifade edilmifltir. Anayasan›n 7. maddesine göre "Yasama
yetkisi Türk Milleti ad›na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki
devredilemez". 

Anayasa Mahkemesi'ne göre "Anayasada yasayla düzenlenmesi öngö-
rülen konularda yürütme organ›na genel ve s›n›rlar› belirsiz bir düzenle-
me yetkisinin verilmesi olanakl› de¤ildir. Yürütmenin düzenleme yetki-
si, s›n›rl›, tamamlay›c› ve ba¤›ml› bir yetkidir. Bu nedenle, Anayasada
öngörülen ayr›k durumlar d›fl›nda, yasalarla düzenlenmemifl bir alanda,
yasa ile yürütmeye genel nitelikte kural koyma yetkisi verilemez".

47 Bu metin Alt›parmak ve Akdeniz'in "‹nternet Filtresi Zorunlu De¤il ama Sorunlu"
bafll›kl› makalelerinden al›nm›flt›r. bkz. http://www.bianet.org/biamag/ifade-ozgurlu-
gu/131976-internet-filtresi-zorunlu-degil-ama-zorunlu / eriflim: 25.06.2012.

46 Örnekler için bkz. M. Baykan (2011), Avrupa ‹nsan Haklar› Kararlar›nda Bas›n Öz-
gürlü¤ü, Ankara: Adalet Yay›nevi.
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Yay›n Toplatmalar, Yay›n Durdurmalar, ‹hlaller

Kitaplara müstehcen damgas› vurma, flark›lara sak›ncal› oldu¤u
için yay›n izni vermeme, afifl yasaklama, muhalif sesleri makasla-
yarak yay›nlama gibi zengin çeflitlilikte ihlaller son 10 y›l›n ifade
özgürlü¤ü karnesine eksi notu ile dahil oldular. Söz konusu mü-
dahalelerin sadece RTÜK eliyle yap›lmad›¤›n›, TMK, Bas›n Kanu-
nu ve TCK'nin da devrede oldu¤unu görüyoruz. 

CHP Malatya Milletvekili Veli A¤baba'n›n, Adalet Bakan› Sadul-
lah Ergin'in yan›tlamas› istemiyle verdi¤i ve hakk›nda yasak ve
toplatma karar› bulunan, kitap, CD, albüm say›s›n› sordu¤u soru

Filtre düzenlemesi bu e¤ilimin en son ve afl›r› örne¤idir. BTK iflleminin
hukuki dayanak bafll›¤›n› tafl›yan 3. maddesinde "Bu Usul ve Esaslar,
28/07/2010 tarih ve 27655 say›l› Elektronik Haberleflme Sektöründe Tü-
ketici Haklar› Yönetmeli¤i'nin 10. maddesine dayan›larak haz›rlanm›fl-
t›r" denilmektedir. 

Bir yönetmeli¤in yasal dayana¤›n›n bir baflka yönetmelik olamayaca¤›
aç›klamadan varestedir. Usul ve Esaslar›n ekinde yer ald›¤› karar met-
ninde bunun d›fl›nda, karar›n 5809 say›l› Kanunun 4, 6 ve 50. maddeleri
kapsam›nda ç›kar›ld›¤› belirtilmektedir.

Ne var ki an›lan hükümler çok genel niteliktedir. Bu kurallar› okuyan bir
kiflinin yasaman›n idareye internet hizmetlerini filtreleme konusunda
düzenleme yetkisi verdi¤ini ç›karmas› hemen hemen imkâns›zd›r. 

Temel hak ve özgürlükleri s›n›rland›ran bu düzenlemenin Anayasa Mah-
kemesi ve Dan›fltay içtihad›nda yerleflik "temel ilke, ölçü ve s›n›rlar›"
gösteren yasal bir dayana¤› yoktur. 

5809 say›l› Yasa'n›n 4 ve 6. maddeleri genel olarak yasan›n ilkelerini,
BTK'nin yetki ve görevlerini saymakta; 50. maddesi ise kullan›c›lar ile
elektronik haberleflme hizmeti verenler aras›ndaki abonelik sözleflme-
lerini düzenlemektedir. 

Yasan›n hiçbir yerinde internetin güvenli kullan›m›na iliflkin bir kural bu-
lunmad›¤› gibi BTK'yi bu anlamda yetkilendiren bir hüküm de yoktur.



önergesine gelen yan›t, ifade özgürlü¤ü ihlalleri aç›s›ndan fikir
verici. Bakan Ergin'in "Bakanl›¤›m›z›n bilgisi bulunmamaktad›r"
yan›t›n› vererek ‹çiflleri Bakanl›¤›'na sevk etti¤i önergeye yan›t›n-
da ‹çiflleri Bakan› ‹dris Naim fiahin, 1952'den günümüze kadar
haklar›nda toplatma, yasaklama ve yay›n durdurma karar› verilen
yay›n say›s›n›n 22 bin 601 oldu¤unu, toplatma karar› kald›r›lan
yay›n say›s›n›n ise 529'da kald›¤›n› bildirdi.48

Kaç dergi ve günlük gazetenin toplamda ne kadar yay›n durdur-
ma cezas› ald›¤›n› söylemek ise pek mümkün görünmüyor. Ne
var ki, özellikle 2007'den itibaren gazetelerin günlük toplatma ve
birer ayl›k periyotlarla kapat›lmalar›n›n art›fla geçti¤ini söyleyebi-
liriz. B‹A raporlar›nda 10 y›lda en az 45 yay›n›n durduruldu¤u ve
engellendi¤i görülüyor. Ayn› gazetenin y›l içinde birkaç kez de
durdurulabildi¤i gerçe¤i nedeniyle bu verinin tabloyu tam yans›t-
t›¤›n› söylemek kolay de¤il. Yine de bu toplama y›llara göre bak›l-
d›¤›nda, 10 yay›n›n durduruldu¤u 2007 ve 16 yay›n›n durdurul-
du¤u 2009 y›llar› öne ç›k›yor. 

2007'de toplatmayla karfl› karfl›ya kalan yay›nlar›n neredeyse ta-
mam› Kürt medyas›ndan. Ayr›ca süreli veya süresiz yay›n durdur-
malara dayanak oluflturan yasa maddelerinin de neredeyse tama-
m› TMK 7/2'den veya 6/son'dan geliyor. TMK 7 ve 6, Haziran 2006'
da yasada yap›lan güncellemelerle do¤rudan bas›n› hedef alan
düzenlemeler haline gelmiflti. Ayr›ca bu tür durumlarda, 5187 sa-
y›l› Bas›n Kanunu'nun 25/2. maddesine de baflvuruluyor, ki bu
madde, savc›l›k veya kolluk kuvveti taraf›ndan yay›nlara el koyul-
mas›n› düzenliyor.

2008 ve 2009'da iktidar ve kurumlar›n›n medyaya yönelik sald›-
r›lar›n›n genel seyri art›fltayd›. Nitekim Uluslararas› Bas›n Ensti-
tüsü (IPI) 13 Kas›m 2009'da "muhabirlerin bilgiye ulaflmas›" ko-
nulu pilot proje çal›flmas›n›n verilerini paylafl›rken, Türkiye, Ye-
men ve Kenya hükümetlerini, "gazetecilere bilgi temin etmekte
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48 B‹A 2012 Medya ve ‹fade Özgürlü¤ü Gözlem Raporu (Nisan-May›s-Haziran).
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en olumsuz durumdaki ülkeler" olarak belirterek, Baflbakan Er-
do¤an'›n partisinin grup toplant›s›nda sarf etti¤i "siz köfle yazar-
lar›, siz ne kadar az yazarsan›z ülke o kadar huzur bulur" fleklin-
deki sözlerini, bas›na yap›lm›fl bir sald›r› olarak de¤erlendirdik-
lerini ifade etti.

Genel tabloya bakt›¤›m›zda 2001'de "halk›, dil, din, ›rk ve s›n›f
ayr›m› yaparak isyana teflvik", "kin ve düflmanl›¤a tahrik" gibi ge-
rekçelerle Gaziantep F›rat'ta Yaflam gazetesi ve Çorum'da yay›m-
lanan Dost Haber, Çorum Haber, Çorum Gündem, Çorum Hâki-
miyet ve Merhaba gazetelerinin toplat›ld›¤›n› görüyoruz. 2002'de
Ardahan'da yay›mlanan Yeflil Göle gazetesinin yay›n›, yaz›iflleri
müdürünün yafl koflulunu yerine getirmemesi gerekçesiyle süresiz
durduruldu. 2004'te, ayl›k Kültür Sanat Yaflam›nda Tav›r dergisi,
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'a Üstün Hiz-
met Madalyas› verilmesini elefltiren bir karikatür nedeniyle 15
gün kapat›ld›. Ayn› y›l Do¤ubeyaz›t'ta yay›mlanan Ararat'›n Se-
si gazetesi, "27 Kas›m Kutland›" bafll›kl› yaz› ve PKK lideri Abdul-
lah Öcalan'›n foto¤raf›na yer verildi¤i için TCK'nin 312/2 ve Ba-
s›n Kanunu'nun 25. maddesi kapsam›nda toplat›ld›. 

Birgün gazetesinin 29 Aral›k 2005 tarihli nüshas› sürmekte olan
bir dava ile ilgili bir haberde "‹flkence ile itiraf ettiler" bafll›¤› kul-
lanmas› nedeniyle toplat›lmas› ile ilgili kararda TCK'nin 277. mad-
desindeki düzenlemeye göre; "yarg›ya etki edecek flekilde yay›n
yap›ld›¤›" ifade edildi. Karar, Bas›n Kanunu'nun 25/2 maddesine
dayand›r›ld›. Günlük Evrensel gazetesinin 18 Kas›m 2005 tarihli
nüshas›, "cumhuriyeti afla¤›lama, suç ifllemeye tahrik, suçu ve suç-
luyu övme, halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik" gerekçesiyle toplat›ld›.
Ülkede Özgür Gündem gazetesi, "Öcalan Newroz'da demokratik
projesini aç›kl›yor - Konfederalizm Bugün ‹lan Ediliyor" bafll›kl›
manfletinde "terör örgütü propagandas›"na rastland›¤› gerekçesiy-
le toplat›ld›. 2007'de en az bir dergi ve 10 gazeteye en az birer de-
fa olmak üzere kapatma cezalar› verildi. Örne¤in Gündem dergisi
2007'de en az befl kez 12 gün ile bir ay aras›nda kapatma cezalar›
ile karfl› karfl›ya kald›. Gazetenin bir kez de internet sitesi kapat›l-
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Özgür Gündem Serüveni49

Özgür Gündem gazetesi ilk olarak, haftal›k ç›kan Yeni Ülke gazetesi-
nin devam›nda, 30 May›s 1992'de günlük gazete olarak yay›n hayat›-
na bafllad›. 10 Aral›k 1993'te ‹nsan Haklar› Günü'nde yüzlerce polis
taraf›ndan bas›ld› ve çal›flanlar› gözalt›na al›nd›. Özgür Gündem yö-
netiminin fiilen da¤›t›lmas› üzerine, Özgür Ülke 28 Nisan 1994'te ya-
y›na bafllad›. Gazetenin üç bürosu 4 Aral›k 1994 günü ayn› anda bom-
baland›. Bunun üzerine 13 Nisan 1995'te Yeni Politika yay›na bafllad›.
Gazete daha ilk say›s›nda sansürle karfl›laflt›, dört ay sonra 16 A¤us-
tos 1995'te Özgür Ülke'nin devam› oldu¤u gerekçesiyle kapat›ld›.

12 Aral›k 1996'da yay›na bafllayan günlük Demokrasi gazetesi, Mah-
keme karar›yla kapat›ld›¤› 3 May›s 1997'ye dek yaflayabildi. Ard›n-
dan 7 Temmuz 1997'de Ülkede Gündem yay›na bafllad›. Gazete yay›n
yapt›¤› süre içinde 57 muhabir ile 40 da¤›t›c›s› tehdit edildi, gözalt›-
na al›nd› ve iflkence gördü.

Ola¤anüstü Hal Bölgesi'ne girifli yasaklanan gazeteye DGM'lerde
toplam 278 dava aç›ld›. 302 gün kapatma karar› verildi. 125 haber, 63
köfle yaz›s›, dokuz foto¤raf ve 14 ilan sansürlendi. ‹stanbul DGM ga-
zeteyi 23 Ekim 1998'de kapatt›. 18 Nisan 1999'da yay›na bafllayan
Özgür Bak›fl gazetesi de 371 gün yay›mlanmas›na karfl›n 390 gün ka-
patma cezas›yla karfl›laflt›. 

Özgür Gündem gazetesinin kimi zaman günlük, kimi zaman haftal›k
ya da ayl›k periyotlarla Güncel, Yaflamda Gündem, Haftaya Bak›fl,
Öteki Bak›fl, Yeni Bak›fl, Alternatif, Gelecek, Özgür Ülke, Gerçek, Gün-
lük gibi de¤iflen adlarla yay›n›n› sürdüren ard›llar› benzer nedenlerle
kapanma, toplatma, da¤›t›m engelleri ile karfl›laflt›lar. Nihayetinde 4
Nisan 2011'de yay›na bafllad›¤›ndan beri Özgür Gündem gazetesi ya-
y›n hayat›na devam ediyor. Gazeteye en son Mart 2012'de örgüt pro-
pagandas› yapt›¤› gerekçesiyle bir ayl›k yay›n durdurma cezas› veril-
di. Karar bas›n özgürlü¤üne ayk›r› bulunarak kald›r›ld›.

49 "Özgür Gündem Serüveni" ve "Azadiya Welat: Varolufl Mücadelesi" bafll›kl›
metinlerin oluflturulmas›nda, Özgür Gündem gazetesi genel yay›n yönetmeni Hü-
seyin Aykol'un bizlerle paylaflt›¤› "Özgür Bas›n Gelene¤i" bafll›kl› metinden fay-
daland›k. 
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d›. Yine 2007'de Ülkede Özgür Gündem gazetesi üç, Güncel ga-
zetesi de iki kez bir ayl›¤›na kapat›ld›. TMK'nin devreye sokuldu¤u
bu örneklerde gerekçe ço¤unlukla TMK 6/son maddesi. Ayr›ca
Azadiya Welat, Yedinci Gün gazeteleri ve Yürüyüfl Dergisi TMK
maddelerine dayanarak en az 15'er günlük sürelerle kapat›ld›lar. 

2007'de "halk› askerlikten so¤utmak" bafll›kl› TCK 318 dayanak
yap›larak, Gaziantep'in Çoban Atefli gazetesinin bir say›s› topla-
t›ld›. Ça¤dafl Tuzla gazetesi, ilçe belediyesi taraf›ndan iskans›z bi-
nada ruhsats›z çal›flt›¤› gerekçesiyle mühürlendi. Antalya'da bas›-
lan Hürriyet Akdeniz gazetesi ise, "kuvvetli suç flüphesi" gerekçe-
si ile bask›ya girmeden toplat›ld›. 2007'de Nokta dergisi tamamen
kapand›. Sahibi Ayhan Durgun'un süresiz olarak yay›n›n› durdur-
du¤u dergi, eski Deniz Kuvvetleri Komutan› emekli Oramiral Öz-
den Örnek'e ait oldu¤u ifade edilen "darbe günlüklerini" yay›nla-
d›ktan sonra yay›n yönetmeni Alper Görmüfl'e "hakaret" ve "iftira"
davas› aç›lm›fl, Türk Silahl› Kuvvetleri'nin baz› sivil toplum örgüt-
leriyle iliflki kurdu¤unu gösteren bir belgeye yer verdi¤i için, aske-
ri savc›l›¤›n talebi ve Bak›rköy Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'n›n izniy-
le dergiye bir operasyon düzenlenmiflti.50 Emekli Oramiral Ör-
nek, ‹stanbul 10. A¤›r Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen
250'si tutuklu 365 san›kl› "Balyoz Plan›" davas›n›n 108'inci du-
ruflmas›nda 21 Eylül 2012'de davan›n bir numaral› san›¤› emekli
1. Ordu Komutan› Orgeneral Çetin Do¤an ve Emekli Hava Kuv-
vetleri Komutan› Orgeneral Halil ‹brahim F›rt›na ile birlikte darbe
girifliminde bulundu¤u iddias›yla önce a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
hapis cezas›na, sonra da eksik teflebbüs gerekçesiyle 20 y›l hapis
cezas›na mahkûm oldu. Kesin karar Yarg›tay aflamas›ndan sonra
netleflecek.

2008'de Haftal›k Politika gazetesi, Azadiya Welat, Alternatif, Bir-
gün, Yedinci Gün, Haftaya Bak›fl, Yaflamda Demokrasi ve Çoban
Atefli gazeteleri olmak üzere toplam sekiz gazete a¤›rl›kla TMK

50 Bkz. http://www.bianet.org/bianet/medya/94951-tedirgin-olan-patron-noktayi-ka-
patti; http://bianet.org/bianet/medya/101846-nokta-dergisine-gunluk-davasi-basladi



6/son maddesine yaslanarak toplat›ld› veya bir ay sürelik kapatma
cezalar›yla karfl› karfl›ya kald›. Yasak ve gazete toplatmalarda
TMK maddesi d›fl›nda, iki örnekte (Alternatif ve Çoban Atefli) Ba-
s›n Yasas›'n›n 25/2 maddesi de harekete geçirildi. Bir baflka ör-
nekte (Politika) TCK 215 ve bir di¤erinde ise (Çoban Atefli) "dev-
rim yasalar›"n› koruyan TCK 222 kapatmaya gerekçe oluflturdu.
Ayr›ca Yürüyüfl dergisinin 145. say›s› toplat›ld›. Devam›nda da bir
ayl›k yay›n durdurma cezas› verildi. Birgün gazetesinin Murat Ka-
ray›lan ile yap›lan bir röportaja yer vermek gerekçesiyle 10 A¤us-
tos 2008 günkü bask›s› toplat›ld›.

fianl›urfa'da dört yerel gazete, Reha, Bayrak, Adalet ve fianl›urfa
gazeteleri, valinin eflini kara çarflaf içinde gösteren foto¤raflar ne-
deniyle polis bask›n› ile karfl› karfl›ya kald›lar. Olay gazetelerdeki
bilgisayarlara ve baz› dokümanlara el koymaya kadar vard›. GAP
Gazeteciler Cemiyeti polis bask›n›n› protesto etti. 

2009'da kapatma ve yay›n durdurmalarda a¤›rl›k yine Kürt med-
yas›yd›. Özgür Görüfl, Özgür Ortam, Günlük, Azadiya Welat,
Özgür Mezopotamya ve Özgür Yorum gazeteleri bir sene içinde
en az bir defa birer ayl›k yay›n durdurma cezas›na maruz kald›-
lar; Gündem toplam alt›, Özgür Ortam ise üç defa birer ayl›¤›na
kapat›ld›. Ayr›ca Demokratik Aç›l›m ve At›l›m gazetelerine de iki-
fler kere birer ayl›k yay›n durdurma cezas› verildi. Bu cezalar›n ta-
mam›nda TMK 6/son maddesi gerekçe oldu. Böylece 2006'da
TMK'ye eklenen 6. maddenin özellikle 2008 ve 2009'da yo¤un
olarak devreye sokuldu¤u görülüyor. Bas›n Yasas› 25/2'nin de iki
yay›n durdurma uygulamas›nda etkili oldu¤unu görmekteyiz. Ay-
d›nl›k, Politika, Analiz ve Ayr›nt› gazeteleri ve Devrimci Hareket
dergisi yay›n durdurma cezas› verilen di¤er yay›n organlar›. Çine
U¤ur gazetesinin "Çine'de Kaymakam'›n Görevi Nedir?" yaz›s›n-
dan dolay› 1000 nüshas› toplat›ld› ve devam›nda gazeteye kapat-
ma cezas› verildi. Dahas› ayn› yaz›n›n, gazetenin internet sitesi
haberugur.com'da da yay›nlanmas› nedeniyle site de eriflime ka-
pat›ld›. Rojev ve Azadiya Welat de TMK 6/son'dan birer ayl›k sü-
relerle kapat›ld›. Daha önceki y›llardan da befl yay›n durdurma
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cezas› olan Azadiya Welat 2010'da üç kez kapat›ld›. 

Üç ayda bir yay›mlanan Güney dergisinin Ocak-fiubat-Mart 2010
say›s› 19 A¤ustos'ta toplat›ld›. Toplatmaya, Ali Da¤deviren'in "Zin-
dan (Kürt) Çocuklar›'n›n Çocuk Haklar›!" bafll›kl› yaz›s› gerekçe
gösterildi.

2011'de de gazete ve dergilere yönelik yasaklamalar tüm h›z›yla
sürdü. Yürüyüfl dergisi, Yeni Demokratik Toplum gazetesi ve De-
mokratik Modernite dergileri yay›n toplatma ve bir ayl›k yay›n
durdurma ile karfl› karfl›ya kald›lar. Gerekçe beklendi¤i üzere yi-
ne TMK. 

Geçen 10 y›ldaki toplatma ve yay›n durdurma kararlar› flüphesiz
gazetelerle s›n›rl› de¤il; dergiler ve kitaplar, hatta televizyon ka-
nallar› da benzer engellerle karfl›laflt›lar. 24 Temmuz 2006'da An-
kara 12. Sulh Ceza Mahkemesi, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel
Araflt›rmalar ve Dayan›flma Derne¤i'nin (Kaos GL) dergisinin Yaz
2006 say›s›n›, "genel ahlaka ayk›r›" bularak, henüz da¤›t›ma gir-
meden toplat›lmas›na ve el konulmas›na karar verdi. Avukat Oya
Ayd›n, "bu karar ifade özgürlü¤üne müdahaledir" diyerek dergi-
nin toplat›lan son say›s›n›n pornografiyi sorgulad›¤›n›, içeri¤inin
ise ifade özgürlü¤ü dahilinde oldu¤unu savundu. KAOS GL kara-
r› A‹HM'ye götürece¤ini aç›klad›. Gazeteci Ersin Kalkan'›n Gün-
cel Yay›nlar›'n›n bast›¤› Katille Buluflma - Bir Jitem Dosyas›: Mu-
sa Anter Cinayeti adl› kitap yerel mahkeme karar›yla toplat›ld›.
2008'de THKP-C örgütü lideri Mahir Çayan'›n Toplu Yaz›lar kita-
b› "suçu ve suçluyu överek yasad›fl› terör örgütlerinin propagan-
das›n› yapmak" gerekçesiyle toplat›ld›. TKP'nin "Yankee go home"
yaz›l› afifli ise Siyasi Partiler Yasas›'na dayanarak "ABD ile iliflkile-
rin bozulmas›" kayg›s›yla yasakland›. Ayn› y›l Siyasi Partiler Yasa-
s›'na dayanarak DTP'ye kapatma davas› aç›ld›.

Bu dönem içinde iki televizyon kanal›n›n da ekran› karart›ld›. Ha-
yat TV, 16 Temmuz 2008'de haber görüntülerini Roj TV'den sa¤-
lam›fl oldu¤u gerekçesiyle mahkeme karar› olmaks›z›n karart›ld›.
Türksat uydusu üzerinden yay›n yapan Hayat TV'nin frekans› "bö-



lücü içerikli yay›n yapmak" gerekçesiyle iptal edildi. Bas›n ve
emek örgütleri baflta olmak üzere tepki gösterilen karar›n üzerin-
den 22 gün geçtikten sonra kanal A¤ustos 2008'de yeniden yay›-
na bafllad›. Dem TV'nin 4 Nisan 2008 tarihindeki yay›n› da her-
hangi resmi bildirim veya aç›klamaya dayanmadan durduruldu.
Son olarak TRT 1 de dönemin rüzgâr›ndan pay›n› ald›. 10 Mart'ta
yay›nlanaca¤› günler öncesinden ilan edilen S›n›rlar Aras›nda ad-
l› belgesel, son anda gerekçe gösterilmeksizin yay›ndan kald›r›ld›. 

2009 Antalya Kemer'deki Aflk Heykeli'nin kald›r›ld›¤›, askerlikte
mühimmat patlamas› sonucu ölen Piyade Er Bahad›r Han Solak'›n
cenazesinde "Yemen yolu çamurdand›r, sefertas› bak›rdand›r, ge-
mici¤i olan bedel öder, flehidimiz fakirdendir" pankart› açan
gençlerin gözalt›na al›nd›¤›, Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfe-
derasyonu (KESK) eylemine kat›lan ö¤retmenlerine "Hakl›s›n›z
Ö¤retmenim" diyerek destek veren ö¤rencilerin üç gün okuldan
uzaklaflt›r›lma cezas› ald›¤›, Cumhurbaflkan›'n› protesto eden ö¤-
rencilerin ceza olarak bursunun kesildi¤i, cezaevlerindeki mah-
kûmlar›n gazete ve kitap eriflimine keyfi yasaklar›n getirildi¤i bir
y›l oldu. 

Bu dönem ayn› zamanda telefon dinlemeleriyle de an›ld› ve ge-
çen süre içerisinde çok say›da gazetecinin, siyasetçi ve hak savu-
nucusunun telefonlar›n›n dinlendi¤ine iliflkin haberler gündeme
geldi.51 2005'te kurulan Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤›'
n›n (T‹B) düzenlemeleriyle telefon dinlemeler o denli s›radanlaflt›
ki "telefonu dinlenen kaç kurum ve kifli var?" de¤il "dinlenmeyen
kaç kurum ve kifli var?" sorusu s›k s›k duyulur oldu.

2011'de film gösterimleri, afifller, kitaplar hatta genel hatlar›yla
"farkl›" olan her ses ve durufla yönelik yasaklar bu sene içinde de
kendini gösterdi. Genel atmosferin gittikçe muhafazakârlaflan ve
dinselleflen tonu, 2009'daki Nedim Gürsel'in Allah›n K›zlar› kita-
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51 "Hak Aramalar" bölümünde Bask›n Oran, Mehmet Baransu, Amberin Zaman, Mar-
kar Esayan, Mehmet Altan, Yasemin Çongar ve Ahmet Altan'›n telefonlar›n›n dinlen-
mesine dair de¤iniler ayr›ca yer al›yor. 
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b›na ve baflka baz› "müstehcen kitaplar"a yönelik davalardan son-
ra, Mina Urgan'›n Bir Dinazorun An›lar› adl› kitab› lise ö¤rencile-
ri için sak›ncal› bulundu. Ankara Yenimahalle ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü, kitab› ö¤rencilerine öneren ö¤retmen Suna Kayabafl-
tar hakk›nda inceleme bafllatt›. ‹ncelemenin gerekçesi ise kitab›n
küfür içermesi, Allah inanc› hakk›nda kuflku yaratmas› ve içkiyi
özendirmesi olarak aç›kland›. Bir di¤er olay Batman Y›lmaz Gü-
ney Film Festivali'nde yafland›. Festivalde Berivan filminin göste-
rimi engellendi¤i için yönetmen Ayd›n Orak filmini sahnede söz-
lü olarak anlatmak zorunda kald›. Valilikten tebli¤ edilen yasak-
lamada öne sürülen gerekçeler ise filmin tarihi gerçekleri çarp›tt›-
¤›, anayasan›n temel ilkelerine ayk›r› oldu¤u ve PKK propaganda-
s› yapt›¤› fleklinde. Ayr›ca ayn› y›l I¤d›r ve Kars'ta BDP'nin bafllat-
t›¤› "Buraday›m, BDP'ye üye oluyorum. Ez li virim" temal› kam-
panyan›n afiflleri de yasakland›. Valilik yasaklamay› afiflte Kürtçe
yaz› olmas›yla gerekçelendirdi. 2011'in ak›lda kalan vakalar›n-
dan biri olarak Rutkay Aziz'in Alt›n Portakal Film Festivali aç›l›fl
törenindeki konuflmas›na yönelik sansür de mutlaka hat›rlanmal›.
Sanatç›n›n AKP'ye yönelik elefltirileri NTV taraf›ndan makasland›.
Medyan›n otosansürü içsellefltirmesini örnekleyen bu olay, sosyal
medyada genifl yank› uyand›rd›.

2010 ve 2011 y›llar› içinde hapishanelere yönelik bask›lar›n da
unutulmamas› gerekir. Tutuklular›n, yaflad›klar›n› kurumlara ve
bas›na bildirmek için yazd›klar› mektuplar›n›n cezaevlerinde kay-
bedildi¤i, gerekti¤i yere ulaflt›r›lmas›n›n engellendi¤i aç›kland›.
Konu, tutuklu Ömer Ad›güzel'in Özgür Radyo'ya faks yoluyla
ulafl›p bilgi aktarmas› ile anlafl›ld›.

2012 y›l›na da h›zl› bafllad›¤›m›z› not düflmeden geçemeyece¤iz.
fiark›c› Levent Ertan'›n "Günaha Davet" adl› flark›s›, 5 Haziran
2012'de TRT FM taraf›ndan "erotik" bulundu ve radyo flark›y› ya-
y›nlamama karar› ald›. Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n (MEB), "100 Te-
mel Eser" aras›nda yer alan Feridun Faz›l Tülbentçi'nin Barbaros
Hayreddin Geliyor adl› eseri, müstehcen ifadelerin yer ald›¤›, ço-
cuklar› fliddete özendirdi¤i gerekçesiyle 9 Haziran'da listeden ç›-
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Azadiya Welat Serüveni

Azadiya Welat gazetesi yay›n hayat›na fiubat 1996'da ‹stanbul'da
bafllad›. Gazetenin yay›nlad›¤› haberlerden dolay› yaz›iflleri müdürle-
ri hakk›nda davalar aç›ld› ve cezalar verildi. Aç›lan çok say›da dava-
n›n yan› s›ra gazete 1996, 1997 ve 2002 y›llar›nda üç defa kapat›ld›. 

OHAL bölgesine gazetenin girifli yasak oldu¤u ve sürekli kapat›ld›¤›
için her hafta farkl› bir isimle ç›kar›l›p bölge illerine gizli bir flekilde
gönderildi. Bunun sonucunda çok say›da gazete da¤›t›mc›s› sald›r›ya
u¤rad›, gözalt›na al›nd›, tutukland› ve öldürüldü.

Gazete, 23 Mart 2007'de 20 gün, 7 Ekim 2008'de 30 gün, 27 Kas›m
2008'da 30, 11 Nisan 2009'da 30 gün, 27 Mart 2010'da 30 gün 28
Mart 2010'da 30 gün olmak üzere toplam 170 gün yay›n durdurma ce-
zas› ald›. 2006'dan bu yana sekiz imtiyaz sahibi ve yaz›iflleri müdürü
de¤ifltirdi.

2003'te Diyarbak›r'a tafl›nan Azadiya Welat, 15 A¤ustos 2006'tan iti-
baren Türkiye'deki Kürtlerin yaflad›¤› co¤rafyada yay›nlanan ilk Kürt-
çe günlük gazete unvan›yla yay›n› sürdürüyor. Gazetenin yaz›iflleri
müdürleri s›k s›k de¤iflmek durumunda kald›. Çünkü yaz›iflleri mü-
dürleri daval›k olmuyor, tutuklan›yor. Örne¤in Vedat Kurflun "örgüt
propagandas› yapmak" suçundan 525 y›l hapis cezas› istemiyle yar-
g›land›¤› dava sonucunda 2009'da 166 y›l 6 ay hapis cezas›na çarpt›-
r›ld›. Daha sonra cezas› 10 y›l 6 aya indirilen gazeteci 3. Yarg› Paketi
kapsam›nda Temmuz 2012'de tahliye edildi. Yay›n yönetmenlerin-
den 22 Temmuz 2010'da tutuklanan Ozan K›l›nç A¤ustos 2012'de 3.
Yarg› Paketi kapsam›nda tahliye oldu. K›l›nç 22 Temmuz 2010'da ga-
zetede yay›mlanan haberlerde "örgüt propagandas› yapmak" ve
"örgüt ad›na suç ifllemek" iddias›yla Diyarbak›r 5. A¤›r Ceza Mahke-
mesi'nce alt› y›l dokuz ay hapse mahkûm edilmiflti. K›l›nç'›n yedi y›la
kadar de¤iflen hapis istemleriyle yarg›land›¤› yaklafl›k alt›-yedi dava
dosyas› Yarg›tay'da bekliyor. 
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kar›ld›. Denizli Valili¤i, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 1 Ma-
y›s ‹flçi Bayram› mitingine ça¤r› için bast›rd›¤› afiflin kullan›m›na
"hakaret içerdi¤i" gerekçesiyle izin vermedi. Üzerinde "Padiflah
bozuntusuna bir çift sözümüz var! Bu halk sana boyun e¤mez! 1
May›s'ta halk meydanlara ç›k›yor" sözlerinin yer ald›¤› afifli TKP'
liler "yasa¤a" ra¤men flehrin baz› bölgelerine ast›.

Yay›n Yasa¤› ve Akreditasyon

Haber yapman›n ve yap›lan haberi yay›nlaman›n önündeki di¤er
önemli engellerse akreditasyon ve de yay›n yasaklar›d›r. Özellik-
le son befl y›lda tüm toplumu ilgilendiren baz› olaylar›n haberlefl-
tirilmesi ve duyurulmas›na yasaklar getirildi¤ine, baz› yay›n kuru-
lufllar›na mensup gazetecilerin hükümetin kimi etkinliklerine ka-
t›lmalar›n›n engellendi¤ine iliflkin örneklerle karfl›lafl›yoruz. 

Kimi gazeteciler bas›n kartlar› olmad›¤› için ya da çal›flt›klar› ku-
rumlar akredite olmad›¤› için haber yapma engeli yafl›yorlar. Sü-
regelen akreditasyon yasaklar› Genelkurmay Baflkanl›¤› ve Baflba-
kanl›k kaynakl› oldu. Gazeteci örgütleri ve medya çal›flanlar›n›n
sürekli tepkilerine yol açan "sansür" ve "habere eriflimin engellen-
mesi" olarak de¤erlendirilen bu uygulamalar akredite edilen ve
edilmeyen medya ve gazeteciler de¤iflse de sürüyor. Son uygula-
ma Adalet ve Kalk›nma Partisi (AKP) kongresinde yafland›. AKP 4.
Ola¤an Kongresi'nde Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Evrensel, Ay-
d›nl›k, Özgür Gündem ve Yeniça¤ gazetelerini akredite etmedi
(30 Eylül 2012). Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, akreditasyon
yasa¤›na verilen tepkiler üzerine AKP Grup toplant›s›nda medya-
ya getirdi¤i yasa¤› savundu: "Bu bizim sorumlulu¤umuz. Mecbur
muyuz davet etmeye? Nereden ç›k›yor bu? Her gün her türlü ha-
kareti yapacaks›n, yalan yanl›fl her türlü fleyi yaz›p söyleyeceksin.
Eee. Buna ra¤men seni davet edece¤iz. Yok böyle 25 kurufla si-
mit" (2 Ekim 2012).

Daha geriye gitti¤imizde, örne¤in 2004 y›l›nda, Milli Güvenlik
Kurulu (MGK) Genel Sekreterli¤i'nin medyaya tan›t›ld›¤› toplant›-



ya daha önce askeri etkinliklere davet edilmeyen Yeni fiafak, Za-
man, Milli Gazete ve Vakit gazeteleri ile Birgün gazetesi davet
edilirken Günlük Evrensel ve Ülkede Özgür Gündem gazeteleri-
nin yasakl› kald›¤›n› görüyoruz. Ayn› y›l Bianet muhabiri Erol Ön-
dero¤lu da 28-29 Haziran'da ‹stanbul'da yap›lan NATO Zirvesi'
ne akreditasyon baflvurusuna "uygun görülmedi". NATO Bas›n
Merkezi'nden bir yetkili, "NATO güvenlik birimlerinin yapt›klar›
araflt›rma sonucunda bu yan›t› verdiklerini sand›¤›n›" aç›klad› (23
Haziran 2004). 

Say›fltay'›n 145. Kurulufl Y›ldönümü töreninde Kanal B, ART ve
Kanal Türk ekipleri Baflbakanl›k korumalar›nca "Baflbakanl›¤a ak-
redite olamad›klar›" gerekçesiyle salon d›fl›na ç›kar›ld›lar. Say›fl-
tay yetkililerinin "bizim konuklar›m›z" uyar›lar›na ra¤men koru-
malar, "kurallar böyle" diyerek muhabir ve kameramanlar› d›flar›
ç›kartt›lar (29 May›s 2007).

Dönemin Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Yaflar Büyükan›t'›n
düzenledi¤i bas›n toplant›s›na Birgün, Zaman, Günlük Evrensel,
Milli Gazete ve Gündem gazetesinden haberci davet edilmedi
(12 Nisan 2007). Bir sonraki Genelkurmay Baflkan› da benzer ya-
y›n organlar›n› akreditasyon d›fl› b›rakt›. Genelkurmay Baflkan›
Orgeneral ‹lker Baflbu¤'un göreve yeni gelmesi dolay›s›yla düzen-
ledi¤i "‹letiflim Toplant›"s›na Zaman, Vakit, Taraf, Evrensel ve Bir-
gün gazeteleri ile Hayat TV ve STV yetkilileri davet edilmedikleri
için kat›lamad›lar. Milliyet'in Genel Yay›n Yönetmeni Sedat Er-
gin, üç buçuk saat süren toplant›da "Bas›na akreditasyonun kriter-
leri nedir?" diye sorduklar›n›, Baflbu¤'un da "Bizim akreditasyon
kriterimiz yok. Gazeteciler Cemiyeti ve Bas›n Konseyi'nin temel
ald›¤› gazetecilik ilkelerine uyumdan yola ç›k›yoruz," dedi¤ini
bildirdi (17 Eylül 2008). Baflbu¤'un Nisan 2009'daki "Y›ll›k De-
¤erlendirme" toplant›s›na o güne kadar akreditasyon alamam›fl
Star gazetesi yazar› Mustafa Karaalio¤lu, Sabah gazetesi yazar› Er-
dal fiafak, Yeni fiafak gazetesi yazar› Fehmi Koru kat›l›rken, Bir-
gün, Evrensel, Taraf, Zaman, Vakit ve Günlük gazeteleri ve Hayat
TV yine akredite edilmedi. 
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Kas›m 2008'de Baflbakanl›k ve Bakanlar Kurulu etkinliklerini izle-
mek isteyen Günlük Evrensel gazetesi muhabiri Sultan Özer, Hür-
riyet gazetesi muhabirleri Hasan Tüfekçi ve Turan Y›lmaz, Milli-
yet gazetesi muhabiri Abdullah Karakufl, Star televizyonundan
Fatma Çözen ile Akflam gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk'e daha
sonra "devams›zl›k" olarak gösterilen bir gerekçeyle izin verilme-
di. TGS Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Evrensel gazetesi
muhabiri Sultan Özer ile birlikte Hürriyet, Star televizyonu, Milli-
yet ve Akflam gazetesinden alt› gazetecinin Baflbakanl›k Akredi-
tasyon Kartlar› "yalan haber, düzmece foto¤raf" gerekçesi ileri sü-
rülerek iptal edildi. Yasaklar, MAZLUMDER, TGC, ÇGD, G9 Gaze-
teciler Platformu ve Bas›n Konseyi'nin tepkisini çekti. Ankara 9.
‹dare Mahkemesi, Baflbakanl›k Bas›n Merkezi'nin Milliyet gazete-
sinden Abdullah Karakufl'un akreditasyonunun iptalini bas›n öz-
gürlü¤ü ve hukuka ayk›r› buldu. Gerekçeli kararda, uygulaman›n
gazetecilerin haber yapma iradelerinde cayd›r›c› etki oluflturdu-
¤u, ayr›ca Baflbakanl›k akreditasyon flart› olarak "devaml›l›k" krite-
rinin öne sürülemeyece¤i ifade edildi (22 Nisan 2009). Dan›fltay
‹dari Dava Daireleri Kurulu, gazeteci Sultan Özer'in, Baflbakanl›k
akreditasyonun yenilenmemesi iflleminin iptali hakk›ndaki dava-
da da, "yürütmenin durdurulmas›na" karar verdi (4 May›s 2011).

Gazeteciler "istenmeyen kifliler ya da kurumlar" kategorisinde gö-
rülerek 2009'da da engellerle karfl›laflt›lar. Baflbakan Erdo¤an'›n
24 fiubat 2009'daki Çorum mitingi öncesinde, Evrensel, Dost Ha-
ber ve Yayla Haber gazetesi muhabirleri ve Kanal 19 televizyonu
kameraman› olmak üzere toplam befl gazetecinin alana girmesi
ve haber yapmas› yasakland›. Miting öncesinde gazetecilerin
kimlik bilgilerini isteyen Çorum Valili¤i yasaklamay› "GBT'nize
bak›ld›. Baflbakanl›k Koruma Müdürlü¤ü'nden Mehmet Bey, 'bu
befl kifliye kart verilemeyecek' dedi," sözleriyle aç›klad›. Benzer
bir yasaklama ise do¤rudan polisin fiili ve keyfi uygulamas› olarak
yafland›. 15 fiubat 2009 tarihli "Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz; ‹fl-
sizli¤e ve Yoksullu¤a Karfl› Birleflik Mücadele için Emek ve De-
mokrasi Mitingi"ni izlemek isteyen gazetecilerden polis, "sar› ba-



s›n kart›" sordu, baz› gazetecilerin kurum kartlar›n› kabul etmeye-
rek onlar› bas›na ayr›lan yere almad›. Engellenen gazeteciler için-
de bianet muhabiri Bawer Çak›r da vard›. 

2010'da ise iki olay ile ilgili yasaklama veya engelleme dikkat çe-
kiciydi. Bunlardan biri 2 Eylül 2010 AKP Diyarbak›r mitinginde
yafland›. Diyarbak›r Valili¤i Bas›n Müdürlü¤ü, Diyarbak›r mitingi-
ni izleme baflvurular› devam›nda, program› izlemesine izin veri-
len yay›n kurulufllar› aras›nda D‹HA'n›n bulunmad›¤› aç›klamas›-
n› yapt›. Zonguldak Kilimli Beldesi Belediye Baflkan› Seçkin Öz-
demir hakk›nda "zimmetine para geçirdi¤i" iddias›yla dava aç›ld›.
Davan›n 16 Temmuz'daki ilk duruflmas›na medya al›nmad›¤› gi-
bi baz› gazeteciler de tartakland›. Yerel Halk›n Sesi gazetesi ola-
y›, 17 Temmuzda birinci sayfadan "Kilimli Belediye Baflkan› Seç-
kin Özdemir'in zimmet davas› dün Zonguldak Adliyesi'nde bafl-
lad› ama..." üst bafll›¤› ve devam›nda "Bu haber Sansürlenmifltir"
yaz›l› manfletiyle duyurdu. Sansüre yönelik tepkilerini dile getiren
ÇGD Zonguldak fiubesi ile Karaelmas Gazeteciler Derne¤i devlet
yetkililerini göreve ça¤›rd›lar. 

Gazeteci haberin kayna¤›na eriflse ve yaflanan› haberlefltirse de bu
kez yay›n yasaklar›yla karfl›laflabiliyor. Bunlardan birisi 12 askerin
ölümü ve sekiz askerin PKK taraf›ndan esir al›nmas›yla sonuçla-
nan Hakkari Da¤l›ca sald›r›s› ile ilgili al›nan 2007 tarihli yay›n ya-
sa¤› karar›. Karar Anayasan›n 13 ve 28. maddeleri ile 5187 say›l›
Bas›n Kanunu'nun 3. maddesi ve 3984 say›l› RTÜK Yasas›' n›n 25.
maddesine dayand›r›larak gerekçelendirildi.52 Karar "hükümetin
sansür giriflimi" ve "dayanaks›z bir karar" olarak de¤erlendirildi.
Yasak Kanaltürk televizyonun baflvurusuyla hükümetin tüm ›srar-
c›l›¤›na ra¤men haks›z bulundu ve sonland›r›ld›. Yine de baz› ga-
zeteler, bu yay›n yasa¤›n› çi¤nemifl olmaktan cezaland›r›ld›lar. 
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Ankara'da Anafartalar Çarfl›s›'nda yaflanan patlaman›n devam›n-
da, Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'n›n talebiyle olaya yay›n ya-
sa¤› getirildi (22 May›s 2007). Bu yasa¤a istinaden RTÜK yaklafl›k
12 televizyon kanal›na ceza verdi. 1 May›s Emekçi Bayram› ise
olay yerinde fiili yay›n yasa¤›n› örnekleyen bir di¤er uygulama
olarak ak›llarda kald› (2007). 1 May›s günü, polis ö¤lene kadar te-
levizyon kanallar›na ait canl› yay›n araçlar›n› Atatürk Kültür Mer-
kezi'nin (AKM) otopark›nda bekleterek yay›n yapmalar›n› engel-
lemifl oldu. Yasak saat 11 civar›nda kalkt›, ne var ki devam›nda
bas›n çal›flanlar› polis fliddetine ve yo¤un gaza maruz kald›lar. Ba-
s›n›n engelleme ve fliddet yoluyla durduruldu¤u bu olaylar›n de-
vam›nda haberciler Beyo¤lu ‹stiklal Caddesi'nde makinelerini ye-
re b›rakarak polisin sald›r›s›n› protesto ettiler.

2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda el bombalar› bulunmas›
ile bafllat›lan Ergenekon soruflturmas› ile ilgili Bas›n Kanunu'nun
3. maddesine dayanarak yay›n yasa¤› karar› al›nd›. Yasakla ilgili
RTÜK'ün aç›klamas›nda "bas›nda ç›kan çeflitli haberlerin kamu
düzeni, kamu güveni ve toprak bütünlü¤ünün korunmas›, devlet
s›rlar›n›n aç›klanmas› veya suç ifllenmesinin önlenmesi, yarg› gü-
cünün otorite ve tarafs›zl›¤›n›n sa¤lanmas› amac›yla s›n›rlanabile-
ce¤i" belirtildi. Dergi da¤›t›mc›s› Engin Çeber'in iflkence sonucu
ölümü ve onunla birlikte üç kiflinin daha a¤›r iflkenceye u¤rad›¤›
ile ilgili haberlere de yay›n yasa¤› getirildi. Cumhuriyet gazetesi
kamunun konu ile ilgili bilgilenmesinin önemine dikkat çekerek
yasaklamaya itiraz etti. Birgün, Günlük Evrensel, Sabah, Hürriyet,
Milliyet ve Zaman gazetelerine Da¤l›ca çat›flmas› ile ilgili olarak
Van Askeri Mahkemesi'nin getirdi¤i yay›n yasa¤›n› çi¤nedikleri
iddias›yla 40 bin ile 20 bin lira aras›nda de¤iflmek üzere para ce-
zas› verildi. Gazetelerin haberi konunun muhatab› kiflilerle de¤il,
ailelerle görüflerek yapm›fl olduklar›n›, bu nedenle de haberleri-
nin suç unsuru tafl›mad›¤›n› belirtmeleri de cezay› engellemedi.

2008'de iki olaya yay›n yasa¤› getirildi. Bunlardan biri BOTAfi'ta-
ki yolsuzluk iddialar› üzerine gerçeklefltirilen "Mavi Hat" operas-
yonu, di¤eri Giresun'un Dereli ilçesinde trafik kontrolü yapan



jandarma ekibine PKK'nin 27 Haziran'da düzenledi¤i silahl› sal-
d›r› ile ilgili. Bir di¤er yay›n yasa¤› ise ‹stanbul Bostanc›'da "Dev-
rimci Karargâh" operasyonuyla ilgili oldu. Operasyona iliflkin ya-
y›n yasa¤›, 29 Nisan 2008'de RTÜK'ten geldi ve daha sonra pek
çok televizyon kuruluflu bu yasa¤› delmekten dolay› soruflturma-
l›k oldu, baz›lar› savunmaya ça¤r›ld›, baz›lar›na ise yay›n durdur-
ma cezas› verildi. Di¤er deyiflle, bir tek olay üzerine 32 televizyon
kanal› takibe u¤rad›. Genelkurmay Baflkanl›¤› ordunun "Kuzey
Irak'a kara harekat›" bafllatt›¤›n› internetten duyurarak gazetecile-
rin "can güvenli¤i için" bölgeden uzak durmas›n› istedi. Gazete-
ciler bu uyar›y› kamuya haber aktarman›n önünde bir tehdit ola-
rak elefltirdi. Güneydo¤u Gazeteciler Cemiyeti (GGC) baflkan› Fa-
ruk Bal›kç› ve NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu yapt›klar› aç›k-
lamada: "Silahl› kuvvetlerin yapmas› gereken bas›na gözda¤› ver-
mek ve korku salmak yerine, habercilere koruma ve kolayl›k sa¤-
lamak, gazetecinin mesle¤ini icra etmesini güvence alt›na almak
olmal›d›r" dediler (fiubat 2008).

Kimi davalar hakk›nda yap›lan haberlerde san›klar›n "flöhret ve
haklar›n›n" korunmas› amac›yla 5187 say›l› Bas›n Kanunu'nun 3.
maddesinin iflletildi¤i örneklere rastl›yoruz. Bunlardan biri 2009'
da emniyet müdürlerinin ad›n›n kar›flt›¤› yolsuzluk davas›nda tu-
tuklu "‹rfan Erbar›flt›ran ve arkadafllar›" hakk›nda yürütülen sorufl-
turma ile ilgili getirilen yay›n yasa¤›. Bir di¤er yay›n yasa¤› ise 12
Haziran 2009 tarihli Taraf gazetesinde yer alan "AKP ve Gülen'i
Bitirme Plan›" bafll›kl› habere konu oldu¤u iddia edilen belgeyle
ilgili olarak al›nd›. Yasaklama karar›n› veren Genelkurmay Aske-
ri Mahkemesi, yasa¤› "meselenin milli güvenli¤i, kamu düzenini
ve kamu güvenli¤ini ilgilendirdi¤i" iddias›yla aç›klad›. Genelkur-
may Harekat Baflkanl›¤›'nca haz›rland›¤› iddia edilen gizli belge-
nin s›zd›r›lmas› ve yay›nlanmas› hususlar›nda soruflturma yap›ld›-
¤›, bu konuya iliflkin haberlerin yarg› gücünün otorite ve tarafs›z-
l›¤›n› etkileme ihtimali bulundu¤u söylendi. Yasaklama, Anayasa-
n›n 28/4 maddesi ve Bas›n Kanunu'nun 3/2. maddesi uyar›nca ge-
tirildi. 2009'un bir baflka yay›n yasa¤› ise bir kez daha Ergenekon

200 • ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN ON YILI



YAYIN DURDURMALAR, YASAKLAR, ENGELLEMELER • 201

soruflturmas› ile ilgili oldu. ‹stanbul Cumhuriyet Savc›s› Zekeriya
Öz, Ergenekon Soruflturmas›'yla ilgili savunma avukatlar›n› ba¤-
layan "dosyay› inceleme ve belgelerden örnek alma" yasa¤›n› teb-
li¤ ettirdi. Öz, gerekçesinde avukatlar›n belgelerin nüshalar›ndan
edinmelerinin, soruflturma bilgilerinin kamuoyuna ve bas›n yay›n
organlar›na ulaflmas›na neden olabilece¤ini belirtti.53

53 B‹A 2009 Medya Gözlem Raporu, s. 89.





III

GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR





Gazetecilik, çat›flmal› dönemlerde, demokrasinin ask›ya al›nd›¤›
ya da varl›k gösteremedi¤i koflullarda her daim büyük özveri iste-
yen, gazetecinin mesle¤ini icra etme özgürlü¤ünü bask› alt›nda
tutan, hatta yaflam›n› tehdit eden bir meslek oldu. Siyasal iktida-
r›n çeflitli dönemlerde farkl› "sorun" kaynaklar›na odaklanarak
ilan etti¤i "tehlikeli fikirler ve faaliyetler" güvenlik politikalar› ile
birleflti¤inde fatura medya çal›flanlar›na da kesildi. Türkiye'de ga-
zeteciler en çok "örgüt operasyonlar›" kapsam›nda gözalt›na al›n-
d›lar, tutukland›lar. Son on y›lda en az 167 gazeteci gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nma nedenleri aras›nda "yasad›fl› örgüt" üye-
leri ile röportaj, "yasad›fl› örgüt" liderinin görüfllerini yay›nlayarak
"terör propagandas›" yapmak, "izinsiz" gösterileri haberlefltirmek,
yay›n yoluyla "hakaret", "yasak yay›n" bulundurmak, "yasad›fl› ör-
güt ba¤lant›s›", "gizli belgeleri aç›klamak", "ç›kar amaçl› örgütle
ba¤lant›" gibi nedenler ön plana ç›kt›. Tutuklamalardaki art›fl e¤i-
limi gözalt›lardaki art›fla paralel seyretti. B‹A ve CPJ'in raporlar›1

2001-2008 y›llar› aras›nda, tutuklamalar›n yerel gazetecilerle,
Kürt medyas›yla sol-sosyalist çizgideki yay›nlarla s›n›rl› oldu¤una
iflaret etti. 2008'den itibaren Ergenekon operasyonlar› tutuklama-
lar›n kapsam›n› de¤ifltirdi ve gazetecileri de hedef alan operas-
yonlarda Cumhuriyet, Ulusal Kanal, Ayd›nl›k dergisi gibi yay›n
organlar›ndan gazeteciler de örgüt üyeli¤i gerekçesiyle tutukla-
nanlar aras›nda yer ald›. 2010'dan sonra ise "KCK operasyonlar›"
tutuklanan gazetecilerin say›s›n›n artmas›na neden oldu.

1 2003 y›l›nda B‹A raporu yay›nlanmad›¤› için bu y›ldaki tutuklamalara iliflkin CPJ'nin
raporu dikkate al›nd›.



Gözalt›na Al›nan Gazeteciler

2001-2004 y›llar› aras›nda B‹A'ya iletilen s›n›rl› say›da gözalt› va-
kas›nda yerel, sol-sosyalist medya habercileri öne ç›karken sonra-
s›nda gözalt›lar›n Hürriyet, DHA, NTV, DHA, CHA, ‹HA, Günlük
Evrensel, NTV, TRT gibi yay›n organlar›n› da kapsad›¤›n› görüyo-
ruz. 2004 y›l›nda Kongra-Gel ba¤lant›s› gerekçesiyle D‹HA'n›n ‹s-
tanbul bürosuna gelen polisin D‹HA, Ülkede Özgür Gündem ga-
zetesi ve Özgür Halk dergisi çal›flanlar›ndan 25 kifliyi gözalt›na
almas› nedeniyle gözalt› rakamlar›nda büyük art›fl yafland›. 2004'
te 53 olan gözalt› say›s› 2011'de "KCK operasyonlar›" nedeniyle
60'a ulaflt›. Merkez medya muhabirleri genelde eylemleri izler-
ken ya da Kürt sorunuyla ilgili haberleri nedeniyle gözalt›na al›n-
d›lar. Gazetecilere yönelik kitlesel gözalt› ve tutuklamalar 2008'
de "Ergenekon" 2009'da da "KCK" operasyonlar›yla bafllad›. 2011'
de gözalt›na al›nan gazeteci ve medya çal›flan› say›s› 60'› aflt›.
2006'dan sonra gazetecilere yönelik gözalt› ve tutuklamalar›n ne-
redeyse tamam› "örgüt üyeli¤i" iddias›na dayand›r›ld›. Art›flta, gö-
zalt›larda 2011'de yap›lan "KCK operasyonlar›" kapsam›nda Kürt
medyas›nda çal›flan gazeteciler a¤›rl›k kazand›, 20 Aral›k 2011'
de Kürt medyas›nda çal›flan 44 gazeteci efl zamanl› operasyonlar-
la evlerinden, iflyerlerinden al›nd›. KCK ve Ergenekon operasyon-
lar›nda gözalt›na al›nan medya çal›flanlar› 2010'dan itibaren ço-
¤unlukla tutuklama talebiyle adliyeye sevk ediliyor ve cezaevine
gönderiliyorlar. Onlar›n durumunu bir sonraki "tutuklamalar" bafl-
l›¤›nda ayr›ca ele al›yoruz.

Gözalt›na al›nmak için "gerekçe" az de¤il. Ç›nar gazetesi eski ya-
z›iflleri müdürü Güler Y›ld›z ön ödemeli 213 TL para cezas›n›
ödemedi¤i gerekçesiyle gözalt›na al›nd›, faiziyle 250 TL cezay›
ödeyince, sekiz saat sonra serbest b›rak›ld› (Haziran 2002). Y›ld›z,
Tutuklu Ailelerle Yard›mlaflma Derne¤i (TAYAD) üyelerinin "Hal-
k›m›za Ça¤r›" bafll›kl› ilan›n› yay›mlayarak ‹stanbul DGM'nin "ya-
y›n yasa¤›"na ayk›r› hareket etmekten bu cezaya çarpt›r›ld›. Bat-
man'da yay›mlanan haftal›k Son Söz gazetesi sahibi ve Anadolu
Ajans› (AA) muhabiri Ercan Atay, "‹srail protestosu" bildirilerini
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haberlefltirdi. Haberde de yer verildi¤i üzere valilik protestoya
izin vermemiflti. Dolay›s›yla gözalt› gerekçesi valili¤in izin verme-
di¤i eylemle ilgili haber yapmak oldu (Nisan 2002). Yeflil Göle ga-
zetesi (Ardahan) yaz›iflleri müdürü Ulviye K›l›ç 23 Nisan Bayram
kutlamalar›nda gazete da¤›t›rken, "halk› tahrik etme" iddias›yla
gözalt›na al›nd›, iki saat sonra ifadesi al›narak serbest b›rak›ld›
(2004). Cihan Haber Ajans›'ndan iki muhabir, bir grup ö¤rencinin
Bo¤aziçi Köprüsü'ndeki zincirli eylemini haberlefltirirken hem
polis sald›r›s›na u¤rad› hem de gözalt›na al›nd›lar (2009).

Güvenlik güçleri eylemcilere sald›r›rken görüntülenmekten hofl-
lanm›yor. Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK) üye-
lerinin Taksim'deki bas›n aç›klamas›n› izlerken, polisin tartaklad›-

Gözalt›na Çal›flt›klar› kurumlar Toplam
al›nan gözalt›
gazeteciler say›s›

2001 F›rat'ta Yaflam gazetesi, Al›nterimiz gazetesi
Dema Nu gazetesi, Özgür Kocaeli 4 

2002 Anadolu'nun Sesi Radyosu, Anadolu Ajans›, Ç›nar gazetesi 3 

2004 Hedef dergisi, Hürriyet, DHA, CHA, ‹HA, Günlük Evrensel, 
NTV, D‹HA, Ülkede Özgür Gündem, Özgür Halk, 
Anadolu'nun Sesi Radyosu, TRT, Radyo Dünya, 
Yeflil Göle gazetesi, BOR FM, Körfezin Sesi internet sitesi 53

2005 D‹HA, DHA, AA, Ülkede Özgür Gündem, Radyo Dünya, 
Günlük Evrensel 11

2006 Ülkede Özgür Gündem, Sabah 2 

2007 Lig TV, Le Monde, Capa Ajans›, Yüksekova Haber, ‹HA, 
Yeni fiafak, D‹HA, Gerçek Hayat Dergisi, 
Sanat ve Hayat Dergisi 14

2008 Olay TV, D‹HA, Taraf 13

2009 D‹HA, Sabah, Cihan Haber Ajans›, At›l›m gazetesi, 
Özgür Radyo, Taraf 12

2010 Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi, Yürüyüfl Dergisi, 
Azadiya Welat, Hawar Gazetesi, D‹HA 8

2011 Yüksekova Haber, Özgür Gündem, D‹HA, Azadiya Welat, 
Hürriyet, Birgün, Vatan, Ça¤dafl Ulus, Etik Ajans, 
Özgür Halk, Demokratik Modernite dergisi, F›rat Da¤›t›m, 
ETHA 60

GÖZALTINA ALINAN GAZETEC‹LER: 2001-2011



¤› bir kifliyi görüntüleyen NTV muhabiri Hilmi Hacalo¤lu gözalt›-
na al›nd›, gözalt›ndayken Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü'nde
polislerce dövüldü (2004). Hürriyet gazetesi muhabiri Sebati Ka-
rakurt, Kandil Da¤›'nda Kongra-Gel örgüt yöneticileriyle röportaj
yapt›¤› için evinden gözalt›na al›nd›, bir gün sonra savc›l›kça ser-
best b›rak›ld› (2004). Ülkede Özgür Gündem gazetesi genel yay›n
yönetmeni ve yazar› Hüseyin Aykol, Kandil röportaj› gerekçe gös-
terilerek bir itirafç›n›n ifadeleri do¤rultusunda gözalt›na al›nd›, er-
tesi gün sal›verildi (2006).

2004'ten 2011'e yaflanan gözalt›lar aras›nda mutlaka D‹HA çal›-
flanlar› da yer ald›. Haziran 2004'te ‹stanbul DGM Baflsavc›l›¤› iz-
niyle "KONGRA-GEL örgütü ile ba¤lant›lar› araflt›rmak" gerekçe-
siyle D‹HA ‹stanbul bürosuna gelen polis, D‹HA, Ülkede Özgür
Gündem gazetesi ve Özgür Halk dergisi çal›flan› 25 kifliyi gözal-
t›na ald› (Haziran 2004). Her gözalt› için ille de gerekçe gerekmi-
yor. ‹ki D‹HA muhabiri "Bar›fl ve Demokrasi Buluflmas›" etkinli¤i
izlemek isterken, gerekçe gösterilmeden gözalt›na al›nd›, alt› saat
sonra serbest b›rak›ld› (Eylül 2004). 2008 gözalt›lar›n›n yar›s›ndan
fazlas› D‹HA'dand›. 1 Nisan 2010 tarihinde, evine giderken darp
edilen ve gözalt›na al›nan D‹HA muhabiri Remzi Coflkun gözalt›
tutana¤› tutulmad›¤›n› ve kendisine "Sen bizim misafirimizsin. Sa-
bah seni b›rakaca¤›z" dendi¤ini söyledi (1 Nisan 2010).

2006 ile birlikte "terör örgütü" ba¤lant›s› iddias›yla yay›n kurulufl-
lar› dahil pek çok adrese yönelik operasyonlarla toplu gözalt› uy-
gulamas› art›fla geçti. Böylece gazeteciler efl zamanl› operasyon-
larla gözalt›na al›n›r oldu. ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele fiubesi'ne ba¤l› ekipler "MLKP"ye yönelik operasyon-
larda aralar›nda Özgür Radyo, Emekçi Kad›nlar Derne¤i, At›l›m
gazetesi bürolar›, Bilim E¤itim Estetik Kültür Sanat Araflt›rmalar›
Vakf› (BEKSAV), Tersane Gemi Yap›m-Onar›m ‹flçileri Sendikas›
(Limter-‹fl) ve Tekstil-Sen'in de bulundu¤u birçok kuruluflta arama
yapt›, 85 kifli gözalt›na al›nd›. ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi'
nin 20 Eylül'de verdi¤i izinle bafllayan aramalarda, aralar›nda Öz-
gür Radyo Genel Yay›n Koordinatörü Füsun Erdo¤an, At›l›m ga-
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zetesi yay›n yönetmeni ‹brahim Çiçek, gazete yay›n koordinatörü
Sedat fieno¤lu, gazetenin eski yay›n yönetmeni Ziya Ulusoy, ga-
zete yazarlar›ndan Bayram Namaz'›n da bulundu¤u 13 kifli tutuk-
land› (8-21 Eylül 2006).

Hakk›n›zdaki arama karar›n›n kalkmas› ya da yarg›land›¤›n›z bir
davada aklanman›z ilgili yerlere bildirilmezse gözalt›na al›nabi-
lirsiniz. Sabah gazetesi yazar› Mahmut Övür, Ankara'da kald›¤›
otelde sabah befl buçuk sular›nda gözalt›na al›nd›. Övür y›llar ön-
ce Kanal 6 genel yay›n müdürü iken yarg›land›¤› hakaret davas›n-
da beraat etti¤ini mahkeme polise bildirmedi¤i için apar topar
uyand›r›l›p götürülmüfltü (1 fiubat 2006). Hedef dergisi yazar›
Mustafa Benli, Wernicke-Korsakoff hastas› olmas› nedeniyle alt›
y›l hapiste kald›ktan sonra serbest b›rak›ld›. Ancak 7 Aral›k 2004
akflam›, Çorum Terörle Mücadele fiubesi polisleri gazeteciyi flart-
l› af ile ask›ya al›nan iki bas›n dosyas›n›n emniyette düflümü ya-
p›lmad›¤› için üç saat gözalt›nda tuttu (7 Aral›k 2004).

Gözalt›na al›nmak için ille de TC yurttafl› olmak gerekmiyor elbet-
te. Britanyal› kolaj sanatç›s› Michael Dickinson, Küresel Bar›fl ve
Adalet Koalisyonu'nun (Küresel BAK) açt›¤› bir sergideki afiflinde
Baflbakan Erdo¤an'› ABD Baflkan› Bush'un köpe¤i olarak gösterdi-
¤i için, sergi sorumlusu Erkan Kara ile birlikte yarg›land›¤› davada
Baflbakanla ilgili yeni bir afifl göstermesi gerekçesiyle gözalt›na
al›nd› (12 Eylül 2006). Üç gün cezaevinde al›konan Dickinson 30
Eylül'de s›n›r d›fl› edildi. Le Monde gazetesi muhabiri Guillaume
Perrier ile Fransa Capa Ajans› muhabirleri Estelle Vigoureux ve
Marc de Banville Habur gümrük kap›s›nda kamera görüntülerinin
izlenmesine izin vermedikleri için sald›r›ya u¤rad›lar, "askeri
alanda gizli çekim yapmak" gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar, ha-
ber görüntülerine "suç aleti" olarak el kondu (2007). 

Bir di¤er gözalt› olay›n›n nedeni de yine askeri alanda çekim ya-
p›lmas›. Yüksekova Haber gazetesi, ‹HA ve Yeni fiafak gazetesi
muhabirleri Irak s›n›r›nda "askeri konvoyu" çektikleri için gözalt›-
na al›nd›lar (2007). Sabah gazetesinden iki muhabir de askeri
alanda foto¤raf çekmekten gözalt›na al›nd› (2009).



Türkiye'de insan haklar› ihlalleri aras›nda "gözalt›nda ölümler"
kategorisinin ayr› bir yeri var. Gazeteciler ba¤lam›nda gözalt›nda
ölüm deyince akla hemen gazeteci Metin Göktepe geliyor. Evren-
sel gazetesi muhabiri Göktepe 8 Ocak 1996'da Ümraniye ceza-
evine yap›lan operasyonda ölen iki tutuklu R›za Boydafl ile Orhan
Özen için düzenlenen cenaze töreni s›ras›nda toplu halde gözal-
t›na al›nan bin kiflinin aras›ndayd›. ‹lk aç›klamada Göktepe'nin
duvardan düflerek öldü¤ü iddia edildiyse de sonradan gazetecile-
rin verdi¤i mücadeleyle, dövülerek öldürüldü¤ü kabul edildi. Po-
lisler yarg›land›. Kitaba konu olan on y›lda da gözalt›na al›nma bi-
çimleri ve gözalt›ndaki muamele gündemde oldu. Gazetecilerin
–bu sadece gazetecilere yönelik bir uygulama de¤il elbette– saba-
ha karfl›, evlerinden çocuklar›n›n önünde her taraf tarumar edile-
rek apar topar gözalt›na al›nmalar›, gözalt›larda fliddete maruz
kalmalar› pek de haber de¤eri tafl›mad›. Sanat ve Hayat dergisinin
yay›n yönetmeni Hac› Orman'›n elleri kelepçelenerek önce kim-
li¤i belirsiz kiflilerce kaç›r›ld›¤› düflünülmüflken, sonraki günlerde
bu olay›n bir kaç›rma de¤il, Terörle Mücadele fiubesi polislerinin
gerçeklefltirdi¤i bir gözalt› uygulamas› oldu¤u aç›kland› (2007). 

Gözalt› süreleri birkaç saatten dört güne kadar uzand›. "Kongra-
Gel üyeli¤i" iddias›yla evinden gözalt›na al›nan bir Ülkede Özgür
Gündem gazetesi yazar›, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele fiubesi'nde dört gün gözalt›nda kald›ktan sonra tutuk-
suz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld› (Aral›k 2004). Temmuz
2004'te Ekmek ve Adalet dergisinde bulundu¤u iddia edilen bir
diskette ad› geçti¤i gerekçesiyle gözalt›na al›nan ‹stanbul Anado-
lu'nun Sesi Radyosu yay›n yönetmeni Selda Yefliltepe de dört gün-
lük gözalt› süresinin ard›ndan serbest b›rak›ld› (Temmuz 2004).
Su Yay›nlar›'n›n eski sahibi ve Birgün gazetesi yazar› Melih Pek-
demir "ifadesinin al›nmas› için" evinden gözalt›na al›nd›, Mersin
Emniyet Müdürlü¤ü'nde bir gün tutuldu ve ifadesi al›nd›ktan son-
ra serbest b›rak›ld› (A¤ustos 2004). Fethullah'›n Coplar› kitab›n›n
yay›nc›s› Pekdemir'in, "yay›n yoluyla hakaret" iddias›yla Akça-
abat'ta aç›lan dava ile ilgili ifade için arand›¤› ve "adresinde bu-
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lunmad›¤›" gerekçesiyle hakk›nda g›yabi tutuklama emri ç›kar›l-
d›¤› iddia edildi. Bir yaz›s›nda deprem için "ilahi ikaz" diyen Yeni
Asya gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarlar›ndan Sami Cebe-
ci, hakk›nda kesinleflen 20 ayl›k hapis cezas› nedeniyle Anka-
ra'daki evinden gözalt›na al›narak Ankara Ulucanlar Cezaevi'ne
gönderildi. Yazar, ‹stanbul 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'ne yap›lan
itiraz›n kabulü üzerine ertesi akflam tahliye oldu (2 Mart 2005).

Tutuklanan Medya Çal›flanlar›

2001-2004 y›llar› aras›nda tutuklanan gazeteci say›s› 10'u geç-
mezken 2004'te sekiz medya kuruluflunda çal›flan 15 gazeteci ce-
zaevine gönderildi. Ayn› y›l geçmifl y›llardan cezaevinde bulunan
üç gazeteciyle birlikte toplam sekiz gazeteci tahliye oldu. 2005,
cezaevine gönderilen sekiz gazeteci ile bir önceki y›la göre daha
az gazetecinin tutukland›¤› bir y›lken 2006'da say› tekrar yükse-
lerek 13'e ulaflt›. 2007'de 11 ayr› bas›n ve medya kuruluflunda ça-
l›flan 20 kifli tutukland›. 2008'de "Ergenekon" kapsam›ndaki gaze-
teci tutuklamalar›yla say› 26'ya ulaflt›. 2009'da 15 gazeteci "Erge-
nekon", "Devrimci Karargâh" ve "MLKP" davalar›ndan cezaevine
girerken; "Ergenekon" ve "KCK" operasyonlar›yla 2010'da 13 tu-
tuklama daha eklendi. Hapisteki gazeteci say›s› 2011'de 104'e
ulaflt›. Kitlesel tutuklamalar›n y›l› olan 2011'de 44 gazetecinin bir
defada gözalt›na al›nd›¤› KCK operasyonlar› kapsam›nda Kürt
medyas›ndan 35 kifli tutukland›. 

31 Aral›k 2011'de toplamda 104 gazeteci ve 30 da¤›t›mc›/medya
çal›flan› "silahl› örgüt üyesi olmak", "örgüte üye olmamakla birlik-
te örgüt ad›na suç iflleyen kifli" ve/veya "örgüt içindeki hiyerarflik
yap›ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yar-
d›m etmek", "silahl› ya da silahs›z örgüt kurmak", "sevk ve idare
etmek, üye olmak" suçlamalar›yla hapisteydiler. 104 gazeteciden
64'ü, 30 da¤›t›mc›n›n tümü Kürt medyas›ndand›. 10 y›ll›k sürede
gerek yerel gerekse kendini sosyalist-sol bir yay›n olarak tan›mla-
yan gazete ve süreli yay›nlara mensup gazeteci ve çal›flanlar›n tu-
tuklanma gerekçelerinde ilk s›ray› "örgüt suçlar›" oluflturdu. 



Burada, bir yeni duruma dikkat çekmek gerekiyor. "‹fade özgürlü-
¤ü" kapsam›nda haklar›nda dava aç›lan insan haklar› savunucu-
lar›, politikac›lar, sanatç›lar, gazeteci ve yazarlar genelde yapt›k-
lar› konuflmalar ya da yazd›klar› yaz›larda "suç" unsuru bulundu-
¤u iddias›yla yarg›lan›yordu. Özellikle "Ergenekon" ve "KCK" kap-
sam›nda tutuklananlarla birlikte iddialar yaz›lan yaz›lar veya ya-
p›lan konuflmalar de¤il bütün mesleki faaliyetlerin "örgütün med-
ya ortam›"n› oluflturmas› gerekçesine ba¤land›. Örne¤in 2012'ye
cezaevinde giren 104 gazeteciden sadece alt›s› do¤rudan do¤ru-
ya haberlerinden, yaz›lar›ndan ve kitaplar›ndan dolay› suçlan›-
yor ve yarg›lan›yordu: Azadiya Welat gazetesi sorumlu yaz›iflle-
ri müdürleri Vedat Kurflun, Ruken Ergün ve Ozan K›l›nç, D‹HA
Batman temsilcisi Erdo¤an Altan, Diyarbak›r temsilcisi Kadri Ka-
ya, Aram Yay›nlar› imtiyaz sahibi ve Hawar gazetesi sorumlusu
Bedri Adan›r.

Bu tablonun oluflmas›nda TMK'nin sadece gazetecileri de¤il her-
hangi bir muhalifi tutuklamak, yarg›lamak ve cezaland›rmak için
sonsuz imkânlar sundu¤unu söylemek yanl›fl olmayacak. Dahas›,
söz konusu "terörle mücadele" olunca iktidarlar hapistekilerin
"gazeteci" de¤il "terörist" olduklar› iddialar›n› sürdürmekte kendi-
lerince sa¤lam bir dayanak da bulmufl oluyorlar. Adalet Bakan›
Sadullah Ergin'in, CHP ‹zmir Milletvekili Erdal Aksünger'in "Tür-
kiye'de cezaevinde yatan gazeteci say›s› nedir?" soru önergesine
A¤ustos 2012'de verdi¤i yan›t, bu imkân›n nas›l kullan›ld›¤›n›
gösteren örneklerden sadece biri. Bakan, cezaevlerinde 63 tutuk-
lu gazeteci bulundu¤unu, bunlar›n sadece dördünün gazetecilik
faaliyetinden dolay› tutuklu oldu¤unu aç›klad›.

2004-2006 aras›nda geçen üç y›lda D‹HA çal›flanlar›ndan alt› mu-
habir tutukland›. 2004'te tutuklanan üç D‹HA muhabiri alt› gün ile
üç ay aras›nda de¤iflen sürelerde cezaevinde kald›lar. 2005'te tu-
tuklu yarg›lanan bir D‹HA muhabiri dört buçuk ay, 2006'da tutuk-
lanan iki D‹HA muhabiri ise dokuz ay tutuklu kald›ktan sonra tah-
liye edildiler. Ajans›n muhabirleri 2 Nisan 2008'de, Newroz et-
kinli¤ini izlerken ve 30 Ekim 2008'de Kürt Kad›nlar›'n›n Eminönü
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eylemini kaydederken gözalt›na al›nd›lar. Yap›lan aç›klamalara
göre onlar gazeteci olmak de¤il, eylemin örgütleyicisi olmak, ey-
lemcilerden biri olmak gibi gerekçelerle gözalt›na al›nd›lar, deva-
m›nda da tutukland›lar. 

2001-2004 aras›ndaki toplam 21 tutuklama vakas›ndan 16's› "te-
rör örgütüne üyelik, yard›m ve yatakl›k" iddias›na dayand›r›l›yor.
Yeni TCK'nin (5237 say›l›) yürürlü¤e girdi¤i 1 Haziran 2005'le bir-
likte "örgüt üyeli¤i" suçlar›n› düzenleyen TCK 314/2. maddesi ve
"örgüt propagandas›" suçlar›n› düzenleyen TMK 7/2. maddesi öne
ç›k›yor. 2004'te 15 gazeteciden dokuzu; 2005'te sekiz gazeteci-
den ikisi ve 2006'da 14 gazetecinin tümü örgüt üyeli¤i suçlama-
s›yla tutukland›lar.3 2004-2006 aras›nda tutuklanan 42 gazeteci
aras›nda: 5816 say›l› Kanun'dan (Atatürk Aleyhinde ‹fllenen Suç-
lar) yarg›lanan bir gazeteci, para cezas›n› ödememek ve bas›n yo-
luyla tehditten tutuklanan birer gazeteci, kin ve düflmanl›¤a tah-
rik'ten (TCK 216/1) yarg›lanan iki gazeteci, ceza infaz yasas› pro-
testo eylemine kat›lmak suçlamas› ile dört gazeteci ve TCK 159.
(tahkir ve tezyif) maddeden tutuklanan bir gazeteci olmak üzere
dokuz gazeteci hariç tümü "örgüt" suçu iddias›yla tutukland›lar. 

2 Bu rakamlar hapisteki gazetecilerin bütününü de¤il, tutuklanan gazetecilerin her bir
y›l içindeki say›s›n› gösteriyor. Örne¤in 2010 y›l›nda 30 olan hapisteki gazeteci say›-
s› 2011'de 104'e ç›k›yor.
3 2006'da "MLKP"ye (Marksist Leninist Komünist Parti) yönelik "Gaye" operasyonun-
da At›l›m gazetesi Yay›n Koordinatörü Sedat fieno¤lu ve ‹brahim Çiçek ile Özgür Rad-
yo Yay›n Yönetmeni Füsun Erdo¤an'›n da aralar›nda bulundu¤u befl gazeteci tutuk-
land›. Bkz. B‹A 2006 Medya Gözlem Raporu.

B‹A RAPORLARI'NA GÖRE TUTUKLANAN GAZETEC‹LER‹N
YILLARA GÖRE DA⁄ILIMI2

2001 4 gazeteci

2002 2 gazeteci

2004 15 gazeteci

2005 8 gazeteci

2006 13 gazeteci

2007 20 gazeteci

2008 26 gazeteci

2009 15 gazeteci

2010 13 gazeteci

2011 60 gazeteci



2006 ve 2007'de tutuklamalar do¤rudan gazetecilere yönelik ta-
kibat sonucunda de¤il, a¤›rl›kla polis bask›nlar› ve operasyonla-
r› yoluyla yap›ld›. Özellikle "MLKP örgütü bask›n›" olarak nitele-
nen ve 2006'da bafllayan operasyonlarda ("Gaye operasyonu")
bas›n çal›flanlar› da hedefe dönüfltü, Özgür Radyo, At›l›m ve Da-
yan›flma gazetelerindeki birçok medya çal›flan› tutukland›. Bu
dönemdeki tutuklama gerekçelerinden, özellikle de yerel medya
örneklerinde, dikkat çeken bir di¤eri ise yay›n yoluyla hakaret
yapmak olarak aç›kland›. Datça Haber, Söz TV, Söz gazetesi,
Emirda¤ gazetesi haberleri yay›n yoluyla hakaret niteli¤inde de-
¤erlendirildi ve bu de¤erlendirme muhabirlerin tutuklanmas›
için yeterli görüldü.

Gazetecilerle hakk›nda "terör örgütüne üyelik" ve "yard›m ve ya-
takl›k" iddias›yla verilen tutukluluk kararlar›ndan örneklere baka-
l›m. 2002'de Nizip'te yay›mlanan Oluflum gazetesi sahibi Ahmet
Aksoy 27 May›s 2002'te yay›mlanan "Deniz, Yusuf ve Hüseyin"
bafll›kl› yaz› nedeniyle tutukland› ve "silahl› örgütlere yard›m" ve
"terör örgütü propagandas›" iddias›yla yarg›land›. Aksoy, 73 gün
cezaevinde kald›ktan sonra, dönemin Adana 1 No'lu DGM'sinde
görülen davada delil yetersizli¤inden beraat etti.

Kimi vakalarda ayn› gazetecinin birden çok sebeple tutukluk iste-
miyle yarg›land›¤› ve defalarca cezaevine kondu¤u görülüyor.
Örne¤in 2002'de Do¤an Haber Ajans› (DHA) muhabiri ve Datça
Haber gazetesi sahibi Sinan Kara, "Kaymakam'a gazete gönder-
medi¤i" gerekçesiyle üç ay hapis ve 91 milyon TL para cezas› al-
d›, tam hapse girmek üzereyken cezas›, 9 A¤ustos 2002'de de¤ifl-
tirilen Bas›n Kanunu'nun 24. maddesi uyar›nca 30 milyar lira pa-
raya dönüfltürüldü. Yaklafl›k bir y›l sonra ise eski baflbakanlardan
Tansu Çiller'in o¤lu Mert Çiller'in korumas›n› bas›n yoluyla teh-
dit etti¤i iddias›yla hapse mahkûm oldu. 146 günlük hapis ceza-
s›n› tamamlayan gazeteci Mart 2004'te tahliye oldu. 

Para cezalar› gazeteciler aç›s›ndan önemli bir ekonomik tehdit ol-
malar›n›n yan› s›ra kimi zaman tutukluluk nedenine dönüflüyor.
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Gazeteciler, kurumlar›na ya da kendilerine verilen para cezalar›
öden(e)medi¤i için tutuklanabiliyor. 2004'te, Devrimci Demokra-
si dergisi sahibi ve sorumlu yaz›iflleri müdürü Mahir Zengin iki
yarg›lamada hükmedilen para cezas›n› ödemedi¤i için tutuklan-
d›, bir hafta sonra ailesi, kesinleflen 10 bin lira tutar›ndaki para ce-
zas›n› ödeyince 28 May›s'ta tahliye edildi.

5237 say›l› yeni TCK ile gelen tutukluluk sürelerindeki yeni dü-
zenlemelerle "örgüt" ba¤lant›l› iddialarla tutuklu baz› gazeteciler
serbest kald›. Ne yaz›k ki, sonuçlar hep olumlu de¤il. 2001'de
"T‹KKO üyeli¤i" iddias›yla tutuklanan ve 15 y›l hapisle cezaland›-
r›lan ‹flçi Köylü gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Memik Horuz'
un yeni TCK'den yararlanma baflvurular› sonuçsuz kald›. Gazete-
cinin Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne yapt›¤› baflvuru ise ka-
bul edildi. Eski Ceza Yasas›'ndaki ilgili maddenin flartl› tahliye
için öngördü¤ü infaz süresini dolduran Horuz, befl y›ll›k tutuklu-
lu¤un ard›ndan yeni TCK'ye göre tutukluluk süresi de göz önünde
bulundurularak Ocak 2007'de tahliye edildi. Di¤er tarafta "Tev-
hit-Selam örgütü yöneticisi" oldu¤u iddias›yla 17,5 y›l hapse mah-
kûm edilen ve Topluma Kazand›rma Yasas›'ndan yararlanmas›na
izin verilmeyen gazeteci Nureddin fiirin, yeni TCK'deki örgüt suç-
lar›na verilen cezalar›n yar› yar›ya indirilmesinden yararlanarak
tahliye oldu. Yeni Asya gazetesi yazar› Cevher ‹lhan, Marmara
Depremi üzerine yazd›¤› yaz› nedeniyle 13 Ocak 2005'te tutuk-
land›, TCK'nin 312. maddesindeki de¤ifliklik nedeniyle iki gün
sonra tahliye edildi.

"Operasyon" tutuklamalar›n›n uzun tutukluluk hallerine dönüfl-
mesi son y›llar›n en çok tart›fl›lan konular›ndand›. Örne¤in MLKP'
ye yönelik olarak 2006'da yap›lan "Gaye" ve 2008 ve 2011 tarih-
li "Ergenekon" / "ODA TV" operasyonlar›nda tutuklu gazetecilerin
bir bölümü halen cezaevindeler. Özgür Radyo yay›n yönetmeni
Füsun Erdo¤an ve "Ergenekon" kapsam›nda tutuklu Cumhuriyet
gazetesi yazar› ve cezaevindeyken CHP ‹zmir milletvekili seçilen
Mustafa Balbay halen cezaevindeler. ‹flçi Köylü dergisi sahibi ve
yaz›iflleri müdürü Bar›fl Aç›kel, 2004'te 28 yafl›nda girdi¤i ceza-
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4 2003 y›l›na ait B‹A raporu olmad›¤› için CPJ'nin verilerine bak›labilir. CPJ 2003 Y›-
l› Tutuklu Gazeteciler Raporu'na göre 2003 y›l›nda tutuklu gazeteciler: Mücadele,
Al›nteri, Kurtulufl, ‹flçi Köylü, Datça Haber gazetelerinden 5 kifli. Tutuklanma gerek-
çeleri: TCK 168/2. maddesini ihlal (4 gazeteci); "önceki baflbakan›n o¤lunun koruma-
lar›n› tehdit" iddias› (1 gazeteci).

B‹A MEDYA GÖZLEM RAPORLARINA GÖRE
TUTUKLANAN GAZETEC‹LER 2001-20114

Sene 2001

Kurumlar Kifli

Tutuklama Kanal VIP (Antalya) 4

23 fiubat gazetesi (Ad›yaman)

Susma gazetesi (Zonguldak)

Radyo Arkadafl = 4 kurum

Tutuklama Hakaret
gerekçeleri Resmi s›fatlara görevlerinden

dolay› sövme ve hakaret

Yasad›fl› yay›n bulundurmak 
ve terör örgütü propagandas› 
yapmak

Silahl› terör örgütüne yard›m 
ve yatakl›k

2002

Kurumlar Kifli

Datça Haber gazetesi 2

Oluflum gazetesi 

(Gaziantep) = 2 kurum

Bas›n Yasas›'n› ihlal 
(Kaymakam'a gazete 
göndermemek)

Terör örgütüne yard›m 
ve devletin manevi flahs›na
hakaret

evinden 2012'de 36 yafl›na girmek üzereyken ç›kt›. Uzun tutuk-
luluk sürelerinin yan› s›ra tutuklu gazetecilerin içlerinde hüküm-
lü ve iddianamesi aç›klananlar olmakla birlikte hiçbir aç›klama
yap›lmaks›z›n hapiste tutulanlar›n say›s›n›n da hiç az olmad›¤›n›
belirtmek önemli. Hemen hepsi TMK veya TCK'nin örgüt ba¤lan-
t›l› maddelerinden hapiste bulunan gazetecilerin önemli bir k›sm›
bir tek davadan de¤il ayn› anda birkaç davadan yarg›lanabiliyor-
lar. ‹snat edilen suçlar›n art›fl›yla birlikte davalar da art›fl gösteri-
yor. ÖYM'lerin kald›r›lmas›n› beraberinde getiren 3. Yarg› Paketi
uyar›nca gazetecilerin tahliyeleri talep ediliyor.



2004*

Kurumlar Kifli

Al›nterimiz gazetesi 15

BEKSAV

At›l›m gazetesi

Dayan›flma dergisi

D‹HA

Milli Gazete

Devrimci Demokrasi dergisi

Kültür Sanat Yaflam›nda Tav›r

Di¤er** = 8 kurum

Terörle Mücadele Yasas› 7/2 
(örgüt propagandas›)

Terör örgütü üyeli¤i

Terör örgütü ile ba¤lant›

Yasad›fl› örgüt üyeli¤i

Kin ve düflmanl›¤a tahrik 
(TCK 216/1)

5816 say›l› Kanun (Atatürk 
Aleyhinde ‹fllenen Suçlar)

Para cezas›n› ödememek

Bas›n yoluyla tehdit

Sene

Tutuklama

Tutuklama
gerekçeleri

* Bu y›la ait B‹A raporu olmad›¤› için sadece CPJ'nin verilerinden tutuklu gazeteci-
ler verilerine bak›labilir. CPJ 2003 Y›l› Tutuklu Gazeteciler Raporu'na göre 2003 y›-
l›nda tutuklu gazeteciler: Mücadele, Al›nteri, Kurtulufl, ‹flçi Köylü, Datça Haber gaze-
telerinden 5 kifli. Tutuklanma gerekçeleri: TCK 168/2. maddesini ihlal (4 gazeteci);
önceki Baflbakan›n o¤lunun korumalar›n› tehdit iddias› (1 gazeteci).

** Örgüt kapsam›, a¤›rl›k s›ras›na göre PKK, T‹KKO, Kongra Gel, MLKP, DHKPC vb.

2005

Kurumlar Kifli

D‹HA 8

Mavi ve Kent gazeteleri 
(Diyarbak›r)

Tav›r dergisi

Yeni Asya

Di¤er = 4 kurum

"Örgüte yard›m"

"Örgüt üyeli¤i"

"Örgüt propagandas›" ve "suçu ve
suçluyu övmek" (TCK 220/8, 215)
Din üzerinden nefret söylemi-
Marmara Depremi

TCK 159 (manevi flahsiyetleri
tahkir ve tezyif)
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2006

Kurumlar Kifli

Özgür Halk dergisi 13

Genç Bak›fl dergisi

At›l›m gazetesi

Özgür Radyo

D‹HA

‹flçi Köylü dergisi = 6 kurum

Örgüt üyeli¤i

Sene

Tutuklama

Tutuklama
gerekçeleri

2007

Kurumlar Kifli

Devrimci Demokrasi 20

Özgür Radyo

At›l›m gazetesi

Özgür Halk dergisi

Çoban Atefli dergisi

Dayan›flma gazetesi

Datça Haber

Söz TV

Söz gazetesi

Emirda¤ gazetesi

‹flçi Köylü dergisi = 11 kurum

Örgüt ba¤lant›s› (MLKP,
DHKP-C, T‹KKO, MKP, PKK)

2008

Kurumlar Kifli

Belge Yay›nlar› 26

Peri Yay›nlar›

Gerger F›rat gazetesi

Cumhuriyet

Ulusal Kanal

Ayd›nl›k dergisi

Yedincigün gazetesi

Al›nteri

AzadiyaWelat

D‹HA

Gündem gazetesi

Mufl Haber 49 gaz. = 12 kurum

Örgüt ba¤lant›s› (MLKP, DHKP-C,
T‹KKO, MKP, PKK, Ergenekon)

Tutuklama

Tutuklama
gerekçeleri

2009

Kurumlar Kifli

Vatan gazetesi 15

Devrimci Hareket dergisi

Radyo Dünya

Azadiya Welat

Gün TV

D‹HA

Ayd›nl›k dergisi

Ulusal Kanal

Demokrat Radyo

Renge Heviya Jine = 10 kurum

Örgüt ba¤lant›s› (MLKP, DHKP-C,
T‹KKO, MKP, PKK, Ergenekon)
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2010

Kurumlar Kifli

Renge Heviya Jine 13

Azadiya Welat

‹flçi Köylü gazetesi

RED

Enternasyonal dergisi

Bilim ve Gelecek

Eylül dergisi

At›l›m Gaz

Birgün gazetesi

Show TV

Proleterce Devrimci Durufl

D‹HA = 12 kurum

Örgüt ba¤lant›s› (MLKP, DHKP-C,
T‹KKO, MKP, PKK, Ergenekon,
KCK, Balyoz, Devrimci Karargâh)

Sene

Tutuklama

Tutuklama
gerekçeleri

2011

Kurumlar Kifli

Özgür Gündem >50

D‹HA

Azadiya Welat

Hürriyet

Birgün

Vatan

Ça¤dafl Ulus

Etik Ajans

Özgür Halk

Demokratik Modernite dergisi

F›rat Da¤›t›m

Milliyet

habervesaire.com

Halk›n Günlü¤ü

Oda Tv

Renge Heviya Jine

Emek ve Adalet dergisi

At›l›m gaz. =18 kurum = 104*

Örgüt ba¤lant›s› (MLKP, DHKP-C,
T‹KKO, MKP, PKK, Ergenekon,
KCK, Balyoz, Devrimci Karargâh)

Hapisteki gazetecilerin uzun tutukluluk sürelerine eklenen bir di-
¤er ma¤duriyetleri, olumsuz cezaevi koflullar› ve a¤›r hastal›¤›
olan gazetecilerin tedavilerinde yaflanan s›k›nt›lar. 2001'de "Di-
renifl Hareketi" adl› örgüte üyelikten tutuklanan Odak dergisi eski
yaz›iflleri müdürü, a¤›r kanser hastas› Erol Zavar'›n durumu bu 
konuda simge haline gelen örneklerden. Zavar, cezaevinde 15
a¤›r ameliyat geçirdi. Tüm çaba ve taleplere ra¤men gazeteciye
daha sa¤l›kl› koflullarda tedavi olmas› için gereken olanak sa¤la-
namad›.5

5 Füsun Erdo¤an bianet için haz›rlad›¤› "Hapishaneler Gerçe¤ini Bir de Bizden Dinle-
yin" yaz› dizisinde bu soruna e¤iliyor. Bkz. http://bianet.org/bianet/insan-haklari/139
834-hapishaneler-gercegini-bir-de-bizden-dinleyin-6



220 • ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN ON YILI

6 Hapis Gazeteciler Anlat›yor, Hamdiye Çiftçi: Hakkari'de Bir Kad›n Gazeteci,
22 fiubat, 2012, bianet, http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/136319-ham-
diye-ciftci-hakkaride-bir-kadin-gazeteci

* Hamdiye Çiftçi 10 Nisan 2012'de tahliye oldu.

"Hapis Gazeteciler Suçlar›n› Anlat›yor"

Dizisinden6

AA'dan ayr›l›p, D‹HA'ya geçti¤im ilk günlerde Çukurca'da, s›n›r öte-
si operasyonlar› takip etmek için gitti¤imde, ilk gözalt› deneyimimi
yaflam›flt›m. Kameram, kasetlerim ve foto¤raf makineme el konul-
mufltu.

Sorgum dört saat sonra resmi bir ifllem yap›lmadan bitmiflti. 

Ölüm tehditlerine de ald›rmamay› ö¤renmifltim. Her fleye ra¤men
çal›fl›yordum. Ta ki Hakkari'de 2008 yasakl› Newroz'unda kamera-
lar karfl›s›nda kolu k›r›lan 14 yafl›ndaki Cüneyt Ertufl'un o görüntü-
sünü çekene kadar.

Asl›nda gazetecilik yaflant›mda gurur duymam gereken bir görün-
tü yüzünden halen yarg›lan›p, cezaevinde tutuluyorum.

Sormak gerek, bir gazeteci olarak bu görüntüyü çekmek mi suç,
çekmemek mi? 

En son ‹stanbul'dan Hakkari'ye döndü¤üm 9 Haziran 2010'da 11
BDP üyesiyle birlikte "KCK operasyonu" ad› alt›na gözalt›na al›n›p
tutukland›m.

Hamdiye Çiftçi*, D‹HA

Bilgi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ö¤retim görevlisi ve haberve-
saire sitesi editörü Ahmet fi›k ve Milliyet gazetesi muhabiri ve ya-
zar Nedim fiener'in Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda Mart
2011'de tutuklanmalar› tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Ayn› ta-
rihli operasyonda aralar›nda akademisyen Coflkun Musluk'un da
bulundu¤u 3 Oda TV çal›flan› daha tutukland›. B‹A 2011 y›ll›k ra-
poruna göre; 104 tutuklu gazeteci içinde, "Ergenekon"dan 5,
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"Oda TV"den 12, "Devrimci Karargâh"tan 3, "KCK"den 61, "DHKP-
C" den 8 ve "MLKP"den 6 gazeteci yer ald›. Hapis gazetecilerden
12'si Azadiya Welat, 11'i Özgür Gündem ve 26's› ise D‹HA çal›-
flan›. Nedim fiener, Ahmet fi›k ve Coflkun Musluk, tutukluluklar›-
n›n 375. gününde, Mart 2012'de serbest b›rak›ld›lar.

Son olarak, tutuklamalar›n kimi zaman Türkiye'de çal›flmalar ya-
pan uluslararas› medyaya haber yapan gazetecileri de kapsad›¤›-
n› ekleyelim. Çeflitli ülkelerde hapishanelerdeki tecrit koflullar›n›
ve iflkence olaylar›n› araflt›ran Avusturyal› gazeteci Sandra Ba-
kutz, 2001'de verilen g›yabi tutuklama karar› nedeniyle Atatürk
Havaliman›'nda gözalt›na al›narak tutukland› (10 fiubat 2005).
Bakutz Brüksel'de konuflma yapt›¤› s›rada eski D›fliflleri Bakan› ‹s-
mail Cem'i protesto eden iki eylemciyi toplant›n›n yap›ld›¤› Avru-
pa Parlamentosu D›fliflleri Komisyonu salonuna sokmakla suçlan-
d›. Bakutz, "DHKP/C örgüt üyeli¤i" iddias›yla yarg›land›¤› davan›n
ilk duruflmas›nda alt› hafta tutuklu kald›ktan sonra tahliye edildi
(30 Mart 2005).

Özetle, bas›na yönelik gözalt› ve tutuklamalarla kendini gösteren
bask› ortam›, artan vakalarla birlikte 2011 y›l› için bir eflik halini
ald›. Uluslararas› meslek örgütleri ve çeflitli hak platformlar› kay-
g› uyand›r›c› bu sürece müdahil olmaya, meseleyi görünürlefltir-
meye çal›flt›lar. Brüksel merkezli Uluslararas› Gazeteciler Fede-
rasyonu (‹FJ), Uluslararas› Bas›n Enstitüsü (IPI), ‹nsan Haklar› ‹zle-
me Örgütü (HRW) ile birlikte Türkiye'den de pek çok meslek ve
emek örgütünün kat›ld›¤› yaklafl›k 40 kadar kurum tutuklamalar›
k›nad›. Bu süreçte, kamuoyu tepkisinin etkisiyle sal›verilen med-
ya çal›flanlar› da oldu, henüz hüküm giymeyip uzun tutukluluk
süreleri devam edenler de. ‹roniktir ki son befl y›l, hükümetin top-
lumsal alg›da demokratikleflme, sivilleflme, refahlaflma alg›s› ya-
ratmaya çal›flt›¤› y›llar; ifade özgürlü¤ü ve bas›n özgürlü¤ü anla-
m›nda ise bütün göstergeler aksi yöne, bask›, engelleme ve sansü-
re iflaret ediyor. Bir sonraki bölümde ele ald›¤›m›z, gazetecilere
yönelik davalar da sorunun, bu tabloyu bütünleyen bir di¤er bo-
yutunu gözler önüne seriyor.





IV

DAVALAR





‹fade ve medya/bas›n özgürlü¤ü aç›s›ndan 2001-2011 aras›nda-
ki on y›ll›k dönemi davalar üzerinden ele al›yoruz; B‹A Medya
Gözlem Raporlar›'ndaki verileri hem nitel hem de nicel olarak de-
¤erlendirdik. Özellikle medya çal›flanlar›na ve yay›n kurulufllar›-
na aç›lan davalar› merkeze ald›k. Davalar ile ilgili rakamsal de-
¤erler oluflturmak özellikle 2007'den itibaren zorlaflt›; zira bu y›l-
dan itibaren dava say›lar› ve dava gerekçeleri hem art›yor hem de
daha karmafl›k bir hal almaya bafll›yordu. 2007, AKP iktidar›n›n
ikinci seçimle birlikte sa¤lamlaflt›¤›, askeri vesayeti geriletmeye
yönelik siyasi ad›mlar›n at›ld›¤› ve "Ergenekon" operasyonlar›n›n
bafllad›¤› y›l olarak dönemeç niteli¤indeydi. Takip eden y›llar da
benzer do¤rultuda flekillendi, toplumsal ve siyasi yaflama yönelik
operasyonlar çeflitlendi (Balyoz, Devrimci Karargâh, KCK). 

2007 dönemeci, etkisini B‹A Raporlar›'nda da gösterdi. Kay›tlarda
sadece medya davalar› de¤il ifade özgürlü¤ünü ihlal eden dava-
lar da dikkat çekti. Dolay›s›yla a¤›rl›kla ikinci befl y›ll›k süreçten
itibaren önümüze sadece medyaya de¤il, Türkiye'nin bütün fikir
dünyas›na; sanatç›lara, yay›nc›lara, siyasetçilere, akademisyenle-
re, avukatlara aç›lan say›s›z dava geldi. 

On y›ll›k bir süreci say›sal dökümler üzerinden sistematik ve ka-
tegorik olarak görebilmek hayli zordu. Bölümü kronolojik bir iz-
lek üzerine yap›land›rd›k. Fakat dikkatle incelenmesi gereken
baflka baz› nitel, kategorik çerçeveler vard› ki kronolojiye göre
akan davalar silsilesine odaklanan bir perspektif onlar› görünmez



k›l›yordu. Bu nedenle, örne¤in Baflbakan'›n açt›¤› davalar› ve Kürt
medyas›n› hedef alan davalar›, ayr› çerçeve metinler olarak ver-
meyi uygun bulduk. 

2001-2011 aras›nda Türkiye'de ifade özgürlü¤ünü ihlal davalar›-
n›n içinde, medya kurulufllar›na ve çal›flanlar›na yönelen davala-
r›n say›sal karfl›l›¤› –kitaplar hakk›nda aç›lan davalar hariç– 600'
ün üzerinde. Hangi dönemlerde hangi yasa maddelerinin öne
ç›kt›¤›, davalar›n gerekçeleri ve nitelikleri, on y›ll›k sürecin siyasi
özgüllükleri ve yasal güncellemeleri do¤rultusunda de¤iflim gös-
teriyor. 

AKP iktidar› ile çak›flan bu on y›ll›k dönem toplumsal hayat›n ve
siyasetin özgürleflmesi ad›na pek çok vaadin ve beklentinin öne
ç›kt›¤› y›llar oldu. Örne¤in Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM)
2004'te kald›r›ld›¤›nda "devletin korunmas›" anlay›fl›ndan "adalet
ilkesi"ne geçifl yap›ld›¤› umudu do¤du; fakat on y›l›n say›s›z dava-
larla oluflmufl bilançosu bu umudun çabuk k›r›ld›¤›n› gösterdi. Bir
ad›m ileri, iki ad›m geri niteli¤indeki yeni yasal düzenlemeler çok
zaman geçmeden Özel Yetkili Mahkemeleri (ÖYM) devreye sok-
tu.1 Ayn› flekilde 765 say›l› Türk Ceza Kanunu, Avrupa Birli¤i
Uyum Yasalar› do¤rultusunda de¤iflikli¤e u¤rad› ve 5237 say›l›
yeni TCK 1 Haziran 2005'te yürürlü¤e girdi. Reform düzenleme-
leri ile birlikte gerçekleflmesi beklenen yurttafl ve adalet temelli
de¤iflim gerçekleflmedi; aksine örne¤in devleti ve kurumlar›n› ko-
rumaya alan TCK 301 (eski TCK 159) aç›lan birçok davan›n daya-
na¤› olarak karfl›m›za ç›kmaya devam etti. TCK 301, devleti korur-
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1 S›k›yönetim mahkemelerinin devam› niteli¤indeki DGM'lerin kapat›lmas›yla do¤an
umudu a¤›r ceza mahkemeleri ask›ya alm›flt›, devam›nda da özel yetkili mahkemeler
devreye girdi. 2012'de 3. Yarg› Paketi çerçevesinde ÖYM'ler kald›r›ld›. Yeni düzen-
lemeye göre, ÖYM'lerin görev alanlar›na giren suçlar TMK kapsam›nda Bölgesel A¤›r
Ceza Mahkemeleri'nde (HSYK taraf›ndan yarg› çevresi birden çok ili kapsayacak fle-
kilde belirlenecek illerde görevlendirilecek a¤›r ceza mahkemelerinde) görülecek.
fiimdiye kadar aç›lan davalara ise mevcut mahkemelerce bak›lmaya devam edilecek.
Yeni düzenlemeyi de¤erlendirmek için henüz erken olsa da siyasi olarak TMK'yi oda-
¤›na yerlefltiren bir çerçevenin söz konusu olmas›, adalet ilkesinin sa¤lanmas› konu-
sundaki beklentileri zay›flat›yor. Konu ile ilgili bkz. http://www.bianet.org/bia net/di-
ger/139471-ucuncu-yargi-paketi-neler-getirdi / eriflim: 23.08.2012.
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ken, "hakaret", "iftira ve kiflisel haklar" ve "özel alana tecavüz" ni-
teli¤indeki maddeler de (TCK 125, 267, 134 vs.) devletin görevli-
lerini koruyan maddeler olarak daha önceki y›llarda olmad›¤› ka-
dar aktif hale geldiler. Bunlar›n yan›nda TCK 215, TCK 216, TCK
220, TCK 222, TCK 257, TCK 285, TCK 288, TCK 314 ve TCK 318
metnin içinde karfl›m›za ç›kan di¤er ceza maddelerinden.2

Davalara dayanak ve ilham (!) veren yasalar aras›nda flüphesiz sa-
dece TCK yok. Pek çok yasa metni medyay› k›skaca almak için s›-
raya girmifl gibi. 2004'den itibaren 5816 say›l› Atatürk Aleyhine
‹fllere Suçlar Hakk›nda Kanun, 2007 Genel Seçimi ve 29 Mart
2009 Yerel Seçimleri sürecinde ise 298 say›l› Seçimlerin Temel
Hükümleri Kanunu, birçok medya çal›flan›na, sanatç›ya ve siya-
setçiye dava aç›lmas›nda öncelikli rol oynad›. 

5187 say›l› Bas›n Kanunu da medya çal›flanlar›n›n haber üretme
ve haber yayma özgürlü¤ünü güvence almak yerine devleti koru-
ma refleksi ile yorumland›. Karfl›m›za ç›kan örneklerin ço¤unda
TCK 288'e destek olmak üzere Bas›n Kanunu'nun 19. ve TMK 6 ve
7'ye destek olmak üzere ise 25. maddesinin devreye girdi¤i görü-
lüyor. Fakat medya çal›flanlar›na aç›lan davalardaki en belirgin
olan ve on y›l›n sonlar›na do¤ru ola¤and›fl› bir art›fl gösteren dü-
zenleme, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) oldu. 1991'de kabul
edilen 3713 say›l› TMK, bu on y›lda, May›s 2003, Temmuz 2003
ve Haziran 2006 tarihlerinde olmak üzere en az üç kez güncel-
lendi. TMK 8. madde, Avrupa Birli¤i'ne Uyum 6. Paketi çerçeve-
sinde 22 May›s 2003'te kald›r›ld›.3 Devam›nda dönemin Adalet
Bakan› Cemil Çiçek yap›lan düzenleme ile ilgili olarak TMK 8 ye-
rine TCK 312. maddenin de iflletilebilece¤i, bunun için kimsenin
telafla kap›lmamas› gerekti¤i yönünde bir aç›klama yapt›. 

Nitekim k›sa bir süre sonra, 2004'ün Nisan ay› içinde, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi (TBMM) Türk Ceza Kanunu (TCK) Alt Komisyo-
nu, devlete karfl› suçlar›n kapsam›n› geniflletirken, kald›r›lm›fl

2 Öne ç›kan ceza maddeleri ve yasalarla ilgili olarak bkz. EK 1.
3http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=75900 / eriflim: 22.06.2012



olan "bölücü propaganda" ile ilgili olarak TMK 8. maddenin ben-
zerini TCK'ye ekledi.4 TMK, özellikle 2006'daki güncelleme ile
eklenen "Terör örgütlerinin bildiri veya aç›klamalar›n› basma ve
yay›mlama" ile ilgili yasaklar› düzenleyen TMK 6/2 maddesi ile
birlikte, bas›na yönelen engelleme, kapatma, yay›n durdurma ce-
zalar›n›n temel gerekçesi olarak son befl y›ld›r tüm a¤›rl›¤›yla dev-
redeydi.5 2007'den itibaren TMK Kürt medyas›n›n adeta kabusu-
na dönüfltü. Özellikle de Davalar tablosuna bak›ld›¤›nda aç›kça
görülüyor ki, hükümetin Kürt sorununa iliflkin bar›flç›l bir çözüm
beklentisini art›ran "Kürt Aç›l›m›" da k›sa sürede düfl k›r›kl›¤› ile
sonuçland›. Bu tablonun göstermedi¤i bir bilgiyi ise peflinen bu-
rada aktarmak yerinde olur: On y›ll›k süreçte Kürt medyas›na yö-
nelen davalar sadece TMK ile s›n›rl› kalmad›; TCK'nin hedefinde
de a¤›rl›kla Kürtler vard›. Pek çok davada TCK 220 ve 314. mad-
deleri TMK davalar› ile birlikte ifl gördü. Konu ile ilgili detaylar›
ilerleyen sayfalarda görece¤iz. Davalara dayanak sa¤layan ceza
maddelerinin y›llara göre say›sal da¤›l›m›n› afla¤›daki tablo üze-
rinden izleyerek analiz edelim. 

Bu tablodaki rakamlar›n sadece medyaya yönelik davalar› kapsa-
d›¤›n› bir kez daha vurgulayal›m. ‹fade özgürlü¤ünü ihlal eden da-
valar›n da eklenmesi halinde bu rakamlar›n çok daha yüksek ola-
ca¤›n›, hatta katlanaca¤›n› ak›lda tutmak, Türkiye'nin sadece
medya de¤il genel olarak ifade özgürlü¤ü atmosferini izleyebil-
mek aç›s›ndan önemli. Söyledi¤imizi sadece TCK 301 üzerinden
verece¤imiz bir örnekle açal›m. Tabloya göre 2007'de medya ça-
l›flanlar›na TCK 301'den aç›lan toplam 19 dava bulunuyor. Bu ra-
kama B‹A 2007 Raporu'ndaki medya d›fl› kiflilere ve kurumlara
aç›lan davalar› da ekledi¤imizde 2007'nin 301 davalar› genel top-
lam›n›n 35 oldu¤unu görürüz. 2008'de 18 görünen say› ise med-
ya ve ifade özgürlü¤ü ihlalleri toplam› için 36. Ayn› ceza maddesi
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4 http://eski.bianet.org/2004/04/16/32733.htm / eriflim: 22.06.2012
5 TMK 6/son özellikle yay›n durdurma, toplatma ve bir ayl›k yay›n kapatma konusun-
da etkili oldu. 2007'den itibaren özellikle Kürt medyas› davalar yan›nda say›s›z yay›n
durdurma cezas› ald›. Bu konu "Yay›n Durdurmalar, Yasaklar, Engellemeler" bafll›¤›n-
da (2. Bölüm) detayl› olarak aktar›l›yor.
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2009'da medya için 14 iken, medya d›fl› unsurlar da eklendi¤inde
25'e ulafl›yor. 

Dönemin Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin'in, CHP Afyonkarahi-
sar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin soru önergesine 15 Nisan 2008'
de verdi¤i yaz›l› yan›ta göre, 2003-2006 ile 2007'nin Ocak-Eylül
döneminde eski TCK 159 ile yeni TCK 301'den aç›lan bin 481 da-
vada 6075 kifli san›k sandalyesine oturdu. Sonuçlanan 1564 dava-
da 745 kifli mahkûm oldu, 1144 kifli beraat etti.6

TCK 301'den aç›lan davalar›n say›s›n›n 2008 Nisan'›nda yap›lan
ve maddeyi Adalet Bakanl›¤›'n›n onay›na ba¤layan düzenleme-
nin devam›nda azald›¤›, tablodaki rakamlardan da izlenebiliyor.
Tablodaki bilgilerin niteliksel ve vaka örnekleriyle detayland›r›l-
m›fl aktar›m›na geçmeden önce, yukar›daki tablonun bize sa¤la-
d›¤› ilk bilgileri ve yorum ipuçlar›n› izleyelim. 

Özellikle 2007'den itibaren davalara dayanak olan yasalar ve
maddelerinde bir hareketlenme ve art›fl gözlendi. 2007, hüküme-
tin ikinci genel seçim sonuçlar›n› kendi siyasi ad›mlar› konusun-
da meflruiyet olarak yorumlad›¤›, yarg› sürecinin ordu, laiklik ve
devrim yasalar›na yönelik tehdit alg›s›yla reaksiyonerleflti¤i bir y›l
oldu. 2007'nin as›l rüzgâr› 2008 ve 2009 y›llar›nda kendini gös-
terdi, bu y›llarda gerek yerel gerekse ulusal medya ölçe¤inde,
hem yarg›lanan gazeteci hem de kurum say›s› en yüksek rakam-
lara ulaflt›. 

Ceza maddeleri da¤›l›m›na bakacak olursak, hakaret ve kiflilik
haklar›na sald›r› davalar› (TCK 125 vd.), devleti ve kurumlar›n›
tahkir ve tezyif davalar› (TCK 301), "halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik"
davas› (TCK 216) ve TMK davalar›, 2001-2011 y›llar› aras›nda her
sene mutlaka karfl›m›za ç›kt›. TMK'den ve TCK'nin örgüt maddele-
rinden aç›lan davalar 2007'den itibaren h›zla artt›, 2011'e geldi¤i-
mizde art›k medya davalar›n›n en az üçte birini oluflturuyorlard›. 
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6 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=8704543 / 
eriflim: 20.09.2012.
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Tüm on y›la yay›lm›fl olan TCK 125, 301, 216 ve TMK davalar›n›n
d›fl›nda, baz› ceza maddeleri on y›ll›k dilimin ortalar›na do¤ru gö-
rünür oldu. Örne¤in 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar
Hakk›nda Kanun kapsam›nda aç›lan davalar ilk olarak 2004'te
karfl›m›za ç›kt›. On y›l içinde medyaya bu maddeden dolay› en az
on dava aç›ld›. Belge Yay›nlar›'n›n sahibi Rag›p Zarakolu, Geor-
ge Jerjian'›n Gerçek Bizi Özgür K›lacak, Aram Yay›nlar›'n›n sahi-
bi Fatih Tafl, John Tirman'›n Savafl Ganimetleri: Amerikan Silah
Ticaretinin ‹nsani Bedeli, Peri Yay›nlar›'n›n sahibi Ahmet Önal ve
Evin Çiçek'in Tutkular ve Tutsaklar kitaplar› 5816'ya muhalefet-
ten yarg›land›. Özgür-Der Çocuk Kulübü yöneticisi Zehra Ço-
makl› Türkmen de, "Emperyalist ABD ile Türkiye aras›ndaki iliflki-
lerin Atatürk döneminde bafllad›¤›n›" söylemekten ayn› madde-
den hâkim karfl›s›na ç›kt›. 

Milli Gazete eski yazar› Hakan Albayrak, "Atatürk'e hakaret"ten
15 ay hüküm giyerek hapse girdi. Gazetenin yaz›iflleri müdürü
Mehmet Terzi'nin 15 ayl›k hapis cezas› paraya çevrildi. fiair-ya-
zar Mustafa ‹slamo¤lu da bu yasaya muhalefetten cezaevine gir-
di. ‹pek Çal›fllar, Latife Han›m kitab›nda kanuna muhalefet etti¤i
iddias›yla hakk›nda aç›lan davadan beraat etti. 2010'daki dava-
n›n muhatab› Mustafa adl› belgeselin yönetmeni olan Can Dün-
dar'd›. 2008'de Dündar'›n ayn› maddeden aç›lan davas›n›n nede-
ni ise Sar› Zeybek belgeseliydi. On y›ll›k süreçte en az alt› kitaba
da 5816 say›l› Kanun kapsam›nda dava aç›ld›. 

2005'ten itibaren karfl›m›za ç›kan "halk› askerlikten so¤utmak"
(TCK 318) maddesi özellikle ve s›kl›kla Çoban Atefli gazetesini he-
def ald›. Medyaya bu maddeden dolay› alt›s› 2008'de olmak üze-
re toplam 16 dava aç›ld›. Bu madde sadece medyay› de¤il vicda-
ni retçileri de hedef ald›. Vicdani Redçi Halil Savda, Enver Ayde-
mir ve Aydemir'in ailesine de ayn› maddeden davalar aç›ld›. 

On y›l içindeki seyriyle dikkat çeken bir di¤er madde "suçu ve suç
eylemini övmek" (TCK 215) oldu. Bu kapsamda medyaya yönelik
aç›lan davalar 2006'dan itibaren a¤›rl›kla sosyalist-sol ve Kürt



medyas›n› hedef ald›. Kürt siyasetçilerle ve militanlar›yla haber ve
söylefli yapan gazeteciler de ayn› maddeden yarg›land›lar. B‹A
Raporlar›, TCK 215'in a¤›rl›kl› olarak muhalif yurttafllara, sanatç›-
lara ve siyasetçilere yönelik yarg›lamalarda dayanak oluflturdu¤u-
nu gösteriyor. Zira medya davalar› için 31 civar›nda olan bu say›
medya d›fl›ndakilerin de eklenmesiyle yaklafl›k 70'e yükseliyor.
Deniz Gezmifl, Mahir Çayan, ‹brahim Kaypakkaya, Abdullah
Öcalan gibi siyasi figürlerle ilgili görüfl bildirmek, anma, eylem
yapma, afifl asma gibi etkinlikler gerçeklefltirmek, gazeteciler, sa-
natç›lar veya siyasetçiler hakk›nda "suçluyu övmek"ten dava aç-
mak için yeterli görüldü. 

On y›ll›k süre içinde TCK 285, TCK 288, TCK 326 ve TCK 329' dan
aç›lan davalar›n seyrini izlemek özellikle önemli. "Adli yarg›y› et-
kilemek" fiilini düzenleyen TCK 288'den medyaya aç›lan davalar
baflta çok s›n›rl› say›da olmak üzere 2005'te bafllad›. "Soruflturma-
n›n gizlili¤ini ihlal"den (TCK 285) ise medyaya ilk olarak 2006'da
dava aç›ld›. 2007'den itibaren ortaya ç›kan siyasi geliflmelere ve
operasyonlara koflut olarak bu iki maddeden aç›lan davalar›n sa-
y›s› h›zl› art›fl gösterdi. TCK 288 ve 285, yarg›n›n yay›n yasa¤› koy-
du¤u olaylar› güvence alt›na ald›, yarg›yla, orduyla veya ordudan
önemli kiflilerle ilgili belge dayanakl›, özellikle "Ergenekon", "Bal-
yoz" gibi operasyonlarla ilgili haberler de devreye girdi. Elbette
baflka örnekler de karfl›m›za ç›kt›. Güvenlik güçlerinin açt›¤› atefl
sonucu ölen 11 yafl›ndaki Mizgin Özbek cinayeti ile ilgili rapor
yay›mlamak (‹HD, MAZLUMDER, 16 May›s 2007), cezaevinde ifl-
kenceye u¤rayan 11 yafl›ndaki bir çocu¤un haberini yapmak (Ra-
dikal, 15 fiubat 2007), Beyda¤› Devlet Hastanesi'ndeki hurda yol-
suzlu¤unu habere yans›tmak (Malatya Yenigün, 19 Mart 2009)
bunlardan sadece birkaç›. Örnekler ilerleyen sayfalarda detaylan-
d›r›l›yor. 

Tabloya bak›ld›¤›nda özellikle 2007'den itibaren hareketlenen ve
2011'de en yüksek de¤erine, yaklafl›k 15'e ulaflan TCK 314 ve TCK
220 davalar› da dönemin siyasi özgüllükleri ve karakteristi¤i hak-
k›nda fikir veriyor. 
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An›lan düzenlemeler kapsam›nda aç›lan davalarla on y›lda yüz-
lerce gazeteci tutuklu veya tutuksuz olarak yarg›land›, iddiana-
mesi aç›klanmadan senelerce hapis kald›, mesle¤ini yapabilmek
bir yana, siyasi sald›r›lar karfl›s›nda adeta gazeteci oldu¤unu ispa-
ta zorland›. Davalar›n detaylar› ve dava örnekleri afla¤›daki bölü-
mün konusudur.

B‹A RAPORLARINA GÖRE 2001-2011 DÖNEM‹
YARGILANAN GAZETEC‹ VE KURUMLAR

Y›l Gazeteci Kurum

2001 27 15
2002 29 13
2004 76 36
2005 115 37
2006 100 44
2007 122 53
2008 205 80
2009 120 54
2010 149 62
2011 169 49

2001-2005: Yerel Medya

B‹A Raporlar›'nda 2001 ile 2005 y›llar› aras›nda karfl›m›za ç›kan
davalar neredeyse bütünüyle yerel medya kurulufllar›na aç›lan da-
valar niteli¤inde.7 Sistematik bir analize pek de izin vermeyen bu
davalar içinde eski TCK 159, 312/1-2 ve TMK davalar› dikkat çeki-
yor. Yerel medyay› "hakaret" ve "tazminat" davalar›n›n hayli mefl-
gul etti¤i görülüyor. "Polise gözda¤› vermek", "kapal› celseyi ih-
lal", "kaymakama gazete göndermemek", "yay›nda tarih ve adres
yer almamas›", "tekzip metnini zaman›nda yay›mlamama", "mülki
amire verilen beyannameye ayk›r› yay›n yapmak", "yetkililerin

7 2001-2011 aras›nda daval›k olan medya kurulufllar›n›n tam listesi için bkz. EK 2.



emirlerine riayet etmemek", "astl›k üstlük iliflkisini zedelemek" gi-
bi mu¤lak flikâyetler davalar›n keyfili¤ini anlamam›z aç›s›ndan fi-
kir verici. Yerel medya yereldeki devlet yetkililerinin açt›¤› dava-
lar karfl›s›nda yorulmadan direnmeye, varl›¤›n› sürdürmeye çaba-
l›yor. Burada küçük fakat önemli bir ayr›m noktas›n› atlamayal›m;
yerel medya genelde "hakaret" ve "tazminat" davalar›yla u¤rafl›r-
ken Kürt yerel medyas›n›n durumu farkl›yd›; onlar genellikle TMK'
den veya TCK'nin "örgüt" ba¤lant›l› maddelerinden yarg›lan›yor-
du. Y›llara göre davalar›n seyrini izleyerek devam edelim.

2001'de 27 yerel gazeteci yarg›land›, alt› gazeteci mahkûm oldu.
Davalarda ilk s›ralar›, alt›flar dava ile hükümetin manevi flahsiye-
tini, "Türk silahl› kuvvetlerini tahkir ve tezyif " kapsam›nda eski
TCK'nin 159. maddesi ve "yasad›fl› örgüt üyeli¤i, silahl› terör örgü-
tüne yard›m ve yatakl›k" fiillerini düzenleyen eski TCK'nin 168/2
ve 169. maddeleri al›yor. 2001'de "hakaret" davalar› ise gazeteci-
leri a¤›r maddi yüklerle karfl› karfl›ya b›rakacak kararlarla sonuç-
land›. Örne¤in, Gürses (Edirne) gazetesi yaz›iflleri müdürü Yase-
men Yarafl›r ve yazar Hüseyin Topçu "Fatih Altayl›'n›n Borazan-
lar› da Havsa Kaymakam› ‹çin Çald›" bafll›kl› yaz› nedeniyle "gö-
revli kaymakama hakaret"ten (16 Mart 2001), F›rt›na (Rize) gaze-
tesi yazar› Gença¤a Karafazl›, yaz›iflleri müdürleri ‹lyas Gür ve
Fatma Ac›mert ise Rize valisiyle ilgili çeflitli tarihlerde ç›kan "Rant
kavgas› bu kez köy hizmetlerinde, Vali Ata ile ilgili flok eden iddi-
alar" ve "‹haleci Vali" bafll›kl› haberler nedeniyle "yay›n yoluyla
hakaret" gerekçesiyle daval›k oldular. Gürses'in sahibi ‹smet Ya-
rafl›r, befli belediyeden, ikisi rektörden olmak üzere haklar›nda iki
y›lda 23 ayr› dava aç›ld›¤›n› söyledi. Kürt yerel medyas›ndan Bat-
man Do¤ufl, Batman Ekspres, Ç›nar, F›rat'ta Yaflam gazeteleri ise
davalar sonunda kapatma, yay›n durdurma, para cezas› gibi ce-
zalarla karfl› karfl›ya kald›lar.

2002'de gazetecilere en çok dava eski TCK 312. Madde kapsa-
m›nda aç›ld›. Suçu ve suçluyu övmekten (eski TCK 312/1) üç, hal-
k› kin ve düflmanl›¤a tahrikten (eski TCK 312/2) alt› olmak üzere
toplam dokuz gazeteci yarg›land›. "Tahkir ve tezyif" (7 gazeteci)
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ve "hakaret" (6 gazeteci) 312. maddeden sonra gazetecilerin en
çok karfl›laflt›klar› yarg›lanma maddeleri oldu. "Terör örgütü üye-
li¤i"nden (eski TCK 168/2) 13 gazetecinin tutuklu oldu¤u 2002'
de, aç›lan davalar sonucu aralar›nda B‹A Proje Yürütme Kurulu
üyesi Cumhur K›l›çç›o¤lu'nun da bulundu¤u 10 gazeteci beraat
ederken, yedi gazeteci mahkûm oldu. Yeflil Göle ve Ça¤dafl Kars
gazetelerine ise yay›n durdurma cezas› verildi.

TCK 312/2'den aç›lan bir davada, ‹stanbul'dan yay›n yapan Ana-
dolu'nun Sesi radyosu Genel Yay›n Yönetmeni Seyfullah Karakurt
radyoda F tipi cezaevlerine iliflkin operasyon ve uygulamalara yer
verdi¤i için 18 y›la kadar hapis istemiyle yarg›land›. Siirt'te yay›m-
lanan günlük Mücadele gazetesi sahibi Cumhur K›l›çç›o¤lu farkl›
fiillerden ötürü hem "tahkir ve tezyif"ten (eski TCK 159) hem de
"suçluyu övmek"ten (eski TCK 312/1) yarg›land›. K›l›çç›o¤lu, De-
niz Gezmifl'i anmak amac›yla 13 May›s 2002'de "Siirtli Devrim-
ciler" imzas›yla yay›mlanan bir ilan nedeniyle, TCK 312/1 madde-
si uyar›nca "Kanunun suç sayd›¤› fiili övmek" iddias›yla yarg›lan-
d›, beraat etti (20 Haziran 2002). K›l›çç›o¤lu, Mücadele gazetesi-
nin 14 Ocak 2002 nüshas›nda yay›mlanan "Hediye kabul eden
hâkim ifl de halleder" bafll›kl› yaz› nedeniyle de TCK'nin 159.
maddesine (tahkir ve tezyif) ayk›r› davranmaktan yarg›land› ve bu
davadan da beraat etti. Gazeteci, daha önce ulusal bas›nda ya-
y›mlanm›fl, ‹stanbul DGM hâkimlerinden Sedat Karagül'e ait ifa-
delere gazetesinde yer verdi¤i için, "Adliyenin manevi flahsiyetini
tahkir ve tezyif" iddias›yla bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› is-
temiyle yarg›lanm›flt›. 

Bir di¤er "tahkir ve tezyif davas›"nda Nadire Mater'in Mehmedin
Kitab› adl› kitab›n› köflesinde tan›tan Ç›nar gazetesi eski yaz›iflle-
ri müdürü Güler Y›ld›z, 10 ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›, gazeteci-
ye verilen ceza paraya çevrildikten sonra ertelendi. 2003'teki bir
TCK 159 davas›nda ise davac› taraf tam 312 generaldi. fiikâyet ko-
nusu olan yay›n kuruluflu ise "Onbafl› bile olamayacaklar›n gene-
ral oldu¤u ülke" bafll›kl› yaz› nedeniyle Vakit gazetesiydi. Befl ga-
zeteciye "polise gözda¤› vermek" iddias›yla aç›lan bir dava ise



2002'nin tart›flmal› davalar›ndan biri olarak kaydedildi. Haftal›k
iki gazeteye yönelik polis bask›s›n› k›nayan Tarsus Gazeteciler
Cemiyeti Baflkan› ve dört yönetim kurulu üyesi, polise gözda¤›
vermekten üçer y›l hapis istemiyle yarg›land›.

Devlet için sadece medya kurulufllar› ve çal›flanlar› tehdit de¤ildi.
Baflkalar› da vard›. ‹ki karikatürist, Aflk›n Ayranc›o¤lu ve Seyit Sa-
atçi Boyabat, Halk Kütüphanesi'nde F Tipi cezaevlerinde tutuklu-
luk koflullar›n› iflleyen bir karikatür sergisi açt›klar› için "devletin
emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezyif" iddias›yla yarg›land›lar. Ka-
rikatürlerine el konan ve bir gece gözalt›nda tutulan karikatürist-
ler tam iki y›l sonra, 11 Mart 2004'te beraat ettiler.

2004 y›l›nda gazetecilere yönelik davalarda önemli bir art›fl oldu.
Bu y›l 80'e yak›n gazeteci, baflta "tahkir ve tezyif " olmak üzere çe-
flitli iddialarla yarg›land›. Oysa Haziran 2004'te yeni düzenleme-
lerle kabul edilen 5187 say›l› Bas›n Kanunu8 o dönemde, art›k ga-
zetecilerin hapsedilemeyece¤i, gazetecinin haber kayna¤›n› aç›k-
lamaya ve tan›kl›k yapmaya zorlanmayaca¤› fleklinde yorumlan-
m›flt›. Ancak ayn› tarihlerde yürürlü¤e giren yeni Türk Ceza Kanu-
nu ile birlikte Bas›n Kanunu'nun getirdi¤i "haklar"a gölge düfltü.
Her iki yasan›n farkl› alanlarda getirdi¤i a¤›r para cezalar›, özel-
likle s›n›rl› olanaklarla yay›nlar›n› sürdüren yerel medya aç›s›n-
dan büyük bir tehdit teflkil eder hale geldi. Y›l içerisinde dokuzu
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8 9 Haziran'da kabul edilen Bas›n Kanunu'na göre: "Süreli yay›n sahibi, sorumlu mü-
dür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklar›n› aç›klamaya ve bu
konuda tan›kl›k yapmaya zorlanamaz"; "cevap ve düzeltme ve Bas›lm›fl eserleri en-
gelleme, tahrip etmeye verilen para cezalar› d›fl›ndaki cezalar hapse çevrilemez";
"Haz›rl›k soruflturmas›n›n bafllamas›ndan takipsizlik karar› verilmesine veya kamu da-
vas›n›n aç›lmas›na kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savc›s›, hâkim veya mah-
keme ifllemlerinin ve soruflturma ile ilgili di¤er belgelerin içeri¤ini yay›mlanamaz";
"Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlan›ncaya kadar, bu dava ile ilgili hâ-
kim veya mahkeme ifllemleri hakk›nda mütalaa yay›mlanamaz." Kanun'un "Bas›n Öz-
gürlü¤ü" bafll›kl› 3. maddesi: Bas›n özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, elefl-
tirme, yorumlama ve eser yaratma haklar›n› içerir. Fakat yasada tan›mlanan özgürlü-
¤ün bir "ama"s› var: Bas›n özgürlü¤ünün kullan›lmas› ancak demokratik bir toplumun
gereklerine uygun olarak; baflkalar›n›n flöhret ve haklar›n›n, toplum sa¤l›¤›n›n ve ah-
lak›n›n, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenli¤i ve toprak bütünlü¤ünün korun-
mas›, Devlet s›rlar›n›n aç›klanmas›n›n veya suç ifllenmesinin önlenmesi, yarg› gücü-
nün otorite ve tarafs›zl›¤›n›n sa¤lanmas› amac›yla s›n›rlanabilir".
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yerel 11 gazeteye toplam 1 trilyon 307 milyar 156 milyonluk (1
milyon 307 bin 156 Yeni Türk Liras›) tazminat ifllemi yapan mah-
kemeler, bir trilyonluk ceza kesti. 352 milyar 156 milyon liral›k
tazminat ifllemi yap›lan yerel medyaya 31 milyarl›k ceza verildi.9

2004'te 11 gazeteci "terör örgütü üyeli¤i", "yard›m ve yatakl›k" ve
"örgüt propagandas›"; 12 gazeteciyse "tahkir ve tezyif"ten daval›k
oldular. Eski TCK 312. maddeden (suçu ve suçluyu övmek, kin ve
düflmanl›¤a tahrik) ise 10 gazeteci yarg›land›. Gazetecilerin yan›
s›ra yazar, yay›nc›, aktivist ve sanatç›lar›n da dahil oldu¤u 115 da-
van›n ele al›nd›¤› 2004 y›l› B‹A Raporu'na göre, Türk Ceza Kanu-
nu'ndan (TCK) 38; Bas›n Kanunu'ndan 20, Terörle Mücadele Ka-
nunu'ndan yedi ifllem yap›ld›. TCK'nin 159. maddesi uyar›nca gö-
rülen 13 davadan üçü ceza ile; TCK'nin 312/2. maddesinden aç›-
lan sekiz davadan ikisi ceza ile biri beraatla bitti. 

2004'te baflbakan›n, bakanlar›n ve yerel yöneticilerin (kayma-
kam, il müdürlükleri, valiler, siyasal partilerin il baflkanl›klar› vb.)
baflta "hakaret" iddialar›yla 15 gazeteciye açt›klar› davalar dikkat
çekti. 4422 say›l› "Ç›kar Amaçl› Suç Örgütleriyle Mücadele Kanu-
nu'na muhalefet ve gizlili¤i ihlal"den de üç gazeteciye dava aç›l-
d›. 19 gazete ve dergi daval›k oldu: Ararat›n Sesi, Buras› Çanak-
kale, Bo¤az, Gündem, Kalem, Haber, Olay, Aynal› Pazar, Hürri-
yet, Cumhuriyet, Yeni ‹stiklal (Ardahan), Vakit, fiehrivan (Van),
Munzur Haber, Tunceli'nin Sesi, Halk›n Sesi, Tunceli'de Emek,
Iflk›n Dergisi, Siyasi Gazete. Mufl Vali yard›mc›s› Mufl Haber 49
gazetesinin sahibi ve yaz›iflleri müdürü Berna Aktafl ile genel ya-
y›n yönetmeni Faruk Aktafl hakk›nda "‹lde soygun ilçede vurgun"
bafll›¤›yla yay›mlanan ve engellilerle ilgili bir projede usulsüzlük
yap›ld›¤› iddialar›na yer veren haberi yarg›ya tafl›d› (9 fiubat
2004). Ceza, para cezas›na dönüfltürüldü ve ertelendi. Ne var ki
bu, gazetenin tek davas› de¤ildi. B‹A Raporlar›, on y›ll›k süre bo-
yunca Mufl Haber gazetesinin, yaklafl›k 10 dava kapsam›nda mil-

9 Erol Öndero¤lu'nun "Haberciye Hapis Kalkt› Gibi, Özgürlük Parayla" bafll›kl› yaz›s›
için bkz. http://www.bianet.org/bianet/medya/52572-haberciye-hapis-kalkti-gibi-oz-
gurluk-parayla / eriflim: 26.09.2012. 



yarlarca/binlerce lira tazminatla karfl› karfl›ya bulundu¤unu kay-
dediyor. Dalaman MOPAK Kâ¤›t-Karton Sanayi ve Ticaret Ano-
nim fiirketi'nin çevre kirlili¤ine yol açt›¤› ve çal›flanlar›n haklar›n›
görmezden geldi¤i yolundaki haber ve yaz›lar› nedeniyle, Güney
Ege (Mu¤la) gazetesine 100 milyar liral›k (eski TL) tazminat dava-
s› açt›. Aral›k 2004'te 200 milyarl›k bir di¤er tazminat davas› ile
birlefltirilen dava 2007'de hâlâ sonuçlanmam›flt›. 

B‹A Raporlar›'nda ismi s›kça karfl›m›za ç›kan bir di¤er gazeteci Si-
nan Kara. 2000'den 2007'ye, gazeteciye çeflitli "suçlamalar"dan
davalar aç›ld›. 

2004'ten itibaren yereldeki davalar sald›r›s› devam ederken, mer-
kezdeki davalar da görünür olmaya bafllad›. A¤›rl›kl› olarak sol-
sosyalist çizgide yay›n yapan yerel medyay› ve Kürt medyas›n› he-
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Datça Haber ve Sinan Kara 

Sinan Kara yerelden pek çok gazeteye haber geçen bir gazeteciydi. Sa-
hibi oldu¤u Datça Haber gazetesini "en büyük mülki amirine takip eden
çal›flma günlerinde teslim etmedi¤i" gerekçesiyle 2002'de dava aç›ld›.
"Kaymakam'a gazete göndermemek"ten üç ay hapis ve 91 milyon ceza-
s›na mahkûm oldu, Bas›n Kanunu'ndaki de¤ifliklikler çerçevesinde de
beraat etti. Bir y›l sonra, eski baflbakanlardan Tansu Çiller'in o¤lu Mert
Çiller'in korumas›n› "bas›n yoluyla tehdit etmek"ten hapis cezas›na
çarpt›r›ld›, 146 gün hapis yatt›, 21 Mart 2004'te tahliye oldu. 

Kara, cezaevindeyken yazd›¤› Sinan'›n Kara Kitab›'nda "kaymakama
sövdü¤ü" iddias›yla aç›lan dava nedeniyle 9 Aral›k 2004'te hâkim karfl›-
s›ndayd›. Kaymakam Savafl Tuncer'i "mesai saatlerinde denize girerken
görüntülemek"ten hükmedilen 86 milyon (eski TL) para cezas›n› öde-
medi¤i için ise 4 Aral›k'ta Datça Sulh Ceza Mahkemesi'nde yarg›land›.

Gazeteciye "kifliyi rahats›z etmek, ay›p ve çirkin görünen yerlerini gö-
rüntülemek" iddias›yla aç›lan davaya ve bir önceki davaya 2005'te de-
vam edildi. Datça Asliye Ceza Mahkemesi, Kara'y› dokuz ay hapis, 514
YTL para cezas›na çarpt›rd›. Kara'n›n davas›n› "Bir Haber Yazd›, Hayat›
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def alan davalar›n yan› s›ra "muhafazakâr" / "‹slamc›" medyaya yö-
nelik davalar da 2004 itibariyle dikkat çekti. Ekim 2004 sonunda
Yarg›tay 8. Ceza Dairesi, bir kitapç›kta 17 A¤ustos 1999 depremi-
ni "ilahi adalet" olarak tan›mlayan Yeni Asya gazetesi sahibi Meh-
met Kutlular ile "Satanizm ya da Kemalizm" yaz›s›nda "Kemalist
düflünceyi savunanlar› Satanistlere benzetti¤i" gerekçesiyle Se-
lam gazetesi yazar› Nureddin fiirin'e verilen hapis cezalar›n› oy
oklu¤uyla onad›. Yeni Asya gazetesinin bir baflka yazar› Cemil
Tokp›nar da "Deprem ‹lahi ikazd›r" yaz›s›ndan dolay› bir y›l hapis
cezas› ald›. 17 A¤ustos 1999 depreminin "tanr›n›n bir uyar›s›" ol-
du¤unu yazan Tokp›nar'a eski TCK'nin 312. maddesine göre "kin
ve düflmanl›¤a tahrik" iddias›yla verilen ceza, yeni TCK'nin yürür-
lü¤e girmesi sonras› 216. maddeye göre de suç olarak görüldü,
yazar›n daha önceki bir y›ll›k hapis cezas›, Ekim 2005'te 7 bin

Karard›" bafll›¤›yla haberlefltiren Hürriyet gazetesi muhabiri Gülden Ay-
d›n'a da 784 YTL para cezas› verildi.

Kara hakk›nda 2006'da da davalar aç›ld›. Ülkede Özgür Gündem gazete-
sinde yazan Kara hakk›nda, köflesinde kaleme ald›¤› gazetenin 22 ve 26
Eylül 2006 tarihli nüshalar›nda yay›mlanan "Kadrolu Katiller" ve "K›flla
Partisi" bafll›kl› yaz›lar›nda "bas›n yolu ile devletin askeri teflkilat›n›
afla¤›lad›¤›" iddias›yla Aral›k 2006'da TCK'nin 301/2 maddesi uyar›nca
iki ayr› dava aç›ld›.

18 Temmuz 2006'da Datça Asliye Ceza Mahkemesi, Star gazetesi yazar›
Musa A¤ac›k Sinan Kara ile ilgili röportaj›nda "Baz› gazetecilerin ya-
zarkasa olmay› erdem sayd›¤› günümüzde senin devletin yereldeki dev
görünümlü cücelerine tek bafl›na baflkald›rman do¤ru mu ya Sinan?" di-
ye sordu. Yazar bu ifadesinden dolay› eski TCK'nin 482/son ve 273.
maddeleri uyar›nca cezaland›r›ld›.

Toplumsal Demokrasi gazetesine de yaz›lar yazan Kara'ya Gündem ga-
zetesinde de ç›km›fl olan "Adalet Militarizmin Soytar›s› Oldu" bafll›kl›
yaz›s› nedeni ile 2007'de TCK 301/2'den dava aç›ld›. Yazar hakk›nda ay-
r›ca TCK'nin suçu ve suçluyu övmek (TCK 215) ve halk› kin ve düflmanl›-
¤a tahrik etmek (TCK 216) maddelerinden aç›lm›fl davalar da vard›r.
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Baflbakan Medyaya Karfl›

Baflbakan medyaya karfl› 2004'de dört dava açt›, 2007'de Cumhuriyet ve
Sabah gazeteleriyle Leman dergisi, KanalTürk TV'ye açt›¤› alt› davan›n
üçünü kaybetti. 2008'de medya çal›flanlar›na aç›lan toplam 49 "hakaret
ve kiflilik hakk›na sald›r›" davalar›n›n içinde Baflbakan'›n pay› yedi idi; Ye-
ni Ça¤, Radikal, Milas Önder gazetelerine ve Leman dergisine aç›lan da-
valarda gazeteciler beraat etti. 2009'da Baflbakan yurttafllara ve sanatç›-
lara karfl› da davalar açt›. Bu dönemde Baflbakan'›n "hakaret", "iftira ve
kiflilik haklar›"na sald›r›ld›¤› iddias›yla açt›¤› 15 civar›nda davan›n yedisi
medya çal›flanlar›na karfl›yd›. Baflbakan'›n 2010'da bas›n› hedef alan ye-
di davas› devam etti. 2011'de medyaya yönelik üç "hakaret" davas› açt›. 

Baflbakan elefltiriden pek hofllanm›yor, elefltirilere hayli sert karfl›l›klar
veriyor, özellikle de mizaha hiç katlanam›yor. Dolay›s›yla karikatür "taz-
minat" davalar›nda önemli bir yer edindi. 

Karikatür Davalar›

Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart, Türkiye'deki ‹mam Hatip Lisele-
ri'ni ip yuma¤›, Recep Tayyip Erdo¤an'› da ip yuma¤›na dolanm›fl kedi ola-
rak çizdi. Baflbakan olay› tazminat talebiyle yarg›ya tafl›d›. Yerel mahke-
me baflbakan›n talebini yerinde buldu, Yarg›tay "mizah›n hoflgörü istedi-
¤i ve siyasilerin a¤›r elefltirilere katlanmas› gerekti¤i" gerekçesiyle kara-
r› bozunca dosya yeniden ilk mahkemeye döndü. Sonuçta Erdo¤an dava-
y› kaybetti.10 Ayn› karikatür bir baflka yay›n kuruluflunun da daval›k olma-
s›na neden oldu. Eskiflehir'de yay›mlanan Sakarya gazetesi de Musa
Kart'›n karikatürüne yer verince baflbakanla daval›k oldu (Eylül 2004).
Penguen dergisi Kart'›n karikatürünün yarg›land›¤› davada ceza almas›n›
kapa¤›na tafl›y›nca daval›k olmaktan kurtulamad›.11 Baflbakan kendisini,
fil, zürafa, maymun, deve, kurba¤a, y›lan, inek ve ördek fleklinde betimle-
yen karikatürleri "Tayyipler Alemi" bafll›¤›yla kapak yapan dergi (24 fiu-
bat 2005, 127 say›l› kapak) aleyhine 40 bin YTL'lik manevi tazminat dava-
s› açt›. Dava reddedildi (14 fiubat 2006).

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Baflbakan'›n flikâyeti üzerine Gün-
lük Evrensel gazetesini bir karikatür nedeniyle 10 milyarl›k (eski TL) ma-

10 http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=204875 / eriflim: 28.09.2012.
11 http://arsiv.sabah.com.tr/2005/03/23/siy99.html / eriflim: 28.09.2012.
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nevi tazminat cezas›na mahkûm etti (22 Eylül 2004). Mahkeme, Nisan
2003'te yay›mlanan "AKP'nin derin baflkan›" bafll›kl› yaz›ya efllik eden çi-
zer Sefer Selvi'ye ait karikatürü "estetik" bulmad›¤›n› aç›klad›, "kiflilik
haklar›na sald›r›" iddias›yla dava etti. Karikatürist ceza ald›, Yarg›tay ka-
rar› bozdu, yerel mahkeme karara uydu, Baflbakan›n tazminat talebi red-
dedildi (27 Haziran 2006). 

Leman dergisi "Reco Kongo Kenesi Türkiye'nin Anas›n› A¤lat›yor" bafll›¤›
ile ç›kt› (6 Temmuz 2006). Çizer Mehmet Ça¤ça¤ da Baflbakan'› bir vatan-
dafl›n s›rt›nda K›r›m Kongo hastal›¤›na neden olan bir kene fleklinde res-
mediyordu. Erdo¤an'›n avukatlar› "Baflbakan› kan emici, habis ve parazit
bir hayvan olan keneye benzeten karikatürün kiflilik haklar›na tecavüz ni-
teli¤inde oldu¤u, Erdo¤an'›n küçük duruma düflürülerek elefltiri s›n›rlar›-
n›n afl›ld›¤›" iddias› ile 25 bin YTL'lik manevi tazminat talebiyle çizeri ve
dergiyi yarg›ya tafl›d›. Erdo¤an kaybetti. Kararda, "Dünyada en pahal›
benzin kullanan Türk halk›n›n tepkisini, en yüksek vergi veren yurt insa-
n›n›n dileklerini tepkisel olarak anlatmak amac›yla çizilen karikatürdeki
kene benzetmesinin Erdo¤an'›n kiflilik haklar›na sald›r› de¤il elefltiri hak-
k›" oldu¤u vurguland›.

Milas Önder gazetesine yay›mlad›¤› bir f›kra nedeniyle, Baflbakan ve
Cumhurbaflkan›'na hakaretten dava aç›ld› (2008). Gazeteye verilen ceza
ertelendi. Ancak, ayn› f›kradan dolay› Simav'›n Sesi ve Adana Express ga-
zetesi köfle yazarlar›ndan Sevda Turaçlar hakk›nda da dava aç›ld› (2010).
Söz konusu f›kra hiçbir davada cezas›z kalmad›.

Türkiye'de yaflamakta olan Britanyal› kolaj sanatç›s› Michael Dickinson,
bir çal›flmas›nda Baflbakan Erdo¤an'› "eski ABD Baflkan› Bush'un köpe-
¤i" olarak tasvir ediyordu. Sanatç› hakk›nda TCK 125'ten dava aç›ld›. Sa-
natç›n›n çal›flmas›n›n siyasi elefltiri ölçütlerinde oldu¤u gerekçesiyle da-
va beraatla sonuçland›. 23 y›ld›r Türkiye'de yaflayan Dickinson Türkiye' yi
terk etti. 

Özetle Baflbakan hayvan sevmiyor!

Devamla

Baflbakan sadece mizahç›lara de¤il, gazetecilere, köfle yazarlar›na, siya-
setçilere, sanatç›lara ve hatta yurttafllara yönelik de tazminat davalar› aç-
t›. Gazeteci-yazar Fikret Otyam, Ayd›nl›k dergisindeki yaz›s›nda "zina tar-
t›flmalar›" ba¤lam›nda hükümetin Avrupa Birli¤i politikalar›n› elefltirince
Baflbakan'a 5 bin YTL manevi tazminat ödemeye mahkûm oldu. Zafer (Ga-
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ziantep) gazetesi sahibi ‹smet Atar, yaz›iflleri müdürü Atilla Konuko¤lu ve
köfle yazar› Halil Eyüpo¤lu, Baflbakan Erdo¤an'a hakaret iddias›yla 3 bin
YTL manevi tazminat ödemeye mahkûm oldular. Gerekçe ise Eyüpo¤-
lu'nun Baflbakan'›n KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl'a yönelik "Git ne
konufluyorsan KKTC'de konufl" sözlerini elefltirmesiydi.

Baflbakan, Birgün gazetesi yazar› Erbil Tuflalp'e ve gazetenin kendisine,
"‹stikrar" ve "Geçmifl Olsun" bafll›kl› elefltiri yaz›lar›nda kiflilik haklar› ih-
lal edildi¤i gerekçesiyle tazminat davas› açt›. Mahkeme Tuflalp'in ve ga-
zetenin toplam 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tuflalp,
karar› A‹HM'ye götürdü. A‹HM'nin Tuflalp lehine karar› 2012'de sonuçlan-
d›. Tuflalp dava konusu edilen "‹stikrar" yaz›s›nda flu ifadelere yer ver-
miflti: "(…) ‹stikrar devam ediyor. Baflbakan ve adamlar› istikrarl› bir bi-
çimde saçmal›yor. Ergenlik yafl›nda 'imam hatipte yalad›¤› mürekkeple
beynine kaz›nan ‹slam hukukunu', ne yaparsa yaps›n modern hukukla ör-
tüfltüremiyor. (…) Baflbakan ve adamlar› istikrarl› bir biçimde küfretmeyi
sürdürüyor. (…) Van 100.Y›l Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aflk›n'a
destek verenler için suç icat edip, suç duyurusunda bulunuyor. (…) ‹nsan-
lar›n gözünün içine baka baka yalan söylemenin ad› ülke yönetmek olu-
yor..." A‹HM'ye tafl›nan dava neticesinde Baflbakan'› haks›z bulan ve An-
kara'n›n Tuflalp'e manevi tazminat olarak 5 bin Euro ceza ödemesine hük-
meden A‹HM ise demokratik bir toplumun gerekleri içinde "ço¤ulculuk,
hoflgörü ve genifl fikirlili¤in oldu¤unu" hat›rlatt›. AIHM'ye göre "Baflba-
kan Erdo¤an daha hoflgörülü davranmal›yd›", özellikle de gazetecilerin
elefltirileri söz konusu oldu¤unda. 

Perihan Ma¤den Radikal gazetesinde köflesinde "Baflbakan peki iflini se-
viyor mu?" bafll›kl› bir yaz› yazd›, kendini Baflbakan'la daval›k buldu.
Mahmut Al›nak'›n bir mektubunda Baflbakan'a yönelik yazd›¤› "Kars hal-
k›n› kand›rd›n›z" ifadesi de bir dava nedeni oluverdi (2009). Ve hatta Bur-
saspor-Tokatspor futbol karfl›laflmas›nda 22 taraftar›n Baflbakan'› elefl-
tirmek amac›yla att›¤› sloganlar da Baflbakan'a göre küfür ve hakaretti. 

Baflbakan 29 Mart 2009 yerel seçim kampanyas›nda Ayd›n'a gitti¤inde 13
yafl›nda bir çocukla karfl›laflt›. Çocuk Baflbakan yan›ndan geçerken "Allah
senin belan› versin" deyince korumalar taraf›ndan Baflbakan'›n huzuruna
ç›kar›ld›. Baflbakan "Neden böyle konufluyorsun" diye sordu¤unda çocu-
¤un verdi¤i cevap aç›kt›: "Seni sevmiyorum". Çocuk hakk›nda, "Görevli-
ye görevi nedeniyle alenen hakaret" iddias›yla aç›lan dava gerekçesi çok
zay›f bulununca ilk duruflmada düfltü. Olay günü, Baflbakan'›n da çocu-
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¤un boynunu s›kt›¤› iddia edildi. Çocu¤un avukatlar›, Erdo¤an hakk›nda
"kasten insan yaralamak" iddias›yla flikâyette bulundu, suç duyurusu ta-
kipsizlikle sonuçland›. 

Bu kez çocu¤un yafl› 17. ÖSS protestosunda (31 Temmuz 2009) "Ampul-
sün sen Tayyip", "Önce dinci sonra libofl e¤itimi satan!" sloganlar› atan
17 yafl›ndaki çocu¤a mahkeme, "görev bafl›ndaki memura hakaret"ten
önce yedi ay 23 gün hapis cezas› verdi, cezay› "sab›kas›z olmas›" ve "bil-
gisayar ve tasar›m iflleri de yapt›¤›n›" da dikkate alarak "üç ay 26 gün sü-
reyle, kamu yarar› olan bir kuruluflta çal›flma" cezas› olarak de¤ifltirdi. Ay-
n› y›l Baflbakan ART TV'de yapt›¤› bir konuflmadan dolay› gazeteci Emin
Çölaflan'a ve "El at›na binen tez iner" yaz›s›ndan dolay› Cumhuriyet gaze-
tesi yazar› Cüneyt Arcayürek'e de dava açt›. Ayr›ca Yeniça¤ ve Ortado¤u
gazetelerine de hem Erdo¤an ad›na hem de AKP ad›na yüklü tazminat da-
valar› aç›ld›. 

Hürriyet gazetesi yazar› Oktay Ekfli'nin "Az Demifliz" bafll›kl› yaz›s›nda
"…analar›n› bile satan iflte o zihniyetin marifetlerini görüyoruz" ifadesi,
Baflbakan'›n kiflilik haklar›na ve manevi flahsiyetine aç›k sald›r› olarak de-
¤erlendirildi ve dava konusu oldu (2010). Oktay Ekfli daha sonra bu yaz›
nedeniyle özür diledi ve gazetenin baflyazarl›¤›ndan istifa etti. Kendisine
yönelik her türlü elefltirel etkinli¤i dikkatle takip eden Baflbakan, Tiyatro-
cu Haldun Aç›ksözlü'ye de Laz Marks adl› oyunundaki bir f›kra nedeniyle
"f›kra yoluyla Baflbakan'a hakaret"ten dava açt› (2010). 

Baflbakan Erdo¤an, "Ergun Poyraz'›n son kitab› sansürlendi" bafll›kl› ha-
ber nedeniyle, kiflilik haklar›na sald›r›da bulunuldu¤unu iddia etti, Vatan
gazetesine ve haberin yazar› Umut Oran'a dava açt› (2011). Dava Vatan
gazetesinin Baflbakan'a 6 bin TL tazminat ödemesi cezas›yla sonuçland›.
Baflbakan taraf›ndan aç›lan ve ceza ile sonuçlanan bir di¤er dava ise Cum-
huriyet gazetesine ve Baflbakan'›n daha önce de sözel sald›r›da bulundu-
¤u Bekir Coflkun'a yönelik oldu. Ataol Behramo¤lu'na da Baflbakan ile il-
gili ifadelerinden dolay› hakaret davas› aç›lmas› talep edilmiflti fakat iste-
nen dava "Baflbakan'› elefltirmenin ifade özgürlü¤ü" oldu¤u gerekçesiy-
le reddedildi. Bunlara Ahmet Altan da eklendi. Baflbakan Erdo¤an Taraf
yazar› Altan'a "Erdo¤an ve Kof Kabaday›l›k" bafll›kl› yaz›s›ndan dolay› 50
bin TL'lik (2011) ve "Alaturkal›k" bafll›kl› yaz›s›ndan dolay› ise hem Al-
tan'a hem de Taraf 'a 30 bin TL'lik manevi tazminat davas› açt› (Mart
2012). 



300 YTL'ye çevrildi. Marmara Depremi sonras› Yeni Asya'da ya-
y›nlanan yaz›lar bir baflka gazetecinin daha yarg›lanmas›na yol
açt›. Cevher ‹lhan, Ocak 2005'te Marmara Depremi üzerine yaz-
d›¤› yaz› nedeniyle tutukland›, iki gün sonra tahliye edildi. 

21 Nisan 2005'te, haftal›k Yeni Asya International dergisinde ya-
y›nlanan "Zelzelelere Denktir Felaketler" yaz›s›nda "din ve mez-
hep farkl›l›¤› gözeterek halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik" iddias›yla
sorumlu yaz›iflleri müdürü Mustafa Döküler 1 milyar 840 milyon
para cezas›na çarpt›r›ld›, ceza ertelendi. Türkiye d›fl›nda da¤›t›lan
derginin üç gün süre ile kapat›lmas›na karar verildi. TCK 216'n›n
(eski TCK 312) on y›ll›k seyrini izlemek flafl›rt›c›; 2001 ile 2007
aras›nda ço¤unlukla "din", "inanç hassasiyeti", "dine hakaret" id-
dialar›yla aç›lan davalar›n dayana¤› oluyor, sonras›nda rota Kürt
medyas› ve siyasetçilerine dönüyor. 

2004 itibariyle baflta Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an olmak üze-
re merkezdeki devlet yetkililerinin açt›¤› davalar da dikkat çekici
bir hal almaya bafllad›. 

B‹A Medya Gözlem Raporlar› 2005'te 157 gazeteci, yay›nc› ve
aktivistin yarg›land›¤› 200 davaya yer veriyor. 2005'te TCK 301'
den 29 kifli'ye dava aç›ld›. 17 gazeteciye ise Bas›n Kanunu ve Ce-
za Kanunu'na göre "Yarg›y› etkileme" ve "Adil Yarg›lamay› Etkile-
meye Teflebbüs" suçlamas›yla ceza davalar› aç›ld›. "Halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik veya afla¤›lama" bafll›kl› TCK 216. maddeden
15 gazeteci ve/veya aktivist yarg›land›. Yerel mahkemeler aç›lan
davalarda sekiz kifli hakk›nda mahkûmiyet kararlar› verdiler. Ör-
güt suçundan (üyelik, propaganda, yard›m ve yatakl›k) yarg›lanan
gazetecilerin say›s› önceki y›la göre iki kat artarak 23'e yükseldi.
Bu gazeteciler içerisinde dönemin Radikal muhabiri Nefle Dü-
zel, Hürriyet muhabiri Sebati Karakurt, gazeteci Ertu¤rul Mavio¤-
lu ve ATV program yap›mc›s› Ali K›rca da vard›. 5816 Say›l› Ata-
türk Aleyhinde ‹fllenen Suçlar Hakk›nda Kanun hükümlerine ay-
k›r›l›ktan ise dört kifli yarg›land›. 
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Baflbakan ve yerel idareciler (kaymakam, vali, belediye baflkan›
vb.) bu sene de hakaret, kiflilik haklar›na sald›r› gibi nedenlerle ga-
zetecilere tazminat davalar› açmaya devam ettiler; toplam 10 ga-
zetecinin yarg›lanmas›na neden oldular. 2005'te aç›lan ço¤un-
lukla kamu makamlar›nda görev yapanlar ile politikac›lar›n dava-
c› oldu¤u 30'u aflk›n manevi tazminat talepli hukuk davalar›nda,
gazetecilerden 1 milyon 491 bin 594 YTL tazminat talep edildi.

2005'te hakk›nda dava aç›lan toplam 115 gazetecinin 28'i yerel
medya mensubu. Çal›flan› en çok daval›k olan yay›n kuruluflu ise
D‹HA. Vakit, Birgün, Güney Ege (Mu¤la), Evrensel, Milliyet, Cum-
huriyet, Sakarya, Ülkede Özgür Gündem, Dema Nu, Yeni fiafak
ve Anadolu Ajans› daval›k olan di¤er yay›n kurulufllar›. Bu sene
içinde üçü toplatma ve alt›s› para cezas› olmak üzere dokuz ya-
y›n kuruluflu cezaland›r›ld›. Ayn› y›l, Agos gazetesinin ve gazete-
nin genel yay›n yönetmeni Hrant Dink'in çok say›da dava ile kar-
fl› karfl›ya kald›¤› y›l oldu. Gazeteye ve yazarlar›na "Türklü¤e ha-
karet" (TCK 301) ve "yarg›y› etkileme" (TCK 288) suçlamalar› ile
birçok dava aç›ld›.

"‹mparatorlu¤un Son Döneminde Osmanl› Ermenileri: Bilimsel
Sorumluluk ve Demokrasi Sorunlar›" bafll›kl› yayg›n adland›rma-
s›yla Ermeni Konferans› dolay›s›yla Agos yazarlar›na dava aç›lma-
s›na neden olan, ayn› zamanda konferans› iptal ettiren Hukukçu-
lar Birli¤i'nin flikâyetiyle Radikal gazetesi Genel Yay›n Yönetme-
ni ‹smet Berkan ile gazete yazarlar› Erol Kat›rc›o¤lu, Murat Belge,
Haluk fiahin ile Milliyet gazetesi yazar› Hasan Cemal hakk›nda da
dava aç›ld›. 

Gazeteciler hakk›nda alt› ay ile 10 y›l aras›nda hapis cezas› iste-
miyle aç›lan davan›n gerekçesi "yarg›y› etkilemek" ve "devletin
yarg› organlar›n› afla¤›lamak"t›. Ayr›ca "Orhan Pamuk Davas›"n›
elefltiren Radikal yazar› Murat Yetkin için de savc› dört buçuk y›l
hapis talep etti. TCK 301 ve TCK 288 elefltirinin önünü kesmek is-
teyen iktidar için hayat› hayli kolaylaflt›r›yordu. Turkish Daily
News gazetesi yazar› Burak Bekdil "Türkiye'nin Yasal Dokunul-



mazlar›" (Turkey's de jure Untouchables) yaz›s›nda "s›radan bir
Türk'ün adil yarg›lanma ihtimali, e¤er Türk mahkemelerine ve
yarg›çlar›na güvenecek kadar safsa, büyük olas›l›kla milyonda bir
olacakt›r" diyordu. Hakk›nda "adliyenin manevi flahsiyetini tahkir
ve tezyif" etmekten aç›lan dava sonunda ertelemeli 20 ay hapis
cezas›na çarpt›r›ld›. Yeni Dünya ‹çin Ça¤r› gazetesi sahibi Aziz
Özer ise "AKP'nin Ampulü Kimin için yan›yor?" bafll›kl› yaz›s›n-
dan dolay› hükümeti, "19 Aral›k Katliam›'n› Unutmad›k, Unuttur-
mayaca¤›z" bafll›kl› yaz›s›ndan dolay› ise Cumhuriyeti afla¤›la-
maktan (TCK 301) suçlu bulundu. 

Tunceli eski Baro Baflkan› ve Tunceli'de Munzur Haber gazetesi
eski sahibi, hukukçu-gazeteci Hüseyin Aygün, 2002 Newroz kut-
lamalar›nda Tertip Komitesi'nde görev yapt›¤› ve anadilinde e¤i-
tim hakk›n› savundu¤u için yarg›land› (fiubat 2005). Tunceli ve
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Agos Gazetesi ve Yazarlar›n›n Davalar›

"Ermeni Kimli¤i" yaz› dizisinden, o dönem Agos'un Genel Yay›n Yönet-
meni olan Hrant Dink'e "Türklü¤e hakaret" etti¤i iddias›yla dava aç›ld›
(7 Ekim 2005), davada alt› ay hapse mahkûm edilen Dink'e verilen ceza,
"olumlu kanaat"ten ertelendi. Dava sürerken "suç unsuru yok" diyen
bilirkifli raporunu ve savc›l›k mütalaas›n› haberlefltiren Agos gazetesine
de, "yarg›y› etkileme" iddias›yla bir dava aç›ld› (9 Aral›k 2005). fiiflli 2.
Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Metin Ayd›n, "haberler bas›n özgürlü¤ü
kapsam›nda ve bas›n›n haber verme hakk› s›n›rlar› içinde herhangi bir
yorum kat›lmaks›z›n gazetecilik görevi gere¤i objektif flekilde yap›ld›"
fleklinde bir aç›klama yapt›. Dava beraatla sonuçland›. 

Bir di¤er davada, 2002'deki "Çok Kültürlülük, Az›nl›klar ve ‹nsan Hakla-
r›" panelinde konuflma yapt›klar› için haklar›nda eski TCK 159'dan dava
aç›lan Mazlum-Der Genel Baflkan Yard›mc›s› fiehmus Ülek ve Agos gaze-
tesi genel yay›n yönetmeni Hrant Dink yarg›land›lar. 

Hükümetlerin Kürt sorununa yaklafl›mlar›n› ve Cumhuriyetin tek ulus ya-
ratma projesini elefltiren Ülek "Cumhuriyeti tahkir ve tezyif", ‹stiklal
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Elaz›¤'da düzenledi¤i bas›n aç›klamalar›nda ‹l Jandarma Komuta-
n›'n›n kendisini mesle¤inden dolay› tehdit etti¤ini söyleyen Ay-
gün'ün bu iddias›n› haberlefltiren Ülkede Özgür Gündem gazete-
si Genel Yay›n Yönetmeni ‹rfan Uçar ile yaz›iflleri müdürü Hasan
Bayar ise TCK 301'den yarg›land› (2007). 

5187 say›l› Bas›n Kanunu'nun 19. maddesi birçok örnekte TCK
288'in destekçisi olarak karfl›m›za ç›kt›. Örne¤in Cumhuriyet ga-
zetesi sorumlu müdürü Mehmet Sucu, sahibi ‹lhan Selçuk, yay›n
yönetmeni ‹brahim Y›ld›z ve muhabir ‹lhan Taflç› hakk›nda, 12
yafl›ndaki U¤ur Kaymaz ile babas›n›n Kas›m 2004'te Mardin K›-
z›ltepe'de öldürülmesiyle ilgili yapt›klar› haber nedeniyle TCK
119 yan›nda, sürmekte olan davalarla ilgili belge içeri¤i yay›m-
lanmamas›n› güvenceye alan Bas›n Kanunu 19/1-2'ye muhalefet-
ten de dava aç›ld›. Ayn› vakada U¤ur Kaymaz'›n ailesinin avuka-

Marfl›'nda yer alan "kahraman ›rk›ma" ifadesini ve okullarda okutulan
and› elefltiren Dink ise "Türklü¤ü alenen tahkir ve tezyif" ile suçland›lar.
Agos yazarlar› Hrant Dink, Ayd›n Engin, Serkis Seropyan ve Arat Dink
hakk›nda, Osmanl› Ermenileri Konferans›'n›n durdurulmas›na iliflkin
mahkeme karar›n› elefltirdikleri için, "adil yarg›lamay› etkilemeye te-
flebbüs ettikleri" (TCK 288) iddias›yla dava aç›ld›, davada her bir gaze-
teci için dörder buçuk y›l hapis cezas› istendi (26 Aral›k 2006).

2006'da Hrant Dink hakk›nda, Reuters Ajans›'na "Ermeni Soyk›r›m›'n›
kabul etti¤ini aç›klad›¤›" ve "TCK 301'e Karfl› 1 ‹mza" haberine yer ver-
di¤i için bir dava daha aç›ld›; gene TCK 301'den. Ermeni soyk›r›m›na ilifl-
kin sözlerinden dolay› gazetenin sahibi Sarkis Seropyan ve sorumlu mü-
dürü Arat Dink de yarg›land›lar.

Öte yandan Hrant Dink'i tehdit etmekle suçlanan Ülkü Ocaklar› ‹stanbul
‹l Baflkan› Levent Temiz 2911 say›l› Toplant›, Gösteri Yürüyüflleri Kanu-
nu'ndan yarg›lanmaya bafllad› (9 Kas›m 2006). Davaya konu olan olay-
da, Ülkü Ocaklar›'na ba¤l› bir grup, 26 fiubat 2004'te gazetenin fiiflli'de-
ki bürosu önünde "Hrant Dink, bundan sonra bütün öfkemizin ve nefre-
timizin hedefidir, hedefimizdir" slogan› atm›flt›.



t› "tarafs›z bir yarg›" iste¤ini dile getirdi¤i için TCK 288'den dava-
l›k oldu (30 Ekim 2007). Benzer bir di¤er örnek polis kurflunuyla
öldürülen Baran Tursun davas›nda da yafland›. Tursun'un ailesine
yarg› görevini yapanlar› etkilemeye çal›flmaktan (TCK 277) dava
aç›ld› (7 May›s 2009). Devlet yasa maddelerini, ma¤durun talep-
lerinin gerçekli¤ini yok sayacak ölçüde keyfi iflletiyordu. 

2005'in "halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik" maddeli davalar› ise da-
ha önceki davalara benzer flekilde "din" temal› haber ve yorumla-
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12 Hasan Cemal (2012), 1915: Ermeni Soyk›r›m›, Everest, ‹stanbul, s. 6-7.

Hasan Cemal'den…12

Öndeki san›k s›ras›nda Erol Kat›rc›o¤lu, Haluk fiahin ve ben, arka-
da Murat Belge'yle ‹smet Berkan oturuyoruz. Gözüm Kemal Ke-
rinçsiz'e tak›l›yor. Vaziyete hâkim bir havas› var. Bize ters ters ba-
k›yor, ara s›ra laf da at›yor.

Duruflmay› takip eden Avrupa Birli¤i temsilcileri de yarat›lmak is-
tenen linç ortam›ndan nasibini al›yor:

"MÜTAREKE KOM‹SERLER‹!" (…)

"VATAN HA‹NLER‹!"

Burnumun dibindeki ç›¤l›k ç›¤l›¤a irkiltici seslerden rahats›z olu-
yorum.

Neden vatan haini ki!

Türkiye'de bir üniversite çat›s› alt›nda 1915'le, Ermeni meselesiyle
ilgili olarak ilk kez yap›lacak bir konferans›n gerçekleflmesini sa-
vundu¤um için, konferans›n yasaklanmas›n› üniversite fikrine ay-
k›r› buldu¤um için "vatan haini" olmufltum. Bütün suçum, ‹stan-
bul'daki bir idare mahkemesinin karar›n› akademik özgürlü¤e ters
düfltü¤ü için sert dille elefltirmekti. 

(…) Bu ülkede ne kolay vatan haini imal ya da idam sehpalar› hayal
etmek. Bizde milliyetçilik, ›rkç›l›k, Türk usulü hoyratl›k böyle bir
fley…
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r›n› takip ediyordu. Milli Gazete yazar› Mehmet fievket Eygi'nin
"Din Düflmanl›¤› Terörü" bafll›kl› yaz›s› nedeniyle Eygi ve sorum-
lu yaz›iflleri müdürü Selami Çal›flkan, TCK 312/2'den 20 ay hapis
cezas› ald›lar. Yarg›tay Ceza Genel Kurulu "kamu düzeni" kavra-
m›na yeni bir yaklafl›m getirdi ve hapis cezas› karar›n› bozdu. Ona
göre yaz› "kamu düzenini" tehdit etmiyordu; bu suçun oluflmas›
için "metnin öne sürdü¤ü eylemin aleni yap›lmas› (…) k›flk›rtma-
n›n fliddet ça¤r›s› içermesi" koflullar›n›n gerçekleflmifl olmas› bek-
lenirdi. Eygi, hakk›nda aç›lan TCK 312/2 (yeni TCK 216) davas›n-
dan dolay› 2006'da Emine fienliko¤lu ve Samir Cebeci ile birlikte
mahkûm oldu. Ayn› gazetenin yazarlar›ndan Selahattin Aydar da
TCK 312/2'den mahkûm olmufltu. 

2005'te "halk› askerlikten so¤utmak"tan (TCK 318) bir gazeteciye
dava aç›ld›. Ülkede Özgür Gündem gazetesi muhabiri Birgül Öz-
bar›fl, "Ne askerlik, ne savafl" bafll›kl› yaz› dizisi ve "Türkiye Rolü-
nü Oynarsa" bafll›kl› yaz›s› nedeniyle "örgüt propagandas›" ve "ör-
güt aç›klamalar›"na yer verme (TMK 7) yan›nda bir de "halk› asker-
likten so¤uttu¤u" gerekçesiyle daval›k oldu (8 Aral›k 2005). Gaze-
teci için üç ayr› davada toplam dokuz y›l hapis ve para cezas› is-
tendi. Özbar›fl ile birlikte, gazetenin yaz›iflleri müdürü Hasan Ba-
yar da, Kongra-Gel'in aç›klamalar›na yer vermekten yarg›land›. 

2005'te iki önemli olumlu geliflme yafland›. Bunlardan birincisi
Cumhuriyet gazetesi yazarlar›ndan U¤ur Mumcu, Prof. Dr. Ah-
met Taner K›fllal›, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye
Üçok'un öldürülmesi dahil çok say›da olay› kapsayan, "Umut Da-
vas›" ad›yla an›lan davan›n görülmesiydi. Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi, san›klardan Ferhan Özmen'i a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
hapis cezas›na; iki san›¤› alt›flar y›l üçer ay; dört san›¤› üçer y›l bi-
rer ay; bir san›¤› da üç y›l dokuz ay hapis cezas›na çarpt›rd› (28
Temmuz 2005). Ancak suçlular›n ço¤u Topluma Kazand›rma Ya-
sas›'ndan ya da yeni TCK'deki lehte hükümlerden yararlanarak k›-
sa bir süre sonra tahliye oldular; içeride Özmen'den baflka kimse
kalmad›.
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Di¤er olumlu geliflme ise Batman Ekspres gazetesi yaz›iflleri mü-
dürü Mehmet fiah Ayaz'›n davas›nda yafland›; dava bas›n ve ifade
özgürlü¤ü lehinde ve emsal teflkil eden bir kararla sonuçland›.
AKP Batman milletvekillerinin TCK 125'ten açt›klar› dava nede-
niyle 72 y›l hapisle cezaland›r›lma tehdidiyle karfl› karfl›ya kalan
Ayaz hakk›nda savc›n›n esas hakk›ndaki mütalaas›na uyan Bat-
man 2. Asliye Ceza Mahkemesi beraat karar› verdi (Eylül 2005).13

Savc› Serhan Ero¤lu, mütalaas›n›, A‹HM'nin siyasilere yönelik a¤›r
elefltirileri düflünce aç›klamas› kapsam›nda sayan Lingens, Sun-
day Times, Barthold ve Oberschlick14 kararlar›na dayand›rd›: "Dü-
flünce aç›klama özgürlü¤ü, özgürlükçü demokratik devletlerin te-
melini oluflturur. Bu özgürlük, demokratik toplumlar›n ilerlemesi
ve her bireyin geliflimi için temel koflullardan biridir," dedi. Ne ya-
z›k ki bu karar sonraki y›llardaki benzeri davalarda emsal teflkil
edemedi. 

B‹A 2006 Medya Gözlem Raporu'nda TCK'nin 288 (yarg›y› etkile-
meye teflebbüs), 301 (Türklük ve devlet kurumlar›n› afla¤›lamak),
318 (halk› askerlikten so¤utmak), 216 (kin ve düflmanl›¤a tahrik)
iddialar›yla aç›lan davalar öne ç›kt›. 2006'da "düflünce suçlusu"
say›s› 293'e yükseldi.

Genelkurmay, Emniyet Müdürlükleri ve milliyetçi çevrelerin flikâ-
yetleri ile öne ç›kan davalar sonucunda, bu dönemde TCK 301 ar-
t›k uluslararas› bir sorun olarak dünya gündemindeydi. Zira 2005'
te 29 kifli TCK 301'den (eski TCK 159) yarg›lan›rken bu say› 2006'
da 72'ye ç›kt›. TCK 301 davalar›ndan 13'ü beraatla sonuçlan›r-
ken, befli zaman afl›m› veya Adalet Bakanl›¤›'ndan yarg›lama yet-
kisi bulunmad›¤› gerekçesiyle düfltü. TCK 301'den yarg›lanan
Hrant Dink, Sabri Ejder Öziç, Eren Keskin, Aziz Özer, Erol Özko-

13 Dava ile ilgili Murat Çelikkan'›n yaz›s› için bkz. http://www.radikal.com.tr/ek_ha-
ber.php?ek=r2&haberno=5204 / eriflim: 23.08.2012.
14 Lingens, Sunday Times, Barthold ve Oberschlick kararlar› ile ilgili detayl› bilgi için
bkz. Engin Yetik (2004), "Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi Kararlar› Ifl›¤›nda ‹fade Özgürlü¤ü Kavram›". http://www.yayin.adalet.
gov.tr/dergi/19 say›.pdf
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ray, Mehmet Fethi Dördüncü ve Hanefi Bekmezci mahkûm oldu-
lar.

2006'da tazminat davalar›nda talep edilen para cezalar›nda bü-
yük art›fl yafland›. Örne¤in, Ordu Yard›mlaflma Kurumu (OYAK),
Erdemir ihalesiyle ilgili yaz›lar›ndan dolay› befl gazeteciye 5 mil-
yon YTL tutar›nda tazminat davas› açt›. OYAK, MOPAK ve Berga-
ma'da siyanürlü alt›n iflletmecili¤i yapan flirketlerin de baflvurula-
r›yla birlikte gazetecilere karfl› aç›lan tazminat davalar› 6 milyon
60 bin YTL'ye ç›kt›. Önceki y›l gazetecilerden istenen toplam 1
milyon 491 bin 594 YTL tutar›ndaki para cezas› davalar› ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda, 2006'daki durum kayg› vericiydi. Birgün, Yeni fia-
fak, Tercüman ve Cumhuriyet gazetelerine davalar aç›lan 2006'
da bir tazminat davas› da dönemin Maliye Bakan› Kemal Unak›-
tan'dan geldi; bakan "Unak›tan villalar›na jet onay" bafll›kl› haber
nedeniyle Tercüman gazetesine, "gerçek d›fl› ifadeler kullanmak"
ve "kiflilik haklar›na sald›r›da bulunmak"tan 50 bin YTL'lik mane-
vi tazminat davas› açt›.

Gazeteci ve devlet aras›ndaki bilgi belge trafi¤i 2006'da birçok
gazeteciye davalar aç›lmas›na yol açt›. 24 gazeteciye, "yarg› gö-
revi yapan› etkileme" ve "adil yarg›lamaya müdahaleyi" içeren
TCK'nin 277 ve 288. maddeleri ile Bas›n Kanunu'nun 19. madde-
si uyar›nca davalar aç›ld›. Hürriyet gazetesinin pazar ekinde "Ad›-
n› Kaybeden Çocuk" yaz›s› yay›mlanan gazeteci Ahmet Altan da-
vas› sürmekte olan bir dosyadaki belgelere yorum getirmekten
dolay› yarg›land› ve beraat etti. TCK 288 ve Bas›n Yasas› 19. mad-
de ortaklaflmas›n›n medya üzerindeki bask›s›n›n boyutlar›, sürece
bir de soruflturman›n gizlili¤ini düzenleyen TCK 285'in eklenme-
siyle birlikte esas olarak 2007 itibariyle artt›. Zira 2007 sonras›
pek çok soruflturma ve davaya gizlilik karar› koymak da ola¤an
hale gelecekti.

2007'ye do¤ru ilerlerken bir di¤er kritik konu olarak 2006'n›n
TMK davalar›n› da anmadan geçmeyelim. Gazeteciler TMK 7.
madde kapsam›nda "örgüt üyesi olmak", "örgüt propagandas›



yapmak", "örgüte yard›m ve yatakl›k" gibi iddialarla yarg›land›lar.
2006, TMK'nin yeni düzenlemelerle tekrar güncellendi¤i y›l oldu
(29 Haziran 2006). Güncel TMK'de daha önce para cezas› öngö-
ren maddeler hapis cezas› olarak de¤ifltirilmifl, yay›n durdurma-
n›n önündeki engeller "devlet güvenli¤i" ad›na kald›r›lm›flt›. Yeni
TMK, hapis cezalar›n› art›rmak ve yaymakla kalm›yor, yay›nlarda-
ki cezai sorumlulu¤u kimi durumlarda gazete sahibi ve sorumlu
müdürlerin de ötesinde "yay›n sorumlusu"na kadar geniflletiyor-
du.15 Gazeteciler ve siyasetçiler, süreci, Kürt Sorunu gibi mesele-
lerin tart›fl›lmas›, konuflulmas› ve medyada ifllenmesinin önünde
ciddi bir engel oluflturmas› bak›m›ndan elefltirdiler. Bu elefltiriler
de¤il ama güncellenmifl TMK etkisini çabuk gösterdi; medya çal›-
flanlar› programa konuk ettikleri kifliler nedeniyle dahi TMK'den
daval›k olmaya bafllad›lar ve dava say›lar› 2007'den itibaren git-
tikçe yükselen bir ivmeye kavufltu. Böylece Türkiye'nin "‹fade ve
medya/bas›n özgürlü¤ü" karnesi AKP hükümetinin ikinci befl y›l-
l›k döneminde daha da kötüleflmeye bafll›yordu. 2007 Medya
Gözlem Raporu'na göre, ço¤u gazeteci olmak üzere yaklafl›k 260
kifli düflünce ve ifade özgürlü¤ü kapsam›nda yarg›land›. 

B‹A 2007 y›l› içinde toplam 120 davay› takip etti; bunlardan 82'si
do¤rudan medya çal›flanlar›n› hedef al›yordu. Yaklafl›k 30 gazete-
nin, 11 derginin ve dört yay›nevinin çal›flanlar›na yeri geldikçe
sözünü edece¤imiz ceza maddelerinden dava aç›ld›. Dava konu-
su kurulufllar bu kadarla kalmad›, ayr›ca dört haber ajans›, üç te-
levizyon kanal›, bir radyo istasyonu ve dört internet sitesi çal›flan-
lar› da kendilerini hâkim karfl›s›nda buldular.

2007'de takip edilen davalardan 39'u "hakaret", "kiflilik haklar›na
sald›r›", "iftira"dan idi. Bunlar›n 21'i yerel, 18'i ise ulusal medya-
dand›. Yerellerde davay› açanlar genellikle belediye baflkan›, va-
li, kaymakam, emniyet veya milliyet müdürü gibi merkezi yöne-
timin temsilcileriyle yerel yöneticilerdi. "Hakaret ve iftira" davala-
r› büyük a¤›rl›kla "kötü hizmet", "suça kar›flan devlet görevlileri",
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15 "2006 Medya Gözlem Raporu Bas›n Aç›klamas›" için bkz. bianet.org.
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"resmi kurumlar›n ihmalci uygulamalar›" hakk›nda yap›lan bölge
haberlerinden aç›ld›. Hemen her sene hakk›nda dava aç›lan Mufl
Haber 49 gazetesi 2007'de Mufl Milli E¤itim Müdür Vekili'nin ata-
mas›ndaki bir "usulsüzlük" Söz TV ve Söz gazetesinden iki kifli de
"rüflvet" iddialar›n›n habere dönüfltürmekten dava konusu oldu-
lar. Bingöl Ab›-Hayat gazetesinden davac› olan ise Karl›ova Kay-
makam›'yd›; Kaymakam, gazetede ç›kan "Köylülerden yolsuzluk
iddias›" bafll›kl› haberi "iftira" (TCK 267) iddias›yla yarg›ya tafl›d›.
Al›ngan devlet için 22 Temmuz 2007 genel seçimi öncesi asker-
lerin "Bin Umut Adaylar›"na oy verilmemesi yönünde bask› yap-
t›¤› haberi de "bas›n yoluyla iftira" niteli¤indeydi (D‹HA, 2 fiubat
2008).

Hakaret davalar›n›n bu denli artmas› flunu gösteriyordu: Devlet
görevlileri hukukun s›n›rlar›n› zorlayacak ve yasalar› sürekli ken-
dilerine kalkan yapmakta beis görmeyecek kadar güçlü, buluttan
nem kapacak ölçüde al›ngan ve elefltiriye tahammülsüzdü. Yar›s›
beraatla sonuçlanan bu davalar gazeteciye yönelen sald›r›n›n
haks›zl›¤›n› ortaya koysa da, gazeteci üzerindeki etkisi y›ld›r›c› ve
y›prat›c›yd›. Sürekli tehdit alg›s› alt›nda ifl yapan gazetecilerin,
mesleklerinde yarat›c›l›klar›n›n, özgürlüklerinin, özgünlüklerinin
ve verimliliklerinin azalmas›n› beraberinde getiriyordu.16

"Devlete hakaret" (TCK 301) ile "kifliye hakaret" (TCK 125) aras›n-
daki geçifl mu¤laklaflm›fl ve kolaylaflm›fl gibiydi. "Devleti ve dev-
letin resmi kurumlar›n› alenen afla¤›lamak" (TCK 301) on y›ll›k dö-
nemin tamam›nda Türkiye'nin medya ve fikir dünyas›n› ablukaya
alan maddelerden biri oldu. 2007'de TCK 301 davalar› bir önce-
ki y›la göre neredeyse befl kat artt›; B‹A 2007 Raporu, medyay› he-
def alan toplam 19 TCK 301 davas› kaydetti; 55 kifli bu maddeden
hâkim karfl›s›na ç›kt›. Birçok gazeteci ve siyasetçi bu madde ne-
deniyle a¤›r bedeller ödedi. Hrant Dink'i hedefe dönüfltürmüfl
olan da hakk›nda TCK 301'den aç›lan dava oldu. Dink'e karfl› TCK
301 ve TCK 288 kapsam›nda aç›lan davalar gazetecinin 19 Ocak

16 ‹fade Özgürlü¤ü: ‹lkeler ve Türkiye, ‹letiflim, 2007, s. 53.



2007'de silahl› sald›r› sonucu öldürülmesinin ard›ndan, 22 Mart
2007'de düfltü. A‹HM Türkiye'yi suikasttan haberdar oldu¤u hal-
de harekete geçmemekten dolay› 256 bin 500 liral›k tazminat
ödemeye mahkûm etti (14 Eylül 2010). 

Hem ulusal hem de yerelden pek çok gazeteyi hedef alan bu da-
valar devletin ve iktidar›n afl›r› öz-korumac› tutumunu aç›kça or-
taya koyuyordu. Örne¤in, Recep Akkufl ve As›m Demir adl› kifli-
ler uluslararas› bas›ndan çevrilen iki yaz› nedeniyle Radikal gaze-
tesi hakk›nda TCK 301'den dava aç›lmas› talebiyle suç duyuru-
sunda bulundular (Eylül 2007). Savc›l›k gazetenin yaz›iflleri mü-
dürü Hasan Çakalkurt hakk›nda inceleme bafllatt›.17 Recep Akkufl
daha önce de Agos gazetesi yazarlar› gazeteci Ayd›n Engin, tarih-
çi Taner Akçam, gazetenin sorumlu yaz›iflleri müdürü Arat Dink
ve imtiyaz sahibi Serkis Seropyan, Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu Eflbaflkan› Joost Lagendijk ve Tüm Ermeniler Katoliko-
su Karekin II hakk›nda suç duyurusunda bulunmufltu. Ad›yaman
Gerger F›rat gazetesi sahibi Hac› Bo¤atekin ise "Türkiye yanl›fl
yapt›" bafll›kl› bir köfle yaz›s› nedeni ile TCK 301'den daval›k ol-
du. Bir di¤er yerel bas›n örne¤i ise Demokrat ‹skenderun gazete-
siydi. Gazetedeki "Kürtlerin Önderi al›nd› faflistlere teslim edildi"
bafll›kl› yaz›da Abdullah Öcalan'dan "Kürtlerin önderi" diye söz
edilmesi, "devletin askeri ve emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezyif
etmek" olarak yorumland›. Nokta dergisi 8 fiubat 2007'de güven-
lik uzman› Lale Sar›ibrahimo¤lu ile yapt›¤› "Asker iç güvenlikten
elini çekmeli" bafll›kl› röportaj nedeniyle TCK 301'in alan›na gir-
di. Bir baflka "röportajdan 301 ç›karma" örne¤i ise Tempo dergisi
muhabiri Enis Mazhar Tayman'›n Diyarbak›r Kürd-Der sözcüsü
‹brahim Güçlü ile yapt›¤› görüflmede yafland›; hem Güçlü hem de
Tayman, "Türklü¤ü ve Cumhuriyeti afla¤›lamak" iddias›yla yarg›-
land›. Davaya daha sonra halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik" (TCK
216) maddesi de eklendi. Benzer röportajlar›n Kürt meselesi ile il-
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17 Gazetecilerin çevirdikleri metinler, Robert Fisk'e ait "Ermeni soyk›r›m›n›n yeni ka-
n›tlar›" ve Boston Globe yazar› Jeff Jacoby'nin "Bir daha asla slogan› ne kadar samimi"
bafll›kl› yaz›lar›d›r.
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gili olmas› veya Kürt medyas›nda yer almas› halinde devreye
TMK'nin girdi¤i örnekler de yafland›.

Ayr›ca, 2007'de biri Birgün di¤eri de Çoban Atefli olmak üzere iki
gazeteye de "halk› askerlikten so¤utmaktan" (TCK 318) dava aç›l-
d›. Kendisi de tam bu siyasi dönemecin bafl›nda, 2007 milletveki-
li genel seçimlerinin hemen ertesinde kurulan Taraf gazetesine,
özellikle "Ergenekon" ile ba¤lant›l› haberleri ve ordu ile ilgili bel-
geleri paylaflt›klar› gerekçesiyle 70'in üzerinde TCK 285, 288 ve
329 davalar› aç›ld›. Yeni Asya gazetesine de Dan›fltay sald›r›s› ile
ilgili "Dan›fltay Soruflturmas› Geniflletiliyor" yaz›s›ndan dolay›
TCK 285'ten, "Oyun Geri Tepti" yaz›s›ndan dolay› ise TCK 301 ve
TCK 288'den davalar aç›ld›.

B‹A 2008 Medya Gözlem Raporu'na göre 2008, sald›r›lar, tutuk-
lamalar ve yay›n durdurmalarda oldu¤u gibi, davalar›n say›s›n›n
di¤er tüm y›llara göre aç›kça art›fl gösterdi¤i y›l oldu. B‹A, 2008'de
toplam 198 davay› takip etti, bunlar›n 123'ü do¤rudan medya ça-
l›flanlar›n› hedef al›yordu. 2008'de TCK 301'den 82 kifli yarg›lan-
d›, bunlardan befli mahkûm oldu. 23 kifli ise "halk› kin ve düflman-
l›¤a tahrik"ten san›k olarak yarg›land›. Dördü karikatürist ve 47'si
gazeteci 74 kifli "hakaret" iddias›yla 77 y›l hapis ve 1 milyon 885
bin 500 TL tazminat tehdidiyle karfl› karfl›ya kald›. Toplam 52 ga-
zetenin çal›flan›na afla¤›da aktar›lacak olan ceza maddelerinden
davalar aç›ld›. Gazetelerin yan› s›ra iki radyo istasyonu, iki haber
ajans›, dört televizyon kanal›, sekiz dergi, 10 yay›nevi de yay›nla-
d›klar› haberler, programlar ve kitaplar üzerinden daval›k oldular.
2008'de yerel medyaya yönelik davalar en yüksek rakamlar› gör-
dü; belirtilen toplam 52 gazetenin 30'u yereldendi. "Hakaret", "if-
tira" ve "kiflilik haklar›"na sald›r›dan aç›lan davalar özellikle yerel
medyaya nefes ald›rmad›. Bu dönemde ulusal ve yerel medyaya
"hakaret"ten toplam 51 dava aç›ld›. Ulusalda Taraf, Yeni Asya,
Özgür Gündem, Hürriyet, Radikal, Cumhuriyet, Posta, Birgün,
Zaman, Vatan, Milliyet, Akflam gazeteleri ve daha birçok medya
kuruluflu "hakaret davalar›"nda san›kt›. Yerelden örneklerle de-
vam edelim. 
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Konu Kürt meselesiyse TMK yetmez: 
Daha fazlas› için bkz. TCK!

On y›l›n TMK davalar›n›n büyük a¤›rl›kla Kürt medyas›n› hedef ald›¤›n›
söyledik. Bu do¤rultuda son befl y›l için iki tür say›sallaflma yapt›k; TMK
davalar›n› ve Kürt medyas›n› veya Kürt meselesini (PKK, vs.) konu alan
TCK davalar›n› ayr› ayr› sayd›k. Ortaya ç›kan veriler, Kürt medyas›n›n sa-
dece TMK'den de¤il TCK'nin birçok baflka maddesinden davalarla da
karfl› karfl›ya kald›¤›n› gösterdi. Di¤er taraftan as›l sorun Kürt meselesi
ile ilgili haber yapmakt›; merkez medya da bu nedenle aç›lan davalardan
kurtulamad›. Kürt hareketinin siyasi, aktivist figürleri ile ilgili haber/rö-
portaj yapmak, onlara iliflkin deklarasyonlara yer vermek, Kürt medyas›-
n› haber kayna¤› olarak kullanmak gibi nedenlerle Taraf, Tempo, Nokta,
Birgün, Radikal, Milliyet, Evrensel, Zaman ve daha birçok gazete ve der-
giye davalar aç›ld›. 

B‹A'n›n 2007'de izledi¤i davalardan yaklafl›k 10'u TMK'den aç›lm›fl da-
valard›, toplam 83 kifli "terör" suçlamas›yla hâkim karfl›s›na ç›kt›. Örne-
¤in Milliyet gazetesine Hatip Dicle'nin konuflmas›n› internetten yay›mla-
d›¤› ve Osman Öcalan ile ilgili haber yapt›¤› için TMK'den iki ayr› dava
aç›ld›. PKK'n›n al›koydu¤u er Coflkun K›randi'nin serbest b›rak›lmas› için
giriflimde bulunan ‹nsan Haklar› Heyeti ile birlikte Tunceli'ye giden ve
haber yapan ‹HA, DHA, AA, D‹HA kurulufllar›ndan dokuz gazeteci hakk›n-
da "terör örgütüne destek vermekten" (TMK 7/2) dava aç›ld›. Ayn› y›l
içinde Birgün gazetesi, "M›s›r Çarfl›s›" patlamas› ile ilgili haberde savc›-
n›n ad›n› and›¤› için "terörle mücadelede görev alm›fl kamu görevlileri-
nin hüviyetlerini aç›klamak suretiyle onlar› hedef göstermek" içeri¤ini
tafl›yan TMK 6/1'den daval›k oldu. 

2007 davalar›ndaki konu da¤›l›m›n› takip etti¤imizde flunu gördük: Ko-
nu Kürt meselesi oldu¤unda, yaklafl›k son on y›l›n küresel ve yerel ölçek-
te kendini gösteren "terör" ve "güvenlik" söylemi her zaman devreye
giriyordu; bu do¤rultuda 5237 say›l› TCK'nin pek çok maddesi TMK gibi
ifl gördü. 2007'nin TMK davalar› 10 civar›ndayken, Kürt medyas›n› veya
Kürtleri hedef alan dava say›s› yaklafl›k 25'ti. Örne¤in Dersim'de ‹klim
gazetesi yazar›na, Abdullah Öcalan'dan "Kürt önder" diye söz etti¤i için
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18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111015-15.htm / eriflim:
21.06.2012

TMK'den de¤il, suçu ve suçluyu övmek maddesinden (TCK 215) dava
aç›ld›. Kanal D'de bir programda, canl› yay›nda Kürt oldu¤unu aç›klayan
bir genç ise TCK'nin örgüt üyeli¤inden (TCK 220/8) daval›k oldu. Ülkede
Özgür Gündem'in iki yazar› da "301 Numara", "Lorin-‹yi Baba ‹flbafl›
Yapt›" gibi köfle yaz›lar› nedeniyle TCK 301'den dava edildiler. Hat›rla-
n›rsa 2005'te Az›nl›k Haklar› ve Kültürel Haklar Raporu nedeniyle Bask›n
Oran ve ‹brahim Kabo¤lu hakk›nda da "az›nl›k" tan›m›n›n "üniter devlet
ve milletin bölünmezli¤i"ni tehlikeye düflürdü¤ü gerekçesiyle halk› kin
ve düflmanl›¤a tahrik etmekten" (TCK 216) dava aç›lm›flt›. Ayr›ca D‹HA'
n›n 22 Temmuz 2007 seçimi öncesi yapt›¤› haberde, askerlerin "Bin
Umut Adaylar›"na oy verilmesini engellemeye çal›flt›¤› iddias›, "haber"
de¤il "iftira" olarak yorumland›; Haber Ajans› "iftira"y› düzenleyen TCK
267'den daval›k oldu. Do¤an Haber Ajans› Beytüflflebap muhabiri Emin
Bal'a ise "haber esnas›nda edindi¤i bilgileri ve görüntüleri emniyete
vermemekten", di¤er bir deyiflle "devlet ad›na muhbirlik yapma-
mak"tan dava aç›ld› (TCK 278). ‹nsanlar› muhbirli¤e zorlayan bu yasa
maddesi 15 Ekim 2011'de tamamen kald›r›ld›,18 Emin Bal'›n davas›
2008'de beraatla sonuçland›.

2008'de TMK davalar›n›n say›s› 16'yd›; bir önceki seneye göre yar›dan
fazla artm›flt›. Gündem gazetesi, France-24 TV, Evrensel gazetesi, Doz
Yay›nlar›, Vatan gazetesi, D‹HA, Gerger F›rat gazetesi, Tevn Yay›nlar›, Ye-
dinci Gün gazetesi, Deng Yay›nlar› ve Yeni Dünya ‹çin Ça¤r› dergisine
TMK'nin 6 ve 7. maddelerinden davalar aç›ld›. Örne¤in Evrensel gazete-
si, "PKK deklarasyonunu yay›mlad›¤›" için, Hürriyet gazetesi "Kandil ile
ilgili haber vermek"ten TMK 7/2'den yarg›land›lar. Vatan gazetesi ise,
"M‹T ve Jandarma Genel Komutanl›¤›'na verilen izleme yetkileri"yle ilgi-
li haber yapt›¤› için, "terörle mücadelede görev yapan kamu görevlileri-
ni hedef göstermek"ten (TMK 6/1) daval›k oldu.

Kürt meselesi ile ba¤lant›l› konulara yönelik davalar, 16 TMK davas›na
ek olarak TCK'den da aç›lan davalarla birlikte 2008'de yaklafl›k 40'a
ulaflt›. Bu rakam 2008'e ait toplam 123 medya davas›n›n yaklafl›k üçte
birini oluflturdu; bu 10 y›ll›k sürecin en yüksek rakam›yd›. Di¤er bir de-



yiflle, Kürt meselesi ile ilgili olarak sadece TMK'nin 5, 6, 7. maddeleri
devreye girmedi, ayn› zamanda TCK 314, TCK 301, TCK 220, TCK 215, TCK
216, TCK 222, TCK 257 ve daha birçok baflka madde, Kürtleri hedef ald›.
Bunlar›n yan›nda, 2007 genel seçimleri ve 2009 yerel seçimlerinin ard›n-
dan Kürt siyasetçilere baflka birçok dava ve ceza da ç›kt›; 7 davada
"Kürtçe seçim konuflmas›" ve "halk› Kürtçe selamlamak" gibi gerekçe-
lerle siyasetçiler 2820 say›l› Siyasi Partiler Yasas›'ndan daval›k oldular.
"Türk Devrim Yasalar›"n›n19 belirledi¤i kural ve yasaklar› güvenceye
alan TCK 222'den de davalar aç›ld›; Kürtçe yay›mlanan yay›n ve broflür-
ler, içlerinde Q, W, X gibi harfler geçti¤i için, Türk harfleri kullan›lmas› ile
ilgili kanun hükümlerini ihlal etmekten dava konusu oldular. Bir di¤er
dava maddesi "görevini kötüye kullanmak" (TCK 257) ise "Kürtçe ve
Türkçe d›fl› di¤er dillerde tan›t›m broflürü basan", "Kürtçe dilde hikâye
anlat›m›" ve benzer etkinlikler organize eden belediye baflkanlar›n› he-
def ald›. Bir yandan Türkiye'nin siyasi gündeminde "Kürt aç›l›m›" bir dö-
nemeç olarak dillendirilirken, öte yandan "terör" perspektifi, özelde
medyay› genelde ise tüm toplumu k›skaca ald›. 

2009'un TMK maddeleri 153 davadan 36's›n› oluflturdu; bunlardan 15
kadar› do¤rudan medya çal›flanlar›n› hedef ald›. 2009'da TMK'den aç›-
lan veya sürmekte olan davalar›n içinde Birgün, Milliyet ve Vatan gibi
ulusal gazeteler de vard› fakat bir önceki dönem ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
hedef biraz daha belirginleflmiflti; Günlük, Yüksekova Haber, Azadiya
Welat, Ülkeye Bak›fl, Alternatif gazetesi ve D‹HA haklar›nda defalarca
dava aç›lan Kürt medya kurulufllar›ndan sadece birkaç›. Bir örnekte da-
va konusu olan Azadiya Welat gazetesi satan genç bir gazete da¤›t›mc›-
s›yd›. TMK 7/2'ye konu olan olay ise, da¤›t›mc›n›n gazeteyi "havaya kal-
d›rarak" satmas›yd›. Gazetenin kapa¤›nda Abdullah Öcalan'›n foto¤raf›
vard› ve sat›c›n›n gazeteyi havaya kald›rmas› "terör propagandas›" yap-
mak olarak yorumlanm›flt›.

Kürt meselesi ba¤lam›nda konu takibi yapmaya devam edelim: Konu
olarak Kürt meselesine temas eden medya davalar›n›n say›s› 2009'da
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19 2596 say›l› ve 13/12/1934 tarihli Türk Devrim Yasalar› toplam sekiz kanun madde-
sinden oluflan bir düzenleme. Davalarda sekiz madde içinden özellikle "Türk Harfle-
rinin Kabul ve Tatbiki Hakk›nda Kanun" ve "fiapka ‹ktisas› Hakk›nda Kanun" madde-
leri konu oldu. TCK 222 "Türk Devrim Yasalar›"n› korumaya al›r.
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30'un üstüne ç›kt›; bu ayn› y›l yaklafl›k 15 olan TMK davalar›n›n neredey-
se iki kat›yd›. Örne¤in, haber metni içeri¤inde Q, W, X harfleri geçti¤i
için, Çoban Atefli'ne "devrim yasalar›n›" korumaya alan TCK 222 mad-
desinden dava aç›ld›. 11 yafl›ndaki Mizgin Özbek'in askerlerin silah› ile
ölmesini haberlefltiren Batman'daki toplam alt› yerel gazeteye de
TMK'den de¤il, TCK 301'den dava aç›ld›. Ayn› flekilde, "Keçe Kurdan" ve
"Mihemedo" türkülerini yay›mlad›¤› için Radyo Dünya'ya "suçu ve suç-
luyu övmek" (TCK 215) ve "halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek" (TCK
216) maddelerinden aç›lm›fl olan davalar› asl›nda konu olarak Kürt soru-
nu etraf›nda de¤erlendirmek durumunday›z. D‹HA muhabirlerinden biri-
ne aç›lan dava da bu ba¤lamda dikkat çekici. Haber Ajans›'na 1930'da
yaflanan "Zilan Katliam›" ile ilgili yapt›¤› bir röportajdan dolay› "halk›
kin ve düflmanl›¤a tahrik etmekten" dava aç›ld›. Bir di¤er dava örne¤in-
de iki D‹HA muhabiri Beyo¤lu Dolapdere'de bir eylemi haberlefltirirken
eylemin sorumlular› olarak daval›k oldular; haklar›nda "yasad›fl› göste-
ri s›ras›nda yan›c› madde kullanmak ve kamu mal›na zarar vermekten"
dava aç›ld›. 

Ulusal ölçekte da¤›t›lan Günlük ve Azadiya Welat'›n yan›nda, yaklafl›k 15
yerel Kürt medyas› ve çal›flanlar›na a¤›rl›kla TCK 301, TCK 216, TCK
215'ten çok say›da dava aç›ld›. Say›s›z operasyonla (KCK) ve medya da-
vas›yla karakterize olan 2009 sonunda Demokratik Toplum Partisi (DTP)
kapat›ld›, bu dönem de bir siyasi partinin kapat›lmas›na tan›k olmaktan
kurtulamad›. Devletin sald›r› hedefleri gittikçe daralmay› sürdürdü.
2010'da art›k toplam 161 davan›n 51'i TMK'nin 5, 6 ve 7. maddelerinden-
di, bunlar›n 24'ü ise do¤rudan yay›n kurulufllar›na yönelik davalar oldu.
2009'da 15 olan TMK davalar› say›s› 2010'da neredeyse ikiye katland›.
Taraf, Zaman, D‹HA, Devrimci Demokrasi gazetesi, Birgün gazetesi, Gü-
ney dergisi, Express dergisi, HaberTürk gazetesi, Hürriyet, Milliyet, Ra-
dikal, Günlük, Yeniden Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetesinden
çok say›da medya çal›flan› TMK'den yarg›land›. Kürt sorunu etraf›nda
haber veya yorum yapmak neredeyse bütün ulusal medya kurulufllar›
için can yakar bir hale geldi. Kürt medyas›na yönelik sald›rgan tutum bir
yana, Akit, Zaman ve Gözcü gibi gazeteler de TMK'den daval›k olmaktan
kurtulamad›lar. Öyle ki Kanal D yap›mc›s› Mehmet Ali Birand'a dahi "te-
rör örgütü"nü desteklemekten dava aç›ld›.



Kürt medyas›n›n üzerindeki TMK bask›s›n›n kayg› uyand›r›c› boyutlar›n›
izleyebilmek için, s›rf Azadiya Welat'›n 2010'daki yeni TMK davalar›n›n
say›s›n›n befl, Günlük'ün ise dört oldu¤una dikkat çekmek yeterlidir. Ce-
za maddesine göre de¤il de dava konusuna göre bir say›m yapt›¤›m›zda,
özellikle Kürt meselesi ile ba¤lant›l› davalar›n say›s›n›n daha da artt›¤›-
n› gördük; TMK davalar› 24 iken, konu odakl› say›mda karfl›m›za 36 civa-
r›nda bir tablo ç›kt›. 

Bütün bunlar›n yan›nda, dönemin art›k genifl kapsaml› operasyonlar dö-
nemi oldu¤u ak›lda tutulmal›; KCK davalar›nda a¤›rl›kla TMK maddeleri
ifle koflulurken, Ergenekon ve Balyoz gibi askeri ve ulusalc› yap›lar› he-
define alan davalarda ise TCK 314 daha belirgindi. Fakat asl›nda Kürt me-
selesi ile ba¤lant›l› olup TCK 314'ten aç›lm›fl davalar oldu¤u gibi, "Erge-
nekon" ve benzeri "yap›"lara yönelik de TMK'den aç›lm›fl davalar da yok
de¤il. Dolay›s›yla TCK 314 ile TMK 7/2'nin hedefleri aras›nda kesin bir
ayr›mdan söz edemiyoruz. Ancak "terör" hassasiyetli davalar›n say›s›-
n›n gittikçe artt›¤›n› ve medya davalar›n›n büyük bir bölümünü kapsad›-
¤›n› görebiliyoruz. Nitekim 2011'de aç›lan veya sürmekte olan toplam 95
davadan en az 39'u TMK'dendi. Kürt meselesine yönelik konu takibi yap-
t›¤›m›zda karfl›m›za ç›kan rakam bu sene yaklafl›k 36. TMK davalar›n›n
üzerine Kürt medyas›na yönelik aç›lan TCK 220, 222, 215, 216, 257 vb.
(Örgüt ba¤lant›s›, Kürtçe dili ve alfabesi, PKK ile ilgili haber, yöneticileri
ile röportaj yapmak, devrim yasalar›na muhalefet, görevi kötüye kullan-
mak vs.) davalar› da ekledi¤imizde say›n›n artmam›fl olmas› flafl›rt›c›. Bu-
nun nedeni flu; TMK davalar› son birkaç y›ld›r sadece Kürt meselesi ile il-
gili konular› hedef alm›yor, "Ergenekon", "Balyoz", "Devrimci Karargâh"
ve di¤er "örgüt"davalar› da, TMK 6 ve 7. maddelerinden de yarg›lanabi-
liyor. Bu ba¤lamda "Ergenekon" ve "Balyoz" davalar›ndaki "örgüt ve te-
rör" nedenli dava say›s› yaklafl›k 15. Bu operasyonlarla ilgili medya da-
valar›ndaki ceza maddeleri TCK 314 ve TMK'den baflka TCK 285, TCK 288
ve TCK 220 olarak karfl›m›za ç›kt›. Ayr›ca, bu on y›ll›k süreç içinde kesin-
tisiz biçimde davalar›n› takip etti¤imiz bir konu olarak "MLKP" (At›l›m,
Sanat ve Hayat dergisi, Dayan›flma gazetesi), "MKP" (Devrimci Demok-
rasi gazetesi), "TKP/ML" ve "T‹KKO" örgütüne üyelik davas› (‹flçi Köylü
gazetesi) bu dönemde de TMK davalar› olarak devam etti.
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Kürt sorunu ba¤lam›nda aç›lan medya davalar›n› örnekleyerek devam
edelim. Bu sene içinde s›rf Azadiya Welat ve D‹HA'n›n alt›flar davas› sür-
dü. fiimdiye kadar hep yerel bas›n›n a¤›rl›kla hakaret vb. davalarla karfl›
karfl›ya oldu¤unu söylemifltik. Kürt medyas› bunun d›fl›nda tutulmal›d›r;
onlar hemen her zaman "terör" eksenli davalar›n hedefi oldular. 2011'
de Batman Postas› ve Batman gazetesi, Hawar, Renge Heviya Jine ve Gü-
neydo¤u Express gazetelerine TMK'nin 7/2. maddesinden davalar aç›l-
d›. 

Kimi dava örneklerinde TCK ile TMK birbirine do¤rudan ba¤land›; TCK
220/7 ile TMK 7/2, veya TCK 314/2 ile TMK 7/2 birbirine referansla (yol-
lamayla) birlikte ifl gördü. Örne¤in 19 Ocak 2011'de KCK operasyonlar›n-
da tutuklanan D‹HA muhabiri Sinan Aygül'ün yarg›land›¤› dava "örgüt
üyesi olmak"tan, TCK 314/2 yollamas›yla TMK 5'ti. 28 Ocak 2012'de KCK
operasyonuyla tutuklanan Azadiya Welat gazetesi Mardin temsilcisi
Aziz Tekin de gene TCK 220/6 yollamas›yla TCK 314/2 ve TMK 7/2'den
yarg›lan›yor. D‹HA Batman temsilcisi Erdo¤an Altan ve Diyarbak›r tem-
silcisi Kadri Kaya ise Roj TV ve Denge Mezopotamya Radyosu'na geçtik-
leri haberlerden ötürü, "Örgütün hiyerarflik yap›s›na dahil olmamakla
birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yard›m eden kifli, örgüt üyesi gibi ce-
zaland›r›l›r" (TCK 220/7 ve 314/3 ) yollamas›yla "örgüt üyesi olmak"
(TCK 314/2) ve "örgüt propagandas›"ndan (TMK 7/2) yarg›lan›yor.

Ulusal ve merkez medya pay›na düfleni bu sene de ald›; Radikal, Birgün,
Evrensel ve Taraf gazetelerine "PKK yöneticileri ile röportaj" yapmaktan
davalar aç›ld›. Ergenekon ve di¤er operasyonlarla ilgili bilgi belge ya-
y›mlamak nedeniyle daval›k olan gazeteler aras›nda ise Zaman, Akflam,
Radikal, Taraf ve Vakit gazeteleri vard›. 

Dolay›s›yla, birincisi bu dönemde TMK sadece Kürt meselesini ve Kürt
medyas›n› de¤il, daha genifl bir yay›n kurulufllar› yelpazesini kontrol al-
t›na almaya yöneldi. Buna ba¤l› olarak, haber konular› da sadece Kürt
meselesi ve KCK çerçevesi ile s›n›rl› de¤ildi. Nitekim 2012'ye do¤ru "as-
ker" ve "terör" ba¤lant›s› ile birlikte, davalar ve "terör" kavramlaflt›r-
mas›n›n Türkiye siyasi tarihinde çok daha karmafl›k bir noktaya do¤ru
ilerledi¤ine tan›k olduk. 



Özgür Kocaeli gazetesine "S›rada ne var Baflkan" adl› karikatür
nedeniyle Belediye Baflkan› hakaret davas› açt›. Antalya Son Nok-
ta Dergisi'ne "gerçe¤e ayk›r› beyan" gerekçesiyle tazminat davas›
talebi ise Emniyet müdüründen geldi. Birecik'in Sesi gazetesinde
bir köfle yazar›, polisin halka yönelik kötü muamele iddialar›n›
"Polis misin yoksa A¤a m›?" bafll›kl› yaz›da kaleme ald›¤› için, bir
polis memuru taraf›ndan flikâyet edildi, hakk›nda TCK 125'ten da-
va aç›ld›. fiarköy Belediye Baflkan› ise fiarköy'ün Sesi gazetesinde-
ki "Baflkan Pinokyo ve Dokuz Cüceler" bafll›kl› yaz›dan rahats›z
olmufltu. 

2008'de B‹A'n›n takip etti¤i davalar›n içinde TCK 301'den 36 da-
va var; daval›k olanlar›n içinde sadece medya çal›flanlar› de¤il sa-
natç›lar, siyasetçiler, hukukçular, hatta ö¤renci ve ö¤retmenler de
yer al›yor. Medyaya aç›lm›fl TCK 301 davalar›n›n 2008'deki say›-
s› 18. Radikal, Ülkede Özgür Gündem, Agos, Demokrat ‹skende-
run, Yeni Asya, Günlük Evrensel, Milliyet gazeteleri ve daha bir-
çok yay›n kurulufluna aç›lan davalarda özellikle köfle yaz›lar› he-
defte. Örne¤in Kilis Kent gazetesi yazar›na s›n›r bölgelerindeki
may›n bölgelerinde yaflanan insan ölümlerini konu alan "May›n"
bafll›kl› köfle yaz›s›ndan dolay› dava aç›ld›. Zonguldak Devrek
Bölge Haber gazetesi yaz›iflleri müdürü ‹brahim T›¤ hakk›nda da,
farkl› hükümet dönemlerindeki özellefltirmeleri konu edindi¤i "‹fl-
te Vatan› ve Mallar›n› Satanlar" bafll›kl› yaz›s› nedeniyle TCK
301'den dava aç›lmas› talep edildiyse de dava reddedildi. Ceza-
evi operasyonlar› ile ilgili olarak Nokta dergisi muhabirleri de,
operasyon s›ras›nda Bayrampafla Cezaevi'ndeki kad›n ko¤uflun-
dan sa¤ kurtulan Münevver Köz ile yapt›klar› röportaj nedeniyle
TCK 301'den daval›k oldular. 

2006'da "301 kere Hay›r!" protestolar›na konu olan TCK 301,
Hrant Dink'in öldürülmesinin devam›nda çok say›da sivil toplum
kuruluflu taraf›ndan defalarca protesto edildi. Hükümet fiubat
2007'de maddenin h›zla de¤ifltirilmesi yönünde söz verdi.20 Veri-
len sözden yaklafl›k bir sene sonra gelen "TCK 301'den aç›lacak
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20 ‹fade Özgürlü¤ü: ‹lkeler ve Türkiye, ‹letiflim, 2007, s. 52.
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soruflturma ve davalar› Adalet Bakanl›¤›'n›n iznine ba¤layan" dü-
zenleme (29 Nisan 2008) birçok tart›flmay› da beraberinde getir-
di.21 Yeni düzenleme ile birlikte TCK 301 davalar› say›s› 2009'da
14'e, 2010'da ise dörde düfltü. Ne var ki ilk bak›flta olumlu görü-
nen bu tablo yan›lt›c›yd›. TCK 301 davalar› azalm›flt› ama bu da-
valar bilançosunda bir azalma anlam›na gelmemiflti; çünkü ne
yaz›k ki TCK 301'den boflalan yeri dolduracak çok say›da baflka
TCK ve özellikle de TMK ceza maddesi mevcuttu.

2008'de B‹A'n›n izledi¤i davalarda, medyaya "suç ve suçluyu öv-
mekten" (TCK 215) aç›lan davalar›n say›s› alt›yd›. At›l›m gazetesi-
ne "Deniz Gezmifl, Mahir Çayan ve Hüseyin ‹nan'a iliflkin övücü
ifadeler" kullan›ld›¤› gerekçesiyle TCK 215'ten dava aç›ld›. Bu, bir
dönemin en a¤›r bedelle cezaland›rd›¤›, art›k yaflamayan, popüler
televizyon dizilerine dahi konu olan22 tarihsel ve siyasi kiflilikler
hakk›nda aç›lan tek dava de¤il. 2008'deki 198 davan›n içinde ay-
n› konulu davalar›n say›s› yedi. 68'ler ve 78'ler Vakf›'na, EMEP'e,
hatta bir konuflmas› nedeniyle Kars Halk Meclisi üyesi Mahmut
Al›nak'a da "Deniz Gezmiflleri övgüyle anmalar›" nedeniyle TCK
215'ten dava aç›ld›, bunlar›n baz›lar› ceza ile sonuçland›. Nite-
kim bu tür davalar 2009'da da sürdü, At›l›m gazetesi ayn› neden-
le bir davadan ceza ald›. 

2008'de "Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik" (TCK 216) maddesinden
aç›lan 10 davada, toplam 23 kifli san›k sandalyesine oturdu. 2007'
de alt› olan "yarg›y› etkileme" (TCK 288), "soruflturman›n gizlili¤i-

21 Yeni TCK 301 düzenlemesi ile ilgili olarak Avukat Fikret ‹lkiz, yaz›l› veya sözlü bir
içerikte devlete hakaret olup olmad›¤› de¤erlendirmesinin Adalet Bakanl›¤› tasarrufu-
na teslim edilmifl olmas›n› elefltirdi. Erol Öndero¤lu da, özellikle de Kürt sorunu konu
oldu¤unda, halihaz›rda TCK 301'in yerini alan çok say›da maddenin var oldu¤unu ve
iflletildi¤ini ifade etti (http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/107502-degisiklik-
memnun-etmedi-301in-kalkmasi-zor / eriflim: 5 May›s 2012), Ayr›ca, bundan sonra
neyin devlete yönelik sald›r›, neyin olmad›¤› konusunda bizzat devletin kendi Bakan-
l›¤›'n›n karar verecek olmas› demokrasi ad›na da sorunluydu.
22 2004-2005 tarihleri aras›nda Ça¤an Irmak yönetmenli¤inde Çemberimde Gül Oya,
2006-2008 tarihleri aras›nda Tomris Giritlio¤lu yap›mc›l›¤› ve yönetmenli¤inde Ha-
t›rla Sevgili ve 2009-2010 senelerinde de yine Tomris Giritlio¤lu'nun yap›mc›lar›ndan
oldu¤u Bu Kalp Seni Unutur mu? adl› diziler çekildi. Türkiye'nin yak›n dönem siyasi
tarihini konu alan bu filmlerde, dönemin tarihsel siyasi figürleri de temsil edildi. 



"Pinokyo" Türkiye'de Mutsuz!

Erol Öndero¤lu

Bir varm›fl bir yokmufl, 2005 y›llar›nda bir gazeteci varm›fl, ad› Yakup
Önal'm›fl, Tekirda¤'›n fiarköy ‹lçesi'nde habercilik yaparm›fl. Haftal›k
fiarköy'ün Sesi gazetesini hem ç›kar›r hem de yazarl›¤›n› üstlenirmifl. 

Uzun y›llar yaflad›¤› bölgede devletin ileri gelenlerinin, hükümet yetkili-
lerinin ve bas›n›n temsilcilerinin birbirleriyle kurduklar› iliflkilerini elefl-
tirirmifl; yöneticiler dürüst olmal›lar ki, insanlara örnek olsunlar ve onla-
ra hesap verebilsinler.

Bir gün "böyle gitmez" deyip bunlar› yazmaya karar vermifl. "Çocuklar
nas›l olsa anlar ama ifl büyüklerin anlamas›" diye düflünerek "Büyükle-
re Masallar" yazmak istemifl. Mütevaz› gazetesinde yer verdi¤i masal›
etkileyiciymifl. 

Masal›na "Bir varm›fl bir yokmufl...Ülkenin birinde, deniz kenar›nda bu-
lunan fiarki adl› kasabas›nda Pinokyo adl› bir baflkan varm›fl. Pinok-
yo'nun her karar›na emme basma tulumba gibi onay veren dokuz cüce-
si varm›fl" sözleriyle bafllad›. 

"Bizim baflkan Pinokyo, büyük umutlarla geldi¤i kasabas›nda 'sizi ça-
murdan kurtaraca¤›m' diye sözler vermifl. fiu tarihte yollar›n›z asfalt ola-
cak demifl. Ama gel zaman git zaman k›fl›n çamurdan yak›nan fiarki hal-
k›, yaz›n da s›cak havalarda tozdan pencere açamaz olurmufl. Aylar geç-
mifl, ne yol yap›ld›¤› varm›fl, ne de ses ç›karan. fiarki halk› yaln›zca, bafl-
kan›n biraz daha burnuna bak›p, 'umar›z sözünde durur da burnunun
üzerine çak›l›p düflmez' dermifl. Öte yandan, 'emme basma' cücelerden
bayraki olan üyesi oldu¤u yönetimin halka kiralad›¤› yerlerden bir tane
kiralam›fl, burada terlik merlik satarm›fl. Eski iflini kapad›¤› için halka ve-
rilmesi gereken yeri baflkan Pinokyo'dan cüzi bir rakama kiralam›fl. Bafl-
ka bir cüce e¤lence yeri iflletirmifl. Herkes onu 'f›r›ldak cüce' olarak bilir-
mifl...."

Gazeteci, gazetesinin daha sonraki say›lar›nda insanlar›n masals›z kal-
mamas› için u¤raflm›fl ki, bir fleyler düzelsin; böyle gelmifl, böyle gitme-
sin…

Gelin görün ki, bu masallar belediyeyi yönetenlerin hiç mi hiç hofluna
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gitmemifl. Adalet ve Kalk›nma Partili (AKP) Belediye Baflkan› Can Gürsoy
ile belediye meclis üyelerine Avukat Olcay Yücel ve ‹lyas ‹nanç ile Ercan
Yücel masallarda kastedilenlerin kendileri oldu¤unu savunarak May›s
2006'da mahkemeye baflvurmufllar. Gazetecinin "k›rbaçland›k"tan son-
ra "sürgün" edilmesini istemifller. 

Hatta içlerinde ‹nanç olan, flikâyet dilekçesinde, "116 kilo ve kuyumcu
oldu¤u" için halk aras›nda kendisine "alt›nc›" dendi¤ini, masalda da
kendisinin "6. cüce", "cüce", "iri gövdeli" ve "göbe¤i önden giden" ola-
rak tarif edildi¤ini ileri sürdü. Hepsi birlikte, "Kastedilen biziz, bize ha-
karet var; davac›y›z," demifller.

Gelmifl zaman, gitmifl zaman, iki bin gün geçmifl. Gazeteci, mahkemeyi
aksatmamaya ve derdini anlatmaya çal›fl›rm›fl. "Gazeteci oldu¤uma gö-
re benim de birazc›k elefltirmeye hakk›m var! Benimkisi masal, kimseye
hakaret etmedim," diyerek kendisini savunmaya çal›fl›yormufl. 

Bafllarda Cumhuriyet Savc›s›, Önal için 30 gün boyunca adli kontrol al-
t›nda tutulmas›n› ve mahkemeden gazetede bir daha masal ç›kmamas›-
n› bile istemifl. Bereket, o dönem görev yapan hâkim bu talebi reddet-
mifl. 

Yaz› yay›mlanal› alt› y›l olmufl. Ancak aradan geçen onca zaman, gazete-
cinin yorulmas›na ve y›pranmas›na neden olmufl. Davac›lar taraf›, "Bun-
da karar veremeyecek ne var? Davay› bitirin, mahkûm edin gazeteciyi!"
diye mahkemeye yüklenirmifl. Bir hâkim geliyor, bir hâkim gidiyormufl. 

Mahkeme ne davay› bitiriyormufl ne de Önal'› mahkûm ediyormufl. Anla-
fl›lan gazeteciyi beraat ettirmek de cesaret ifliymifl. Dava sürekli bir ta-
rihten bir tarihe erteleniyormufl. Önal'›n çilesi de bir türlü son bulmuyor-
mufl.

Bu arada, sokaktaki insanlar Önal ile her karfl›laflt›klar›nda, yolsuzluk,
h›rs›zl›k kulaklar›na ne geliyorsa anlat›yorlarm›fl, "Ama ne olur ad›m›z›
yazma," demeden de edemiyorlarm›fl. Çekince ve korku içinde yafl›yor-
larm›fl. Gazeteci de, zaman zaman "Ne yapsam, bir masal daha m› yaz-
sam acaba?" diye kendi kendisine sormadan edemiyormufl.

Derken ilçeden AKP gitmifl, CHP gelmifl. fiarköylüler, "Bir de böyle dene-
yelim," demifller. Do¤ru bildiklerini yazmaya devam eden gazeteciyse
mesle¤i için endifleliymifl. Nas›l endiflelenmesin ki?! 



ni engelleme" (TCK 285) ve "gizli belge yay›mlama" (TCK 329) da-
valar›, 2008'de iki kattan fazla artt›, 13'e yükseldi. "Büyükan›t da
hedefti" (28 Mart 2008) yaz›s›ndan dolay› Taraf gazetesi yazar›
Ahmet Altan'a her iki maddeden de dava aç›ld›. Öte yandan Bü-
yükan›t ise "iftira" ve TCK 288 gerekçesiyle Fikri Sa¤lar'a dava aç›l-
mas›n› talep etti, dava düfltü. Baflbakanl›k Takip Kurulu'nun "Hiz-
bullah Örgütü'ne yönelik mücadele stratejisi"ni haberlefltiren Ra-
dikal gazetesi muhabirine ve Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkeme-
si'nin Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Milli ‹stihbarat Teflkilat› (M‹T) ve
Jandarma Genel Komutanl›¤›'na verdi¤i izleme yetkileriyle ilgili
haber yapan Vatan gazetesinin iki muhabirine de ayn› maddeden
davalar aç›ld›. Da¤l›ca bask›n›nda PKK taraf›ndan kaç›r›l›p iade
edilen sekiz askerin aileleri ile görüflen Günlük Evrensel gazetesi-
nin iki muhabiri ise "kovuflturmay› etkilemeye teflebbüs"ten yarg›-
land›¤› davada beraat etti.
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11 A¤ustos 2010'da CHP'li Belediye Meclis üyesi ve fiarköy Atatürkçü
Düflünce Derne¤i Baflkan› Ali Bayraktar'›n eflini dövmekten mahkûm ol-
du¤unu yaz›nca gazeteci tehdit edilmifl. Bayraktar, belediye toplant›s›n-
da karfl›laflt›¤› gazeteciye, "Elinde kalem var diye her fleyi yazar›m diyen
bu terbiyesize gün gelir elindeki kalem bir yerine batar. Bu gazeteciye
bir gün öyle bir nokta konulur ki neyin ne oldu¤unu anlar," demifl. 

Bayraktar'›n derdi "Eflini Döven CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mahkûm
oldu" haberinde kendi ad›na yer verilmesi de¤il, partisinin ad›n›n kar›fl-
t›r›lmas›ym›fl… Akabinde, gizli oturum karar› al›narak gazeteci toplant›-
dan kovulmufl. 

Kovulsa da, Bayraktar ile mahkemelik de olsa gazeteciye halk daima gü-
venirmifl. Gazete, dokuz y›l› geride b›rakm›fl. ‹nsanlar, aç›k sözle dile ge-
tirmedikleri konular›, aç›kça mücadele edemedikleri meseleleri gazete-
ci anlat›r, tembihlerlermifl; "Yaz, ama ne olur ad›m›z› yazma!"

Bir gün bir trafik kazas›n› haberlefltirmek isterken kaza geçiren otobü-
sün floför ve muavini Önal'› darp etmifller. Gazeteci, uzun süre bel a¤r›-
lar›yla yaflamak zorunda kalm›fl. 
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Daha önce de belirtildi¤i üzere dava kategorilerinde art›fl yaflan-
d›. "Halk› askerlikten so¤utmak" (TCK 318) maddesinden medya
çal›flanlar›na aç›lan davalar 2007'de iki iken 2008'de alt›ya yük-
seldi. Radikal gazetesinden "fiimdi Vicdani Ret", Leman dergisin-
den "Askerden dönmek güzeldir" bafll›kl› yaz›lar ve Birgün gaze-
tesinden "Savafl›n insan kaynaklar›n› kurutal›m" bafll›kl› söylefli
TCK 318'i harekete geçiren temalardan sadece birkaç› oldu. Ço-
ban Atefli gazetesi 2008'de de özellikle TCK 318'in hedefi olmay›
sürdürdü, hatta gazeteye bir de TCK 216'dan dava aç›ld›.

2009 TMK'den en az dokuz gazetenin ve Demokratik Toplum
Partisi'nin (DTP) kapat›ld›¤› y›l oldu. B‹A'ya göre bu sene toplam
323 kifli, ifade özgürlü¤ü kapsam›nda yarg›land›; bunlar›n 123'ü
gazeteciydi. 23 kifli 58 y›l hapis ve 9 bin 740 TL para cezas›na
mahkûm oldu; 101 kifli, "kiflilik haklar›na sald›r›"dan 98 y›l hapis

Ancak onunla yerel halk aras›ndaki bu gizli sevgi hep sürüp gitmifl. Ga-
zeteciyse, aç›k sözlülü¤ünü hiç yitirmemifl. Ancak halk›n sevgisi ve ilgi-
sini korkmadan, hep aç›k yüreklilikle ifade etmesinden yanaym›fl. Ken-
disini yaln›z hissetti¤i zamanlar çok olurmufl. Bu dünya böyle gelmifl
ama böyle gitmemeliydi. Gazeteci do¤ru bildi¤ini yaz›p durmufl. 

Gelin görün ki, bir gün mahkeme onu, büyükler için masallar anlatt› di-
ye, uzun y›llar sonra "k›rbaç"a ve "zindan"a mahkûm etti. Anlafl›lan du-
ruflmalar› erteleye erteleye davay› uzatan mahkeme daha fazla dayana-
mam›fl. Gazetecinin bir de yetkililerin kontrolü alt›nda tutulmas›na karar
verilmifl. 

Masallar›n mahkûm oldu¤u bir ülkede yaflamak gazetecinin çok gücüne
gitse de, daha hoflgörülü bir toplumda yaflama ümidini yitirmeden mes-
le¤ini ve insanlar› çok sevdi¤i için ifline devam etmeye karar vermifl. 

‹nsanlar›n gözü, olmadan nas›l aç›lacakt› ki? 

Hem onun anlataca¤› daha pek çok hikâyesi vard›!



ve toplam 1 milyon 408 bin 680 TL tazminat talebiyle yarg›land›.
Devletin fliddete kay›ts›zl›¤› gazeteci Cihan Hay›rsevener'in ölü-
müne yol açt›. 

B‹A'n›n yak›ndan takip etti¤i toplam 153 davadan 81'i medya ça-
l›flanlar›n› hedef al›yordu. Yaklafl›k 45 gazeteye çeflitli nedenlerle
davalar aç›ld›, bunlar›n 19'u ulusal bas›ndan, 26's› ise yerel ba-
s›ndand›. Ayr›ca üç dergi, iki radyo istasyonu, bir televizyon ka-
nal›, bir haber ajans›, alt› yay›nevi ve dört internet haber sitesi de
yapt›klar› haber veya programlar nedeniyle daval›k oldular.

2009'da toplam 46 hakaret davas›ndan yaklafl›k 27'si medya ça-
l›flanlar›na yönelikti. "Hakaret" davalar›n›n öznesi a¤›rl›kla ulusal
bas›n oldu. Radikal, Taraf, Yeni Asya, Birgün gazeteleri ve NTV te-
levizyonuna birden fazla say›da hakaret veya kiflilik haklar›na sal-
d›r›dan tazminat davalar› aç›ld›. NTV, Hrant Dink cinayeti san›¤›
Erhan Tuncel ile istihbaratç› polis Muhittin Zenit aras›ndaki tele-
fon görüflmesini haberlefltirdi¤i için Zenit'in talebiyle tazminat
davas› ile karfl› karfl›ya kald›. Tuncel ile konuflmas›nda "Direkt ka-
faya s›km›fllar… Kaçmayacakt› bu kaçt›" sözleri ile gündeme otu-
ran Zenit'in tazminat talebi önce k›smen kabul edildi, daha sonra
Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi karar› bozdu. Muhittin Zenit bu dava
ile yetinmedi, dönemin ‹stihbarat Daire Baflkan› Ramazan Akyü-
rek, ‹stihbarat fiube Müdürü Fatih Sar› ve ‹stanbul Emniyet Müdür
Yard›mc›s› Ali Fuat Y›lmazer ile birlikte Nedim fiener'den de flikâ-
yetçi oldu. Söz konusu flikâyette, yazar›n Dink Cinayeti ve ‹stih-
barat Yalanlar› adl› kitab›nda bu kiflileri Ergenekon'a hedef göster-
di¤i iddia edildi (TMK 6/1). Zenit'in içinde yer ald›¤› bir di¤er da-
va ise bianet'in site yetkilisi Nadire Mater'i hedef ald›; bu defa da-
va maddeleri "devletin güvenli¤ine iliflkin belgelere yer vermek"
(TCK 326) ve "adli yarg›lamay› etkilemeye teflebbüs etmek"ti (TCK
288). Dava takipsizlikle sonuçland›. 

Hrant Dink cinayetiyle ba¤lant›l› yorumlanabilecek bir di¤er da-
va, Radikal yazar› Perihan Ma¤den'in "Feci fiahsi Yaz›" bafll›kl›
köfle yaz›s› hakk›ndayd›. Türkücü ‹smail Türüt'ün Hrant Dink'in
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öldürülmesinin hemen ard›ndan yapt›¤› "Plan Yapmay›n Plan" ad-
l› flark›s›n› konu alan yaz›, Arif fiirin ve ‹smail Türüt taraf›ndan TCK
125 kapsam›nda yarg›ya tafl›nd›. Asl›nda Türüt ile fiirin'e yapt›k-
lar› flark›dan dolay› "suçu ve suçluyu övmek"ten ve "halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik etmekten" dava aç›lm›fl, hatta flark›n›n Youtu-
be'daki klibi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin karar›yla eriflime kapa-
t›lm›flt›.23 Ma¤den kendisine aç›lan davan›n bu dava ile birlefltiril-
mesini istedi fakat iste¤i dikkate al›nmad›. Ma¤den'in davas› ceza
ile sonuçlan›rken, ‹smail Türüt ve Arif fiirin, ›rkç› ve ayr›mc› flark›-
lar›ndan dolay› kendilerine aç›lan davada beraat ettiler. Giderek
yarg›n›n "hukuk" ve " adalet" ad›na de¤il siyasi iktidar ad›na karar
verdi¤i görüflü yayg›nl›k kazanmaya bafllad›. 

2008'deki TCK 301 düzenlemesi bu y›l etkisini gösterdi; 2009'da
"devleti tahkir ve tezyif" davalar›n›n say›s› 14'e düfltü. Aram Ya-
y›nlar›'na, Radyo Dünya'ya ve Günlük Evrensel, Demokrat ‹sken-
derun, Al›nteri, Yeniden Özgür Gündem, Vakit gazetelerine ayn›
maddeden aç›lan davalar sürdü. Taraf gazetesinin de "devletin as-
kerlerini tahkir ve tezyif"ten aç›lm›fl, biri "Bekar Askerler" yaz›s›n-
dan dolay› Orhan Miro¤lu'na, di¤eri ise "askeri küçük düflürücü"
ifadeler kulland›klar› iddias›yla Emrullah Uslu ve Önder Aytaç'a
yönelik olmak üzere iki davas› vard›. Bu y›l bir de trajikomik bir
dava gündeme geldi. Alkollü oldu¤u iddia edilen bir flahs›n "Ben
sizin de, devletin de a..." sözleri "Cumhuriyeti alenen afla¤›lamak"
tan TCK 301'lik oldu. Mahkemenin verdi¤i ilk beraat karar›n› bo-
zan Yarg›tay san›¤›n "devleti sinkaf etme" nedeniyle üç y›la kadar
hapisle yarg›lanmas› istedi. 2009'da tam alt› y›l sonra bir de bera-
at karar› geldi: Radyo Dünya'n›n yetkilisi Sabri Ejder Öziç, Mec-
liste Irak Savafl› ile ilgili 1 Mart tezkeresi görüflmesi s›ras›nda
(2003), "Terör eylemlerine asker gönderme, asker bulundurma,
e¤er öyle bir meclisten al›nacaksa, bu meclis teröristtir" dedi¤i
için yarg›land›¤› TCK 159 davas›ndan beraat etti.

23 Bkz. http://bianet.org/bianet/toplum/110652-plan-yapmayin-plan-klibine-dava-
16-aralika-kaldi / eriflim: 12.06.2012. Perihan Ma¤den'e daha sonra aç›lan dava s›ra-
s›nda Türüt ve fiirin hakk›ndaki dava hâlâ sürmekteydi. 



2009 B‹A Medya Gözlem Raporu'na göre medyaya "halk› kin ve
düflmanl›¤a tahrik etmekten" (TCK 216) dört ve "suçu ve suçluyu
övmekten" (TCK 215) dolay› alt› dava aç›ld›. Bu maddeler Kürt
medyas› yan›nda sol ve sosyalist medyay› da hedef ald›lar. Örne-
¤in "MLKP örgütü" davalar› dolay›s›yla hedefe dönüflen At›l›m ga-
zetesine karfl› aç›lan davalar bu y›l da devam etti. Bu y›l "yarg›y›
etkileme" (TCK 288), "soruflturman›n gizlili¤ini ihlal" (TCK 285) ve
"gizli belge yay›mlama" (TCK 329) gibi maddelerden aç›lan ve sü-
ren davalar›n say›s› 15 civar›ndayd›. 

Taraf gazetesi "Ergenekon" operasyonlar› ve yarg›lamalar›, "Ordu"
ve "askeri operasyonlar" hakk›ndaki haberleri TCK 288-285-329'a
muhalefetten aç›lan davalar›n bafll›ca öznesiydi. "Malatya Zirve
Yay›nevi Katliam›"yla ilgili bir haber ise hem Star gazetesine hem
de Aktifhaber.com sitesine TCK 285'den mahkûmiyet getirdi. Ba-
kanl›k verilerine göre Nisan 2009'a kadar gazete, muhabir, köfle
yazar› ve gazete yöneticisine TCK'nin 285. maddede düzenlenen
"gizlili¤in ihlali" ve 288. maddede düzenlenen "adil yarg›lamay›
etkilemeye teflebbüs"ten 2 bin 407 soruflturma aç›ld›. Bu say›n›n
farkl› tarihlerde 4 bine yaklaflt›¤› ifade ediliyor.24 2009'da TCK
318'den aç›lan toplam alt› davadan ikisi medyaya yöneldi. He-
defler tan›d›kt›; Çoban Atefli ve vicdani retçi Mehmet Ali Avc›'n›n
"Türk askeri olmay› reddediyorum" bafll›kl› yaz›s›na yer vermifl
olan Alternatif gazetesi.

2010'da B‹A Medya Gözlem Raporu 161 davay› izledi. Bu dava-
lar›n 104'ü gazetecilere yönelikti. Bas›n davalar›nda, Temmuz
2007 genel seçimleri sonras›, 2008'de aç›k bir art›fl yaflanm›flt›.
Benzer türde bir art›fl, Mart 2009 yerel seçimlerini izleyen 2010'
da da kendini gösterdi. 

Toplam 220 kiflinin düflünce ve ifade özgürlü¤ü kapsam›nda
mahkemeye ç›kt›¤› bu dönemde 33 haberci haberleri nedeniyle
TMK'den yarg›land›, davalar neticesinde gazetecilere toplam 365
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24 Bkz. B‹A 2009 Medya Gözlem Raporu. http://www.bianet.org/files/doc_files/000/
000/106/original/biarapor_2009.html
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y›l 3 ay hapis ve 49 bin 200 TL idari para cezas› verildi. 2010'da
hapis gazetecilerin say›s› 30'du. 28'i ulusal, 23'ü ise yerel olmak
üzere toplam 51 medya kuruluflunun çal›flanlar›na çeflitli madde-
lerden dava aç›ld›. Ayr›ca dört dergi, iki televizyon kanal›, iki ha-
ber ajans›, üç yay›nevi ve dört internet sitesi de haklar›nda aç›lan
davalarla karfl› karfl›ya kald›lar. 

"Hakaret", "iftira" ve "kiflilik haklar›na sald›r›" konulu davalar›n
104 medya davas› içindeki pay› 48, bunun 12'si yerel bas›na yö-
nelikti. Di¤er bir ifadeyle bu dönemde de "hakaret davalar›" as›l
olarak merkez medya habercilerine karfl› aç›ld›. Taraf gazetesi
2010'da hakk›nda çeflitli ceza maddelerinden aç›lan 44 davayla
bafl› çekti. Gazeteye CHP ‹zmir Milletvekili Canan Ar›tman'a "›rk-
ç›, faflist" demekten ve bir yaz›da "Faflist ‹zmir" ifadesini kullan-
maktan dolay› "hakaret" davalar› aç›ld›. Ahmet Altan ve Yasemin
Çongar da "Yarg›çlar" bafll›kl› yaz›lar›ndan dolay› hem "hakaret"
hem de "suçluyu övmek" kapsam›nda daval›k oldular. 

Sabah gazetesinden Nazl› Il›cak, Ergenekon davas› tutuklu san›k-
lar›ndan Hasan Atilla U¤ur'a "bas›n yoluyla hakaret etti¤i" gerek-
çesiyle ve I. A¤›r Ceza Mahkemesi Baflkan› Osman Kaçmaz'a "ifl-
güzar" demesinin sonucunda, iki defa "hakaret"ten dava konusu
oldu ve ceza ald›. Yeni Asya gazetesinden bir çizere de Osman
Kaçmaz hakk›ndaki bir karikatürü nedeni ile tazminat davas› aç›l-
d›. 2010'da ulusal medyaya yönelik hakaret davalar› bitip tüken-
mek bilmedi, Cumhuriyet gazetesinden Cüneyt Arcayürek "Fet-
hullah Gülen Mikrobu" bafll›kl› yaz›dan daval›k olurken, Birgün
gazetesi yazar› Fikri Sa¤lar'a ise eski genelkurmay baflkanlar›ndan
Yaflar Büyükan›t "hakaret" davas› açt›. Radikal gazetesinden ‹sma-
il Saymaz'a "Ergenekon'da aflk oyunu" ve "Ergenekon Savc›s› hâ-
kimi de dinledi" bafll›kl› haberlerinden dolay› hem "hakaret", hem
de "yarg›y› etkilemeye teflebbüs" (TCK 288) ve "soruflturman›n giz-
lili¤ini ihlal" (TCK 285) maddelerinden davalar geldi. Bu dönem-
de davalar daha karmafl›k ve çetrefil bir süreç olarak yafland›; bir
gazeteciye ayn› haberinden dolay› birkaç ceza maddesinden bir-
den dava aç›lmas›n›n örnekleri ço¤ald›.



"Hakaret" davalar› ile ilgili olarak yerel medyadan birkaç vaka an-
madan geçmeyelim. Zira 2010, yerele aç›lan birçok hakaret da-
vas›n›n gazeteciler aleyhinde sonuçland›¤› bir y›l oldu. Örne¤in
Gerger F›rat gazetesinin sahibi Hac› Bo¤atekin'e, yapt›¤› haberler
nedeniyle TCK 301, TMK 7/2, TCK 125. maddelerinden birçok de-
fa dava aç›ld›; bunlar›n içinde Fethullah Gülen'i konu alan haber-
lerle ilgili iki dava 2010'da ceza ile sonuçland›. Yazar ceza ald›-
¤› "Feto ve Apo" bafll›kl› yaz›s›nda, Gülen'i "PKK'den daha tehli-
keli" olarak de¤erlendiriyordu. De¤iflim ve Gerçek (Silivri) gaze-
teleri Belediye Baflkan› hakk›ndaki usulsüzlük haberleri nedeniy-
le hakaret davas›ndan ceza al›rken, Güne Bak›fl gazetesi de savc›-
larla ilgili yapt›¤› bir haber hakk›nda aç›lan "hakaret" davas›n›
kaybetti. Mufl Haber 49, Afyon Emirda¤, Gaziantep Hâkimiyet,
Simav'›n Sesi, Çine U¤ur, fiarköy'ün Sesi yerel gazetelerine aç›lan
davalar bu y›l içinde de devam etti. 

TCK 301 ile ilgili Nisan 2008 düzenlemesinin aç›k ve görünür so-
nucu olarak bu sene "devleti ve kurumlar›n› tahkir ve tezyif" (TCK
301) davalar› yediye düfltü; bunun dördü medya davas›yd›. Taraf
gazetesi yazar› Rasim Ozan Kütahyal›'ya "Ya alçaks›n›z ya da sa-
lak" bafll›kl› bir köfle yaz›s› nedeni ile dava aç›ld›. Agos gazetesin-
den iki yazar›n "Bu bir soyk›r›md›r" bafll›kl› yaz›s› da gene TCK
301'e tak›ld›. Al›nteri gazetesi "TBMM'ye hakaret" gerekçesiyle
ayn› maddeden daval›kken, Demokrat ‹skenderun gazetesi sahibi
Ersen Korkmaz'›n 2002'de "Askeri ve emniyet kuvvetlerini tahkir
ve tezyif" (eski TCK 159) gerekçesiyle aç›lm›fl olan davas› sekiz y›l
sonra zaman afl›m›na u¤rad›.

Her dönemde dikkatle izlemeye çal›flt›¤›m›z TCK 285, TCK 288 ve
TCK 329. maddelerden B‹A, 2010'da 14 civar›nda davay› takip et-
ti. TMK ve TCK örgüt maddelerinden sonra, yeni dönemin öne ç›-
kan di¤er ceza maddeleri "yarg›y› etkileme" (TCK 288) ve "sorufl-
turman›n gizlili¤ini ihlal" (TCK 285) maddeleri oldu. TCK 301'in
koflullar›n›n de¤iflmesiyle birlikte devlet bu ceza maddeleriyle
kendini korumaya yöneldi. Akflam, Radikal, Star, Vakit, Taraf ga-
zetesi yazarlar›, özellikle Ergenekon, Balyoz, Devrimci Karargâh
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ve benzeri konulardaki haberleri nedeniyle s›kl›kla bu maddeler-
den davalarla karfl› karfl›ya kald›lar. 

Bunlar›n yan›nda, daha önce de belirtildi¤i gibi TCK 216, 215,
220, 314 ve benzeri düzenlemeler adeta tam da Kürt medyas› ve-
ya Kürt sorunu üzerine yaz›lan/yaz›lacak ve konuflulan/konuflula-
cak durumlar için gibiydi. Devletin kendini koruma refleksi karfl›-
s›nda ne TCK ne de TMK tek bafl›na yeterliydi; art›k iki yasan›n it-
tifak› ile karakterize olan bir sald›r› formu devredeydi. 

B‹A 2011 Medya Gözlem Raporu'na bak›ld›¤›nda son on y›l›n ac›
meyvelerini aç›kça görebiliyoruz. 2011 toplu KCK operasyonlar›-
n›n, gözalt›lar›n ve kitlesel tutuklamalar›n y›l› oldu; toplam 93 ki-
fli için 1735 y›l hapis ve 66 bin 946 TL para cezas› istendi. 2010'
da 30 olan hapis gazeteci say›s› bir y›lda üç kattan daha fazla yük-
selifl gösterdi, 104'e ç›kt›. TMK davalar› ile birlikte Kürt medyas›
topyekûn sald›r› ile karfl› karfl›ya kald›; tutuklanan gazetecilerin
60'› "Kürdistan Topluluklar Birli¤i-Türkiye" (KCK), "PKK" ve "DYG"
operasyonlar›ndan hapse girdi. D‹HA'dan 26, Azadiya Welat'dan
12 ve Özgür Gündem'den ise 11 gazeteci hapiste. Ayr›ca, içeri-
deki gazetecilerden 16's› "Ergenekon", sekizi "Devrimci Halk Kur-
tulufl Partisi-Cephesi" (DHKP-C), alt›s› "Marksist Leninist Komünist
Partisi" (MLKP), üçü "Devrimci Karargâh" davalar›ndan al›nm›fl ga-
zetecilerdi. 104 hapis gazeteciden 43'ü 31 Aral›k 2011 itibariyle
henüz iddianameleri aç›klanmad›¤› için ne tür iddialarla tutul-
duklar›n› bile net olarak bilmeden ilk duruflma gününü bekliyor-
lard›. 

2011 B‹A Medya Gözlem Raporu'na göre bu sene içinde yaklafl›k
140 dava takip edildi. Bunlardan 95 kadar› gazetecilere aç›lm›fl
davalard›. Bu süreçte toplam 37 yay›n organ› çal›flanlar› bir veya
birden çok ceza maddesinden dava talebiyle hâkim karfl›s›na ç›k-
t›. Söz konusu 37 yay›n organ›ndan yaklafl›k 20'si yerel gazeteler-
den olufluyordu. Bizim Kocaeli, Vira Karadeniz, K›rflehir Postas›
gazeteleri hariç, geri kalan yerel bas›n unsurlar›n›n tamam› Kürt
Medyas› ve/veya sol/sosyalist bas›na aitti. Daha önceki y›llarda
dava aç›lan yay›n kurulufllar› aras›nda baflka haber ajanslar›n›n da



ad› yer al›rken bu y›l sadece D‹HA çal›flanlar›na yönelik davalar
aç›ld›.

Yaklafl›k 95 davan›n 33'ü "hakaret", "iftira", "kiflilik hakk›na sald›-
r›"dan geldi. Bu dönemdeki "hakaret davalar›"n›n önemli bir k›s-
m› internet sitelerinden aktar›lan haberler nedeniyle aç›ld›. Örne-
¤in bir mahkeme üyesine ve bir askere hakaret gerekçesiyle Ha-
bervaktim'in sahibi ve editörüne, Beyazgazete internet sitesi sahi-
bi ve editörüne, Aktifhaber editörü ve Aktifkulis'in sahibine olmak
üzere, bir defada toplam alt› kifli "hakaret"ten daval›k oldu. Bir di-
¤er dikkat çekici örnek olarak bianet'e aç›lan dava an›lmal›. 19
Aral›k 2000 "Hayata Dönüfl Operasyonu" katliam› s›ras›nda Ceza
ve Tevkif Evleri Genel Müdürü olan Ali Suat Ertosun, 31 Temmuz
2009'da bianet'te ç›kan "Ali Suat Ertosun'un Yeri HSYK Koltu¤u
De¤il San›k Sandalyesidir" yaz›s›ndan dolay› bianet sitesi koordi-
natörü Ertu¤rul Kürkçü'ye tazminat davas› açt›. Ertosun ayn› ge-
rekçeyle ÇHD'nin iki yetkilisine de (Taylan Tanay ve Selçuk Ko-
za¤açl›) dava açm›fl, Koza¤açl›'n›n davas› beraatla sonuçlanm›fl-
t›. Ertosun'un Kürkçü'den talep etti¤i tazminat da Ankara 9. Sulh
Ceza Mahkemesi'nce 13 Nisan 2011'de ret edildi. Ayr›ca Ekfli
Sözlük ve Savaflkarfl›tlar› sitelerinin yetkililerine de yay›n yoluyla
hakaretten dolay› davalar aç›ld›. 

Yerele yönelen davalarda bir kez daha Ad›yaman Gerger F›rat ga-
zetesinden Hac› Bo¤atekin karfl›m›za ç›k›yor; bu kez davac› "sen
halk›m›z›n hizmetkâr›s›n" cümlesindeki hizmetkâr sözcü¤ünden
rahats›z olan AKP Milletvekili Dengir Mir Mehmet F›rat. Vira Ka-
radeniz gazetesi imtiyaz sahibi hakk›nda ise, Kürt sorununun çö-
zümü için "Kürt kuma" önerisini aç›klayan AKP'li Rize Belediye
Baflkan›'n› "Kürtleri Kocas›z, Rizelileri Susuz B›rakt›" yaz›s› ile
elefltirdi¤i için dava aç›ld›; gazeteci ceza ald›, hükmün aç›klan-
mas› geri b›rak›ld›. Devrek Bölge Haber, Bizim Kocaeli, K›rflehir
Postas› gazeteleri hakk›nda da benzer türde davalar aç›ld›.

Bu dönemde Radikal, Sabah, Hürriyet, Taraf, Vatan, Cumhuriyet
ve Milliyet gibi ulusal gazeteler de s›k s›k "hakaret" davalar› ile kar-
fl› karfl›ya kald›lar. Taraf gazetesinin say›s›z davas› yan›nda "haka-
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ret" davalar›, ayr›ca Nazl› Il›cak'›n emekli Albay Atilla U¤ur'u he-
def ald›¤› iddia edilen davas› bu dönemde de devam etti. 

2011'de TCK 301'den yeni dava aç›lmad›, fakat Türkiye'nin gene-
linde ve bas›na yönelik davalar›n toplam görünümünde bir azal-
ma olmad›¤› da ortadayd›. Çünkü TCK'de, 301 olmad›¤›nda dev-
reye sokabilece¤i birçok baflka k›s›tlay›c› madde vard›. TCK 301
ile ilgili olarak 2007'de aç›lm›fl olup hâlâ sürmekte olan, art›k sim-
gesel bir nitelik kazanm›fl bir davay› anal›m. Temel Demirer hak-
k›nda 20 Ocak 2007'de Hrant Dink'in öldürülmesini protesto
gösterisinde "Bu ülkede Ermeni soyk›r›m› olmufltur" demekten An-
kara Emniyet Güvenlik fiube Müdürlü¤ü'nün suç duyurusuyla da-
va aç›lm›flt›. "Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen afla¤›lad›¤›" (TCK
301) ve "halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik" etti¤i (TCK 216) iddias›y-

25 Bu bilgiler Ekfli Sözlük'ün avukat› Baflak Purut ile e-posta yoluyla yapt›¤›-
m›z görüflmeler sonucu derlendi.

Ekfli Sözlük Davalar›25

2005'den bu yana Ekfli Sözlük aleyhine, ortalama 40 farkl› dosya-
dan soruflturma bafllat›ld›, bunlardan yüzde 5'i hakk›nda dava
aç›ld›. Aç›lan ceza davalar›n›n tamam› beraat karar›yla sonuçlan-
d›. 

Ayr›ca "tazminat" ve içeri¤in yay›ndan ç›kart›lmas› gibi taleplerle
yaklafl›k 50 farkl› dosyadan Ekfli Sözlük aleyhine dava talebi gel-
di. Dava taleplerinin ve suç duyurular›n›n gerekçeleri genellikle
kiflilik haklar›na sald›r›n›n önlenmesi ve ticari itibar›n zedelenme-
si oldu. 

Siteye yönelik dava sald›r›lar› özellikle 2010'dan sonra iki kat ora-
n›nda artt›. 2011'de Ekfli Sözlük bu tür gerekçelerle 20 civar›nda
suç duyurusu ile karfl› karfl›ya kald›, bunlar›n 15'i davaya dönüfl-
tü. 

Dava ve suç duyurular› haricinde yaklafl›k 90 farkl› yaz›dan dolay›
yazarlar hakk›nda bilgi talebinde bulunuldu.



la aç›lan davalar, dört y›l›n sonunda 2011'e gelindi¤inde hâlâ ka-
rara ba¤lanmad›. 2009'da Osman Baydemir'e yapt›¤› bir konufl-
mada PKK'ye gerilla örgütü demesinden dolay› aç›lan TCK 301
davas› ise para cezas› ile sonuçland›. 

2011'de son birkaç y›ld›r bütün medya çal›flanlar› ve meslek ör-
gütlerinin hakl› tepkisi ve protestosu ile karfl›laflan TMK tüm a¤›r-
l›¤›yla devredeydi. Zira B‹A'n›n 2011 verilerine göre tek istisnay-
la bütün gazeteciler ve da¤›t›mc›lar Terörler Mücadele Kanunu
(TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsam›nda "örgüt" ba¤lant›l›
olarak hapisteydi. 104 gazeteciden 64'ü, 30 da¤›t›mc›n›n ise tü-
mü Kürt medyas›ndand›.26 Ayn› y›l içinde "suçu ve suçluyu öv-
mek"ten (TCK 215) en az alt› dava aç›ld›. Bunlar a¤›rl›kla Kürt me-
selesi ile ba¤lant›l› aç›lm›fl davalard›; "PKK e-postas›"n› ve Murat
Karay›lan aç›klamas›n› yay›nlamak (Batman gazetesi), öldürülen
PKK militan›n›n ailesi ile röportaj yapmak ve yay›mlamak (Batman
Postas›), PKK aç›klamas›n› yay›mlamak (Yeni Yorum, Ülkede Yo-
rum) gibi haberler "suçu ve suçluyu" övmek olarak de¤erlendiril-
di. Mühendislik, Mimarl›k ve Planlamada +‹vme dergisi yaz›iflle-
ri müdürü Fatih Özgür Ayd›n hakk›nda ise "örgüt üyesi olmay›p
örgüt propagandas› yapmak" (TCK 314/2), "terör örgütü propagan-
das› yapmak" (TMK 7/2), "suçu ve suçluyu övmek" (TCK 215), "gö-
revi yapt›rmamak için direnmek" (TCK 265), say›l› Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Kanunu'na muhalefet etmek ve art›r›m sa¤la-
yan TMK 5'ten olmak üzere, bir davada befl maddeden 53,5 y›l
hapis istendi. Ayd›n'›n tutuklanma gerekçesi Okmeydan› Ceme-
vi'nde ‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu protesto etmekti. 

2011'de TCK 314 ve TCK 220'den aç›lan davalar on y›l›n en yük-
sek de¤erlerine ulaflm›flt›. Devletin tehdit ve "terör" alg›s›n›n mu¤-
lakl›¤›na koflut olarak bu ceza maddesinin hedefi de mu¤lakt›:
Hem "Ergenekon" ve "Oda TV" soruflturmas› kapsam›ndaki dava-
lar hem de Kürt ve sosyalist medya TCK 314 veya TCK 220'ye ta-
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k›ld›. Oda TV sitesi, Demokrat Radyo, Hawar, Birgün, Milliyet,
Renge Heviya Jine, ‹flçi Köylü, Azadiya Welat ve At›l›m gazetele-
ri, Sanat ve Hayat, +‹vme dergileri ve Aram Yay›nlar› bu madde-
den daval›k oldular. 

"Halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik" (TCK 216) maddesinden 2011'de
toplam üç dava aç›ld›, fakat davalar›n içeri¤inde ve niteli¤inde
önemli bir de¤ifliklik ortaya ç›kt›. Daha önce a¤›rl›kla Kürt ve Sol
siyasetçilerin konuflmalar›n›, gazetelere yans›yan röportajlar›n›
"halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek" gerekçesiyle davaya dö-
nüfltüren siyasi bak›fl, bu senenin örneklerinde hedefine baflka bir
profil ve tema koydu. Örne¤in Oda TV sitesi yay›n yönetmeni Ba-
r›fl Pehlivan, "Fethullah Gülen ile ilgili haberlere gönderilen ve
hakaret içerdi¤i iddia edilen okur yorumlar›n› gerekti¤i gibi geri
çekmedi¤i ve gönderilen tekzibi yay›mlamad›¤›" iddias›yla 29
Haziran'da 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim karfl›s›na ç›kt›; il-
gili dava maddeleri TCK 314 ve TCK 216'yd›. Bu örnek, ceza mad-
delerinin kimi korudu¤u ve kimi sald›r› hedefine dönüfltürdü¤ü ile
ilgili siyasi yoruma aç›k bir örnek olarak dikkat çekti. Di¤er bir ör-
nek 10 fiubat 2011 tarihli Penguen dergisinde yay›mlanan cami
sütunu üzerinde "Allah yok, din yalan" yaz›l› karikatür nedeniyle
aç›lan dava oldu. Karikatürist Bahad›r Baruter, Türkiye Diyanet ve
Vak›f Görevlileri Sendikas› ile baz› vatandafllar›n flikâyetiyle, "hal-
k›n bir kesiminin benimsedi¤i dini de¤erleri alenen afla¤›lamak"la
suçland›; bu defa baflvurulan madde TCK 216'n›n 3. bendiydi; ‹s-
lam dini elefltirelli¤e karfl› halk ad›na devletin korumas›na al›nd›. 

Davalar bafll›¤›nda yer almas› gereken en önemli konulardan bi-
risi de kitaplara yönelik yasaklar ve davalar. 3. Yarg› Paketi çerçe-
vesinde 6352 say›l› Bas›n Kanunu'na eklenen geçici Madde 3 ile
gelen yeni düzenleme sayesinde yasak kitaplar gerçe¤ini rakam-
larla gördük. Uygulamada pek çok soru iflaretini beraberinde ge-
tiren ilgili maddeye göre, hakk›nda yasaklama, toplatma, da¤›t›m
engeli bulunan kitaplar ile ilgili olarak, bu Kanunun yay›m› tari-
hinden itibaren (05.02.2012) alt› ay içinde güncel bir "yasakl›l›¤›n
devam›" niteli¤inde bir karar ç›kmaz ise eski yasak karar› hüküm-



süz hale gelecektir. ‹lk bak›flta olumlu görünen bu düzenleme il-
ginç bir flekilde kitaplar›n yazarlar›n› veya yay›nevlerini de¤il Em-
niyet'i muhatap kabul etti. Ankara Emniyet Müdürlü¤ü hiç vakit
kaybetmeden bugüne kadar Ankara mahkemeleri Bakanlar Kuru-
lu karar›yla yasaklanan 453 kitap ile 645 gazete, dergi, broflür ve
pankart hakk›ndaki yasaklama karar›n›n sürmesi için Savc›l›¤a
baflvurdu, 67 kitap ile 16 gazete ve dergi üzerindeki yasak karar›-
n›n devam etmesi gerekti¤i yönündeki görüfllerini de yazmaktan
geri kalmad› (Cumhuriyet gazetesi, 11.09.2012).27

Bu geliflmeler bir yana, biz bu kitab›n konusu oldu¤u üzere 2001-
2011 y›llar› aras›ndaki kitap yasaklar›na dikkat yöneltelim. Türki-
ye Yay›nc›lar Birli¤i (TYB) verilerine göre son on y›lda yasaklanan
ve toplat›lan kitaplar›n say›s› 276. Sonuçlanan kitap davalar›ndan
43'üne beraat, 54'üne ise mahkûmiyet ç›kt›. Özellikle Aram, Bel-
ge, Peri, Doz ve Sel hakk›nda en çok dava aç›lan yay›nevlerinden
oldu. Kitap davalar›nda en çok dikkat çeken davalar›n dayana¤›
ise yine TMK maddeleri.

B‹A Raporlar› on y›ll›k süreçte yaklafl›k 58 kitab›n davas›n› yak›n-
dan takip etti. Ço¤unun davas› beraatla sonuçlansa da davalar
uzun y›llar boyunca sürdü. Afla¤›daki tablo hangi dönemde ne tür
yay›nlar›n yarg›ya tafl›nd›¤›n› ve hangi yasa maddelerinden yarg›-
land›¤›n› izlememiz aç›s›ndan önemli ipuçlar› sunuyor. 

Kürtleri ve Ermenileri konu alan yay›nlara, dini temalar›n elefltiri-
sine ve mahremiyete iliflkin hassasiyetler kendini AKP iktidar› bo-
yunca gerek yasal ve sosyal yapt›r›mlarda ve ça¤r›larda gerekse
davalarda gösterdi. ‹çinden geçilen on y›ll›k dönemde aç›lan ki-
tap davalar› Türkiye'deki sosyal ve siyasi hassasiyetlerin dönem-
lere göre yeniden kurguland›¤›n› aç›kça ortaya koydu.

TCK 301 (eski TCK 159) ceza maddesi B‹A raporlar›ndaki kitapla-
ra aç›lan davalarda da bafl› çekti; toplam 21 kitaba devleti ve ku-
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rumlar›n› afla¤›lad›¤› gerekçesiyle dava aç›ld›. Kitaplara yönelik
301 davalar›, maddeye yönelik Nisan 2008 düzenlemesinin de-
vam›nda hâlâ sürüyordu. 

"Terör" hassasiyeti nedeniyle daval›k olan 16 kitaba TMK 7/2'den
dava aç›ld›. Ayr›ca bir kitap TMK 6/1'den, bir di¤eri ise eski TMK
8/1-3'ten daval›k oldu. Diyaspora Kürtleri adl› kitap için ise TMK
yerine TCK 314/3 devredeydi. Örgüt propagandas›ndan aç›lan da-
valar a¤›rl›kla Aram, Belge, Doz, Peri, Deng ve Tevn yay›nevlerini
hedef al›rken, "devlete ait gizli belge yay›nlama" (TCK 326), "yarg›-
y› etkileme" (TCK 288) ve "soruflturman›n gizlili¤ini ihlal" (TCK
285) maddelerinden aç›lan toplam yedi davada hedefte yay›nev-
leri de¤il kitaplar›n yazarlar› oldu. Ahmet fi›k, Nedim fiener, Ertu¤-
rul Mavio¤lu, Kemal Göktafl, Ali Da¤lar, fiamil Tayyar gibi gazete-
ci ve yazarlar yazd›klar› kitaplar nedeniyle yarg›land›lar. Bu tür
davalar›n biri hariç tamam›, 2009 ve sonras›na ait. 2007 ve sonra-
s› asl›nda Türkiye'de devletin ordu ve istihbarat kurumlar›n›n giz-
lili¤inin ve gücünün afl›nmaya u¤rad›¤› y›llar. Medya bileflenleri
ve çal›flanlar› bu sürecin dolay›mlay›c›s› olman›n yan›nda yer yer
katalizörü olarak da etki ettiler. Dolay›s›yla bu on y›ll›k dönem,
sadece devletin yeni konumu ve sahiplerine iliflkin de¤il ayn› za-
manda gazetecilik mesle¤inin icras›na, bilgi, belge ve haber üre-
tim süreçlerine, di¤er bir deyiflle, gazetecili¤in teorik ve pratik çer-
çevelerini de tart›flmaya açabilecek önemde vakalara tan›kl›k etti.

Sel ve Ayr›nt› yay›nlar›n›n alt› kitab›na aç›lan "halk›n ar ve haya
duygular›n› incitmek" (TCK 226/2) davalar› da 2007 dönemecinin
sonras›nda, zamanlama olarak AKP'nin yeni siyasi çerçevesini
"muhafazakâr demokrasi" olarak belirledi¤i sürecin içerisinde yer
al›yordu. 2004'te ayn› madde gerekçesiyle toplat›lan bir kitap için
ise adalet gecikerek de olsa gerçekleflti, Meltem Ar›kan'›n Yeter
Tenimi Ac›tmay›n adl› çocuk istismar›n› ve ensesti konu alan ki-
tab› okuyucusuna tekrar kavufltu. Toplat›lan kitaplar demiflken,
bu bölümü 2011'de toplat›lan iki kitab› daha anarak bitirelim. 

Gazeteci Ahmet fi›k'›n Odatv soruflturmas› kapsam›nda tutuklan-
madan önce üzerinde çal›flt›¤› kitap tasla¤› "‹mam›n Ordusu", "ki-



Kitap, yazar› ve yay›nevi Dava maddesi Sonuç

2002

Ac›n›n Dili Kad›n, Murat Coflkun, Peri Eski TCK 159 mahkûmiyet

‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekânlar: Hücreler Eski TCK 169, mahkûmiyet
Nevin Bektafl, Belge TMK 7/2

2003

Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi TMK 8/1-3, beraat
Mesut Barzani, Doz TCK 312/2,

TCK 301/2

Ak›nt›ya Karfl› Yaz›lar, Fikret Baflkaya, TCK 159
Maki

K›rbafl› Bask›n› PKK'nin Do¤um Gecesi TMK 6/4 ve mahkûmiyet
Mordem Delibafl, Aram TMK 7/2

Da¤›n Mecnunu,  Hüseyin Kaytan, Aram TMK 7/2,  dava düfltü
eski TCK 159

Patika Gerilla An›lar› 4, Serdem Çiyayi, TMK 7/2, dava düfltü
Aram eski TCK 159

2004

Sivil Darbe Giriflimi ve Ankara'da Irak Eski TCK 132/2
Savafllar›, Fikret Bila, Ümit

Kay›ps›n Diyorlar, Ali Ayd›n, Aram TCK 159 mahkûmiyet

Yeter Tenimi Ac›tmay›n, Meltem Ar›kan, Eski TCK 426
Everest ve Arkadafl

2005

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda Ermenilere Tazminat davas›
Yönelik Muamele 1915-1916, 
Arnold Toynbee, James Y. Bryce, Pencere

Diaspora Kürtleri, Hejare fiamil, Peri TCK 314/3 beraat -
aleyhte
bozuldu

Teyre Baz ya da Bir Kürt ‹fladam› Eski TCK 158 mahkûmiyet
Hüseyin Baybaflin, Mahmut Baksi, Peri ve 159

Yitik Köyler, Zülküf K›flanak, Belge TCK 301 mahkûmiyet
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Kitap, yazar› ve yay›nevi Dava maddesi Sonuç

2005

‹zmir Büyücüleri, Mara Meimaridi, Literatür TCK 301 beraat

Pazar Seviflgenleri, Metin Üstünda¤, Sel beraat

Az›nl›k Haklar› ve Kültürel Haklar Raporu,
Bask›n Oran ve ‹brahim Kabo¤lu TCK 216/1, 

TCK 301/2

Kitle Medyas›n›n Ekonomi Politi¤i: TCK 301 ve 
R›zan›n ‹malat›, Noam Chomsky, TCK 216
Edward S. Herman, Aram

Baba ve Piç, Elif fiafak, Metis TCK 301 beraat

Latife Han›m, ‹pek Çal›fllar, Do¤an 5618 Say›l›
Atatürk Aleyhine
ifllenen suçlar
maddesi

Bir Ermeni Doktorun Yaflad›klar›: TCK 301 ve beraat
Garabet Haçeryan'›n Güncesi, 5618 say›l›
Dora Sakayan, Belge Atatürk Aleyhine

ifllenen suçlar
maddesi

Gerçek Bizi Özgür K›lacak, George Jerjian, TCK 301 ve mahkûmiyet
Belge 5618 say›l›

Atatürk Aleyhine
ifllenen suçlar
maddesi

2006

Osmanl›'dan Günümüze Ordunun Evrimi, TCK 301 beraat
Osman Tiftikçi, Sorun 

Savafl Ganimetleri: Amerikan Silah
Ticaretinin ‹nsani Bedeli, John Tirman, Aram 5618 say›l› beraat

Atatürk Aleyhine
ifllenen suçlar
maddesi

Vatandafll›k Tepkilerim, Muazzez ‹lmiye Ç›¤, TCK 216 beraat
Kaynak

Tutkular ve Tutsaklar, Evin Çiçek, Peri 5618 say›l› zaman afl›m›
Atatürk Aleyhine
ifllenen suçlar
maddesi



Kitap, yazar› ve yay›nevi Dava maddesi Sonuç

2006

Kürt ‹syanlar›, Ahmet Kahraman, Evrensel Eski TCK 312

Dersim'de Alevilik, Munzur Çem, Peri 5618 say›l› mahkûmiyet
Atatürk Aleyhine – A‹HM'de
ifllenen suçlar
maddesi,
Dava AIHM'de

2007

Tanr› Yan›lg›s›, Richard Dawkins, Kuzey TCK 216/3 beraat
- yeni dava

Dönüflü Olmayan Yol, Hasan Bildirici, Doz TMK 7/2

Kapitalizmin Emperyalist Sürecinde Kürt TMK 7/2
Özgürlük Hareketinde PKK'n›n Rolü,
Ergün Sönmez, Tevn

2008

Assubayken Er Olmak, Kas›m Çakan, Tevn TMK 7

Ag›ri Sahipsiz De¤ildir - A¤r› Kürt Ulusal TMK 7 mahkûmiyet
Baflkald›r›s›, Y›lmaz Çaml›bel, Deng 

2009

Operasyon Ergenekon, fiamil Tayyar, Timafl TCK 288 mahkûmiyet

Dink Cinayeti ve ‹stihbarat Yalanlar›, TMK 6/1, TCK 285, 
Nedim fiener, Güncel TCK 288

Peri'nin Sarkac›, Ben Mila, Sel TCK 226/2 beraat

Kukular Kitab›, Juan Manuel de Prada, Sel TCK 226/2

Görgülü ve Bilgili Bir Burjuva Kad›n›n TCK 226/2 beraat
Mektuplar›, P.V., Sel 

Genç Bir Don Juan'›n Maceralar›, TCK 226/2 beraat
Guillaume Apollinaire, Sel 

Hrant Dink Cinayeti: Medya, Yarg›, Devlet, TCK 336, TCK 125, 
Kemal Göktafl, Güncel TCK 301, TCK 288

Ölümden Zor Kararlar,  N. Mehmet Güler, TMK 7/2 mahkûmiyet
Belge 

Mavidir Avaflin'in Sular›, Selçuk fiahan, Aram TMK 7/2, TCK 301 beraat
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Kitap, yazar› ve yay›nevi Dava maddesi Sonuç

2009

Dilimiz Varl›¤›m›z Dilimiz Kimli¤imizdir, TMK 7/2, TCK 301 beraat
Gülçiçek Günel, Aram 

Tufanda 33 Gün, Tayhan Umut, Aram TMK 7/2, TCK 301 mahkûmiyet

Ammar ‹flaretleri, Hüseyin Kaytan, Aram TMK 7/2, TCK 301 mahkûmiyet

Gulen Azadiye, Qahir Firat, Aram TMK 7/2, TCK 301 mahkûmiyet

Allah'›n K›zlar›, Nedim Gürsel, Do¤an Kitap TCK 216/3 beraat

2010

KCK Dosyas›, Küresel Devlet, TMK 7/2 mahkûmiyet
Devletsiz Kürtler, N. Mehmet Güler, Belge 

Haliç'te Yaflayan Simonlar Dün Devlet
Bugün Cemaat, Hanefi Avc›, Angora TCK 125

Cüppeli Adalet, ‹lhan Taflç›, Cumhuriyet TCK 125

Postmodern Cihad, ‹smail Saymaz, Kalkedon TCK 125

Ergenekon'da kim kimdir?, fi›k ve Mavio¤lu, TCK 285, TCK 288
‹thaki

Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama TCK 285, TCK 288 beraat
K›lavuzu, fi›k ve Mavio¤lu, ‹thaki

2011

Kavgalar›n Tepesi (Yi¤itler Tepesi),
Menaf Osman, Aram TMK 7/2

Operasyon Ad›: A¤a 01, Ali Da¤lar, Destek TCK 125, TCK 288,
TCK 128

Ölüm Pornosu, Chuck Palahniuk, Ayr›nt› TCK 226

Yumuflak Makine, William S. Burroughs, Sel TCK 226

An›larla Abdullah Öcalan - 
Güneflin Sofras›nda, Gülseren Aksu, Çetin TMK 7/2 mahkûmiyet



tap de¤il terör örgütü doküman›" oldu¤u gerekçesiyle daha bas›l-
madan toplat›ld› (Mart 2011). Postac› Yay›nevi yasakl› kitab›
000Kitap: Dokunan Yanar ad›yla yay›mlad›, en çok satan kitaplar
listesine girdi. ‹stanbul'da ‹nsan, Elaz›¤'da Jiyan ve I¤d›r'da Serhat
Kitap K›rtasiye'ye yap›lan polis bask›nlar›yla ‹thaki Yay›nevi'nin
yay›nlad›¤›, Cengiz Kapmaz'›n Öcalan'›n ‹mral› Günleri adl› kita-
b›na el kondu (Haziran 2011). Gazeteci Harun Gürek'in Beledi-
ye ‹hale Dalavereleri (Togan Yay›nlar›) kitab›, Kocaeli Büyükflehir
Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano¤lu'nun flikâyeti üzerine
mahkeme karar›yla toplat›ld›, toplatma karar› bir yasal gerekçeye
dayand›r›lmad› (Aral›k 2011).28

Medya çal›flanlar›na, kitaplar› nedeniyle aç›lan davalardan söz et-
tik fakat baflta da söyledi¤imiz gibi on y›ll›k sürecin bilançosu ne
yaz›k ki bunlarla s›n›rl› de¤ildi. Hakk›nda davalar aç›lan, tutukla-
nan sanatç›, aktivist, siyasetçi, akademisyen ve avukatlardan, kar-
fl› karfl›ya kald›klar› sald›r› ve davalarla art›k simgeye dönüflmüfl
birkaç kifliyi anmadan geçmeyelim. Örne¤in Ferhat Tunç, hem
Yeniden Özgür Gündem'deki köfle yaz›s› "Bir Devrimci Leyla ve
Bir fiark›" nedeniyle TCK 301'den, hem de konserlerinde ve flenlik-
lerde yapt›¤› konuflmalarda PKK militan›na "gerilla" demek, "say›n
Öcalan" demek, "Deniz Gezmifl'i anmak" gibi nedenlerle "suçu ve
suçluyu övmek"ten (TCK 215) daval›k oldu. MKP (Maoist Komu-
nist Parti) propagandas› yapmaktan da bir davas› olan sanatç› TCK
215'ten iki y›l hapis cezas› ald›.29 Halk müzi¤i sanatç›s› P›nar Sa¤
da ‹brahim Kaypakkaya hakk›nda yapt›¤› konuflma nedeniyle TCK
215'den yarg›land›. Son olarak sanatç› Faz›l Say'a "halk›n bir kesi-
minin benimsedi¤i dini de¤erleri alenen afla¤›lamak"tan (TCK
216/3 ve 218/1) bir buçuk y›l hapis istemiyle dava aç›ld›.

Yazar Orhan Pamuk'u fiubat 2005'te ‹sviçre'de yay›mlanan Ta-
ges-Anzeiger adl› gazetenin hafta sonu ilavesi Das Magazin'e ver-
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28 Türkiye Yay›nc›lar Birli¤i Yay›nlama Özgürlü¤ü Raporu 2012 için bkz. http://www.
turkyaybir.org.tr/komisyonlar/yayinlama-ozgurlugu-raporu-2012/448 / 
eriflim: 23.08.2012.
29 http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/139368-ferhat-tunca-iki-yil-hapis /
21 Temmuz 2012.
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di¤i röportajdaki "Bu topraklarda 30 bin Kürt ve bir milyon Ermeni
öldürüldü" sözleri nedeniyle TCK 159'dan yarg›lamak isteyen dev-
let, dava düflünce ayn› nedenle tazminat davas› aç›labilece¤ine
hükmetti. ‹stanbul fiehit Analar› Dayan›flma ve Yard›mlaflma Der-
ne¤i Genel Baflkan› Pakize Alp Akbaba ve "Ergenekon" davas›n›n
tutuklu san›klar›ndan avukat Kemal Kerinçsiz'in de aralar›nda bu-
lundu¤u alt› kifli Pamuk'a karfl› manevi tazminat davas› açm›flt›.
Yarg›tay "Bu topraklarda 30 bin Kürt ve bir milyon Ermeni öldürül-
dü" sözlerinin bir kiflinin olmasa da bir "milletin onur ve flerefini
incitti¤i" yorumundan hareket etti, Pamuk davay› kaybetti (25 Mart
2011). Ayn› nedenle bir grup ayd›n ve sanatç›n›n bafllatt›¤› ve yak-
lafl›k 30 bin kiflinin kat›ld›¤› "Ermeni Kardefllerimden Özür Diliyo-
rum" bafll›kl› kampanya da TCK 301'in ilgi alan›na girdi (26 Ocak
2009); uzun süren bir müzakerenin ard›ndan dava aç›lmas›na ge-
rek görülmedi. 

Avukat ve aktivist Eren Keskin de yapt›¤› konuflmalardan ve aç›k-
lamalardan dolay› TCK 216 ve TCK 301'den (eski TCK 159) dava-
larla karfl› karfl›ya kald›. Bask›n Oran bir yandan T‹T tehditleriyle
u¤rafl›rken di¤er tarafta ‹brahim Kabo¤lu ile birlikte TCK 301 ve
TCK 216'dan daval›kt›. Kapat›lan Demokratik Toplum Partisi efl-
baflkanlar› Ahmet Türk ve Aysel Tu¤luk, ayr›ca Mahmut Al›nak
hakk›nda da say›s›z TMK davalar› aç›ld›. 

Bu bölümü 2011'in eteklerinden 2012'ye taflan medya çal›flanla-
r› ad›na olumlu geliflmelerle bitirelim. Azadiya Welat gazetesin-
deki yaz›lar nedeniyle yerel mahkemede önce 166 y›l 6 ay hapis
cezas› alan, sonra cezas› 10 y›l 6 aya indirilen tutuklu gazeteci
Vedat Kurflun da, 3. Yarg› Paketi'ndeki "Bas›n yoluyla ifllenen pro-
paganda suçlar›n›n ertelenmesi" fleklindeki yasal düzenlemeye
dayanarak tahliye edildi (26 Temmuz 2012). Azadiya Welat ga-
zetesi eski genel yay›n yönetmeni Ozan K›l›nç da 3. Yarg› Paketi
kapsam›nda flartl› tahliye edildi (7 A¤ustos). Temyiz üzerine dos-
yas› Yarg›tay'dan dönen K›l›nç'a yerel mahkeme (TMK 7/2'den)
alt› y›l dokuz ay hapis cezas› vermiflti. Gazetenin eski imtiyaz sa-
hibi ve yaz›iflleri müdürü Ruken Ergün Haziran'da, Urfa da¤›t›m-



c›s› Abdülbesir Yap›c› ise 13 Eylül'de tahliye oldular. 

Alt› y›ld›r "MLKP" davas›nda yarg›lanan At›l›m gazetesi genel ya-
y›n koordinatörü Sedat fieno¤lu, ‹stanbul 10. A¤›r Ceza Mahke-
mesi'nde 6 Eylül 2012'deki duruflmada üzerine at›l› "suçun nite-
li¤i ve suç vasf›n›n de¤iflme ihtimali" ile tutuklu kald›¤› süreyi göz
önünde bulundurarak tahliye edildi. Gazetenin çal›flanlar› Dilek
Keskin ve Hasan Coflar da 2012 içinde tahliye edilenler aras›nda
yer ald›.

Oda TV davas›n›n tutuklu san›klar› Ahmet fi›k, Nedim fiener, Cofl-
kun Musluk ve M. Sait Çak›r 12 Mart 2012'de tahliye oldu. Mah-
keme "suç vas›flar›n›n de¤iflme ihtimalini ve tutuklu kal›nan süre-
yi" gerekçe gösterdi. Oda TV davas›n›n tutuklu san›klar›ndan ga-
zeteci Müyesser Y›ld›z U¤ur 18 Haziran 2012, Bar›fl Terko¤lu ve
Bar›fl Pehlivan ise 14 Eylül 2012'de tahliye oldular.

D‹HA'n›n fi›rnak muhabiri Behdin Tunç cezas›n› tamamlad› ve
tahliye oldu. Batman temsilcisi Erdo¤an Altan ve Diyarbak›r tem-
silcisi Kadri Kaya'n›n tahliyeleri (28 Mart 2012) yan›nda D‹HA'n›n
dört muhabiri Murat Çiftçi, Murat Ayd›n, Mehmet Karaaslan ve
KCK'dan tutuklanan Hamdiye Çiftçi 2012 y›l› içinde tahliye edil-
diler.

KCK davas›nda yay›nc›-yazar Rag›p Zarakolu ve Özgür Gündem
yazar› Songül Karatagna'n›n da aralar›nda bulundu¤u 15 kifli 10
Nisan'da tahliye oldu. KCK Bas›n Davas›'ndan tutuklu bulunan
Vatan gazetesi muhabiri Ça¤dafl Ulus ile F›rat Da¤›t›m flirketi ça-
l›flan› Cihat Ablay da ayn› gerekçeye dayanarak tahliye edildiler.
140 tutuklu 205 san›kl› KCK ‹stanbul davas›nda aralar›nda akade-
misyen Büflra Ersanl›, Özgür Gündem editörü Kaz›m fieker'in de
bulundu¤u 16 kifli 13 Temmuz 2012'de tahliye edildi.

"Devrimci Halk Kurtulufl Partisi /Cephesi (DHKP/C) üyesi olmak"
tan (TCK 314/2) yarg›lanan Tav›r dergisi sahibi Bahar Kurt (20
Mart), ODAK dergisi yazar› Do¤an Can Baran (4 fiubat), Gün TV
ve radyosu spikeri Rohat Emekçi (15 Aral›k 2011), Bilim ve Gele-
cek dergisinin idare müdürü ve editörü Baha Okar (1 May›s), Öz-
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gür Gündem editörü Serdar Engin (13 Nisan) tahliye oldular. Mü-
hendislik Mimarl›k ve Planlamada +‹vme dergisi yaz›iflleri müdü-
rü Fatih Özgür Ayd›n, DHKP-C üyeli¤iyle (TCK 314/2), "örgüt pro-
pagandas›" (TMK 7/2) ve "suçu ve suçluyu övmek" (TCK 215) ile
yarg›land›¤› davada 11 Temmuz'da 3. Yarg› Paketi kapsam›nda
tahliye oldu. Ayd›n ayr›ca "görevi yapt›rmamak için direnmek"
(TCK 265) ve 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu'
na muhalefetten de yarg›lan›yordu. Red dergisi yazar› Hakan Soy-
temiz, Devrimci Karargâh Davas›'n›n 7 A¤ustos'taki duruflmas›n-
da tahliye oldu. Soytemiz ‹stanbul 9. A¤›r Ceza Mahkemesi' nde-
ki davada "örgüt üyesi olmak"tan (TCK 314/2) yarg›lan›yordu. 

Befl gazetecinin yarg›land›¤› DHKP-C davas›n›n 20 Temmuz 2012
tarihindeki duruflmada mahkeme "suçun vasf›, delil durumu ve
6352 say›l› Yasada yap›lan de¤iflikli¤i dikkate alarak" Yürüyüfl
dergisi muhabirleri tutuklu san›klar Cihan Gün, Naciye Yavuz,
Kaan Ünsal ve Kamu Emekçileri dergisi sahibi Halit Güdeno¤lu
ve yaz›iflleri müdürü Musa Kurt'u tahliye etti.

Fakat birkaç do¤ru yap›lan birçok yanl›fl› beraberinde götürmedi.
On y›ll›k dilim bitti ama ne yaz›k ki Türkiye'nin ifade ve bas›n öz-
gürlü¤ü davalar› bitmek bilmedi… 95 gazeteci ve 35 da¤›t›mc› 24
Temmuz 2012 Bas›n Özgürlü¤ü Günü'ne hapiste girdi. Türkiye'
nin bas›n ve fikir evreni gittikçe artan yarg› takibinden kurtulama-
d›. Sadece Nisan-Haziran 2012 aras›nda, alt›s› gazeteci, 24 kifli
3713 say›l› TMK 7/2'den 91 y›l 9 ay 18 gün hapse ve 40 bin TL pa-
ra cezas›na mahkûm oldu. 2011'in ayn› döneminde mahkemeler
44 y›l 8 ay hapis cezas› vermiflti. "Hakaret", "kiflilik haklar›na sal-
d›r›" iddias› ve tazminat talebiyle, ikisi gazeteci dört kifliye toplam
1 y›l 11 ay hapis ve 12 bin TL para cezas› verildi.

2012, üçüncü çeyrek Temmuz-A¤ustos-Eylül dönemi Medya
Gözlem Raporu'na göre; 72 gazeteci ve 35 da¤›t›mc› Ekim ay›na
hapiste girdi. 72 gazeteciden 51'i ve 34 da¤›t›mc›n›n tümü Kürt
medyas›ndan. Üç ayl›k dönemde biri gazeteci, biri da¤›t›mc› üç
kifliye TMK'dan 20 y›l 7 ay 15 gün hapis cezas› verildi. Dokuzu



gazeteci 20 kifli hakk›nda 371 y›l 3 ay hapis istendi. Ekim 2011'de
66 gazeteci hapisteydi. Mahkemeler üç ayda 44 y›l 8 ay hapis ce-
zas› vermifl, 223 y›l hapis istemiflti. Hapis gazeteci ve da¤›t›mc›lar
yarg›lamalar ve soruflturmalarda genellikle "haber takibi", "kitap
yaz›m›", "iktidara elefltirel habercilik" ve "Kürt medyas›nda çal›fl-
mak" gibi iddialardan yola ç›kan, özetle yapt›klar› gazetecilik fa-
aliyetini "yasad›fl› örgütün medya ortam›" eylemlili¤ine dayand›-
ran bir "suç"la karfl› karfl›yalar. Suçlamalar "örgüte üye olmamak-
la birlikte örgüt ad›na suç iflleyen kifli", "örgüt içindeki hiyerarflik
yap›ya dâhil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yar-
d›m etmek", "silahl› ya da silahs›z örgüt kurmak, sevk ve idare et-
mek, üye olmak" iddialar›na dayand›r›l›yor.

Bütün bir on y›l›, ifade özgürlü¤ü ve demokratikleflme, muhafaza-
kârlaflma ve siyasi bask›, devlet ve medya aras›ndaki iliflki ve ben-
zeri farkl› parametreler üzerinden de¤erlendirmek mümkün. Bu
bölüm boyunca takip etti¤imiz davalar izle¤ine bakt›¤›m›zda gö-
rünen o ki, ayn› süreci sadece Kürt siyaseti ve Kürt medyas› üze-
rindeki bask›lardan hareketle dahi okuyabiliriz. Bu, bizim mese-
leyi tek bir konuya indirgedi¤imiz anlam›na gelmiyor. On y›ll›k
bilanço gösteriyor ki, fikirler, siyasetler ve kimlikler yelpazesini
alabildi¤ine esnemifl bir "terör" kazan›nda kaynatan, demokratik
ço¤ullu¤u gerçeklefltirme sorumlulu¤unun aksine, dar ve reaksi-
yoner bir siyaset ile harekette ›srar eden devletin bizzat kendisi. 

Oysaki siyaseti cezaland›r›c› ve avc› bir düflman hukuka s›k›flt›r-
mak demokrasi ile uyuflmuyor. Fakat gelinen noktada sadece ba-
s›n, medya ve hatta siyaset de¤il, bizzat siyasetin temsili mekân›
olan Meclis de ayn› özgürlük düflman› bak›fl›n ablukas› alt›na gir-
mifl görünüyor. Bunu bize söyleten ise flu geliflme: 2012'nin ilk al-
t› ay›nda, çeflitli savc›l›klarca Bar›fl ve Demokrasi Partisi'nin (BDP)
29 milletvekilinden 25'i hakk›nda toplam 61 fezleke düzenlendi. 
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Gazetecilik ve hak örgütleri öncülü¤ünde gazetecilerle hak savu-
nucular› on y›l boyunca gittikçe hayatlar›n› daha çok sokaklarda,
duruflmalarda, adliye önlerinde, salonlarda geçirmek durumunda
kald›lar; oturdular, yürüdüler, aç›klamalar yapt›lar, yazd›lar, ko-
nufltular. Yarg›lananlarla dayan›flma içinde hükümete seslerini
duyurma peflindeydiler. ‹hlaller protestolar›, protestolar eylemle-
r› izledi. Ne yaz›k ki ne ihlaller ne de hak arama mücadelesi med-
yada kendine yeterince yer bulabildi. Bu mücadelede uluslarara-
s› hak örgütleri de medya çal›flanlar›yla dayan›flma içindeydi. On-
lar da zamanla raporlar haz›rlayarak, aç›klamalar yaparak TCK,
TMK baflta olmak üzere Türkiye'nin bütün yasalar›n›, düzenleme-
lerini ezberler hale geldiler. Hukuk mücadelesi kaç›n›lmaz bir fle-
kilde Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne (A‹HM) kadar uzand›.
Ve Türkiye'nin mahkûmiyetleri de adeta s›radanlaflt›. 

Türkiye'de son 10 y›ll›k süreçte hak arama mücadelelerinde dile
getirilen sorunlar aras›nda güvenceli istihdam, medyan›n sahiplik
yap›s›, sansür, otosansür, siyasal bask›, içerik oluflturma ve yayma
konular› yer al›yor. Toplamda sorun, editöryal ba¤›ms›zl›kta ve
örgütlenme/örgütlenememe konusunda dü¤ümleniyor. 

Çabalar, Eylemler, Talepler

AB 2002 ‹lerleme Raporu'nda yer alan "Örgütlü bir bas›n sendika-
s›n›n yoklu¤u, bas›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› zay›flatmaktad›r" ifadesi ha-



len geçerlili¤ini koruyor. Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ile
S›n›r Tan›mayan Gazeteciler örgütü (RSF) Aral›k 2004'te Türki-
ye'de "gazetecilerin, AB ülkelerindeki meslektafllar›na göre sosyal
ve profesyonel olarak düflük standartlarda çal›flmay› sürdürdükle-
rini" dile getirdiler. 

Medya çal›flanlar›n›n sendikal› ve güvenceli istihdam olanaklar›
önündeki en büyük engel yay›nc›l›k alan›n›n dev sermaye yap›la-
r›, ticari ç›kar ve rekabet ile özdefl olmas›. Bu da "kamu hizmeti ya-
y›nc›l›¤›"n›1 ve bianet gibi ba¤›ms›z medyalar› s›kl›kla gündeme
getiriyor. Bu ba¤lamda kamu hizmeti veren bir yay›n kuruluflu ol-
may› misyon edinen TRT'nin özerk bir yap›ya sahip olmaktan zi-
yade hükümetlerin politikalar›na eklemlenmenin ötesinde bir ha-
reket alan›na sahip olamay›fl› elefltirilerde s›kça dile getiriliyor.
TRT çal›flanlar› merkez medya çal›flanlar›n›n aksine sendikal›lar,
ancak uygulamalar sendikal› olman›n da sorunsuz olmad›¤›n› gös-
teriyor. Kamudaki medya çal›flanlar›, hükümetlerin yay›nc›l›k ala-
n›na iliflkin hedeflerine ve düzenlemelerine paralel olarak sansür,
görev yeri de¤iflikli¤i gibi sorunlarla karfl› karfl›ya kalabiliyorlar. 

2004'te TRT ‹stanbul muhabirlerinden ve Haber-Sen iflyeri temsil-
cisi olan Mehmet Demir'in ani bir kararla Erzurum'a "geçici gö-
revle" gönderilmesi bunun somut örne¤i oldu. TGC Yönetim Ku-
rulu üyesi Oral Çal›fllar yapt›¤› aç›klamada olay›n bir sürgün,
TRT'de örgütlenmeye karfl› bir engellenme olarak görülmesi ge-
rekti¤ini dile getirdi. Ayn› y›l CHP Yozgat Milletvekili Emin Koç,
TRT'deki uygulamalar› Devlet Bakan› Beflir Atalay'›n yaz›l› yan›t-
lamas› istemiyle TBMM Baflkanl›¤›'na dört soru önergesi sundu.
Soru önergeleri ile TRT Genel Müdürü fienol Demiröz'ün yay›n ve
personel politikalar›, Bas›n-Sen iflyeri temsilcisi ve TRT muhabiri
Mehmet Demir'in geçici görevle Erzurum'a görevlendirilmesi so-
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1 Kamu hizmeti yay›nc›l›¤› ›rk, din, etnik köken, s›n›f, cinsiyet ve cinsel yönelim ayr›-
m› yapmaks›z›n toplumun farkl› kesimlerinin görünürlü¤ü ve temsiline olanak tan›-
yan, e¤itici ve e¤lendirici ifllevleri bir arada bar›nd›ran, kâr odakl›l›¤› ve yüksek izlen-
me pay›n› de¤il eriflilebilirli¤i ve kültürel çeflitlili¤i esas alan bir yay›nc›l›k anlay›fl›d›r.
Kamu hizmeti yay›nc›l›¤› ile ilgili bkz. Erol Mutlu (2001), "Ne Olacak Bu Kamu Yay›n-
c›lar›n› Hali", Medya Politikalar›, B. Kejanl›o¤lu vd. (der.), Ankara: ‹mge.
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ruldu. 28 Ocak 2005'te Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun
(EFJ) Avrupa'da kamu yay›nc›l›¤›n›n korunmas›, ço¤ulculu¤un te-
sisi ve çal›flan haklar›n›n korunmas› için politikac›larla sivil top-
lum örgütlerine yönelik "Kamu Yay›nc›l›¤› Manifestosu" ça¤r›s›
üzerine TRT çal›flanlar›n›n üye oldu¤u Haber-Sen de "Türkiye'de
kamu yay›nc›l›¤› de¤il, mülkiyeti kamuya ait bir yay›n kurumu ile
devlet ve hükümet yay›nc›l›¤› yap›l›yor" aç›klamas›yla kamu ya-
y›nc›l›¤›n›n olmazsa olmaz koflulu "özerklik" konusundaki s›k›nt›-
l› tabloya dikkat çekti. 

1 Haziran 2005'te yürürlü¤e giren 5237 say›l› TCK henüz haz›rl›k
sürecindeyken hak örgütleri, gazetecilik örgütleri ve sendikalar
yeni Kanun'un bas›n özgürlü¤ü için büyük tehditler içerdi¤ine
dikkat çekmek üzere giriflimlerde bulundular. TGC'nin Konrad
Adenauer Vakf› ile düzenledi¤i Yerel Medya E¤itim Seminerle-
ri'nin ‹stanbul'da yap›lan 2004 de¤erlendirme toplant›s› deklaras-
yonunda, "Gazetecilerin her an mahkeme önünde yarg›lanmas›-
na neden olabilecek yeni Türk Ceza Kanunu'ndaki ifade özgürlü-
¤üne ayk›r› düzenlemelerinin, kanun yürürlü¤e girmeden önce
gözden geçirilerek de¤ifltirilmesi zorunludur" denildi. Türkiye ‹n-
san Haklar› Vakf› (T‹HV) Ocak 2007'de TCK'deki sorunlu madde-
ler,2 TMK, Atatürk'ü Koruma Yasas›, Bas›n Yasas› ve RTÜK Yasas›
gibi düzenlemelerin ifade özgürlü¤ünü k›s›tlay›c› nitelikte oldu-
¤una iflaret etti, sorunun sadece 301. madde ile s›n›rl› olmad›¤› yi-
nelendi.3 Uluslararas› ‹fade Özgürlü¤ü De¤iflimi (IFEX) a¤›na üye,
aralar›nda bianet'in de bulundu¤u 20'den fazla ifade özgürlü¤ü
yolunda mücadele veren uluslararas› örgüt, fiubat 2007'de TCK'
nin 301. maddesinin bütünüyle kald›r›lmas›n› istediler. Hüküme-
tin 301. maddeyi kald›rmaktan de¤il, de¤ifliklikler yapmaktan ya-
na tavr› nedeniyle gazetecilik örgütleri taleplerini ›srarla yineledi-
ler. Muhalefet partileri CHP ve MHP ise 301'in kald›r›lmamas› yö-
nünde tutum ald›. 

2 Bkz. EK 1: Öne Ç›kan Ceza Maddeleri Tablosu.
3 Konu ile ilgili Tolga Korkut'un yaz›s› için bkz. http://www.bianet.org/bianet/insan-
haklari/90898-301-yetmez-en-az-14-madde-ozgurluge-engel



Hak örgütleri 2008'i de yine 301 protestolar›na vakfettiler. Irkç›l›-
¤a ve Milliyetçili¤e Dur De Giriflimi (DurDe) 301'in yürürlükten
kald›r›lmas› talebiyle10 binden fazla imza toplad›. Mart bafl›nda
100 kadar gazeteci, akademisyen ve sanatç› "Siyasi reformlar h›z-
la hayata geçirilmeli, ifade özgürlü¤ünün önündeki engeller kal-
d›r›lmal›, 301 gibi sembolleflmifl demokrasi ay›plar›ndan kurtu-
lunmal›d›r" talebiyle bir deklarasyon yay›nlad›. Baflörtülü kad›n-
lar "söz konusu özgürlükse hiçbir fley teferruat de¤ildir. Biz henüz
özgür olmad›k" bafll›kl› bildiriyle 301 protestolar›na kat›ld›lar, he-
nuzozgurolmadik.blogspot.com'da yay›nlanan bildiride, "…Kürt-
lerin ve ötekilefltirilenlerin kendilerini bu ülkenin asli unsuru his-
setmesi için gereken hukuki ve psikolojik ortam oluflturulmadan,
ac›mas›z cinayetlerin gerçek sorumlular›na ulafl›lmadan, 301 da-
valar›n› bitirecek düzenleme yap›lmadan…hiçbir özgürlük tam
özgürlük de¤ildir" dediler. Ve nihayet 29 Nisan'da kabul edilen
yeni 301 düzenlemesi, TCK 301'den dava aç›lmas›n› Adalet Ba-
kanl›¤› iznine ba¤lad›. Ceza üst s›n›r›n›n üç y›ldan iki y›la indiril-
mesi nedeniyle, bu madde kapsam›nda aç›lan davalarda verile-
cek cezalar ertelenebilir duruma geldi. De¤ifliklikler, uygulamada
bir farkl›l›k getirmeyece¤i öngörülerek yetersiz bulundu. RSF yeni
düzenlemeyi "kozmetik ve yetersiz" sözleriyle de¤erlendirdi.

Müzisyen fianar Yurdatapan'›n öncülük etti¤i "Düflünce Suçu(!?)
na Karfl› Giriflim" ifade özgürlü¤ü ihlallerine karfl› mücadele eden
adreslerden biri oldu. Giriflim Yaflar Kemal'in Almanya'da yay›m-
lanan Der Spiegel dergisinde ç›kan bir makalesi nedeniyle ‹stan-
bul DGM'de ifade verdi¤i 23 Ocak 1995'te Yaflar Kemal'e destek
veren ayd›nlar›n imzalar›yla bafllad›: "Her kim ki, düflüncelerini
aç›klad›¤› için bafl›na bela gelir, hepimiz ayn› sözlerin alt›na im-
zam›z› at›p savc›ya kendimizi ihbar edece¤iz," dediler. Böyle de
oldu. Yaflar Kemal'in yarg›lamaya konu olan yaz›s› dahil, aralar›n-
da ‹smail Beflikçi, Leyla Zana ve Oral Çal›fllar'›n bulundu¤u on ya-
zar›n yasakl› yaz›s› Düflünceye Özgürlük adl› kitapta bir araya
geldi. 1080 kifli [gazeteciler, yazarlar, sanatç›lar, akademisyenler]
bu kitab›n yay›nc›s› oldu, kendilerini "suçlu yaz›lar› yay›mlad›k,
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'suçlu'yuz, yarg›lay›n" talebiyle ihbar ettiler. Yarg›land›lar. "Dü-
flünce Suçu(!?)na Karfl› Giriflim" yarg›lanan "yaz›"lar› kitaplaflt›r-
may› sürdürdü. Her y›l "Düflünceye Özgürlük" ad›yla yay›mlanan
kitaplar yoluyla ifade özgürlü¤ü ihlallerini tarihe not düfltü.4 Bu
kitaplar da daval›k oldu. 

"Düflünce Suçu(!?)na Karfl› Giriflim" uluslararas› hak çevrelerinin
temsilcilerini ‹stanbul'a davet ederek dayan›flmay› güçlendiriyor.
Bu giriflimin çabalar› sonucunda kapsaml› bir eylem örgütlendi,
dünyan›n çeflitli ülkelerinden en az 250 hak savunucusu, akade-
misyen ve ayd›n, 23 Ekim 2005'te, Türkiye'de düflüncesini ifade
edenlerin cezaland›r›lmas›n› k›nad›. ‹mzac›lar, Agos gazetesi bafl-
yazar› Hrant Dink'e "Türklü¤ü incitti¤i" iddias›yla verilen cezay›,
Dora Sakayan'›n kitab›n› basan yay›nc› Rag›p Zarakolu'na aç›lan
davay› ve DEHAP fianl›urfa ‹l yöneticisi Reflit Yard›mc›'ya Kürtçe
konuflmaktan verilen mahkûmiyeti, ifade özgürlü¤ü ihlalleri ola-
rak örnek verdiler.

TGC her y›l verdi¤i bas›n özgürlü¤ü ödüllerini 2005'te vermeye-
rek TCK'ye tepkisini gösterdi. 2006'da fianar Yurdatapan, Prof.
Dr. Taner Akçam, ö¤retmen Erdal Y›ld›r›m, ö¤renci Gülnur El-
çik ve editör-yazar Nihat Atefl, Reuters Haber Ajans›'na verdi¤i rö-
portajda Ermeni soyk›r›m›na inand›¤›n› aç›klad›¤› için "Türklü¤ü
afla¤›lad›¤›" gerekçesiyle hakk›nda dava aç›lan Hrant Dink'e des-
tek veren bir "sivil itaatsizlik" kampanyas›na ön ayak oldular. "Dü-
flünce Suçu(!?)na Karfl› Giriflim"in sivil itaatsizlik kampanyas›na
destek verenler 2007'de "Ben de Hrant Dink'im, onun suç say›lan
afla¤›daki sözlerine aynen kat›l›yor ve ben de san›k olarak yarg›-
lanmak istiyorum" bafll›kl› bir metni imzalayarak, savc›l›¤›n bafl-
latt›¤› soruflturmaya eylemsel bir cevap verdiler.

2004'te kurulan, sendikalar, gazeteciler ve yazarlar›n oluflturdu-
¤u Tutuklu Gazetecilerle Dayan›flma Platformu (TGDP) 4 fiubat
2004'te Türkiye'de tutuklu gazetecilere sahip ç›k›lmas› ça¤r›s›

4 Kitaplar hakk›nda bilgi için bkz. http://www.antenna-tr.org/sites.aspx?SiteID=36&
mod=cat&ID=483 / eriflim: 23.10.2012.



yapt›: "Ülkenin özgürlü¤ü için, halk›n insanca yaflamas› için kale-
miyle, bilgisiyle, düflüncesiyle mücadele veren, bedel ödeyen,
tutuklanan, yarg›lanan gazetecilere sahip ç›kal›m" sözlerine yer
verdi.5

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin fiubat 2004 tarihli "Med-
yada Siyasi Tart›flma Özgürlü¤ü Bildirisi", karikatüristlere aç›lan
davalar, bas›n ve ifade özgürlü¤ü aleyhine düzenlemeler ve dü-
flünce suçu nedeniyle yaflanan hapis cezalar› dolay›s›yla s›k s›k
gündeme geldi. Deklarasyona göre, özellikle özgür ve ba¤›ms›z
medyada halk› ilgilendiren konularda halk›n bilgi edinme hakk›n›
garanti etmek ve halk›n kamusal ve siyasi konularda bilgi edinme-
sini sa¤lamak üye devletlerin temel görevlerindendi. Ayn› zaman-
da siyasi yap›lar›n ve kamu kurumlar›n›n denetlenebilirli¤ini ve
fleffafl›¤›n› sa¤lamak da di¤er bir yükümlülük olarak vurguland›. 

Ço¤ulcu demokrasi ve siyasi tart›flma özgürlü¤ü, medyan›n siyasi
flah›slar ve kamu görevlileriyle ilgili olumsuz haber yapma ve
elefltirel görüflleri yayma hakk›n› da içerir. Devlet, hükümet veya
di¤er yürütme, yasama veya yarg› kurumlar› medyada elefltirinin
konusu olabilir. Nitelik olarak bask›n durumlar› nedeniyle bu gi-
bi kurumlar iftira ve afla¤›lay›c› demeçlere karfl› ceza hukuku kap-
sam›nda korunmamal›d›r. Bu kurumlar böyle bir korunma hakk›-
n› kulland›¤›nda dahi, bu korunman›n elefltirme özgürlü¤ünü k›-
s›tlanmak amac›yla kullan›lmas› gibi durumlardan kaç›n›lmal›d›r.
Korunma, dar ve k›s›tl› bir flekilde uygulanmal›d›r. Mizah yolu ile
politikac›lar›n elefltirilmesinde, toplum gerçekler hakk›nda yanl›fl
yönlendirilmedi¤i müddetçe, daha genifl bir düzeyde abartma ve
hatta tahrike izin verilmelidir.6

12 gazeteci meslek örgütünün oluflturdu¤u G9 Gazeteciler Plat-
formu7 Baflbakanl›k Bas›n Merkezi'nin akreditasyon uygulamas›-

296 • ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN ON YILI

5 Konu ile ilgili Erol Öndero¤lu'nun yaz›s› için bkz. http://eski.bianet.org/2004/02/05/
29327.htm
6 Fikret ‹lkiz'in "bildirge" ile ilgili de¤erlendirme yaz›s› için bkz. http://www.tgc.org.tr/
yazi.asp?gid=748
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na dair düzenlemelerin Ekim 2005'te bir sansür arac› olarak kul-
lan›labilece¤i uyar›s›n› yapt›. G9, akreditasyonun, tüm dünyada
habercilerin bas›n uzmanl›k alanlar›yla ilgili kurumlara giriflini
özel tan›t›m kart›yla kolaylaflt›ran bir uygulama oldu¤unu, Türki-
ye'de de böyle olmas› gerekti¤ini bildirdi.8

Gazetecilik örgütlerinin gündemine 2007 y›l›nda bir de Devlet
S›rr› Yasas› Tasla¤› girdi. Örgütler yasa tasla¤›nda "devlet s›rr›" sa-
y›lmayan bilgilerden "gizli bilgi" kategorisi yarat›ld›¤›, yasan›n ik-
tidar sansürünün yeni bir dayana¤› olabilece¤i yönünde uyar›lar-
da bulundular.

2008'de yerel bas›n› tehdit eden bir düzenleme gazetecilik örgüt-
lerinin gündemine tafl›nd›. 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu ile Ka-
mu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu'nda yap›lan de¤ifliklikle, ihale so-
nuçlar›n›n sadece gazetelerde de¤il elektronik ortamda da ilan
edilebilece¤i yönünde bir de¤iflikli¤e gidilmesi öngörüldü. Örgüt-
ler bu de¤iflikli¤in, varl›¤›n› çok büyük ölçüde resmi ilanlara ba¤-
l› sürdüren yerel gazetelere büyük bir darbe indirece¤ini belirtti-
ler. Düzenlemenin, yerelin bilgilenme hakk›n›n elinden al›nmas›,
sesinin susturulmas› anlam›na gelece¤ini, böylece bas›n özgürlü-
¤ü, fikir paylafl›m›nda ço¤ulluk ve demokratikleflme konular›nda
çok geri noktalara gidilece¤ini aç›klad›lar. 

2008'den itibaren "Ergenekon" davas› ile birlikte hareketlenen sü-
reçte yeni davalar ve müdahillik talepleri ortaya ç›kt›. Örne¤in Di-
yarbak›r'da öldürülen gazeteci ve ayd›n Musa Anter'in o¤lu Dic-
le Anter, 20 Ekim 2008'de ilk duruflmas› görülen "Ergenekon Da-
vas›"na müdahil olmak istedi¤ini aç›klad›. Babas›n›n öldürülmesi

7 Bas›n Meslek Örgütleri Platformu (G-9) Avrupa Gazeteciler Birli¤i (AEJ) Türkiye
Temsilcili¤i, Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i (ÇGD), Diplomasi Muhabirleri Derne¤i
(DMD), Ekonomi Muhabirleri Derne¤i (EMD), Foto Muhabirleri Derne¤i (FMD), Ha-
ber-Sen (Bas›n Yay›n ve ‹letiflim Emekçileri Sendikas›), Parlamento Muhabirleri Der-
ne¤i (PMD), Profesyonel Haber Kameramanlar› Derne¤i (PHKD), Radyo Televizyon
Gazetecileri Derne¤i (RTGD), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ankara Temsilcili-
¤i, Türkiye Spor Yazarlar› Derne¤i (TSYD) Ankara fiubesi, Türkiye Gazeteciler Sendi-
kas› (TGS).
8 http://www.tgs.org.tr



ile Ergenekon Davas› aras›nda aç›k ba¤ kuruldu¤unu, cinayetle il-
gili A‹HM'nin Türkiye'yi tazminata mahkûm etti¤ini ama Türkiye'
nin hâlâ sorumlular› cezaland›rmad›¤›n› hat›rlatt›. Özgür Gün-
dem yazar› Anter'in öldürülüflü s›ras›nda a¤›r yaralanan Orhan
Miro¤lu da davaya müdahil olaca¤›n› aç›klad›. 20 Eylül 1992'de
Diyarbak›r'›n Seyrantepe semtinde u¤rad›¤› silahl› sald›r›da yafla-
m›n› yitiren ayd›n-gazeteci Musa Anter ile ilgili bilgiler k›smen
Susurluk Raporu'nda da yer alm›flt›. Baflbakanl›k Teftifl Kurulu'
nun yay›mlad›¤› Susurluk Raporu'nun "devlet s›rr›" oldu¤u gerek-
çesiyle yay›mlanmayan sayfalar›n›n Ergenekon ‹ddianamesi'ne
girmesiyle birlikte, baflka gazeteci cinayetlerinin de "Ergenekon"
ile ba¤› kuruldu. 

Öldürülen gazeteciler, sorumlular›n cezaland›r›lmas› talebi, an-
ma etkinlikleri ve öldürülen gazeteciler ad›na konan ödüllerle
gündemde tutuldu. 2009, öldürülen gazetecilerden Abdi ‹pekçi,
U¤ur Mumcu ve Hrant Dink'in dava süreçlerini takiple ve anma
etkinlikleriyle geçti. Örne¤in Uluslararas› Hrant Dink Vakf›'
n›n (UHDV) Uluslararas› Hrant Dink Ödülü Türkiye ve dünyadan
"ayr›mc›l›ktan, ›rkç›l›ktan, fliddetten ar›nm›fl, daha özgür ve adil
bir dünya için çal›flan, bu idealler u¤runa bireysel risk alan, ezber
bozan, bar›fl›n dilini kullanan, insanlara mücadeleye devam etme
yolunda ilham ve umut veren kifli veya kurumlara" veriliyor.
Hrant Dink'in do¤um günü 15 Eylül'de düzenlenen törenle veri-
len ödülleri 2009'dan bu yana, Alper Görmüfl ve Amira Hass, Tür-
kiye Vicdani Ret Hareketi ve Baltasar Garzón, Ahmet Altan ve
Lydia Cacho, ‹smail Beflikçi ve Rusya'dan Uluslararas› "Memori-
al" Toplulu¤u ad›na Memorial ‹nsan Haklar› Merkezi Direktörü
Alexander Cherkasov ald›.

Merkezi Viyana'da bulunan Uluslararas› Bas›n Enstitüsü (IPI) tara-
f›ndan "Dünya Bas›n Özgürlü¤ü Kahramanlar›" ödülü9 Hrant
Dink'e verildi. Yurtiçinde verilen ödüllerle de gazeteciler üzerin-
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9 Bas›n Özgürlü¤ü Kahraman› ödülü 2000'de Abdi ‹pekçi'ye ve 2010'da Nedim fie-
ner'e verildi.
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deki bask›lara dikkat çekildi, dayan›flma güçlendirildi. TGC de
1989'dan beri bas›n ve ifade özgürlü¤ünü savunmak ve gazeteci-
lerle dayan›flmak amac›yla geleneksel 24 Temmuz Bas›n Özgür-
lü¤ü Ödülleri veriyor.10

8 Ocak 1996'da gözalt›nda polislerin döverek öldürdü¤ü Evren-
sel gazetesi muhabiri Metin Göktepe ad›na da 1998'den bu yana
her y›l gazetecinin do¤um günü 10 Nisan'da "Evrensel Metin
Göktepe Gazetecilik Ödülleri" veriliyor.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, gazeteci Metin Göktepe'nin
an›s›n› yaflatmak, iletiflim hak ve özgürlü¤ünü yaflama geçirmek,
anlat›m ve bilgi özgürlü¤ünü korumak, temel hak ve özgürlükler-
deki ihlalleri kamuoyuna haber, yorum ve elefltiri ile duyurmak,
haber peflinde koflan genç gazetecileri teflvik etmek, gazeteci gö-
rev ve sorumluluk bilincinin yerleflmesi için çaba gösteren genç
gazetecileri desteklemek amac›n› tafl›yor.

Gazetecilerin öldürülmeleri esas olarak yarg› konusu olamad›,
yarg›ya tafl›nanlar ise halen as›l sorumlular›n ortaya ç›kar›lmas›n›
bekliyor. O yüzden de öldürülen gazetecilerin mezarlar› bafl›nda
düzenlenen anma törenleri, mesleklerini canlar›n› tehlikeye ata-
rak sürdüren gazetecilerin durumuna dikkat çekilmesi ve cinayet-
lerin as›l sorumlular›n›n bulunmas› için hükümete yap›lan ça¤r›-
lar aç›s›ndan önem tafl›yor. Abdi ‹pekçi suikast›ndan g›yabi tutuk-
lulu¤u bulunan Yalç›n Özbey ve cezaevinde yazd›¤› itiraf mektu-
buyla ‹pekçi Cinayeti davas›n›n tekrar aç›lmas›nda etkili olan Yu-

10 TGC'nin 2001'den 2012'ye bu ödüle lay›k gördü¤ü kifli ve kurumlar s›ras›yla flöy-
le da¤›l›yor. 2001'de Nail Güreli/ ‹stanbul Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi; 2002'de Be-
kir Coflkun/; 2003'te H›fz› Topuz/Tüm Yerel Medya Kurulufllar›; 2004'te Rag›p Duran;
2006'da Musa Kart/ 3. Asliye Hukuk Hâkimi Mithat Ali Kabaali; 2007'de Hrant Dink,
Rag›p Zarakolu ve Gülçin Çayl›gil/ Türkiye Gazeteciler Sendikas›; 2008'de Gökçer
Tahincio¤lu ve Kemal Göktafl/ Bas›n Müzesi; 2009'da Nedim fiener ve R›za Türmen;
2010'da Vedat Kurflun, ‹rfan Aktan ve ‹smail Saymaz/ Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (bianet);
2011'de Ercan ‹pekçi ve Ahmet fi›k/Gazetecilere Özgürlük Platformu; 2012'de "Tu-
tuklu gazeteciler" ad›na Bedri Adan›r ve Zeynep Kuray, "kifli" dal›nda Ferai T›nç/ Tür-
kiye Yay›nc›lar Birli¤i ödüle lay›k görüldü. TGC 2005'te "ifade özgürlü¤ü, bilgi edin-
me ve gazetecilerin haber verme haklar›n› s›n›rlayan" 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu'
na tepki olarak ödül vermedi. 



suf Çelikkaya hakk›nda aç›lan davalar›n 30 y›ll›k zaman afl›m›n-
dan 2009'da düflmesine karfl›l›k, mezar› bafl›nda yap›lan anmalar-
da meslektafllar› dava sürecinin takipçisi olduklar›n› tekrarlad›lar.
Öldürülen gazeteciler "Ergenekon davas›" ile birlikte tekrar gün-
deme gelince, 2009 y›l›nda U¤ur Mumcu, Bahriye Üçok ve Ah-
met Taner K›fllal›'n›n öldürülmeleri yeniden tart›flmaya aç›ld›.
TGC de 2009'da 100 y›lda katledilen gazetecileri anma etkinli¤i
düzenledi. 100 y›lda katledilen gazeteci say›s› TGC listesinde 64,
CGD listesinde 76 olarak yer al›yor.

13 fiubat 2009'da ATV ile Sabah gazete ve dergi gruplar›n›n ba¤-
l› oldu¤u Turkuvaz iflyerlerinde çal›flanlar sendika ve toplu sözlefl-
me hakk›na sahip olmak talebiyle greve bafllad›. ‹flveren bask›s›
nedeniyle az say›da kat›l›mla gerçekleflen grev, 12 Eylül sonras›n-
da bas›nda gerçekleflen ilk grev olmas› nedeniyle önemsendi.
154. gününde grev mahkeme karar›yla durduruldu. Ancak Yarg›-
tay'›n bozma karar› ile devam edilen grev yaklafl›k bir y›l sürdü.11

Gazetecilere yönelik 100'e yak›n fiili ve sözlü sald›r›n›n gerçek-
leflti¤i, 13 gazetecinin tutukland›¤› ve 149 gazetecinin daval›k ol-
du¤u 2010, eylemlerin, protestolar›n ve kampanyalar›n y›l› oldu.
9–10 Ekim 2010 tarihlerinde "Düflünce Özgürlü¤ü ‹çin 7. ‹stanbul
Buluflmas›" gerçeklefltirildi. Etkinli¤e dilbilimci ve aktivist Noam
Chomsky de konuk edildi. Bu buluflma vesilesiyle Nedim fiener,
‹smail Saymaz, Merve Erol, Hülya Tarman, P›nar Selek, Seferi Y›l-
maz, Mehmet Desde, Cevdet Ba¤ca, Haldun Aç›ksözlü, ‹nan Sü-
ver ve Mehdi Tanr›kulu yarg›lanmalar›yla ilgili daha genifl bir çev-
re bilgilendirildi. 

2010'da Türkiye'deki ifade özgürlü¤ü ihlallerine uluslararas› du-
yarl›l›k artt›. RSF'ye göre 2010'da Türkiye toplam 178 ülkenin yer
ald›¤› listede 2009'daki 123. s›radaki yerinden 138. s›raya gerile-
di; Singapur ile Etiyopya'n›n aras›na yerleflti. RSF, Türkiye'nin s›-
ralamada istikrarl› bir flekilde düflmeyi sürdürmesinin nedenini
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11 Ayr›nt›lar için bkz. http://www.tgs.org.tr
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"say›s› ç›lg›nca artan soruflturmalar, çok say›da gazetecinin tutuk-
lanmas›n› getiren bask›c› medya yasalar› cephaneli¤i" olarak
aç›klad›. ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü (HRW) Türkiye araflt›rmac›-
s› Emma Sinclair-Webb de "Protestoyu Terör Suçu Saymak: Gös-
tericileri Yarg›lamak ve Hapsetmek için Terörle Mücadele Yasa-
lar›n›n Keyfi Kullan›m›" bafll›kl› raporunda "terörle mücadele ya-
salar›n›n yetiflkin göstericiler aleyhine kullan›lmas› Türkiye'de ifa-
de, toplanma ve örgütlenme özgürlü¤üne a¤›r bir darbe indirmek-
te" sözlerine yer verdi. 

Avrupa Birli¤i Komisyonu'nun 9 Kas›m 2010'da aç›klad›¤› ‹lerle-
me Raporu'nda, Türkiye'nin bas›n ve ifade özgürlü¤üne dair ya-
sal mevzuat›, yarg› prati¤i ve medyaya yönelik siyasi bask›lar› di-
le getirildi. Raporda, Haziran 2007'den beri süren Ergenekon So-
ruflturmas› ve davalar› kapsam›nda gazetecilere özellikle "sorufl-
turman›n gizlili¤ini ihlal" (TCK 285) ve "adil yarg›lamay› etkileme-
ye teflebbüs" (TCK 288) iddialar›yla 4 bin 91 soruflturma aç›ld›¤›
bilgisine yer verildi. Avrupa Türk Gazeteciler Birli¤i (ATGB) bafl-
kan› Gürsel Köksal, ATGB olarak gazeteci örgütlerini bas›n özgür-
lü¤ü mücadelesinde desteklediklerini aç›klad›. Pakistan Bas›n
Vakf› (PPF) da bas›na yönelik sald›r›lar› Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül'e gönderdi¤i bir mektupla k›nad›. Gazetecilere Özgürlük
Platformu'ndaki (GÖP) 23 gazetecilik örgütü temsilcisi 5 Kas›m'
da Ankara'da "Gazetecilik ‹çin Aya¤a Kalk" etkinli¤i düzenleye-
rek, 2010 y›l›nda hapiste bulunan 50 kadar gazetecinin tahliyesi-
ni istedi.12 Eylemde Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) de bu-
lundu. 

2011'de Oda TV davas›ndan tutuklanan Ahmet fi›k ve Nedim fie-
ner'in davalar› ile birlikte uluslararas› platformda Türkiye'nin
olumsuz durumuna yönelik fark›ndal›k artt›. ANGA (Ahmet ve
Nedim'in Gazeteci Arkadafllar›), 1 Aral›k 2011'de kitlesel bir pro-
testo yürüyüflü düzenledi. Gazeteciler, Cumhuriyet gazetesi ya-
zar› Mustafa Balbay'›n tutuklanmas›n›n 1001. gününü ve Özgür

12 http://gazetecilereozgurlukplatformu.org



Gündem yazar› Cengiz Kapmaz'›n tutuklanmas›n› protesto ettiler.
Cumhuriyet okurlar› olarak bir araya gelen bir di¤er grup da gene
Ergenekon Davas›'n›n tutuklu san›¤›, CHP milletvekili Mustafa
Balbay'›n tutuklulu¤unu 30 Kas›m'da TBMM önündeki Milli Ege-
menlik Park›'nda baz› CHP milletvekillerinin de kat›ld›¤› eylemle
protesto etti. Gazetecilere Özgürlük Platformu ve Uluslararas›
Gazeteciler Federasyonu, "5 Kas›m Gazetecilik ‹çin Aya¤a Kalk"
günü dolay›s›yla Taksim'de düzenlenen gösteride bas›n ve ifade
özgürlü¤ünü tehdit eden uygulamalara son verilmesini talep etti. 

Oda TV davas› için Türkiye'ye gelen uluslararas› gazeteci örgütle-
ri temsilcileri 24 Kas›m 2011'de Gazetecilere Özgürlük Platformu
üyeleriyle birlikte Mecliste BDP Grup ‹stanbul Milletvekilleri Le-
vent Tüzel, S›rr› Süreyya Önder ile Van Milletvekili Nazmi Gür ile
görüfltü. Avrupa Konseyi'nin ‹nsan Haklar› Komiseri Thomas
Hammarberg Türkiye'deki adalet sisteminin ifllevsel bozukluklar›
oldu¤una, bu nedenle kiflilerin temel hak ve özgürlüklerinden
tam olarak yararlanamad›klar›na ve Türkiye'deki yarg›lanma ve
tutukluluk sürelerinin uzunlu¤una dikkat çekti.

2011 boyunca tepki aç›klamalar›n›n ard› arkas› kesilmedi. Ulus-
lararas› Yazarlar Birli¤i (PEN), Uluslararas› S›n›r Tan›mayan Gaze-
teciler (RSF) ve Uluslararas› Bas›n Enstitüsü'nün (IPI) protestolar›
pefl pefle duyuldu. PEN baflkan yard›mc›s› Eugene Schoulgin, Ah-
met ve Nedim'in Gazeteci Arkadafllar›'n›n (ANGA) oluflturdu¤u
ozgur-basin.blogspot.com sitesinde, "Uluslararas› PEN olarak,
Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Deklarasyonu'nun 19. maddesi-
nin sa¤lad›¤› haklara uygun olarak, sadece görüfllerini aç›klad›¤›
için tutukluluk yaflayan tüm yazarlar›n, gazetecilerin, yay›nc›lar›n
ve ayd›nlar›n derhal serbest b›rak›lmas›n› talep ediyoruz" dedi.

‹lki 2009'da bafllayan ve 2012'ye gelinen süreçte siyasetçi, aka-
demisyen, ö¤renci, gazeteci ve yazarlar›n dahil oldu¤u "KCK" ad›
alt›nda yap›lan operasyonlar kapsam›ndaki kitlesel tutuklamalar-
da ö¤retim üyesi Prof. Dr. Büflra Ersanl› ve gazeteci-yay›nc› Rag›p
Zarakolu uluslararas› platformlarda da konu oldu. Bu dönemde,
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hapis gazetecilerin ço¤unlu¤unun Kürt medyas›nda çal›flan Kürt
gazetecilerden olufltu¤una yönelik tespitler s›kl›kla dile getiril-
di. Bir uyar› da Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'dan geldi.
6 Ekim 2011'de düzenlenen Uluslararas› Yeni Medya Düzeni
Konferans›'na video ba¤lant›s›yla kat›lan Assange'a göre Türki-
ye'nin medyas› için utanmas›na gerek yoktu, zira bu konuda he-
men her ülkenin notu düflüktü. Ama Assange'a göre Türkiye "ha-
pisteki Kürt gazetecileri" için utanmal›yd›. Düzenlenen büyük
çapl› protesto kampanyalar›n› takiben Kas›m 2011'de tutuklanan
Zarakolu Nisan 2012'de, ayn› tarihte tutuklanan Ersanl› ise Tem-
muz 2012'de serbest b›rak›ld›lar.

Bas›n özgürlü¤ü sorununun TBMM'nin gündemine tafl›nmas› yö-
nünde giriflimler 2011'de artt›. CHP ‹stanbul Milletvekili Melda
Onur, Meclis konuflmas›nda, "Siz büyük adalet saraylar› yapt›kça,
adalet küçülmeye devam ediyor" sözleriyle elefltirilerini ifade et-
ti. BDP A¤r› Milletvekili Halil Aksoy ise bas›n özgürlü¤ünün önün-
deki engellerin tespiti için 30 Kas›m 2011'de Meclis'te bir Araflt›r-
ma Komisyonu kurulmas›n› istedi. CHP ve BDP'nin gazeteci kö-
kenli milletvekillerine göre, Türkiye'de gazetecilerin özgürce gö-
rev yapamamalar›n›n sorumlusu sadece TCK ve TMK gibi yasalar
de¤ildi. Gazetecilerin iflverenlerin karar ve tehditleri karfl›s›nda
korunaks›z kalmalar›n›, kolayca iflten at›lmalar›n› hat›rlatarak 212
say›l› Kanun ile 5953 say›l› Bas›n ‹fl Kanunu'nun gazetecilerin ta-
mam›na uygulanmas› için 8 Aral›k'ta kanun teklifi verdiler. CHP
milletvekili Oktay Ekfli, gazetecileri iflverenin bask›s›na karfl› ko-
ruma alt›na almak üzere 1961'da ç›kar›lan 212 say›l› Yasan›n 50
y›ld›r yürürlükte oldu¤unu, ancak söz konusu yasay› ihlal eden ifl-
verene uygulanan yapt›r›m›n yaln›zca 200 lira oldu¤unu belirtti.

30 Kas›m'da Brüksel'deki Türkiye-Avrupa Birli¤i Karma Parla-
mento Komisyonu'nun (KPK) 67. toplant›s›na kat›lan Adalet Baka-
n› Sadullah Ergin hem ifade ve bas›n özgürlü¤ü ile ilgili s›k›nt›la-
r›n afl›lmas› için çal›flt›klar›n› aç›klad›, hem de Türkiye Gazeteci-
ler Sendikas›'n›n yay›nlad›¤› tutuklu gazeteciler listesinin sa¤l›k-
s›z oldu¤unu söyledi. Avrupa Birli¤i ‹lerleme Raporlar›n› de¤er-



lendiren Avrupa Birli¤i Bakan› ve Baflmüzakereci Egemen Ba¤›fl
ise daha ileri giderek, içeride gazetecilik mesle¤inden dolay› tu-
tuklanan tek bir kifli olmad›¤›n› ileri sürdü.13

Gazeteci örgütleri medya üzerindeki siyasi bask›lara karfl› müca-
dele ederken, gazetecinin üstündeki bask› bileflenlerini iffla etmek
(iktidar, sermaye, iflverenler vs.) d›fl›nda medyadaki ayr›mc› ve
sald›rgan dille de u¤raflmaya çal›flt›. 2011'de Bas›n Konseyi BDP'
nin baflvurusu üzerine Yeni fiafak gazetesinin bir haberini de¤er-
lendirdi ve gazeteye Bas›n Meslek ‹lkeleri'nin 4, 9 ve 13. madde-
lerini14 ihlal etmekten uyar› cezas› verdi. Yeni fiafak gazetesi, 18
A¤ustos 2011'de "Katil Sizsiniz" bafll›kl› cezaya konu olan haber-
de BDP eflbaflkanlar› Selahattin Demirtafl ve Gültan K›flanak'›n,
DTK eflbaflkanlar› Ahmet Türk ve Aysel Tu¤luk'un foto¤raflar›n›
yay›nlam›flt›.

‹nternet yasaklar›na karfl› örgütlenen tepkiler ve elde edilen kaza-
n›mlar da dikkat çekti. 5651 say›l› ‹nternet Ortam›nda Yap›lan Ya-
y›nlar›n Düzenlenmesi ve bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanun'un May›s 2007'de yürürlü-
¤e girmesini takiben binlerce sitenin eriflime kapat›lmas› çok say›-
da protesto ile karfl›land›. Örne¤in 500'ün üzerinde site tepkileri-
ni siyah zemin üzerine yazd›klar› flu protesto metni ile ifade etti:

"Gelece¤in ‹nternet'inin Önizlemesini yap›yoruz! Her gün yeni
bir site daha kapat›l›yor. Bu h›zla giderse ileride nas›l bir ‹nternet
deneyimi yaflar›z, onun canland›rmas›n› yap›yoruz. (…) ‹ki t›kla-
mada bir karfl›m›za bu görüntü ç›kar ise neler hissedersiniz? Bu
amaçla sitelerimizi di¤er sansürlenen siteler gibi kapat›yoruz." 

"Türkiye ‹nterneti Yasaklama Ay›b›ndan Kurtulmal›d›r" bafll›kl› bir
ortak bildirgede, mevcut 5651 say›l› Kanun'daki problemlerin tes-
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13 http://www.trt.net.tr/trtavaz/ab-ilerleme-raporu-aciklandi—haber-detay,tr,12541.
aspx / eriflim: 04.06.2012
14 4. Madde: Kiflileri ve kurulufllar›, elefltiri s›n›rlar›n›n ötesinde küçük düflüren, afla¤›-
layan veya iftira niteli¤i tafl›yan ifadelere yer verilemez; 9. Madde: Suçlu oldu¤u yar-
g› karar›yla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez; 13. Madde: fiiddet ve zor-
bal›¤a özendirici, insani de¤erleri incitici yay›n yapmaktan kaç›n›l›r.
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piti ve giderilmesi konusunda ad›m at›lmas› talep edilerek konu
ile ilgili öneriler sunuldu. Aç›klamaya, ‹nternet Teknolojileri Der-
ne¤i (INETD), Türkiye Biliflim Derne¤i (TBD), Türkiye Biliflim Sek-
tör Derne¤i (TÜB‹DER), Linux Kullan›c›lar› Derne¤i (LKD), Tüm ‹n-
ternet Evleri Derne¤i (T‹EV), Türk Kütüphanecileri Derne¤i (TKD),
Üniversite ve Araflt›rma Kütüphanecileri Derne¤i (UNAK), T›p Bi-
liflimi Derne¤i (TurkMIA), ODTÜ Mezunlar› Derne¤i (ODTÜ MD),
Yurttafl Giriflimi ve Kat›l›mc› Avukat Grubu (KAV) imza att›. Bilgi
Üniversitesi'nde 12 Aral›k 2009'da düzenlenen 14. Türkiye'de ‹n-
ternet Konferans›'nda Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi ‹nsan Haklar› Merkezi'nden Yrd. Doç. Dr. Kerem Alt›par-
mak, 5651 say›l› Kanun'da tan›mlanan "katalog suçlar"›n haricin-
de, 197 sitenin de ayr›ca eriflime kapat›lmas›n›n, yarg›n›n ara ka-
rarlarla, hak ve özgürlükleri zorlayan ve yok eden nihai kararlar
vermesinin kabul edilemez oldu¤unu söyledi.

2011'de kendine Erroristler diyen bir grup internet üzerinden dik-
kat çekici bir tepki eylemi gerçeklefltirdi. Q, W, X harflerinin kul-
lan›m›na yönelik yasa¤a karfl›n internet üzerinden kampanya bafl-
latan Erroristler, qwx2009.org sitesinden "qwx-dilini ç›kart!" eyle-
mini (kendi deyiflleriyle aksiyonunu) bafllatt› ve ilgi oda¤› oldu.

Hükümetin internete yönelik sansür uygulamalar› ve devam›nda
söz konusu olabilecek filtreleme ve benzeri uygulamalar toplum-
da gerekli duyarl›l›¤› yaratt›, 17 Temmuz 2010'da ‹stanbul'da kit-
lesel bir eylem gerçekleflti. ‹çlerinde internete özgürlük isteyen
sivil toplum kurulufllar› ve meslek örgütleriyle birlikte web site
temsilcileri, okurlar ve insan haklar› aktivistlerinin de yer ald›¤›
yaklafl›k 2 bin kifli, Taksim'den Galatasaray Meydan›'na kadar yü-
rüdü. 

‹nternet üzerinde örgütlenmifl olan Sansürsüz ‹nternet ‹nisiyatifi,
internet sansürüne karfl› olan tüm kurum ve yurttafllar ad›na, yurt-
tafllar›n ifade özgürlü¤ü ve bilgi edinme hakk›n›n engellenemeye-
ce¤i düflüncesiyle yola ç›kt›klar›n›, çözümü art›k sokakta araya-
caklar›n› aç›klad›.



Bir yandan tüm bu tepkiler sürerken di¤er yandan BTK'nin fiubat
2011'de aç›klad›¤› güvenli internet ve internete dört ayr› filtre
(standart, aile, çocuk, yurtiçi) karar› yeni protestolar› beraberinde
getirdi. 15 May›s 2011'de Türkiye'nin 31 ilinde genifl kat›l›ml›
protestolar yap›ld›; binlerce kifli "‹nternetime dokunma!" diye hay-
k›rd›.15 Eylemin örgütlenmesinde etkin olan sosyal medya, özel-
likle twitter internet ortam›nda da eylem yapt›. Hükümet yo¤un
elefltiriler ve kitlesel eylemler üzerine filtre uygulamas›n› ilk etap-
ta erteledi, daha sonra da internet kullan›c›lar›na dört filtreden bi-
rini seçme zorunlulu¤u getirilmesinden vazgeçildi. ‹nternete yö-
nelik bask›lar›n artt›¤› bu dönemde Alternatif Biliflim Derne¤i ku-
ruldu ve sürece müdahil oldu. Dernek BTK'nin filtre uygulamas›-
na karfl› Üniversite Rektörlüklerine yapt›¤› ça¤r›da akademik far-
k›ndal›k yaratmak ve toplumsal sorumluluk ad›na sürece kat›lmak
gerekti¤ini dile getirdi.16 IPS ‹letiflim Vakf› /bianet (BTK) "‹nternetin
Güvenli Kullan›m›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Tasla¤›" bünyesinde
gelifltirilen filtre uygulamas›n› Dan›fltay'a tafl›d›. Dan›fltay Kas›m
2011'de yönetmelik de¤iflti¤i için yürütmeyi durdurma talebini
reddetti. Karar üzerine, bu kez Alternatif Biliflim Derne¤i tercihe
ba¤l› olsa dahi bu düzenlemenin iptali talebiyle Dan›fltay'a bafl-
vurdu. 2011 yaz›ndaki eylemler, tepki aç›klamalar› ve yasal mec-
radaki mücadelelere ra¤men, filtre karar› "Güvenli ‹nternet" ad›y-
la, kullan›c›ya "aile profili" ve "çocuk profili" seçenekleri sunarak
22 Kas›m'da uygulamaya girdi.
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15 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/130007-onbinler-haykirdi-internetime-
dokunma/ eriflim: 10.09.2012.
16 BTK'nin Filtre Uygulamas›na Karfl› Akademik Fark›ndal›k ve Tüm Üniversite Rek-
törlüklerine Ça¤r›; bkz. http://www.alternatifbilisim.org/wiki/BTK'n%C4%B1n_Filt-
re_Uygulamas%C4%B1na_Kar%C5%9F%C4%B1_Akademik_Fark%C4%B1ndal%
C4%B1k_ve_T%C3%BCm_%C3%9Cnv._Rekt%C3%B6rl%C3%BCkleri-
ne_%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1 / eriflim: 25.06.2012
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Hak Arama Davalar›

Haber izlerken veya gözalt›nda fliddete maruz kalan, tehdit edi-
len gazetecilerin kolluk güçlerine açt›klar› davalarda yol al›nama-
mas› yarg›y› tart›fl›l›r k›l›yor. Olumlu sonuçlar ise emsal teflkil edi-
yor ve gazetecilerin flikâyet ve davalar›nda kararl› davranmalar›-
n›n önemini gösteriyor.

Gazetecilerin yasal yollardan hak arama giriflimlerinde sürecin
nas›l iflledi¤ine dair fikir vermesi aç›s›ndan birkaç örne¤e baka-
l›m. 2005'te Yerel Datça Haber gazetesi eski sahibi Sinan Ka-
ra'n›n, "Kaymakam Savafl Tuncer hakk›ndaki flikâyetlerde yanl›
davrand›klar›" gerekçesiyle Datça'da görevli befl hâkim ve savc›
için yapt›¤› flikâyet, Adalet Bakanl›¤›'na tak›ld›. Van Valili¤i, D‹-
HA muhabiri Ubeydullah Hakan'›n, kendisini s›k s›k tehdit etti¤i-
ni iddia ederek flikâyet etti¤i polis memuru ‹smail Yendi'nin yar-
g›lanmas›na "yeterli delil ve belge bulunmad›¤›" gerekçesiyle izin
vermedi. DHA Beytüflflebap muhabiri Emin Bal da, gözalt›na al›n-
mas› ve gözalt› s›ras›nda üç polis taraf›ndan darp edilmesi üzeri-
ne 2007'de polislerden flikâyetçi oldu. Ancak Beytüflflebap Asliye
Ceza Mahkemesi, Bal'›n ‹lçe Emniyet Amirli¤i içinde üç polis me-
murunun gazeteciyi darp etti¤ini inan›l›r bulmay›p Bal'› üç polise
hakaret etmekten bir y›l iki ay 26 gün hapis cezas›na mahkûm et-
ti. Karar› temyiz ederek süreci devam ettiren Bal, olaylar›n nas›l
yafland›¤›n› "tüm Beytüflflebap halk› biliyor" demesine ra¤men, fli-
kâyetçi oldu¤u polisleri yarg› önüne ç›karamad›.

Gazetecilerin yasal yollara baflvurarak haklar›n› arama mücade-
lesi aç›s›ndan önemli olaylardan biri 2007'deki 1 May›s ‹flçi Bay-
ram›'nda yafland›. 2007'de Taksim Meydan› iflçilere yasakland›¤›
gibi görevini yapmaya çal›flan medyan›n da polis fliddeti ile karfl›-
laflt›¤› bir gün oldu. Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alper Turgut
sorumlular›n yarg›lanmas›n› talep etti. Fakat gazetecinin avukat›
Tora Pekin'in ‹stanbul Valisi Muammer Güler, ‹stanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah ve Çevik Kuvvet fiube Müdürü hakk›n-
da yapt›¤› flikâyeti, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› "iflleme koy-



Cezas›zl›k: Devlet ‹radesiz, Suçla Mücadelesi Zay›f

Erol Öndero¤lu

Gazetecilere yönelik fiili sald›r›larda kamu makamlar› ve devletin güven-
lik güçleri (polis, çevik kuvvet, asker vs) temel sald›r› özneleri oluyor. 

Bir ülkede bas›n özgürlü¤ü ve halk›n haber alma hakk›n›n kullan›lma se-
viyesini en iyi ortaya koyan göstergelerden biri gazetecilerin ne denli öz-
gür çal›flt›¤›, bunun görünen göstergelerinden biri de sözlü ve fiili flidde-
te maruz b›rak›l›p b›rak›lmad›klar›d›r. 

90'l› y›llarda b›rak›n halk›n "haber alma hakk›"n› "teröristlik"le özdefl-
lefltirilen gazeteciler esas olarak Ola¤anüstü Hal (OHAL) yönetimindeki
Do¤u ve Güneydo¤u illerinde kurflunlar›n, iflkencenin ve cop darbeleri-
nin hedefi oluyordu. Bu tablo, devlet yetkililerinin gözünde gazetecili¤in
kamu görevi ihtiva eden, kamu yarar› gözeten bir meslek olarak kabul
görmedi¤ini de gösteriyor. 

TSK ve PKK aras›nda düflük yo¤unluklu savafl›n Do¤u ve Güneydo¤u'da
hüküm sürdü¤ü 90'l› y›llarda haberciler iki atefl aras›nda kald›lar. Sade-
ce Güneydo¤u'da devlet (J‹TEM) ve onun örgütledi¤i fliddet (Hizbullah,
kontrgerilla vs) ortam›nda 20'den fazla gazeteci öldürüldü. 

Son dönemde Diyarbak›r Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, baz› gazeteci cinayet-
lerine (Musa Anter) dair üzeri kapat›lm›fl soruflturma dosyalar›n› 20 y›l
aflk›n bir süre sonra tozlu raflardan indirdi¤ini aç›klad›. Ancak devlet ad›-
na suç iflleyenleri cesaretlendiren söylemler, adalet mekanizmas›n›n
"devlet ad›na kurflun s›kanlara" karfl› hoflgörü göstermesi ve suçla mü-
cadelede etkisiz kalmas› sadece cezas›zl›kla mücadeleyi zay›flatmad›,
hukuk devletine olan inanca da büyük zarar verdi. Sonuçta, gazetecile-
rin katilerine dokunulmad›¤› gibi, arkas›ndaki güçler de ortaya ç›kar›l-
mad›. Yarg›n›n adaleti aramay› b›rakt›¤› bu dosyalarla ilgili Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi (A‹HM) defalarca Türkiye'yi "yaflam hakk›n› ih-
lal"den mahkûm etti. 

Ancak peflinen ifade etmek gerekir ki, önce Avrupa Birli¤i'nin bir aday›
olarak, ard›ndan da üyelik için müzakere yürütülen bir ülke olduktan
sonra da Türkiye, gazetecileri özellikle de yerel medya çal›flanlar›n› dü-
zenli bir flekilde hedef alan bir ülke olarak kald›.
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Güneydo¤u'da seçim ve eylem izlediklerinde, ‹stanbul ve Ankara'da 1
May›s kutlamalar›n› görüntülediklerinde haberciler daima hesab› soru-
lamaz bir fliddetin hedefi oldular. 

Gazetecilere yönelik güvenlik kuvvetlerinin kaynakl›k etti¤i fliddet, idari
ve cezai olarak genelde cezas›z kald›. Gazetecilerin flikâyetlerini sonuna
kadar takip etmemeleri/edememelerinde as›l direnç ve engelleme dev-
letten geldi. Örne¤in, 23 Mart 2008'de Hakkari'nin Yüksekova ‹lçesi'nde
Newroz kutlamalar›n› izleyen alt› habercinin çevik kuvvet elemanlar›nca
darp edilmesiyle ilgili ifllem yap›lmad›. Di¤er bir örnek olarak; Diyarba-
k›r Baflsavc›l›¤›, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri gecesinde resmi üniforma-
l› bir polisin oy sand›¤›n› de¤ifltirdi¤i iddias›n› araflt›ran dokuz haberci-
nin a¤›r flekilde darp edilmesiyle ilgili olayda, dört y›l sonra tek bir poli-
si tespit edebildi; dava sonuç vermedi. 

Farkl› bir örnek olarak; ‹stanbul'da 1 May›s 2007'yi görüntülemeye çal›-
fl›rken polislerin darp etti¤i gazeteci Alper Turgut yaflad›klar›n› yarg›ya
tafl›d›, 21 Nisan 2008'de ‹çiflleri Bakanl›¤›'n› 1000 TL tazminat ödemeye
mahkûm ettirdi.

Baflbakan Erdo¤an'›n korumas›n›n Dolmabahçe'de tekmeyle yaralad›¤›
gazeteci Musa A¤ac›k da hakk›n› sonuna kadar takip edip sorumlunun
cezaland›r›lmas›n› sa¤lad›. Bu vakalar, ne yaz›k ki hayli uzun bir süre içe-
risinde ulusal medya çal›flanlar›n›n bu mücadelelerindeki ender kaza-
n›mlara iflaret ediyor. 

Yerel medya sald›r›lar› sineye çekmiyor 

Ancak gazetecilere yönelik suçlarla en etkili mücadelenin yerel medya
temsilcilerinden geldi¤ini ifade etmek abart› olmaz. 

Yerel yetkililerinin yolsuzluk, ihmal ve yanl›fl politikalar›n› gündeme ge-
tirdikleri için son y›llarda sald›r›lar›n hedefi olan yerel haberciler, sorum-
lular›n cezaland›r›lmas› için daha cesur bir mücadele veriyorlar. 

Bunun birden fazla nedeni olabilir: Ulusal medya çal›flan›, fliddet ma¤-
duruysa iflverenini zor durumda b›rakmamak ad›na veya kendisi göze
batmamak için flikâyette bulunmaya yanaflmayabilir. Ancak benzer bir
durum yerel medya içerisinde daha rahat bir flekilde bir onur ve itibar
mücadelesine dönüflebiliyor. Örne¤in, yerel bir gazete sahibi, kendisi-



nin veya bir muhabirinin hedef oldu¤u ve yay›n yapt›¤› bölgede herkesin
duydu¤u bir sald›r›yla mücadele etti¤ini göstermek ister, dayan›flma
arar ve yerel kamuoyunu bundan haberdar etmek ister. Bu onun için
risksiz de¤ildir ama bir itibar meselesidir. Ad›yaman'›n Gerger Savc›l›¤›,
bir köyde ç›kan orman yang›n›n› görüntülerken sald›r›s›na u¤ray›p yü-
zünden yaralanan Gerger F›rat gazetesi sahibi Hac› Bo¤atekin'in flikâye-
tiyle Belediye Baflkan›n›n kardefli ‹lhan Karatekin hakk›nda dava açt›.

Mahkeme, kar maskeli kiflilerce evinin önünde sald›r›ya u¤rayan, bafl›n-
dan a¤›r yaralanmas› nedeniyle haftalarca hastanede tedavi gören Siirt
Birlik gazetesi sahibi Diya Yarayan'›n flikâyetiyle dört kifliyi tutuklad›.

Yerel yarg›n›n da, geçmiflte yaflanan örneklerde harekete geçmezken,
özellikle 2000 sonras›, göreceli bir flekilde daha pozitif bir rol oynamaya
bafllad›¤› göze çarp›yor. Son y›llarda güvenlik kuvvetlerine yönelik gelifl-
tirilen ve gazetecilere karfl› alg›n›n göreceli olarak dönüflmesine neden
olan seminer ve e¤itim çal›flmalar›n›n bunda etkisi olabilir.

Ancak mücadelenin etkili oldu¤unu henüz iddia edemiyoruz. Bunun
böyle olabilmesi için ‹l ‹nsan Haklar› Kurullar›'yla, savc›l›k ve emniyet

310 • ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN ON YILI

mama karar›" verdi. D‹SK ve KESK genel baflkanlar›n›n da aralar›n-
da bulundu¤u toplam 38 kifli ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'na
2007'nin 1 May›s ‹flçi Bayram›'nda sald›r›ya u¤rad›klar› gerekçe-
siyle flikâyette bulundular. Nihayetinde "gücü kötüye kullanma ya
da orant›s›z fliddet gibi unsurlar olmad›¤›na" kanaat getiren savc›-
l›k davaya gerek görmedi. 2008'in 1 May›s'›nda muhabirlerin ya-
ralanmas› ile sonuçlanan polis müdahalesi ile ilgili dava ise gaze-
teciler lehine sonuçland›. Cumhuriyet gazetesi muhabirleri Esra
Aç›kgöz ve Ali Deniz Uslu'nun bir y›l süren mücadeleleri sonun-
da, konuyu A‹HM'ye tafl›ma yönündeki aç›klamalar›n›n devam›n-
da, muhabirlerin yaralanmalar›na yol açan polis fliddeti cezalan-
d›r›ld›. ‹çiflleri Bakanl›¤›, gazetecilere toplam 3 bin 500 TL tazmi-
nat ödemeye mahkûm oldu. 

Eylül 2003'te ‹stanbul Dolmabahçe'de, Baflbakan Erdo¤an'›n ko-
rumas›n›n att›¤› tekmenin peflini b›rakmayan, dönemin Star gaze-
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teflkilat›yla devletin, hak örgütlerinin gündeme getirdikleri ihlalleri da-
ha ortaya ç›kt›klar›nda kendili¤inden ve sistemli bir flekilde soruflturma-
s› zorunludur. 

Oysa ki, hem bianet araflt›rmalar› hem bas›n özgürlü¤ü örgütlerinin
flikâyetleri gösteriyor ki, gazetecilere karfl› ifllenen suçlar›n çok az› ken-
dili¤inden soruflturuluyor. Ciddi bir idari ve cezai yapt›r›mla karfl›laflan
kamu görevlilerin yok denecek kadar azd›r. 

Sonuç almak için…

Cezas›zl›¤›n tam anlam›yla son bulmas› ancak, hesap sorulmas› için ka-
mu iradesinin ay›r›m gözetmeksizin ifllemesi, soruflturma makamlar›n›n
ba¤›ms›z, etkin ve taraf gözetmeksizin çal›flmas› ve bas›n mesle¤inde
çal›flanlar›n›n kendilerine yönelik suçlar› sineye çekmeden mücadele et-
meleriyle gerçekleflebilir. 

Temel kazan›m, bu taraflar›n, sadece insan haklar›n›n de¤il hukuk dev-
leti ve demokrasinin tam olarak ifllemesinde önemli rolleri oldu¤u bilin-
ciyle hareket etmeleridir. 

tesi yazar› Musa A¤ac›k, iki buçuk y›l sonra Baflbakan'›n koruma-
s› Murat Öksüz'ü 3 bin YTL adli para cezas›na mahkûm ettirdi.
2007'de Mufl Haber 49 gazetesinin sahibi Emrullah Özbey'i teh-
dit eden AKP milletvekilli Medeni Y›lmaz'›n üç akrabas›, iki y›l ha-
pis cezas›na çarpt›r›ld› ve biri de hapis cezas› yan›nda para ceza-
s› ödemeye mahkûm edildi. Fakat 8 Haziran'daki mahkemede ce-
zalar ertelendi. Ayn› y›l, Zaman gazetesi muhabiri, kendisine sal-
d›ran Isparta Belediye Baflkan› ve korumas›n› yarg›ya flikâyet etti,
devam›nda bu iki kifli bir y›l dokuz ay hapis cezas›na mahkûm
edildi. Hapis cezas› daha sonra para cezas›na çevrildi. 

Yine 2007'den bir örnekte, Konya'da Saadet Partisi'nin mitingini
izlerken bafl› aç›k ve kot pantolonlu oldu¤u gerekçesiyle bir gru-
bun sözlü tacizi ve tafll› sald›r›s›na u¤rayan gazeteci Aliye Çetin-
kaya kendisine hakaret eden Halil Y›lmaz'a karfl› dava açt›, Y›l-
maz'a verilen alt› günlük hapis cezas› devam›nda 300 TL para ce-



zas›na dönüfltürüldü. 2008'de AKP Belediye Meclis Üyesi Bilge-
han Bayramo¤lu ve Belediye Baflkan›'n›n özel kalem müdürü
Mehmet Bingöl, Ça¤dafl Tuzla gazetesi sahibi ve yaz›iflleri müdü-
rü Halil Özen'i ve muhabiri Kurtulufl Çelikparmak'› darp etmek-
ten 120'fler gün adli para cezas›na mahkûm oldular. Akreditasyon
sorunu gazetecilerin kazan›m elde etti¤i bir baflka örnek oldu.
2009'da Milliyet gazetesi muhabiri Abdullah Karakufl Baflbakan-
l›kça akreditasyonun iptal edilmesiyle ilgili olarak açt›¤› davada
Ankara 9. ‹dare Mahkemesi, A‹HM'nin "bas›n özgürlü¤ü" yorum-
lar›na da dayanarak, Karakufl'un akreditasyon iptalinin bas›n öz-
gürlü¤üne ve hukuka ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle gazetecinin ak-
reditasyonunun elinden al›nmas› iflleminin iptaline karar verdi.
2010' un ender iyi haberlerinden biri Hürriyet, di¤eri ise Ayd›n
Söke Gerçek gazetesi ile ilgili oldu. Her iki gazete de hak müca-
delesi için açt›klar› davalar› kazand›lar. 2. Sulh Ceza Mahkemesi,
Söke Gerçek gazetesi sahibi Durmufl Tuna'ya yönelik 26 Temmuz
2009'da yap›lan sald›r›yla ilgili gözalt›na al›nan 12 flüpheliden
dördünü çeflitli hapis cezalar›na mahkûm etti. Eski Baflbakanl›k
sözcüsü Akif Beki'yi ise Mahkeme "‹ftar vakti Allah'a emanet" bafl-
l›kl› haberi nedeniyle Hürriyet gazetesi muhabiri Hasan Tüfek-
çi'yi hedef ald›¤› iddias›yla, 7 bin 500 TL manevi tazminat öde-
meye mahkûm etti. 

Gazeteciler ve yay›n kurulufllar›n›n, seslendirdikleri fikirlerden
ötürü maruz kald›klar› tehditler karfl›s›nda verdikleri mücadele,
hak arama mücadelelerinin bir baflka boyutunu oluflturdu. Hrant
Dink'in öldürülmesi sonras› Agos gazetesi zaten var olan yo¤un
bask›lar›n gittikçe artt›¤› ve daha görünür hale geldi¤i 2007'de ga-
zeteye e-posta yoluyla gelen çok say›da tehdit üzerine resmi yol-
lara baflvurarak e-postalar› gönderenlerin tespit edilmesini talep
etti. 20 Ocak 2007'de yapt›¤› "Bir Gazeteci Daha Katledildi,
Hrant Dink'i ‹yi Çocuklar Katletti" bafll›kl› aç›klama nedeniyle Tu-
tuklu Gazetecilerle Dayan›flma Platformu (TGDP) Sözcüsü Neca-
ti Abay'a e-posta yoluyla ölüm tehdidinde bulunan 20 yafl›ndaki
Mert fiahin 3 bin YTL para cezas›na mahkûm edildi. Abay, "flüp-
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hesiz san›¤›n cezaland›r›lmas› olumludur; ancak ölümle tehdit
ucuzlad›" sözleriyle san›¤a verilen cezan›n bu türden olaylar› ce-
saretlendirece¤i yönündeki kayg›s›n› dile getirdi. 

Hrant Dink cinayetinden 12 gün sonra Agos gazetesinin e-posta
adresine ›rkç› ve tehdit mesaj› gönderen, Ermeni toplumuna
"Unutmay›n bizde daha çok Çatl›lar, Samastlar var" diyen Zafer
Filiz ise üç y›l hapisle cezaland›r›ld›. 2009'da Mahkeme Agos'a
tehdit e-postalar› yollayan Muhammed Karay'›, TCK'nin 106/2 (b)
maddesinde düzenlenen "tehdit" suçundan cezaland›rd›. E-posta
tehditleri ile ilgili sorumlular›n cezaland›r›lmas›na yönelik çaba-
lar denince akla gelen di¤er bir isim Bask›n Oran oldu. Prof. Dr.
‹brahim Kabo¤lu ile Az›nl›k Raporu'nu haz›rlayan ‹nsan Haklar›
Dan›flma Kurulu'nun eski üyesi Prof. Dr. Bask›n Oran e-posta yo-
luyla birkaç kez tehdit edilmiflti. 2007'de konuyu yarg›ya tafl›yan
Oran'›n giriflimleri ile tehdit metinlerini gönderen dört kiflinin IP'si
tespit edildi. Ne var ki bu kifliler haklar›ndaki suçlamay› reddetti-
ler. Mahkeme taraflar›n birbiriyle uzlaflmas›n› önerdi. Oran bu
öneriyi "Beni ölümle tehdit eden insanlarla uzlaflamam" diyerek
reddetti.

Kazan›mlardan biri olarak "hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›l-
mas›" uygulamas› ile ilgili 2010 tarihli de¤ifliklik an›lmal›d›r. TGC,
Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre düzenlenen bu uygu-
lama ile birlikte gazetecilerin "Ben suçsuzum" deme haklar›n›n
elinden al›nd›¤›n› vurgulam›fl ve maddenin de¤ifltirilmesini iste-
miflti. TGC'nin çabalar› sonuç verdi. TGC de¤ifliklikle iki y›la ka-
dar olan hapis cezas› gerektiren suçlarda uygulanan "hükmün
aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› kural›n›n" art›k "san›¤›n uygula-
may› kabul etmesi" koflulu ile uygulanabilece¤ini bildirdi.

Gazeteciler ve medya kurulufllar› telefonlar›n›n dinlenmesi nede-
niyle de mücadele vermek zorunda kald›lar. Bask›n Oran ve Ta-
raf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu telefonlar›n›n dinlenmesi
ile ilgili sorumlular hakk›nda hukuk mücadelesi bafllatt›lar. 2012'
de Taraf gazetesi yazar› Mehmet Baransu'nun elde etti¤i iddia



edilen belgeler çerçevesinde, Prof. Dr. Mehmet Altan'›n yan› s›ra
Taraf gazetesi yay›n yönetmeni Ahmet Altan, yay›n yönetmeni
yard›mc›s› Yasemin Çongar, yay›n koordinatörü Markar Esa-
yan ve Habertürk gazetesi yazar› Amberin Zaman'›n 30 Ekim
2008-4 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda telefonlar›n›n M‹T taraf›n-
dan, sahte isimler kullanarak dinlendi¤i tespit edildi. Bu y›l için-
de ayr›ca Baransu'yu takip eden iki M‹T mensubu, polis taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. M‹T'çiler daha sonra ç›kar›ld›klar› Bak›rköy Adli-
yesi'nde serbest b›rak›ld›.

Taraf gazetesinin, hukuk mücadelesi aç›s›ndan örnek teflkil eden
bir baflka giriflimi ise 2009'da "‹rticayla Mücadele Eylem Plan›"
belgesini yay›mlad›ktan sonra Genelkurmay Askeri Mahkeme-
si'nce verilen yay›n yasa¤›na itiraz eden dilekçeleri oldu. Gazete
yay›n yasa¤›n›n kald›r›lmas› talebini Bas›n Kanunu'nun 3. madde-
sinde yer alan "bas›n özgürlü¤ü", Anayasan›n 26. maddesinde yer
alan "düflünceyi aç›klama ve yayma hürriyeti" ile 28. maddesin-
deki "bas›n hürriyeti" çerçevesinde gerekçelendirerek bütün bu
haklar›n Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin 10. maddesine gö-
re düzenlendi¤ini belirterek savundu.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi

Bilindi¤i üzere, Türkiye'nin yarg› sistemi içinde sonuç al›nama-
yan davalar, bir hak mücadelesi olarak Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi'ne tafl›n›yor. Ne yaz›k ki Türkiye A‹HM'nin hemen her
zaman yo¤un mesai sarf etti¤i ülkelerden biri oldu. Türkiye ifade
özgürlü¤ünü ihlalden Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nde mah-
kûmiyette ilk s›rada yer al›yor. 1959-2011 y›llar› aras›nda A‹HM'
in ifade özgürlü¤ünü ihlalden verdi¤i toplam 479 karardan 207'
sinde Türkiye mahkûm oldu. Listenin ikinci s›ras›ndaki Avusturya'
n›n 32, üçüncü s›ras›ndaki Fransa'n›n 25 mahkûmiyet ald›¤› ger-
çe¤i Türkiye'deki ifade özgürlü¤ünün durumunu fazla söze gerek
b›rakmadan net bir flekilde veriyor. Yine gazetecileri ilgilendiren
bir di¤er ihlal ise yaflam hakk›. A‹HM'nin 1959-2011 aras›nda ya-
flam hakk›n› ihlalden verdi¤i 341 mahkûmiyetin 202'si ile Rusya
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ilk s›rada yer al›yor; Türkiye 92 mahkûmiyetle Rusya'y›, Bulgaris-
tan da 13 mahkûmiyetle Türkiye'yi izliyor.17

Baflbakanl›k raporlar›na da giren s›ralamada Türkiye, A‹HM'ye ya-
p›lan baflvurularda Rusya'dan sonra ikinci s›rada yer al›yor. Tür-
kiye, 1959-2011 y›llar› aras›nda mahkemenin verdi¤i ihlal karar-
lar›nda 2404 kararla 47 ülke içerisinde birinci s›rada. Türkiye'ye
iliflkin ihlal kararlar›, mahkemenin vermifl oldu¤u tüm ihlal karar-
lar›n›n yüzde 19'unu oluflturuyor. 2011'de Avrupa Konseyi (AK)
genelinde 1 milyon kifli bafl›na düflen baflvuru say›s› 79 iken bu sa-
y› Türkiye'de 118'e ç›k›yor.

1959-2011 y›llar›nda Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlar› ara-
s›nda en çok ihlal edilen haklar s›ras›yla, yüzde 21 ile adil yarg›-
lanma hakk›, yüzde 17 ile mülkiyet hakk›, yüzde 15 ile de özgür-
lük ve güvenlik hakk› olarak s›ralan›yor.18 Burada bir hat›rlatma
yapmakta yarar var; Türkiye, A‹HM'nin çat›s› alt›nda bulundu¤u
Avrupa Konseyi'ne (AK) 9 A¤ustos 1949'da 12. üye olarak kat›ld›,
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'ni (A‹HS) 4 Kas›m 1950'de im-
zalad›, 18 May›s 1954'te yürürlü¤e koydu. Türkiye A‹HM'ne bi-
reysel baflvuru hakk›n› 28 Ocak 1987'de tan›d›, 22 Ocak 1990'da
A‹HM'nin yarg› yetkisini kabul etti. Bu süreçle birlikte, A‹HM tara-
f›ndan Türkiye aleyhine verilen ilk karar, 23 Mart 1995 tarihli Lo-
izidou/Türkiye karar›d›r. Dolay›s›yla Türkiye an›lan rekorlar› 16
y›lda k›rd›, oysa genel veriler A‹HM'nin 52 y›l›ndaki kararlardan
geliyor; bu, durumun vahametini aç›kça ortaya koyuyor.

Uzun tutukluluk, iflkence, kötü muamele ihlallerine verilen A‹HM
kararlar›na iliflkin CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'›n verdi-
¤i soru önergesine Nisan 2012'de Adalet Bakan› Sadullah Ergin
A‹HM'nin 2003-2010 aras›nda verdi¤i bin 957 ihlal karar›ndan
dolay› yaklafl›k 178 milyon TL tazminata hükmedildi¤ini bildirdi.

17 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E58E405A-71CF-4863-91EE 779C34FD18
B2/0/APERCU_19592011_EN.pdf / 14.10.2012.
18 http://bianet.org/bianet/diger/138322-turkiye-aihmde-birinciligi-kaptirmiyor /
14.10.2012.



A‹HM 2003'te 76, 2004'te 154, 2005'te 270, 2006'da 312,
2007'de 319, 2008'de 257, 2009'da 341 ve 2010'da 228 olmak
üzere Türkiye aleyhine toplam 1957 ihlal karar› verdi.19 B‹A ra-
porlar› tüm bu ihlal davalar› içerisinde gazeteci ve yazarlar›n, fi-
kirlerinden ötürü Türkiye'de ceza alanlar›n A‹HM'de açt›¤› dava-
lara odaklan›yor. 

Raporlara göre Türkiye, 2004'te dokuz gazeteci ve bir yay›nevi-
nin açt›¤› davalarda yaklafl›k 236 bin 700 TL (118 bin 370 Euro),
buna düflünce ve ifade suçlar› nedeniyle yarg›lanan ve mahkûm
edilen di¤er kiflilerin açt›klar› davalar da eklendi¤inde toplamda
320 bin TL'nin üzerinde (161 bin 870 Euro) ceza ödedi. 2005'te
12'si gazeteci 46 kiflinin açt›¤› davalarda 757 bin 955 YTL;
2006'da 45 kiflinin açt›¤› davalarda ise 398 bin 30 YTL ceza öden-
di. 2007'de A‹HM'de ceza ile sonuçlanan yaklafl›k 20 dava neti-
cesinde Türkiye 221.080 YTL; 2008'de 14 dava için toplam 205
bin 360 YTL (102 bin 680 Euro); 2009'da sonuçlanan yaklafl›k 23
davada 472 bin 392 YTL; 2010'da 547 bin 300 TL ödemeye mah-
kûm oldu. 2011 itibariyle Türkiye'den A‹HM'ye 9 bin civar›nda
baflvuru yap›ld›, sonuçlanan davalarda Türkiye'nin yaklafl›k 105
bin TL para cezas› kesinleflti. 2004-2011 aras›nda A‹HM'ye öde-
nen toplam ceza bilançosu 3 milyon 27 bin 117 liray› gösterdi. 

2004'te düflünce ve ifade suçlar› nedeniyle yarg›lanan ve mah-
kûm edilen kiflilerin açt›klar› davalarda toplam 161 bin 870 Euro
tazminat ödeyen Türkiye'nin bu y›l içinde ödemeye mahkûm ol-
du¤u en yüksek tazminat, Özgür Bilim dergisi yaz›iflleri müdürü
avukat Medeni Ayhan, Kürt Kad›nlar› ile Dayan›flma ve Kad›n So-
runlar› Araflt›rma Vakf› ad›na broflür ç›karan Zeynel Baran, Yeni
Politika gazetesinde yaz› yazan Mehmet Hatip Dicle, Yeni Ülke
gazetesi yaz›iflleri müdürü Özkan Kal›n ve HADEP bültenine yaz›
yazan Eflref Odabafl›'n›n açt›¤› davalar sonucu oldu. Bu davada
A‹HM Türkiye'ye ifade özgürlü¤ünü ihlal etmekten 16 bin 500 Eu-
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ro'su mahkeme gideri olmak üzere toplam 55 bin Euro tazminat
cezas› verdi.

Öldürülen gazeteciler, ifade özgürlü¤ü ve bunlarla ba¤lant›l› adil
yarg›lanma ile ilgili baflvurularda A‹HM'den ç›kan mahkûmiyetler
2005'te bir önceki y›la göre art›fl gösterdi. 2005'te 12'si gazeteci
46 kiflinin açt›¤› davalarda 757 bin 955 YTL tazminat ödeyen Tür-
kiye'ye verilen en yüksek tazminat karar›na göre, 16 Haziran'da
A‹HM, Günlük Emek gazetesi yaz›iflleri müdürü Ahmet Ergin'in
tek bafl›na ve gazete imtiyaz sahibi Halit Keskin ile birlikte yapt›¤›
iki baflvuruda Türkiye'yi toplam 29 bin 500 Euro (47 bin 200 YTL)
tazminat ödemeye mahkûm etti. "‹fade özgürlü¤ü" ve "adil yarg›-
lanma" haklar› ihlal edildi¤i için A‹HM'ye baflvuran Ergin geçmifl-
te çeflitli tarihlerde "bölge farkl›l›¤› gözetilerek kin ve düflmanl›¤a
tahrik" iddias›yla; Keskin ise, "terörle mücadelede görevli kiflilerin
terör örgütlerine hedef gösterilmesi" iddias›yla ceza alm›fllard›.

2005'e kadar A‹HM'nin ald›¤› kararlarda geçmiflteki Ola¤anüstü
Hal Yasas›, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 2911 say›l› Toplant›
ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu ve Terörle Mücadele Yasas›'na da-
ir uygulamalar mahkûm edildi. 2006'ya gelindi¤inde Avrupa ‹n-
san Haklar› Mahkemesi'nin, (A‹HM) ifade özgürlü¤ü baflvurula-
r›nda Türkiye'ye verdi¤i mahkûmiyetler bir önceki y›la göre azal-
ma gösterdi. 2006 boyunca 45 kiflinin açt›¤› davalarda Türki-
ye 398 bin 030 YTL (221 bin 128 Euro) ödemeye mahkûm oldu.

2007'de mahkemeye ulaflan 80 bin baflvurunun yaklafl›k yar›s› (%
55) toplam dört ülkenin davalar›ndan olufltu; Rusya yüzde 26,
Türkiye yüzde 12, Romanya yüzde 10 ve Ukrayna yüzde 7. Bafl-
vurulardan davaya dönüflen vakalar üzerinden ülkelerin s›rala-
mas›na bak›ld›¤›nda Türkiye'nin 2007'de toplam 331 dava ile ilk
s›raya yerleflti¤i görülüyor. Türkiye birincili¤i sonraki y›llarda da
elden b›rakmad›. 2008'de A‹HM'ye yap›lan hak arama baflvurula-
r›nda Türkiye yine Rusya'dan sonra ikinci s›rada geldi. Bu s›rala-
ma davaya dönüflen baflvurular üzerinden bak›ld›¤›nda de¤iflti,
Türkiye toplam 264 dava ile ilk s›raya yerleflti. 2009'da da baflvu-



rularda ikincilik, dava say›s›nda ise birincilik de¤iflmedi, A‹HM'de
Türkiye ile ilgili davalar›n say›s›n›n 356'ya yükseldi¤i gözlendi.
A‹HM'deki Türkiye davalar› say›s› 2010'da 278, 2011'de ise 174
olarak aç›kland›.20

24 davada Türkiye'nin 221 bin 80 YTL ödemeye mahkûm edildi-
¤i 2007'de A‹HM'de sonlanan davalar›n önemli bir k›sm› 1990'la-
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20 A‹HM 2002-2011 tarihleri aras›ndaki senelik raporlar› için bkz. www.echr.coe.int
/ eriflim: 22.06.2012

A‹HM'de Ara Durak

Erol Öndero¤lu

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin (A‹HM) son 10 y›lda gözlenen rolü,
Türkiye'de ifade özgürlü¤ü standard› ve buna paralel olarak da mevzuat
gelifltirilmesinden ziyade, daha hissedilir flekilde iç hukuk düzeninde
haks›zl›¤› gideremeyenlerin bir anlamda teselli bulmalar›n› ve davalar›-
na olan inanc› sürdürmelerini sa¤lamak oldu. 

E¤er A‹HM aç›s›ndan daha keskin bir cayd›r›c›l›ktan söz edebilseydik, ör-
ne¤in, onca y›ld›r sansüre neden oldu¤undan Strasbourg'da Türkiye
devletine fatura ç›kartan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 son mad-
desinin yürürlükten kald›r›lmas› için Mart 2012'yi beklemezdik. 

Avrupa Konseyi içerisinde Türkiye'nin, ifade özgürlü¤ünü en s›k ihlal
eden ülkelerden oldu¤unu rahatl›kla ifade edebiliyoruz. Söz konusu
mahkûmiyet kararlar›, düflünce özgürlü¤ünün Türkiye'de, sadece aske-
ri darbelerle gölgelen dönemlerde de¤il, her dönemde otoriter bir alg›-
ya kurban verildiklerini de aç›kça gözler önüne seriyor. Otoriter, ölçü-
süz, hesap vermez, korumac›, statükocu, kat›…

‹fade özgürlü¤ü ihlallerinin medya ve toplumda yo¤un bir gündem yarat-
t›¤› halde, sonuçta, hükümetler kat›nda yap›c› bir zeminde gündem olufl-
turamad›¤›na daima tan›k olduk. Bu süreçte A‹HM, adalet arayanlar›n, iç
hukukta bunu bulamayanlar›n dertlerini bir ölçüde anlatabildikleri bir
mecra olageldi. Ne var ki, bundan böyle öyle olmayaca¤› gözüküyor. 
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r›n sonlar›nda Türkiye'de DGM'lerce ceza ile sonuçlanm›fl, on-
dan sonra hak mücadelesini A‹HM'de sürdürmüfl davalar oldu. ‹ç-
lerinde Ak›n Birdal'a ait biri 1999'da, di¤eri de 1995'teki Dünya
Bar›fl Günü'nde yapt›¤› bir konuflmadan dolay› bafllat›lan iki dava
da var; her ikisi de Türkiye'nin Ak›n Birdal'a birinde 8 bin 500 TL
(5.000 Euro), di¤erinde ise 12 bin TL (7000 Euro) olmak üzere taz-
minat ödemesi karar›yla sonuçland›. Bu dönemde A‹HM'ye gitmifl
davalar›n alt›s› Yedinci Gündem gazetesine ait; s›kl›kla TMY 6/2'
ye dayanarak kapat›lma, yay›n durdurma cezas› ile karfl›laflan ga-

3 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 6216 say›l› Kanun'la,
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baflvuru hakk› getirilmesi. Anayasal
haklar› kamu gücü taraf›ndan çi¤nendi¤ine inananlar 23 Eylül 2012'de
bafllayan uygulamayla do¤rudan A‹HM'ye de¤il, önce Anayasa Mahke-
mesi'ne baflvurmak durumundalar. Ayr›ca, sadece "adil yarg›lanma
hakk›"na dair dosyalarla ilgili olarak bir süreli¤ine A‹HM'ye de¤il Türki-
ye'de Adalet Bakanl›¤› bünyesinde tesis edilen bir komisyona baflvuru-
lacak. Bu yeni mekanizmalar, Strasbourg Mahkemesi'nin ifl yükünü
azalmak gibi anlafl›l›r bir amaca da hizmet etse A‹HM'ye dair beklentile-
ri s›n›rland›racakt›r. Türkiyeli yetkililer ise, bir yandan A‹HM'nin iflini
azaltmaya dönük iflbirli¤ine girerken, di¤er yandan da iç hukuku daha
h›zl› iflletmek istiyorlar. 

Ancak "Ergenekon", "KCK", "Devrimci Karargâh" vb. kitlesel siyasi da-
valar›n gündeme geldi¤i son befl y›lda Türkiye toplumu, çok boyutlu hu-
kuk tart›flmalar›na sahne oldu. Türkiye'nin A‹HM'nin "yakas›ndan düfl-
mesi" kimilerince, iç hukuku kanatland›rmak, adaleti daha h›zl› flekilde
Türkiye'de da¤›tmak için iyi bir s›nav olarak görülse de, kimileri de bun-
da "terk edilmifllik" görüyor. 

Kesin olan fludur ki mekanizmalar ne olursa olsun, çat›flma toplumu gö-
rüntüsünden uzaklaflmayan, düflünceden korkan, evrensel temel hakla-
r› gözü görmeyen bir Türkiye'de, her zaman A‹HM'nin karfl›s›na daha bü-
yük yüklerle gelebilir. 



zete davas›n› A‹HM'ye tafl›d› ve hakl› bulundu. 2007'de davas›n›
A‹HM'ye tafl›yan bir di¤er gazete ise Gündem gazetesi oldu. Tür-
kiye'nin A‹HM'de en yüksek tazminat cezas›na çarpt›r›ld›¤› vaka-
lar›n sanata yönelik engellemelerden kaynakland›¤›n› görüyoruz.
Güney Kültür Sanat Edebiyat dergisi yaz›iflleri müdürü ‹lyas
Emir'in Adaletin Düflman› piyesinin dört üyesi, Teatra Jiyana Nü
(Yeni Hayat›n Tiyatrosu) grubunun ise 12 oyuncusu, ifade özgür-
lü¤ü ile ilgili davalar›n› A‹HM'ye tafl›d›lar. Davalar, 2007'de Tür-
kiye'nin yüklü bir tazminata mahkûm edilmesiyle sonland›; öden-
mesi gereken miktar 61 bin Euro (109.800 YTL) olarak belirlendi.

‹çinde Yedinci Gündem, Yeni Evrensel, Özgür Bak›fl, Özgür Ül-
ke, Evrensel, F›rat'ta Yaflam ve Yeni Asya'n›n da oldu¤u davalar
sonucunda Türkiye 2008'de 14 dava için toplam 151 bin 510 YTL
ödemek zorunda kald›. Ayr›ca 2001'de Abdullah Öcalan'›n ka-
d›nlar›n toplumdaki yeri üzerine bir aç›klamas›n› basmas› nede-
niyle Türkiye'de ceza alm›fl olan Özgür Kad›n›n Sesi adl› ayl›k
dergi de hakk›n› A‹HM'de arad›. HADEP ve ‹HD'nin de taraf oldu-
¤u davan›n her üçü de gazetelerin lehine sonuçland›, Türkiye top-
lam 17 bin YTL ceza ödemeye mahkûm edildi. 

Adana Cumhuriyet savc›s› Sacit Kayasu, 1980 askeri darbesi li-
deri Kenan Evren hakk›nda 28 Mart 2000'de iddianame düzen-
ledi¤i için Hâkimler Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK) taraf›ndan
30 Mart 2000'de k›nama ile cezaland›r›lm›flt›. Kayasu'nun, Tür-
kiye'nin A‹HS'nin 13 ve 10. maddelerine ayk›r› davrand›¤› iddi-
as›yla yapt›¤› baflvuruyu de¤erlendirilen A‹HM, Türkiye'nin hem
kendisini giriflim ve kararlar›yla ifade eden bir savc›y› engelledi-
¤ine hem de savc›n›n mahkemede hakk›n› aramas›na engel oldu-
¤una oybirli¤iyle karar verdi. Kayasu'nun "ifade özgürlü¤ünü k›-
s›tlad›¤›" için Türkiye yaklafl›k 82 bin YTL tazminat ödemeye
mahkûm oldu. Bu dava dönemin en yüksek mebla¤l› cezalar›n-
dan biri oldu.

2009'da Türkiye'de bas›na yönelik bask› ve yasaklar artt›¤› oran-
da A‹HM'deki davalarda da say›sal bir art›fl görüldü. 23 davan›n
neredeyse tamam› TMY 6/son ve 7/2 maddelerinden bir ayl›k ya-
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y›n durdurma cezalar› alan Kürt medyas›ndan. Türkiye'nin bu se-
ne içinde ödemekle yükümlü oldu¤u tazminat bedeli 472 bin 392
liraya yükseldi. 2009'da A‹HM kararlar›na göre tazminat bedelini
bu denli art›ran as›l dava Ülkede Özgür Gündem, Gündem, Gün-
cel ve Gerçek Demokrasi gazetelerinin toplam 26 çal›flan› ile bir-
likte açt›klar› ve kazand›klar› dava oldu. 20 Ekim tarihli A‹HM
aç›klamas›nda sonuçlanan davada, bu gazetelerin sahibi, yay›n
yönetmeni, yaz›iflleri müdürü, haber müdürü ve gazetecisi olarak
çal›flan 26 kifliye, 5 bin Euro'dan 40 bin Euro'ya kadar varan tu-
tarlarda maddi tazminat verildi. 

Türkiye 2010'da sonuçlanan 14 davada toplam 547 bin 300 TL
tazminat ödedi. Bu da 2005'ten sonra azalma e¤ilimi gösteren
tazminat miktar›nda önceki y›llara göre büyük bir art›fl anlam›na
geliyor. Art›flta Hrant Dink'in katli davas›n›n sonuçlanmas› sonu-
cu verilen cezan›n pay› büyük. A‹HM, 19 Ocak 2007'de ifllenen
Hrant Dink cinayetini önlemedi¤i ve cinayetten sonra etkili sorufl-
turma yapmad›¤›na hükmetti¤i Türkiye'yi, Dink Ailesi'nin dört
üyesine toplam 133 bin 595 Euro (256 bin 500 TL) tazminat öde-
meye mahkûm etti. Ayr›ca A‹HM, Dink'e TCK'nin 301. maddesin-
den verilen cezayla ilgili de, Türkiye'nin ifade özgürlü¤ünü ihlal
etti¤ine karar verdi. 2011'de Özgür Yorum, Haftaya Bak›fl, Yedin-
ci Gün, Politika, Ayr›nt›, Toplumsal Demokrasi, Yaflamda De-
mokrasi, Gerçek Demokrasi, Yeni Dünya ‹çin Ça¤r›, Maya dergi-
si, Yeni Evrensel, Hades Yay›nc›l›k, Chiviyaz›lar› Yay›nlar› ve Nur
Radyo'nun açt›klar› davalar›n tamam› da yine Türkiye' nin mah-
kûm edilmesiyle sonuçland›.

Türkiye 2011'de sonuçlanan dokuz davadan alt›s›nda 105 bin TL
para cezas›na çarpt›r›ld›. Türkiye aleyhine sonuçlanan davalar-
dan dördü Kürt meselesi ile ba¤lant›l› olup "Abdullah Öcalan le-
hinde konuflmak", "mahkemede Kürtçe ifade vermek" gibi gerek-
çelerden olufltu. Örne¤in Kürtçe yaz›flmalar›n›n engellenmesi ne-
deniyle Tekirda¤ F Tipi Cezaevi'nden toplu olarak A‹HM'ye bafl-
vuran 10 tutuklunun baflvurusunu kabul eden A‹HM Türkiye'yi
"özel yaflam›n gizlili¤i"ni ihlal etti¤i gerekçesiyle mahkûm etti. Bu
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Baflbakan› Elefltiri Hakk›21

Fikret ‹lkiz

Baflbakan veya siyasetçiler kendileri hakk›nda elefltiri yaz›s› yazan gaze-
teciler veya köfle yazarlar› hakk›nda flikâyet dilekçesi vererek baflvurdu-
¤unda, Savc›lar, A‹HM'nin "Tuflalp-Türkiye Davas›" karar›n› örnek ala-
rak takipsizlik karar› verecekler mi?

Ankara Asliye Hukuk mahkemeleri gazeteci/yazar Erbil Tuflalp'in 24
Aral›k 2005'te "‹stikrar" ve 6 May›s 2006'da "Geçmifl olsun" bafll›kl› Bir-
gün gazetesinde yay›mlanan iki ayr› elefltiri yaz›s›nda Baflbakan'›n kifli-
lik haklar› ihlal edildi¤i gerekçesiyle, gazetecinin ve gazetenin toplam
on bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermiflti.

Bu kararlar› inceleyen A‹HM ‹kinci Dairesi, 21 fiubat 2012 tarihli "Tuflalp-
Türkiye Davas›"nda (32131/08 ve 41617/08), Baflbakan hakk›nda yap›-
lan elefltirilerin A‹HS'nin Sözleflmesinin 10. maddesi içinde korundu¤u-
na ve gazetecinin ifade özgürlü¤ü hakk›n›n ihlal edildi¤ine karar verdi.

Mahkemeye göre; gerçeklerin varl›¤› ortaya konabilir ama de¤er yarg›-
lar› kan›tlanabilir de¤ildir. Bir de¤er yarg›s›n›n gerçekli¤ini kan›tlama ta-
lebi, gerçeklefltirilmesi imkâns›z bir taleptir ve 10. madde taraf›ndan ga-
ranti alt›na al›nan hakk›n temel bir parças› olan ifade özgürlü¤ünün ih-
lali anlam›na gelir.

A‹HM baflvuran gazeteci yazar aleyhine iki tazminat davas› açan davac›-
n›n (baflbakan›n), üst düzey bir siyasetçi oldu¤unu, hakk›ndaki yaz›lar›n
yay›mland›¤› dönemde ve flu anda Türkiye'nin Baflbakan› oldu¤unu be-
lirtmifltir. Bu ba¤lamda, Mahkeme, bir siyasetçinin kabul edilebilir elefl-
tiri s›n›rlar›n›n, s›radan bir flahsa k›yasla daha genifl oldu¤unun alt›n› çiz-
mifl ve bu nedenle de (baflbakan›n) daha büyük bir hoflgörü göstermifl
olmas› gerekti¤ini karara ba¤lam›flt›r.

Gazetecinin de¤er yarg›lar› niteli¤indeki görüfllerinin ifade tarz› bak›-
m›ndan ise, mahkeme, yazar›n kendi siyasi görüfl ve alg›lar› ile renklen-
dirdi¤i kat› elefltirilerini hicivli bir stilde aktarmay› tercih etti¤ini gözlem-
lemifltir. Bu ba¤lamda, Mahkeme 10. maddenin, sadece olumlu karfl›la-

21 ‹lkiz'in yaz›s› http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/137620-basbakani-
elestiri-hakki / eriflim: 23.10.2012 sayfas›ndan aynen al›nm›flt›r.
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nan veya zarars›z veya tarafs›z görülen bilgi ve fikirleri de¤il, "demokra-
tik toplumun" gereklilikleri olan ço¤ulculu¤un, hoflgörünün ve aç›k fikir-
lili¤in parças› olan ve rencide eden, floke eden ve rahats›z eden bilgi ve
fikirleri de koruma alt›na ald›¤›n›n alt›n› çizmektedir.

Mahkeme, sald›rgan ifadenin tek amac›n›n afla¤›lamak oldu¤u durum-
larda, ifade özgürlü¤ü korunmas› alt›na giremeyebilece¤ini ancak; kaba
ifadelerin kullan›m›n›n, kendi bafl›na sald›rgan ifade de¤erlendirmesi
yapmaya yetmeyece¤ini, çünkü bu tarz ifadelerin stil (stylistic purpo-
ses/ üslup) amaçlar› için de kullan›labilece¤ini belirtmifltir. Mahkeme
için, iletiflimin bir parças› olarak (üslup) stil, bir ifade fleklidir ve ifadenin
içeri¤i ile birlikte koruma alt›ndad›r. Ancak, bu davada, yerel mahkeme-
ler davay› incelerken, dava konusu ifadeleri kendi ba¤lam› ve ifade edi-
lifl flekilleri içerisinde de¤erlendirmemifltir.

Bunun sonucunda, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM) makaleler-
de bulunan çeflitli kat› ifadelerin ve özellikle de yerel mahkemelerin ge-
rekçeli kararlar›nda makalelerde alt› çizilen bölümlerin, Baflbakan Say›n
Recep Tayyip Erdo¤an'a karfl› haks›z bir kiflisel sald›r› olmad›¤› kana-
atindedir.

Buna ek olarak, mahkeme taraf›ndan, dava dosyas›nda, baflvuru sahibi-
nin makalelerinin, Say›n Recep Tayyip Erdo¤an'›n siyasi kariyeri veya
profesyonel veya özel hayat› üzerinde bir etkisi oldu¤u yolunda hiçbir
bulguya rastlanmam›flt›r.

A‹HM, yerel mahkeme kararlar›n›n gerekçelerinde; Baflbakan'›n kiflisel
haklar› korunurken, baflvuru sahibi gazetecinin haklar›n›n neden korun-
mad›¤› ve Baflbakan'›n kiflilik haklar›n›n halk› ilgilendiren konularda ne-
den bas›n özgürlü¤ünden daha çok korundu¤u hakk›nda ikna edici acil
bir toplumsal ihtiyaç ortaya koyamad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Dolay›s›yla, A‹HM, yerel mahkemelerin, karar verirken takdir yetkilerini
aflt›klar› ve baflvuru sahibi aleyhine ald›klar› kararlar›n güdülen meflru
amaç ile orant›s›z oldu¤u kanaatindedir.

Hükümet'in itirazlar›nda yer ald›¤› üzere; davalar›n ceza davas› de¤il hu-
kuk davas› olmas› durumunda dahi; A‹HM taraf›ndan ortaya konan yu-
kar›daki düflünceler etkilenmeyecektir ve de¤iflmeyecektir.



sene içinde 2001'den bir dava, Hücreler adl› kitab› nedeniyle hü-
kümlü olarak Bak›rköy Cezaevi'nde tutulan yazar Nevin Berk-
tafl'›n ve yay›nc› Elif Çamyar'›n davas› sonuçland›. Türkiye'de "si-
lahl› örgüt propagandas› yapmak"tan mahkûmiyet alan yazar ve
yay›nc›n›n lehinde karar alan A‹HM, Türkiye'yi her iki kifliye ayr›
ayr› 30 bin TL ödemeye mahkûm etti. Bir di¤er benzer dava Yurt
Yay›nevi ile ilgiliydi. Türkiye yarg›s›n›n yay›nevinin kitaplar›na el
koymas› A‹HM'den döndü, Türkiye 21 bin YTL tazminat ödeme-
ye mahkûm oldu. 

2011'de Nedim fiener ve Ahmet fi›k da, tutuklan›fl ve gözalt›na
al›n›fl koflullar›n›n A‹HM içtihatlar› temelinde yap›l›p yap›lmad›¤›
konusunda inceleme talep ettiler. Benzer soru ve kayg›larla Erge-
nekon sorgusu kapsam›nda tutuklu yarg›lanan Oda TV yazarlar›
avukatlar› arac›l›¤›yla "adil yarg›lanma" hakk›, "özgürlük ve gü-
venlik" hakk›, "ifade özgürlü¤ü" hakk› ve "etkili baflvuru" haklar›-
n›n ihlal edildi¤i ve uzun süreli tutukluluklar gerekçesiyle A‹HM'
ye baflvurdular. 

Bu dönem içinde an›lmas› gereken di¤er önemli dava Prof. Dr.
Taner Akçam'›n 301 davas›d›r. A‹HM birkaç y›ll›k bir sürecin so-
nunda davada Akçam'› hakl› buldu, TCK 301. madde ile ilgili ola-
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Her durumda, A‹HM, baflvuru sahibinin, yay›nc› flirket ile birlikte çarpt›-
r›lm›fl oldu¤u tazminat cezas›n›n miktar›n›n kayda de¤er oldu¤una dik-
kat çekmifl ve bu gibi miktarlar›n, baflkalar›n›, kamu görevlilerini elefltir-
mekten cayd›rabilece¤inin ve bilgi ve fikirlerin serbest dolafl›m›n› k›s›t-
layabilece¤inin alt›n› çizmifltir. Baflvuru sahibinin ifade özgürlü¤ü hakla-
r›n› kullanmas›na müdahale, demokratik bir toplumda, baflkalar›n›n iti-
bar ve haklar›n› korumak için gerekli görülemez.

A‹HM, benzer davalarda "Tuflalp-Türkiye" karar›n› emsal olarak dikkate
alacakt›r. Acaba, bizim iç hukukumuzda; A‹HM'nin bu karar› örnek al›na-
cak m›d›r?

Mahkemeler, siyasetçiler veya Baflbakan taraf›ndan aç›lm›fl veya aç›la-
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rak 2008'de yap›lan, 301'den dava aç›lmas›n› Adalet Bakanl›¤›
iznine ba¤layan son düzenleme ile ilgili de aç›klama yapt›. A‹HM
ifade özgürlü¤ü davalar›n›n Adalet Bakanl›¤› iznine ba¤l› olmas›-
n› elefltirerek, bu tür uygulamalar›n, Ermeni sorunu ve benzeri ko-
nular üzerine araflt›rma yapanlar›, afl›r› milliyetçi gruplar›n hede-
fi haline getirebilece¤ine dikkatleri çekti.

Gazeteci Erbil Tuflalp'in A‹HM'ye tafl›d›¤› dosya sonucu itibariyle
önem tafl›yor. Tuflalp, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'la ilgili
2005 ve 2006 y›llar›nda Birgün gazetesinde yay›mlanan iki yaz›
nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm oldu. Gazeteci Yarg›tay'›n
2008'de onad›¤› kararlar› A‹HM'ye götürdü. A‹HM, 2012'de Tu-
flalp'in ifade özgürlü¤ünün ihlal edildi¤ine karar verdi.

Son olarak A‹HM yarg›c› Ifl›l Karakafl'›n 28 Kas›m 2011'de NTV'ye
yapt›¤› de¤erlendirmelerinden baz› detaylar aktararak bitiriyoruz.
Karakafl bu kitaptaki say›sal veriler ile de uyumlu bir flekilde, Tür-
kiye'nin 10. maddeyi ihlal etmek bak›m›ndan Avrupa Konseyi
içerisinde ilk s›rada yer ald›¤›n› ifade etti. Bu, ifade özgürlü¤ü aç›-
s›ndan bak›ld›¤›nda olabilecek en kötü derece; sondan birincilik.
Gene Karakafl'›n ifadesine göre gazeteci tutuklamalar› ve uzun tu-
tukluluk süreleri Türkiye'de genel ve ciddi boyutlar› olan bir soru-

cak manevi tazminat davalar›nda bu karar› örnek alarak "davan›n reddi"
karar›na gerekçe olarak kullanacaklar m›d›r?

Baflbakan veya siyasetçiler kendileri hakk›nda elefltiri yaz›s› yazan gaze-
teciler veya köfle yazarlar› hakk›nda flikâyet dilekçesi vererek baflvurdu-
¤unda, Savc›lar, bu A‹HM karar›n› örnek alarak takipsizlik karar› vere-
cekler midir?

Baflbakan'›n flikâyetçi oldu¤u bir ceza davas›nda Mahkemenin yarg›c›;
bu karar› örnek alarak san›k hakk›nda beraat karar› verir mi?

Hangi yarg› karar›nda, ne zaman ve hangi koflullarda, "Tuflalp-Türkiye"
karar› emsal al›nacak acaba? 



na dönüflmüfl durumda. Bir önceki y›l A‹HM'ye yap›lan baflvuru-
lar›n say›s› 6 bin 500 civar›ndayken 2011'de Türkiye'den A‹HM'
ye yap›lan yaklafl›k 9 bin baflvuru, adaletin Türkiye s›n›rlar› için-
de art›k mümkün olmad›¤›na yönelik kanaatleri güçlendiriyor.
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Geride b›rakt›¤›m›z son on y›lda medya ve ifade özgürlü¤ü ala-
n›nda verdi¤imiz s›nav› irdeleyen bu kitab›n ortaya koydu¤u tab-
lo, yer yer önemli, coflkulu mücadelelerle ayd›nlat›lm›fl olsa da,
esasen karanl›¤›n hâkim oldu¤u bir tarih kesitini aç›¤a vurdu.

AKP'nin medyaya dönük sald›r›lar›n›n özellikle son befl y›l içinde
ç›plaklaflt›¤›n› ve sertleflti¤ini, iktidar›n bütün yönetiflim akl›n›n,
toplumu ve medyay› kontrol etmeye ve antidemokratik k›s›tlama-
lara vakfedildi¤ini gördük. Medya davalar›n›n senelere göre da¤›-
l›m›na bakt›¤›m›zda bu on y›ll›k kesit, Türkiye'nin konjonktürel
süreçlerine ba¤l› olarak kendi içinde ayr›ca dönemlefltirilebilir. 

Medyaya ve medya çal›flanlar›na yönelik bask›lar özellikle AKP
iktidar›n›n güçlenerek ç›kt›¤› 2004 yerel seçiminden itibaren art-
maya ve çeflitlenmeye bafllad›. Bu tarihten itibaren yerel medya,
devletin yereldeki temsilcilerince aç›lan hakaret, iftira ve kiflilik
hakk›na sald›r› davalar› ile karfl› karfl›ya geldi. Ulusal ve merkez
medya ise 2006'dan itibaren do¤rudan devletin ve iktidar›n göze-
timi alt›ndayd›. Devlete hakaretin bedeli flüphesiz daha büyük ol-
mal›yd›; TCK 301, güçlü ve al›ngan devletin en büyük silah› oldu. 

2004-2007 Türkiye'nin yasa temellerinin yeniden düzenlendi¤i
y›llar olarak önemli. TCK, TMK, Bas›n Kanunu, PVSK gibi kanun-
lar, toplumsal ve siyasi hayat›n tamam›n› yeniden formüle etmek
ve yap›land›rmak do¤rultusunda güncellemelere u¤rad›. Bu gün-
cellemeler AKP'ye özellikle ikinci iktidar döneminden itibaren si-
yasi manevralar›n› gerçeklefltirebilmekte hareket alan› sa¤laya-



cakt›. Nitekim B‹A raporlar›n›n aç›kça ortaya koydu¤u üzere yasal
düzenlemeler uygulama zeminini ikinci befl y›ll›k süreçte buldu:
2007-2012 y›llar› aras›nda yeni toplumsal ve yasal düzenlemeler
ac› meyvelerini verdi; medyaya yönelen sald›r› ve engellemelerin
say›sal göstergeleri demokrasiden, özgürlüklerden uzaklaflan ve
sertleflen bir siyasi rotan›n kan›t› oluyor. 

2004 Türkiye yerel seçimlerinin devam›nda, medyaya ve genel
olarak Türkiye'nin fikir dünyas›na yönelik sald›r›lar ad›m ad›m
artmaya bafllad›. On y›l içinde kayda geçen 553 tehdit, sözlü ve
fiziki sald›r› vakas›n›n a¤›rl›kl› bölümü fiziki sald›r› olarak yaflan-
d›; medya çal›flanlar› devlet yetkililerinin, polisin,1 farkl› sermaye
gruplar›n›n ve hatta kimi durumlarda halktan insanlar›n sald›r›s›-
na u¤rad›. Hukuksuzlu¤un en aç›k göstergelerinden olan bu sal-
d›r›lar›n büyük ço¤unlu¤u cezas›z kald›.

Sald›r›lar, son befl y›lda, özellikle de 2008-2010 y›llar› aras›nda
en yüksek rakamsal de¤erleri gördü. Do¤rudan gazetecilere dö-
nük fizik darp ve tehdit vakalar›n›n 60'› 2008, 125'i 2009 ve 95'i
2010'da olmak üzere toplam 280'i bu üç y›lda yafland›. Özellik-
le bu üç y›ll›k dönemde merkez medya unsurlar›n›n önemli bir
k›sm› bask›lar ve ç›kar hesaplar› do¤rultusunda iktidar›n etki ala-
n›na girdi. Zira, özellikle 2008'de medya çal›flanlar›na ve kurulufl-
lar›na yönelik sald›r›larda tam bir saç›lma yafland›; davalar yoluy-
la hedefe dönüflen yerel ve ulusal yay›n kurulufllar›n›n say›s› yak-
lafl›k 80'e, hakk›nda dava aç›lan gazeteci say›s› ise 205'e ç›kt›.
Medya kurulufllar›n› ve çal›flanlar›n› hedef alan fizik sald›r› ve teh-
dit vakalar› da 2009 y›l›nda en üst s›n›rlar›n› gördü; on y›l›n ilk ya-
r›s›nda a¤›rl›kl› olarak yerel medyay› k›skaca alan bu tür sald›r›la-
r›n hedefinde art›k merkez medya da vard›. Medya ile iktidar ara-
s›ndaki tedirginlik atmosferi önemli ölçüde bu bask›lar›n sonu-
cuydu. 
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1 Eylem alanlar›nda medya çal›flanlar›na kas›tla sald›ran polisler s›kl›kla devlet tara-
f›ndan korundu. Polisin hedefinde flüphesiz ve yaz›k ki sadece medya yoktu. Baran
Tursun (2007), fierzan Kurt (2010), Metin Lokumcu (2011) ve Çayan Birben (2012) ci-
nayetleri yetkilendirilmifl polis fliddetinin en somut örnekleri olarak an›lmal›d›r. 



SONSÖZ: HÂLÂ UMUDUMUZ VAR • 331

Medya çal›flanlar›n› k›skaca alm›fl olan davalar ise 2007'den iti-
baren hem çeflitlendi hem artt›. Özellikle 2008-2010 y›llar› aras›
davalardaki nicel art›fl dikkat çekiciydi. On y›l›n ilk yar›s› boyun-
ca demokratikleflme söylemi alt›nda yeniden yorumlanan ve dü-
zenlenen kanunlar aç›kça antidemokratikleflmeyi kurumlaflt›rm›fl
görünüyordu. Bu do¤rultuda, senelik de¤erlendirmelerle ilerleye-
cek olursak, her dönemin medyaya dönük avc› yasa maddesi bafl-
ka oldu. 

‹lk befl y›ll›k dönemde medya TCK 301 ve Anayasan›n ilk üç mad-
desi ile korumaya al›nm›fl resmi devlet ideolojisinin davalar› ve
sald›r›lar› alt›ndayd›; devletin güvenli¤ini esas alan, devleti ve ona
ba¤l› kurumlar› ve yetkilileri korumaya alan güçlü devlet anlay›fl›
do¤rultusunda 765 say›l› TCK 159 (301), 312/1-2 (215 ve 216) ve
TMK 6, 7 ve 8 davalar› ön plandayd›. Asl›nda resmi devlet ideolo-
jisinin temel esaslar› on y›ll›k sürecin tamam›nda belirleyici oldu,
bu tür davalar kitap boyunca detaylar›n› aktard›¤›m›z üzere hiç-
bir dönemde azalmad›, aksine çeflitlendi ve artt›. ‹lk dönemde
a¤›rl›kl› olarak TCK 301, medyan›n ifade kanallar›n› bo¤arken,
2008'de TCK 301'in Adalet Bakanl›¤› iznine ba¤lanmas›na iliflkin
ara düzenleme, olumlu bir geliflme gibi sunuldu. Oysaki bu de-
¤erlendirme yan›lt›c›yd›. Öz koruma duygusu ve tehdit alg›s› yük-
sek iktidar aç›s›ndan TCK 301 yoksa baflka birçok kanun maddesi
vard›. 2008'e geldi¤imizde devlet, geri çekilen TCK 301'in yerini
en az befl sald›r› maddesi ile takviye etmiflti bile. Bu y›ldan itiba-
ren hükümet TCK 125, 215, 216/1-2-3, 217, 220, 222, 226/2,
257, 267, 285, 288, 301/1-2, 314/1-2, 326, 329, 132 gibi madde-
leri ifade ve düflünce özgürlü¤ünü engellemek do¤rultusunda
adeta sömürdü. 

TMK hem tek bafl›na hem de TCK'nin destekçisi olarak her zaman
devrede oldu; TCK'nin örgüt ba¤lant›l› davalar›n›n (TCK 220, 314)
cezaland›r›c› etkisi birçok örnekte TMK yollamas›yla güçlendiril-
di. Bunlar yetmedi, gazeteciler TCK'nin 285, 288, 326, 329 gibi
maddeleri çerçevesinde de yarg›land›. Dolay›s›yla medyay› hedef
alan ceza maddeleri alabildi¤ine çeflitlendi. Haliyle, TCK 301'de-



ki de¤ifliklik sonras› davalarda beklenen azalma gerçekleflmedi,
aksine 2008'de medyaya yönelik aç›lan davalar›n say›s›nda pat-
lama yafland›. Bu art›fl davalarla ba¤lant›l› bütün parametrelerde
art›fl anlam›na geliyordu; 2008'de düflünce suçlusu say›s› 435
(bunlar›n 205'i medya çal›flan›), hedefe dönüflen medya kuruluflu
say›s› yaklafl›k 80, medyaya aç›lan dava say›s› ise en az 200 civa-
r›ndayd›. Davalar›n say›s›ndaki h›zl› yükseliflin AKP'nin Türkiye
siyasetinde etkin olmufl askeri vesayeti geriletme yönünde siyasi
ad›mlar› ile birlikte bafllad›¤›n› özellikle hat›rlamal›y›z. Zira "Erge-
nekon", "Balyoz", "Devrimci Karargâh" operasyonlar› ve ba¤lant›-
l› davalar pefl pefle geldi. 

Konu operasyonlar olunca iktidar antidemokratik tutumunu neyin
haber yap›laca¤›na neyin yap›lmayaca¤›na kendi karar vermeye
kadar vard›rd›. "Ergenekon" ve "KCK" gibi operasyonlar›n haber-
lefltirilmesi önüne yasal yay›n engelleri koydu. Bu, kamu ile haber
aras›ndaki ba¤lant›n›n kopar›lmas›n› getirdi. Nitekim medya ile
iktidar aras›ndaki en büyük çekiflmelerden biri 2007-2011 y›llar›
aras›nda bu konularda yap›lan haberlerden kaynakland›. Devlet
ile iktidar aras›ndaki siyasi savaflta medya kilit bir konuma yerlefl-
ti, bizzat gazetecilik prati¤i, bilgi ve belge kaynaklar› aç›s›ndan
özgül deneyimlere sahne oldu. Bu örnekler ba¤lam›nda devletin
el de¤ifltirme sürecinin sanc›s›n› bizler medya üzerinden izlemifl
olduk. En baflta 22 Temmuz 2007 seçimlerinin hemen sonras›n-
da kurulan Taraf gazetesi olmak üzere, Radikal, Sabah, Cumhuri-
yet, Evrensel, Milliyet, Vatan, Zaman, Star ve Bugün'e de en az bir
defa olmak üzere, yay›n yasa¤›na uymamak, yarg›y› etkilemek,
gizli belge aç›klamak gibi maddelerden (TCK 285, 288, 329) da-
valar aç›ld›.

Sonuç olarak medyay› bir yandan hukuksuzlu¤un zorbal›¤›yla di-
¤er yandan silaha dönüfltürdü¤ü kanunlar›yla sindirip kendi siya-
si ayg›t› olacak flekilde yap›land›rmaya yönelen iktidar, hem ulu-
sal hem de yerel medyaya aç›ktan savafl açt›. Özellikle 2008-
2010 aras›, ulusal ve yerel, merkez ve muhalif bütün medya ku-
rulufllar›n›n say›s›z davalarla u¤raflt›¤› y›llar oldu. 
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2010'dan itibaren sald›r› ve dava hedefi olan medya kuruluflu sa-
y›s›nda bir azalma yafland›; 2008'de 80 olan daval›k medya kuru-
luflu say›s› 2010'da 62'ye 2011'de ise 49'a geriledi. Ayn› do¤rul-
tuda davaya gerekçe sa¤layan ceza maddelerinde de bir sadelefl-
me ortaya ç›kt›; özellikle 2011'de davalar›n çerçevesi a¤›rl›kla
"örgüt" ve "terör" ba¤lant›s›na daralt›ld›.

Rakamlar aras›nda karfl›laflt›rmal› bir yorum neticesinde bu ilk ba-
k›flta iyimser görünen tablonun yan›lt›c› oldu¤unu rahatl›kla söy-
leyebiliriz. Davalar da¤›l›m› asl›nda iktidar›n medyaya yönelik
sald›r›s›n›n kararl›l›k kazanmas›n› ve keskinleflmesini aç›kça orta-
ya koyuyor. Zira hakk›nda dava aç›lan medya kurulufllar›n›n say›-
s› azald›kça tutuklanan gazetecilerin say›s› ters orant›l› olarak art-
m›fl görünüyor. 2010'da 30'a ç›kan tutuklu gazeteci say›s›, 2011
sonu itibariyle 104'e ulaflt›. Kurum say›s›ndaki azalmaya koflut
olarak tutuklu say›s›nda art›fl olmas›, tutuklamalar›n art›k a¤›rl›kla
belli bafll› medya kurulufllar›n› ve medya çal›flanlar›n› hedef ald›-
¤›n› aç›kça gösterdi. Nitekim 2011'de karfl›m›za ç›kan 49 medya
kuruluflundan yaklafl›k 30'u, haklar›nda en az bir dava olan Kürt
medyas›na ve sol, sosyalist medyaya aitti.2 Dolay›s›yla iktidar,
2011 y›l›nda medyaya yönelik sald›r›lar›n› "terör" ve "terörist" ta-
n›m›n› da iflleterek a¤›rl›kla Kürt medyas›na ve yan› s›ra sol, sos-
yalist yay›nlara ve Kürt meselesine iliflkin muhalif haberlere odak-
lam›flt›. Bu sürecin sert rüzgâr› sadece davalarla ve sald›r›larla de-
¤il ayn› zamanda yay›n durdurma, toplatma, yasaklama ve engel-
lemelerle de hissedildi; onlarca dergi ve gazete en az bir defa
TMK'nin 6/son ve 7/2 maddelerine ba¤l› olarak yasakland›.3

2 Bkz. EK2. Yay›nlar Tablosu.
3 Medya düflman› on y›ll›k sürecin özellikle son üç y›l›nda iktidar›n Kürt medyas›na
karfl› gösterdi¤i h›rç›n tutumu, 2011'in öncesindeki geliflmelerle birlikte okumal›y›z.
Kürt medyas›na dönük sald›r›lar›n üzeri asl›nda askeri vesayeti hedef alan kitlesel ope-
rasyonlar s›ras›nda dile dökülen "Kürt aç›l›m›" söylemi ile örtülmüfltü. Hükümetin si-
yasi stratejisinin bir sonucu olan bu dönem uzun sürmedi. 2009'da KCK operasyon-
lar› bafllad›, bununla birlikte Kürt siyasetçiler ve Kürt medyas› (özellikle D‹HA, Azadi-
ya Welat ve Özgür Gündem) üzerindeki bask›lar tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›kt›. 



Buna ek olarak, iktidar›n 2010 ve 2011 y›llar›ndaki hedef daralt-
mas›n› flüphesiz flöyle okumak da mümkün; 2011'e ulaflt›¤›m›zda
art›k yandafl kategorisine çekilerek iktidarla teslimiyetçi bir sulh
içine giren ve otosansürü içsellefltiren medya bileflenleri, devletin
hedef listesinden önemli ölçüde çekilmiflti. Geriye kalan muhalif
medyaya ise, tüm muhalefet formlar›n›n "terörist" ilan edilmesinin
devam›nda art›k TCK ve TMK'nin "örgüt" ve "terör" çerçeveli bir-
kaç temel maddesiyle sald›r›labiliyordu. Di¤er deyiflle iktidar bir-
kaç taflla bütün muhalefeti, Kürt medyas› yan›nda kendi siyasi
projeksiyonlar›na karfl› duran hak savunucular›n›, medyay› ve
yurttafllar›n› bask› alt›na alma ustal›¤›na ulaflt›.4 Nitekim ilk kez bu
dönemde Türkiye'nin 324 hapishanesindeki tutuklu ve hükümlü
say›s› daha önce hiç olmad›¤› kadar artt›, 100 bini aflt›.5

Tutuklamalardaki art›fl bask›n›n yegâne göstergesi de¤ildi. Türki-
ye Yay›nc›lar Birli¤i raporlar›na göre son on y›lda daval›k olan ki-
tap say›s› 276'ya ulaflt›. Bu kitaplar›n önemli ço¤unlu¤u 2005-
2010 y›llar› aras›nda yarg›land›. Kitaplar a¤›rl›kl› olarak TCK 301
ve TMK maddelerinden davaya konu olurken, 2009'dan itibaren
"müstehcenli¤i" düzenleyen TCK 226 maddesi de kitaplar›n ahlak
ve namus ölçeri olarak devreye girdi.

On y›ll›k dilimin ilk yar›s›nda özellikle radyolar› ve televizyon
reklamlar›n› hedefine alm›fl olan RTÜK, son befl y›ll›k dönemde,
yasaklar konusunda daha k›vrak bir iflgüzarl›kla hareket etti; bir
yandan uyar›, para cezas› ve yay›n durdurma uygulamalar›na de-
vam ederken, öte yandan aile merkezli ahlaki ve dinselleflmifl söy-
leme yaslanarak, görmek istemedi¤i her tür içeri¤i do¤rudan mo-
zaiklemeye ve "bip"lemeye geçifl yapt›. 
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4 Geniflleyen "terör" ve "terörist" tan›m›n›n uzun kollar›n›n, iktidar›n görüflüne elefltiri
getiren her tür fikre uzand›¤›n› aç›kça örnekleyen bir di¤er kategori olarak, medya ça-
l›flanlar› ile birlikte kitap boyunca and›¤›m›z ayd›nlar ve sanatç›lar yan›nda tutuklu ö¤-
renciler de özellikle an›lmal›. Tutuklu ö¤rencilerin say›lar› 2012 sonu itibariyle
750'nin üzerindedir (bkz. http://www.bianet.org/bianet/genclik/139370-771-ogren-
ci-tutuklu / eriflim: 23.10.2012).
5 Bkz. Berksoy, Biriz (2012), "AKP'nin Polis Politikalar›", Birikim, No: 276. s. 75-88.
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2007'de sosyal medya ile tan›flan Türkiye, 2008'den itibaren hiç
gecikmeden keyfi internet yasaklar›yla tan›flt›; on binlerce site ki-
mi zaman yasal bir dayanak dahi aç›klanmadan kapat›ld› veya
içerik sansürüne u¤rad›. 2010'da Star, Yeni fiafak ve Zaman gibi
iktidar yanl›s› / "muhafazakâr" / "‹slami Medya" kurulufllar›nda ko-
par›lan6 "internetteki tehlikeli içerikler", "elden giden gençlik" ve
"kültürel yozlaflma" retori¤inin devam›nda 2011'de internet filtre-
lendi. 

Ne var ki bask› ve zoru bir yöntem olarak benimseyenler flu denk-
lemi görmekten hofllanmazlar: Bask›n›n oldu¤u her yerde mutla-
ka mücadele de vard›r. Biz de yaz›m›z› Türkiye'deki özgür med-
ya mücadelesinin umut verici seyrini aktararak sonland›ral›m.

Türkiye toplumu ifade özgürlü¤üne yönelik sald›r› ve ihlallere
karfl› hiçbir zaman sessiz kalmad›. Toplumun her zaman mücade-
le platformlar› ve inisiyatifleri oluflturmaya gücü ve sorumlulu¤u
oldu, en zor koflullarda dahi h›zl› hareket edebildi, güçlü tepkiler
örgütleyebildi. Nitekim hapisteki gazeteciler için verilen uzun so-
luklu mücadele, hem içeride direnci ayakta tuttu hem de ulusla-
raras› ölçekte bir örne¤e ve cesaret göstergesine dönüfltü. 3 Ma-
y›s 2011 tarihindeki Gazetecilere Özgürlük Kongresi'ne kat›lan
uluslararas› bas›n özgürlü¤ü örgüt temsilcileri, Türkiye'de hapis-
teki gazeteciler için verilen mücadelenin bas›n özgürlü¤ünün ge-
riye gitti¤i tüm ülkeler için cesaret ve umut afl›lay›c› oldu¤unu be-
lirttiler.

Medya kurulufllar›n›n ve çal›flanlar›n›n karfl› karfl›ya kald›¤› yap›-
sal, ekonomik ve a¤›rl›kla siyasi engeller, hem ulusal hem de ulus-
lararas› gazetecilik örgütleri taraf›ndan takip edildi. Gazetecilik
örgütlerinin mücadele konular› da medyaya yönelik sald›r›lar›n
niteliksel olarak farkl›laflmas›na ba¤l› olarak de¤iflti. Örne¤in 2000'
lerin bafl›ndan yaklafl›k 2005'e kadar, gerek TGS, TGC, ÇGD gibi

6 Star, Yeni fiafak ve Zaman gazetelerinde, gençler chat odalar›nda seks sohbeti yap›-
yor, gençlik yozlafl›yor, gey klüpler Türkiye'ye geliyor gibi çerçeve bafll›klarla köfle ya-
z›lar› ç›kt›.



örgütlerin gerekse EFJ, CPJ gibi uluslararas› gazetecilik örgütlerinin
öncelikli konular›ndan biri medya sektöründe sendikal örgütlen-
me ve toplu ifl sözleflmesi hakk› mücadelesiydi. Bu, önemini ve
güncelli¤ini hiçbir zaman yitirmedi ama özellikle 2006'dan itiba-
ren siyasi ve toplumsal konjonktür daha acil bir gündemi dayatt›. 

Daha önce de belirtildi¤i gibi medya kendi yap›sal, siyasi ve eko-
nomik meseleleriyle u¤raflmaktan uzaklaflmak durumunda kald›.
Zira art›k medyaya yönelik engellemeler ve yasaklamalar do¤rul-
tusunda demokrasinin en temel koflullar›ndan olan ifade özgürlü-
¤ü ve medya özgürlü¤ü büyük tehdit alt›ndayd›. Bu do¤rultuda
mücadele konu ve hedefleri acilen yeniden tan›mland›. Özellikle
2007'de Hrant Dink'in öldürülmesinin ard›ndan Türkiye'de ay-
d›nlar, sanatç›lar, akademisyenler ve entelektüeller h›zl› ve etkili
direnifl inisiyatifleri örgütlemeye yöneldiler. Hrant Dink cinayeti-
nin hesab›n› sormak amac›yla harekete geçen ve "Biz bitti deme-
den bu dava bitmez" diyen Hrant'›n Arkadafllar›, Irkç›l›¤a ve Mil-
liyetçili¤e Dur De! ‹nisiyatifi, Düflünceye Özgürlük Giriflimi ve
Nefret Suçlar› Yasa Kampanyas› Platformu bu dönemde ortaya ç›-
kan oluflumlardan sadece birkaç›.7 Ayn› süreçte 2010'da Gazete-
cilere Özgürlük Platformu (GÖP) ve Tutuklu Gazetecilerle Daya-
n›flma Platformu (TGDP) kuruldu. Gazetecilik örgütleri ba¤›ms›z
eylem ve etkinlikleri yan›nda Gazeteciler Platformu (G-9) olarak
da bir arada hareket etmeye bafllad›lar. 3 Mart 2011'de Ahmet fi›k
ile Nedim fiener'in Oda TV soruflturmas› kapsam›nda tutuklanma-
s›n›n devam›nda ANGA (Ahmet ve Nedim'in Gazeteci Arkadaflla-
r›) kuruldu; onlar "içerideki gazetecilerin" özgürlük mücadelesine
destek veren d›flar›daki gazeteciler oldular, fi›k ve fiener'in tahli-
yesi sonras› adlar› "D›flar›daki Gazeteciler"e dönüfltü. GÖP Ulus-
lararas› Gazeteciler Federasyonu'nun "5 Kas›m Gazetecilik ‹çin
Aya¤a Kalk!" etkinli¤ini Taksim'de örgütledi, ANGA da orada ye-
rini ald›. 
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7 Bkz. www.durde.ogr, http://nefretme.net, http://gazetecilereozgurlukplatformu.org/,
http://tutuklugazeteciler.blogspot.com/ 
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‹ktidar›n sald›r›s› her yönden geliyordu, internet de 2007'den iti-
baren nicel olarak en fazla sald›r›n›n, yasaklaman›n, engelleme-
nin mecras›na dönüfltü. Bu dönemde kurulan Alternatif Biliflim
Derne¤i bask›lara karfl› dikkatli ve atak bir muhalefetin di¤er ör-
ne¤i oldu. BTK'nin filtre uygulamas›n› durdurmak için üniversite-
leri bilim ve özgürlük ad›na karfl› tutum almaya ça¤›rd› hatta dü-
zenlemenin iptali için karfl› davalar açmak yoluyla da mücadele
etti. Dolay›s›yla sadece son befl y›l içinde kurulan ve harekete ge-
çen hak örgütlerinin say›s›n› izlemek bile Türkiye toplumunun
tüm sald›r›lara ra¤men medya özgürlü¤ünü kolay teslim etmeye-
ce¤inin aç›k göstergesi. 

Bu tür platformlar ve gazetecilik örgütleri hem fikir ve medya öz-
gürlü¤üne, hem de gazetecilere sahip ç›kma ça¤r›lar›n› yükseltti-
ler; TCK'ye, TMK'ye, ÖYM'lere, uzun süren tutukluluklara, kitap
ve internet sansürüne karfl› mücadele ettiler. Özellikle 2006 ve
2008 y›llar› aras›nda en can yak›c› konu TCK 301 oldu; bu ceza
maddesinin bütünüyle kalkmas› do¤rultusunda ayd›n ve sanatç›-
lar "301'e Hay›r" imza kampanyas›nda 4 binin üzerinde imza top-
lad›lar. ‹HD, ESP, Düflünceye Özgürlük Giriflimi, At›l›m gazetesi,
Agos gazetesi, Dur De Giriflimi ve daha birçok demokratik kitle
örgütü 301'e karfl› eylemler ve bas›n aç›klamalar› örgütledi, bu
eylemler s›kl›kla yasaklarla ve polis müdahalesiyle karfl›laflt›. 

Bask›lar tart›flmal› da olsa bir sonuç getirdi, TCK 301 Nisan 2008
itibariyle Adalet Bakanl›¤› iznine ba¤l› iflletilebilen bir maddeye
dönüfltü. Gazetecilik örgütleri hem bu tür fikir özgürlü¤ü için ör-
gütlenen eylemlere do¤rudan destek verdiler hem de bunun ya-
n›nda bizzat kendileri çeflitli tepki ve direnç eylemleri örgütledi-
ler. Kendilerini yerelden ulusala bütün bas›n sald›r›lar›n› yak›n-
dan kaydetmeye ve iffla etmeye vakfettiler. Polis sald›r›s›na u¤ra-
yan, darp edilen, haber materyallerine ve foto¤raf makinesine ve-
ya kameras›na el koyulan gazetecilerin hak arama davalar›n› tefl-
vik ettiler ve desteklediler. 

On y›ll›k sürecin h›zl› de¤iflen siyasi atmosferi Türkiye'de medya-
n›n durumunu bir turnusole dönüfltürdü; gittikçe muhafazakârla-



flan ve otoriterleflen iktidar, medyay› k›skaç alt›na ald›. Bu dönem
boyunca gazetecilik örgütlerinin rehavete kap›lma lüksü hiç ol-
mad›; karfl›m›za say›s›z eylem ve mücadele örne¤i ç›kt›. Özgür bir
medya için verilen mücadelenin güncel haberler ve raporlarla
toplumsal bellekteki kayd›n› tutanlardan biri de B‹A/bianet idi. bi-
anet Baflbakan'›n ve di¤er devlet görevlilerinin (Baflbakan Yar-
d›mc›s›, Genelkurmay Baflkan›, Bakanlar vs.) medyay› hedef alan
her aç›klamas›nda özgür medya ad›na verilen tepkilerin kanal› ol-
du; tarihe not düfltü. TGC, TGS, ÇGD baflta olmak üzere örgütler,
haberciler, hak savunucular› Do¤an Medya Grubu'na yönelik ast-
ronomik vergi cezalar› gündeme geldi¤inde, Ankara Büyükflehir
Belediyesi Baflkan› Melih Gökçek, M. Ali Birand'a ve U¤ur Dün-
dar'a sald›rd›¤›nda, Antalya'da bas›lan Hürriyet Akdeniz gazetesi
"kuvvetli suç flüphesi" gerekçesi ile daha bask›ya dahi girmeden
toplat›ld›¤›nda, Akflam, Milliyet, Star Televizyonu ve Günlük Ev-
rensel gazetesindeki gazetecilerin akreditasyonlar› yenilenmedi-
¤inde, Genelkurmay and›çlar yay›mlad›¤›nda, 2007'de Devlet
S›rr› Yasas› Tasla¤› yoluyla "iktidar sansürünün yeni bir dayana¤›"
olarak yeni "gizli bilgi" kategorileri aniden yoktan var edildi¤inde
karfl› ses verdi. Medyaya yönelik sald›r› ve tehditler o kadar çeflit-
liydi ki kimi zaman ummad›k flekillerde geldi. Örne¤in 2008'de
4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu ile Kamu ‹hale Sözleflmeleri Ka-
nununda de¤ifliklik yap›ld›. Bu de¤ifliklikle birlikte yerel medya
hayat damarlar›n›n kesilmesi tehlikesiyle karfl› karfl›ya kald›¤›nda
Türkiye'nin merkez ve yerel illerinden, merkez ve yerel medya-
s›ndan onlarca protesto sesi yükseldi. 

Örneklerle devam edelim. Sabah-ATV grevinde sendikas›zlaflt›r-
maya karfl› hep birlikte hareket eden gazetecilik örgütleri, örne¤in
Evrensel muhabiri Ça¤r› Ya¤ar, Aral›k 2005'te Ankara K›z›lay'da
Ezilenlerin Sosyalist Platformu'nun (ESP) düzenledi¤i eylemi izler-
ken dövüldü¤ünde, Günlük Evrensel gazetesi muhabiri Ferhat
Uyar'›n foto¤raf makinesine el koyuldu¤unda, polis Cumhuriyet
gazetesi muhabiri Gökçe Uygun'un yüzüne ve a¤z›n›n içine bi-
ber gaz› s›kt›¤›nda ve darp etti¤inde hesap sordular, medya çal›-
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flanlar›n›n yaln›z olmad›¤›n› gösterdiler. 2007 ve 2008 1 May›s›n-
da polis kasten gazetecilere sald›rd›¤›nda, 2009'da ‹stanbul'da bir
metro aç›l›fl›nda Baflbakan miting kat›l›mc›lar›n› medyan›n üstü-
ne yürümeye k›flk›rtt›¤›nda, D‹HA muhabirleri haberini yapt›klar›
eylemin örgütleyicisi olmaktan tutukland›¤›nda, Siirt Birlik gaze-
tesi sahibi Diya Yarayan öldüresiye dövüldü¤ünde olay› k›namak
ve gazetecileri hak mücadelesi vermekte cesaretlendirmek için
harekete geçtiler. Kimi zaman Özgür Gündem'in ve Kürtçe ya-
y›mlanan Azadiya Welat'›n toplat›lmas›n› protesto için (15 Hazi-
ran 2011), kimi zaman tutuklu gazetecilere özgürlük için mey-
danlardayd›lar. Bütün toplumu bask› alt›na alan bu tür sald›r›lar›n
"ileri demokrasi" anlay›fl›yla ba¤daflmad›¤›n›, ifade ve medya öz-
gürlü¤üne vurulan bir darbe oldu¤unu söylemekten b›kmad›lar.
Söylemekten b›kmamak ve soka¤› bofl b›rakmamak bir sorumlu-
lu¤a dönüfltü. 

Sadece meslek örgütleri de¤il baz› örneklerde bizzat gazetelerin
kendileri protestolar›n› yükselttiler. Azadiya Welat, Özgür Gün-
dem, Dicle Haber Ajans› (D‹HA), F›rat Da¤›t›m Afi, Gün Radyo
TV, Aram Yay›nevi, Hêviya Jinê dergisi çal›flanlar›, KCK operas-
yonlar›nda gazetecilerin gözalt›na al›nmas›n› protesto etti. 7 Ekim
2011'deki protestolar›nda a¤›zlar›na siyah bandaj ba¤lad›lar. Tu-
tuklu Gazetecilerle Dayan›flma Platformu da (TGDP) ayn› konuda
bir k›nama aç›klamas› yapt›. Cumhuriyet gazetesi, Maliye Bakan-
l›¤›'n›n Do¤an Medya Grubuna verdi¤i yüklü vergi cezas›n› pro-
testo etmek için, 1 Mart 2009 tarihli gazetenin kapa¤›n› ve son iki
sayfas›n› beyaz olarak bast›. 

Medya kurulufllar›, gazeteciler ve gazetecilik örgütleri yan›nda ‹n-
san Haklar› Derne¤i, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, MAZLUMDER
ve benzeri hak çevreleri de Türkiye'de bas›n›n on y›l›n› hem kay-
g› hem de mücadele ve direnç ça¤r›lar›yla izledi. H›zl› tepki ver-
mek ve dayan›flma bildirmek, arfliv ve bellek oluflturmak, raporlar
haz›rlamak ve kamuyu bilgilendirmek konusunda dayan›flma ör-
gütlerinin hiçbiri duyarl›l›¤› elden b›rakmad›. Siyasi bask›n›n bo-
yutlar› büyüdükçe onlar da sorumluluklar›n› daha genifllettiler,



uluslararas› dayan›flma platformlar›yla ba¤ kurarak güçlendiler. 

Gazetecilik örgütleri gazetecilerin yaflad›¤› adaletsizli¤e tan›k ol-
duklar›n› ve onlar› yaln›z b›rakmayacaklar›n› bildirmek üzere, kit-
lesel ve uzun erimli bir eylem yapma konusunda harekete geçti-
ler. Gazetecilere Özgürlük Platformu 4 Haziran 2012'de, Ça¤la-
yan Adliyesi önünde yap›lan ve yaklafl›k 28 Haziran 2012'ye ka-
dar süren "Tan›kl›k Günleri" eylemini örgütledi. Eylem süresince
hapisteki bütün gazeteciler teker teker an›ld›, onlar›n mücadele-
si sahiplenildi, hem mücadelelerine hem Baflbakan'›n kas›tl› ola-
rak görmedi¤i gazetecilik mesle¤ine tan›kl›k edildi. fiüphesiz ta-
rihsel olarak tan›kl›k edilen temel unsurlardan biri de yaflanan
adaletsizlikti. 

Eylemde, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baflkan› Orhan Erinç, Ba-
s›n Konseyi Baflkan› Orhan Birgit, Odak dergisi eski yaz›iflleri mü-
dürü Erol Zavar'›n efli Elif Zavar, Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i Bafl-
kan› Ahmet Abakay, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekrete-
ri Ümit Gürtuna, insan haklar› savunucusu fianar Yurdatapan, es-
ki KESK Genel Baflkan› Sami Evren, gazeteci Murat Çelikkan, Na-
il Güreli, Celal Bafllang›ç ve daha birçok gazeteci eylemci ve ko-
nuflmac› olarak yer ald›. Ça¤layan'daki eyleme uluslararas› destek
de vard›. Uluslararas› Dünya Yazarlar Birli¤i (International PEN)
Baflkan Yard›mc›s› Eugene Schoulgin de "Ben burada gördükleri-
mi yaz›yorum ve burada olanlar› sadece Bat›'ya de¤il, tüm dün-
yaya duyurmay› umuyorum," dedi. Oradaki herkes içerideki arka-
dafllar›n›n gazeteci oldu¤una tan›kl›k ettiler ve hat›rlatt›lar: "Arka-
dafllar›m›z gazeteci ama iddianameniz iddianame de¤il."

Gazeteciler bu dönemdeki karanl›¤›n içinden cesaretle, bedelleri
gö¤üslemeyi göze alarak geçtiler. Hem içeride hem de d›flar›da,
mesleklerini do¤ru ve elefltirel bir perspektifle yerine getirmekten
taviz vermediler. Kendilerini ava dönüfltüren yarg›n›n karfl›s›nda
mücadele etmeyi, adalet talebiyle inatla ayakta durmay› sürdür-
düler. Bu mücadelenin en önemli ve simge ürünlerinden biri olan
ve hapisteki gazeteciler taraf›ndan, ilki 24 Temmuz Bas›n Özgür-
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lü¤ü Günü'nde ç›kar›lan Tutuklu Gazete'nin ikinci say›s› tam da
"Çal›flan Gazeteciler Günü" olarak an›lan 10 Ocak 2012 tarihin-
de ç›kt›. Gazetenin üçüncüsü 1 Eylül 2012'de bar›fl için ç›kt›. Tu-
tuklu Gazete'nin üç say› toplam› gazetecilerin ele geçirilmeye ça-
l›fl›lan özgür fikirlerine tercüman oldu: Mücadele, gazetecilerin
özgür ve güvenceli çal›flt›¤›, sansürün olmad›¤›, bar›fl›n dili üze-
rinde yükselen bir medya içindi. Gazete okurlara Ayd›nl›k, Bir-
gün, At›l›m ve Evrensel'in ekleri olarak ulaflt›. 

Türkiye'deki ifade özgürlü¤ü ve medya özgürlü¤ü savunucular›
yaln›z kalmad›. Düflüncenin ve medyan›n özgürlü¤ü önündeki
muhafazakâr ve milliyetçi sald›r›lar karfl›s›nda Türkiye'deki gaze-
tecilik ve hak örgütlerinin en büyük destekçisi uluslararas› meslek
ve hak örgütleri oldu. Özellikle baz› ihlal vakalar› yaflam›n ihlali
s›n›r›n› dahi aflt›. Bu ba¤lamda özellikle Hrant Dink cinayeti, Av-
rupa'daki gazetecilik örgütlerinin halihaz›rdaki kayg› efli¤ini bir-
den bire yükseltti; gözler Türkiye'ye çevrildi. Çok say›da uluslara-
ras› meslek örgütü Hrant Dink Cinayeti davas›n› yak›ndan izledi.
Uluslararas› gazetecilik ve hak örgütleri Dink Cinayeti ile de do¤-
rudan ba¤lant›l› olan TCK 301'e protestolar› ve maddenin bütü-
nüyle kald›r›lmas› yönündeki talepler, Do¤an Medya Grubu'na
yönelik iktidar sald›r›s›na yönelik tepkiler, "KCK" ve "Ergenekon"
operasyon ve yarg›lamalar›, cezas›zl›k uygulamalar›, özellikle
Kürt medyas›na yönelik yarg›lama ve yay›n durdurmalar›nda Tür-
kiye'de yükselen mücadeleyle dayan›flma içinde oldular, durufl-
malara da kat›lmaya çal›flt›lar. 

Uluslararas› platforma akseden vakalar›n yan›nda yasal yap›sal
düzenlemeler de bas›n özgürlü¤ünü tehdit eden boyutlar›yla or-
tadayd›. Görünen oydu ki, 5237 say›l› TCK'ye dönük reform ve
iyileflme beklentileri Avrupa'n›n beklentisinin tam tersi yönde bir
sonuç vermiflti. Yeni yasan›n getirdikleri ve götürdükleri sadece
Türkiye için de¤il Avrupa için de bir soruya dönüfltü. WAPC genel
sekreteri Chris Conybeare, 1997'de de Türkiye'nin en çok gaze-
teci tutuklatan ülke olarak bilindi¤ini, 2004'te konulan hedefler
nedeniyle yak›n zamana kadar Türkiye için çok iyimser oldu¤unu



ancak bugün ayn› iyimserli¤ini koruyamad›¤›n› aç›klad› (3 May›s
2011). TGC Baflkan› Erinç'e göre ise 2004'teki düzenlemeleri re-
form olarak görmeyi tercih eden Avrupa Birli¤i yan›ld›¤›n› anla-
mal›yd›; zira TCK yaklafl›k 29 k›s›tlay›c› hükmüyle birlikte yasa¤›n
bizzat kaynaklar›ndan biriydi (17 Nisan 2010). 

Uluslararas› platformlara konu olmufl örnek olaylar üzerinden iz-
ledi¤imizde de Türkiye'nin son on y›l›nda ortaya ç›kan tablonun
hayli kara oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacak. AKP, ifade ve
medya özgürlü¤ü aç›s›ndan demokratik vaatlerden yola ç›km›fl;
fakat yol IPI'n›n da dile getirdi¤i gibi h›zla milliyetçi muhafazakâr
dayatmalara do¤ru kapanan bir güzergâha girmiflti. Nitekim Tür-
kiye'nin medya özgürlü¤ü konusundaki dramatik düflüflünü, kita-
b›n "Girifl" k›sm›nda da yer verildi¤i üzere, RSF'nin her sene olufl-
turdu¤u dünya bas›n özgürlü¤ü s›ralamas› endeksleri de aç›kça
ortaya koyuyordu. Söz konusu gerilemeyi ortaya koyan çarp›c› bir
di¤er veri ise flu: RSF'ye göre 2002'de dünyadaki hapis gazeteci
say›s› 110'du. Bundan yaklafl›k 10 y›l sonra, 2011 sonunda ise sa-
dece Türkiye'deki hapis gazeteci say›s› 104'e yükseldi. 2011'de
dünya genelindeki hapis gazeteci say›s›n› 179 olarak aç›klayan
CPJ ise Türkiye'yi art›k en çok tutuklu gazeteci bulunan ülkeler
aras›nda ‹ran, Eritre, Çin, Burma ve Vietnam ile birlikte say›yordu. 

RSF ve CPJ, özellikle Dink Cinayeti davas›n› yak›ndan takip etti.
Cinayetin sorumlular›n›n bulunmas› konusundaki siyasi ihmali if-
fla ederek Türkiye'ye sorumlulu¤unu sürekli hat›rlatt›. Hrant Dink
Cinayeti davas›n› bu örgütler d›fl›nda EFJ, IPI, PEN, HRW ve IFEX gi-
bi kurulufllar da yak›ndan izledi. Örgütler "Hrant için, Adalet için"
talebini hiç b›kmadan yinelediler.

TCK 301'i "bas›n özgürlü¤ünün mezarc›s›" olarak niteleyen RSF,
Türkiye'deki yasal düzenlemelere karfl› en sert cümleleri kuran ör-
gütlerden biri oldu. Art›k ikna edicili¤i kalmam›fl olan iktidar›n
TCK'de yapmay› planlad›¤› de¤ifliklikler her flekilde "kozmetik ve
yüzeysel" olmaya mahkûmdu. Gazetecilerin bask›c› medya yasa-
lar› cephaneli¤i alt›nda oldu¤u koflullarda, yani Türkiye koflulla-
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r›nda gazetecilik imkâns›zd›.8 RSF hakl› görülmeli, zira son y›llar-
da yap›lan düzenlemelerden hiçbiri medyaya yönelen sald›r›lar-
da nicel veya nitel bir azalma sa¤lamad›. Ayn› do¤rultuda Türki-
ye'den B‹A ve Düflünce Suçu(!?)na Karfl› Giriflim'in de üye oldu¤u
yaklafl›k 90 örgütten oluflan IFEX'e ba¤l› yaklafl›k 20 kurulufl Tür-
kiye'ye TCK 301'in bütünüyle kald›r›lmas› ça¤r›s›nda bulundu.9

Sadece TCK 301 de¤il, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nin ve
Birleflmifl Milletler (BM) Medeni ve Siyasi Haklar› Sözleflmesi'nin
güvenceye ald›¤›, ifade özgürlü¤üyle ilgili haklar›n engellenmesi
için kullan›labilecek bütün yasa maddeleri tamamen kald›r›lma-
l›yd›. 

Türkiye'nin adalet ve demokrasi duygusunu en çok yaralayan ko-
nulardan biri olan "cezas›zl›k" da IFEX'in kayg›yla izledi¤i ve mü-
dahil olmaya çal›flt›¤› meselelerden biriydi. 23 Kas›m Dünya Ce-
zas›zl›kla Mücadele Günü'nde IFEX'in en önemli gündemlerin-
den birini Türkiye'deki gazeteci cinayetlerinin ve sald›r›lar›n›n
cezas›z b›rak›lm›fl olmas› oluflturuyordu. CPJ ise Türkiye'de 1992
ve devam›nda öldürülen gazetecilerin katillerinin cezas›z b›rak›l-
d›¤›n› hat›rlat›rken, her f›rsatta "hapisteki gazetecilerin meslekle-
rinden dolay› içeride olmad›¤›n›" iddia eden hükümete yönelik
manidar bir bilgiyi daha paylafl›yordu; bu gazetecilerin tamam›
s›rf gazeteci olduklar›ndan dolay› öldürülmüfltü (25 Haziran
2012). ‹ktidar›n söylemi dün de bugün de yalan›n ve ideolojik
çarp›tman›n ürünüydü.

Hapisteki gazetecilerin çok büyük bir ço¤unlu¤unun Kürt gazete-
cilerden olufltu¤una yönelik tespitler ve tepkiler uluslararas› gaze-
tecilik örgütlerince s›kl›kla dile getirildi. Hemen bütün ulusal ve
uluslararas› gazetecilik örgütlerinin uyar›lar›n›n merkezini TMK
davalar› ve Kürt sorunu etraf›ndaki medyaya dönük yasaklamalar
oluflturdu. Uluslararas› platformlar aç›s›ndan konu özellikle "KCK

8 http://www.bianet.org/bianet/dunya/126376-rsf-bu-baskici-yasalarla-gazetecilik-
imkânsiz / eriflim: 30.08.2012. 
9 http://www.bianet.org/bianet/medya/91903-20den-fazla-ifex-orgutu-301i-kaldirin /
eriflim: 30.08.2012.



operasyonlar›" kapsam›nda tutuklanan yay›nc› ve köfle yazar› Ra-
g›p Zarakolu ve akademisyen Büflra Ersanl›'n›n yarg›land›klar›
KCK ‹stanbul davas›n›n takibi ile somutlaflt›. Öncesinde de Exp-
ress dergisi yazar› ‹rfan Aktan ve dergi sorumlusu Merve Erol'un
yarg›lanmalar› da Türkiye'de medya üzerindeki Kürt meselesi
a¤›rl›¤›n› örnekleyen simgelerden oldu, uluslararas› örgütlerin
dikkatini çekti. 

Ulusal gazetecilik örgütleri ve bask› gruplar› ile ortak aç›klamalar
yapan ve eylemler örgütleyen RSF, CPJ, PEN, IPI, WAN, WAN-IFRA
ve daha birçok uluslararas› gazetecilik örgütü ayn› taleplerde or-
taklaflt›; "terör konsepti" ile hareket etmek medya özgürlü¤ünü öl-
dürüyordu. Kimi örgütlere göre TMK derin bir flekilde revize edil-
meliydi. Kimileri için ise özgür medyan›n en temel bileflenlerin-
den olan bar›fl dilini tesis edebilmek ad›na bu yasa bütünüyle
kalkmal›yd›. 

Yazarlara hem TMK'den (Rag›p Zarakolu, Fikret Baflkaya, Mehmet
Güler, P›nar Selek) hem de TCK'den (Orhan Pamuk, Ahmet fi›k,
Nedim fiener) aç›lan davalar› yak›ndan takip eden PEN Türkiye,
yazarlara yönelik destek kampanyalar›, hapisteki gazetecilere kart
ve mektup gönderme gibi etkinlikler organize etti. Dünyada tu-
tuklu ve hükümlü 645 yazar ile dayan›flma sürdürmeye çal›flan
kurulufl, Türkiye'den fiener'i ve fi›k'› "onur üyesi" seçti. ‹ki yazara
gelen baflka destek aç›klamalar›ndan ikisini daha anal›m. IPI, Ne-
dim fiener'i "Dünya Bas›n Kahramanlar›"ndan biri olarak aç›klad›.
RSF ise Ahmet fi›k'›n yay›mlanmam›fl kitap çal›flmas›n› "bomba"
olarak gören Baflbakan'a bir kitapla tepki verdi; Kitaptan Bomba
Olmaz!: Türkiye'de Yarg› ve Medya: Güvensizlik ve Güvenlik
Refleksleri Aras›nda. RSF'nin yorumuna göre Türkiye'de yaflanan
tam anlam›yla bir yarg› taciziydi. 

Tutuklu gazetecilerin derhal serbest b›rak›lmas› için say›s›z aç›k-
lama ve eylem yap›ld›. EFJ, AEJ, WAPC, WEF, IPI, RSF, SEEMO ve
AG‹T temsilcileri, Gazetecilere Özgürlük Kongresi'nde tutuklu
gazetecilerin derhal serbest b›rak›lmas›n› talep etti; bas›n özgür-
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lü¤ü anlam›nda yasalar›n demokratik efli¤e çekilmesini talep etti-
ler. 

Do¤an Medya Grubu'na yönelik sald›r›lar ve kurumsal de¤erini
aflan miktarda vergi cezalar› Türkiye'de devlet ile medya aras›n-
daki güç savafl›n›n en aç›k örne¤ini oluflturdu. Konu Türkiye'den
çok uluslararas› gazetecilik örgütlerinin tepkisini çekti. IPI'ya gö-
re bu bir politik hesaplaflmayd›, tam olarak "medya üzerinde siya-
sal bask› ve karfl›t seslerin susturulmas› teflebbüsü" anlam›na geli-
yordu. WAPC ve IPI, medyaya yönelik siyasi sald›r›y› protesto et-
tiler ve Baflbakan'› hem sözlü hem de yasal sald›r›lar› geri çekme-
si yönünde uyard›lar. Ne var ki Baflbakan'›n sald›r›lar› bu defa IPI
ve WAPC'yi hedef ald›. Baflbakan'›n "sen kim oluyorsun da…"
sözleriyle bafllayan cevab› sald›rgan olmas› yan›nda s›k yapt›¤›
üzere bir toplumsal muhatab› küçümsemek, de¤ersizlefltirmek
anlam›na geliyordu. Bu sözleri IPI Türkiye Ulusal Komitesi Baflka-
n› Ferai T›nç "bas›n özgürlü¤üne direkt bir darbe" sözleriyle yo-
rumlad› (16 Eylül 2008). Türkiye Yazarlar Birli¤i ad›na aç›klama
yapan Zarakolu ise, "Erdo¤an saçmal›yor. Uluslararas› bir bas›n
kurulufluna sald›r›yor. Bas›n›n holdingleflmesinin sonuçlar› bun-
lar," dedi. CPJ ve WAN da Do¤an Medya Grubu'na yönelik sald›-
r›lar› yak›ndan izleyen gazetecilik örgütlerinden oldu.

CPJ Birleflmifl Milletler'de aç›klad›¤› raporunda küresel ve bölge-
sel örgütlerin dünyada bas›n özgürlü¤ü ve gazetecileri korumada
hâlâ yetersiz olduklar›n› vurgularken ayn› zamanda küresel öl-
çekte bir güçlenme ça¤r›s› yap›yordu. IPI'n›n "Siz köfle yazarlar›,
siz ne kadar az yazarsan›z ülke o kadar huzur bulur," diyen Bafl-
bakan Erdo¤an'a, "Siz AB'ye aday bir ülkenin baflbakan›s›n›z" flek-
lindeki uyar›s›n›10 Avrupa Komisyonu'ndaki bir konferansta Avru-
pa Parlamentosu (AP) Baflkan› Jerzy Buzek ve Avrupa Komisyonu
üyesi Stefan Füle de yapt›. Demokratik bir toplumda olmas› gere-
ken ölçüleri aflan internet yasaklar›na ve gazetecilerin "terörist"

10 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/118585-ipi-erdogana-hatirlatti-siz-abye-
aday-bir-ulkenin-basbakanisiniz / eriflim: 31.08.2012.



olarak nitelenmesine yönelik son geliflmeleri hat›rlatan Buzek ve
Füle "medyan›n yaflad›¤› sorunlar›n üstesinden gelmek AB'ye gi-
recek bir ülke için zorunludur" vurgusunda bulundu.11 Ayn› uya-
r› 11 Temmuz 2011'de bu kez de Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar›
Komiseri Hammarberg taraf›ndan yinelendi. Yukar›da dile getiri-
len kayg›lar›n tamam›n› paylaflan Hammerberg önemli bir baflka
konuyu daha hat›rlatt›: Türkiye A‹HM'nin tespit etti¤i ve karara
ba¤lad›¤› davalar› içerik ve nitelik aç›s›ndan dikkate almamakta
direniyordu.12

Uluslararas› platformlarda demokrasi ad›na konuflan ve güvence-
ler veren Baflbakan'a kendi sözlerini hat›rlatan bir baflka gazeteci-
lik kuruluflu ise WAN ve WEF'ti. 1 Haziran 2004'te ‹stanbul'daki
57. Dünya Gazeteler Birli¤i Kongresi ve 11. Dünya Editörler Fo-
rumu aç›l›fl›nda Baflbakan Erdo¤an özgürlükler konusuna de¤inir-
ken "AB sürecinde terslik ç›karsa, Kopenhag Kriterleri'nin ad›n›
Ankara Kriterleri koyar ve bunlar› yolumuza devam etmek sure-
tiyle gerçeklefltiririz" fleklinde konuflmufltu. Ne var ki o gün söyle-
dikleri ile daha sonra yapt›klar› aras›nda derin bir uyumsuzluk
vard›. ‹ktidar›n medyaya dönük sald›r›lar› meflrulaflt›rma hamlele-
ri ikna etmiyordu. Örne¤in söylendi¤i gibi darbe planlar› de¤ildi
yarg›lanan, gazetecilerdi. Resmi devlet s›rr› ile medya aras›ndaki
ba¤lant› sorunluydu. Özgür bir medya ad›na flunun alt› dikkatle
çizilmeliydi; "resmi s›rr› korumak gazetecinin görevi de¤il"dir.13

Türkiye'deki Cezas›zl›k meselesini genifl bir kamu ile paylaflan
IFEX bir yandan da Adalet Bakanl›¤›'n›n faks numaras›n› yay›mla-
yarak özgür bir medya ve tutuklu gazetecilerin serbest b›rak›lma-
s› ad›na mektup ile iletiflim kurma ve eylem ça¤r›s›nda bulundu.
IPI da Türkiye Cumhurbaflkan› ve Baflbakan›'na mektup yazan
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11 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=104
8497&CategoryID=81&Rdkref=1 / eriflim: 31.08.2012.
12 http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/131431-ifade-ve-medya-ozgurlugu-
kaygi-verici-durumda / eriflim: 31.08. 2012.
13 http://bianet.org/bianet/medya/95484-kuresel-tehdit-haberlesmenin-gizliligi / eri-
flim: 31.08.2012.
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uluslararas› gazetecilik örgütlerindendi. Türkiye'de "paranoyak
ve otoriter uygulamalara ba¤l› yüksek dereceli ihlallere" rastlad›k-
lar›n› kaydeden IPI, gazetecileri hiçbir gerekçe ve delile dayan-
maks›z›n "silahl› terör örgütü üyesi" olarak tutuklayan Türkiye'ye,
"elefltirel medya sa¤l›kl› demokrasilerin köfle tafl›d›r" hat›rlatma-
s›nda bulunmaktan yorulmuyordu. ‹fade özgürlü¤ü mücadelesi-
nin küresel bir sorumluluk oldu¤unu vurgulayan IPI'ya göre bir
tek ülkede yaflanan ifade ve medya özgürlü¤ü sorununun, tek tek
birçok ülkenin a¤›r bedeller ödemesine ve küresel ölçekte de
olumsuz sonuçlara yol açaca¤› aç›kt›. ‹flte bu yüzden Baflbakan
Erdo¤an'a kart gönderme etkinli¤i yapan di¤er kurulufllar olan IFJ
ve EFJ, hiçbir ülkenin "benim iç sorunum" diyerek insan haklar›n›
ve bas›n özgürlü¤ünü ihlal edemeyece¤inin alt›n› sert vurgularla
çiziyordu.14

3 May›s 2011 tarihli Gazetecilere Özgürlük Kongresi'nde bir yan-
dan Türkiye'deki düflünce ve medya özgürlü¤ünün hapis cezala-
r›, güvencesiz çal›flma, hasmane tav›rlar ve akreditasyon yasa¤›
ile bo¤uldu¤u iffla ediliyor, öte yandan Türkiye'de gazeteciler için
verilen mücadelenin cesaret verici oldu¤u vurgulan›yordu. Bask›-
n›n ve yasaklar›n adresi olan Türkiye ayn› zamanda zorunlu ola-
rak bir mücadelenin de adresi oldu, özgür medya mücadelesini
sadece kendisinin de¤il dünyan›n konusu yapt›. ‹flte bu yüzden,
kitap boyunca karamsar bir tablo çizmifl olsak da, mücadele hep
ayd›nl›kt›r ve kazan›mlar hanesi bofl görülmemelidir. Gazetecile-
rin serbest b›rak›lmalar›nda mücadelenin önemini biliyoruz, yafl›-
yoruz. 

Özgür Gündem'e yönelik son kapatma karar› bir hafta sonra h›z-
l› ve sorumlu bir mücadele sayesinde geri çekildi.15 Bizler bu ki-

14 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/128732-efj-gazetecilerin-durumundan-
kaygiliyiz / eriflim: 31.08.2012.
15 1992'de ilk ç›kt›ktan sonra, iki y›lda 37 çal›flan› öldürülen, hakk›nda toplam 335
gün yay›n durdurma cezas› verilen, uzun süre kendi ad›yla ç›kamayan Özgür Gün-
dem gazetesi Nisan 2011'de yeniden okuyucusuyla bulufltu. Ne var ki bu olumlu ge-
liflme uzun sürmedi; gazeteye Mart 2012 tarihli say›s›n›n 1, 8, 9, 10 ve 11. sayfalar›n-
da yer alan haber, yorum ve foto¤raflar nedeniyle, "örgüt propagandas›" yapmaktan



tab› düflünce ve ifade özgürlü¤ü yolunda bedeller ödeyen, kaza-
n›mlar elde edilmesinde öncü olan, Türkiye'de ve dünyadaki tüm
düflünen ve düflüncesini cesurca ifade edenlere selam vererek
sonland›r›yoruz. Ve flöyle diyoruz: Bizim hâlâ umudumuz var.

—
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bir ay kapatma cezas› verildi. Ceza bu kadarla kalmayacak gazetenin 24 Mart ve 25
Mart'ta (2012) ç›kacak tüm say›lar›na el koyulacakt›. Kapatma karar›n›n ard›ndan Tür-
kiye Yazarlar Sendikas› (TYS), Uluslararas› Bas›n Enstitüsü Derne¤i (IPI), Türkiye Ga-
zeteciler Cemiyeti (TGC), Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), Türkiye Gazeteci-
ler Sendikas› (TGS), Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i (ÇGD) ve Tutuklu Gazetecilerle Da-
yan›flma Platformu (TGDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Bar›fl ve Demokrasi Par-
tisi (BDP) karar› elefltirdi ve protesto etti. Nitekim bu yay›n durdurma hikâyesi flimdi-
ye kadar duymaya al›flt›¤›m›z flekilde bitmeyecekti. Zira A‹HM'den ç›km›fl emsal ni-
teli¤inde bir karar vard›; hat›rlan›rsa A‹HM Gündem, Yedinci Gün, Haftaya Bak›fl, Ya-
flamda Demokrasi ve Gerçek Demokrasi gazetelerinin 19 çal›flan› ile ayl›k Yeni Dün-
ya ‹çin Ça¤r› dergisi sahibi ve sorumlu müdürü Aziz Özer'in davalar›n› birlefltirmifl ve
devam›nda Türkiye'ye uyar› niteli¤inde bir karar vermiflti. "Ürper ve Di¤erleri – Tür-
kiye Davas›" ad›yla an›lan 20 Ekim 2009 tarihli bu A‹HM karar›, yukar›daki gazete ve
dergilere uygulanan cezan›n orant›s›zl›¤›na ve TMK'nin mevcut haliyle aç›kça tescil-
lenmifl sansür olarak iflledi¤ine dikkat çekiyordu. Türkiye bu davan›n sonunda yüklü
bir tazminat ödemeye mahkûm oldu. Sözün özü, bu davan›n emsal oldu¤una iflaret
eden de¤erlendirme ve tart›flmalar sonucunda süreç kazan›mla sonuçland›, Özgür
Gündem'e bir ayl›k yay›n durdurma yasa¤›n›n verilmesinden bir hafta sonra yasak
geri çekildi; gazete özgür kald›. 



EKLER

Ek 1: Öne Ç›kan Kanunlar ve Maddeleri

5237 say›l› TCK

MADDE 125: Madde metninde hakaret suçu tan›mlanm›flt›r. Haka-
ret fiillerinin cezaland›r›lmas›yla korunan hukuki de¤er, kiflilerin fle-
ref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibar›, di¤er fertler nez-
dindeki sayg›nl›¤›d›r. Bu düzenlemede 765 say›l› Türk Ceza Kanu-
nu'nda benimsenen hakaret ve sövme suçu ayr›m› kald›r›lm›flt›r. 

MADDE 215: Madde metninde suçu veya suçluyu övme suçunun
tan›m› yap›lm›flt›r. Buna göre suçun oluflmas› için, failin ifllenmifl
olan bir suçu veya ifllemifl oldu¤u bir suçtan dolay› bir kifliyi alenen
övmesi gerekmektedir. ‹fllenmifl olan bir suçun failini veya kanuna
uymayan kiflili¤ini, s›rf suç ifllemesi sebebiyle övme hali de ceza-
land›r›lmaktad›r. Suç ifllemifl olan kiflinin övülmesi halinde, asl›nda
bu kifli arac›l›¤›yla ifllenmifl olan suç övülmektedir. 

MADDE 216: Birinci f›krada tan›mlanan "Halk› kin ve düflmanl›¤a
tahrik" suçu, hukuk devleti olma standard› yüksek olan birçok ülke-
nin Ceza Kanunlar›nda yer almaktad›r. Hiçbir devlet, vatandafllar›
aras›nda, muayyen özelliklere sahip bir kesiminin di¤er kesimi
aleyhine kin ve düflmanl›¤a, öç almay› gerektirecek fliddetli nefrete
yönlendirilmesine seyirci kalamaz. 

MADDE 220: Kanunlarda suç olarak tan›mlanan fiillerin ifllenmesi
amac›yla örgüt kurmak veya yönetmek ile bu amaçla kurulmufl ör-



güte üye olmak, ifllenmesi amaçlananlardan ayr› suçlar olarak ta-
n›mlanm›flt›r. 

Örgüt kurmak, ifllenmesi amaçlanan suçlar aç›s›ndan sadece bir
araç niteli¤indedir. Suç ifllemek için örgüt kurmak, toplum düzeni-
ni tehlikeye sokmaktad›r. Ayr›ca belirtilmelidir ki, suç örgütü,
amaçlanan suçlar› ifllemede bir kolayl›k sa¤lamaktad›r. Bu neden-
lerle, ifllenmesi amaçlan suçlar aç›s›ndan haz›rl›k hareketi niteli¤in-
de olan bu fiiller, ayr› suçlar olarak tan›mlanm›flt›r.

MADDE 222: Madde metninde, say›lan "Devrim Kanunlar›"na ayk›-
r› davran›fl, suç olarak tan›mlanm›flt›r. 

MADDE 285: Hukukun genel kurallar›ndan birisi, soruflturman›n
gizlili¤idir. Soruflturma evresinin içeri¤i ve s›n›rlar›, bu evrenin ne
suretle cereyan edece¤i, aktörleri ve yetkileri kanunla saptanm›flt›r.
Soruflturma evresi genel olarak ve esas itibariyle kamuya karfl› gizli
biçimde cereyan eder. 

Soruflturma evresinin gizlili¤i, bir defa ceza adaletinin do¤ruluk,
dürüstlük, gerçe¤e ulaflma ilkelerine uyulmas› için bir zorunluluk-
tur. Ancak, her fleyden önce suçsuzluk karinesinin sa¤lam tutulabil-
mesi yönünden de vazgeçilemez niteliktedir. Aksi takdirde, bizde
ve yabanc› ülkelerde örneklerine rastland›¤› üzere yarg›s›z infazlar
sonucu insanlar ›st›raplara sürüklenmekte ve suçsuzluk karinesi
böylece lafta kalmaktad›r.

MADDE 288: Madde, kesin bir yarg› karar› verilmeden önce tan›k-
lar›n beyanlar›n› veya bilirkifli mütalaalar›n› ve hüküm ve kararlar›
etkilemek amac›yla bask›c› ve kötü niyetli yay›nlar yap›lmas›n› ve
bunlar›n aç›klanmas›n› cezaland›rmaktad›r. Adalet cihaz›n›n yan-
s›zl›¤›n› sadece iktidarlara karfl› koruyucu güvenceler yeterli de¤il-
dir; kamuoyunda, "kap›lar› tutanlar›n" etkisinden de adaleti kurtar-
mak ve sükunetle çal›fl›lmas›n› sa¤lamak gereklidir. 

Kitle iletiflim araçlar›yla yürütülen ve "yarg›s›z infaz" olarak tan›m-
lanan uygulamalar dolay›s›yla, bu hükme Tasar› metninde yer ve-
rilmifltir.

MADDE 301: Madde metninde, Türk Bayra¤›n› alenen tahkir fiili ce-
zaland›r›lmaktad›r. (…) Ancak, Türk Bayra¤›n›n yan› s›ra, Anayasa-
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da belirlenen beyaz ay y›ld›zl› al bayrak özelliklerini tafl›yan ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullan›lan
her türlü iflaretin de bu suçun konusunu oluflturaca¤› kabul edilmifl-
tir. 

MADDE 314: Madde metninde halk› Türkiye Cumhuriyeti Hüku-
metine karfl› silahl› isyana tahrik, suç olarak tan›mlanmaktad›r. Si-
lahl› isyan, Devlet otoritesini yok etmek amac›n› ifade eder. 

Suçun oluflmas› bak›m›ndan önemli olan husus, halk› "silahl› ola-
rak" maddi bir fiile k›flk›rtmakt›r. Suçun oluflmas› için, isyana tahrik
fiili yeterlidir; isyan›n gerçekleflmesi flart de¤ildir. Zira maddenin bi-
rinci f›kras›n›n ikinci cümlesinde, yap›lan k›flk›rtma sonucu isyan›n
gerçekleflmesi halinde buna kat›lanlara ve isyan› idare edenlere ve-
rilmesi gerekli cezalar ayr›ca gösterilmifltir.

MADDE 329: (1) Devletin güvenli¤i veya iç veya d›fl siyasal yararla-
r› bak›m›ndan niteli¤i itibariyle gizli kalmas› gereken bilgileri aç›k-
layan kimseye befl y›ldan on y›la kadar hapis cezas› verilir.

(2) Fiil, savafl zaman›nda ifllenmifl veya Devletin savafl haz›rl›klar›-
n› veya savafl etkinli¤ini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymufl-
sa, faile on y›ldan on befl y›la kadar hapis cezas› verilir. 

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmifl ise birinci f›krada ya-
z›l› olan halde, faile alt› aydan iki y›la, ikinci f›krada yaz›l› haller-
den birinin varl›¤› halinde ise üç y›ldan sekiz y›la kadar hapis ceza-
s› verilir.

5187 say›l› Bas›n Kanunu

MADDE 19: Haz›rl›k soruflturmas›n›n bafllamas›ndan takipsizlik ka-
rar› verilmesine veya kamu davas›n›n aç›lmas›na kadar geçen süre
içerisinde, Cumhuriyet savc›s›, hâkim veya mahkeme ifllemlerinin
ve soruflturma ile ilgili di¤er belgelerin içeri¤ini yay›mlayan kimse,
iki milyar liradan elli milyar liraya kadar a¤›r para cezas›yla ceza-
land›r›l›r. Bu ceza, bölgesel süreli yay›nlarda on milyar liradan, yay-
g›n süreli yay›nlarda yirmi milyar liradan az olamaz. 

Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlan›ncaya kadar, bu
dava ile ilgili hâkim veya mahkeme ifllemleri hakk›nda mütalaa ya-



y›mlayan kifliler hakk›nda da birinci f›krada yer alan cezalar uygu-
lan›r.

MADDE 25: Soruflturma için sübut vas›tas› olarak her türlü bas›lm›fl
eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savc›s›, gecikmesinde sak›n-
ca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir.

Soruflturma veya kovuflturman›n bafllat›lm›fl olmas› flart›yla 25.7.
1951 tarihli ve 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda
Kanunda, Anayasan›n 174. maddesinde yer alan ink›lap kanunla-
r›nda, 765 say›l› Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesinin ikinci f›k-
ras›nda, 153. maddesinin birinci ve dördüncü f›kralar›nda, 155.
maddesinde, 311. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›nda, 312.
maddesinin ikinci ve dördüncü f›kralar›nda, 312/a maddesinde ve
12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu'nun 7.
maddesinin ikinci ve beflinci f›kralar›nda öngörülen suçlarla ilgili
olarak bas›lm›fl eserlerin tamam›na hâkim karar›yla el konulabilir.

Hangi dilde olursa olsun Türkiye d›fl›nda bas›lan süreli veya süresiz
yay›n ve gazetelerin ikinci f›krada belirtilen suçlar› içerdiklerine da-
ir kuvvetli delil bulunmas› halinde, bunlar›n Türkiye'de da¤›t›lmas›
veya sat›fla sunulmas›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n talebi üzerine
sulh ceza hâkiminin karar› ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sak›n-
ca bulunan hallerde Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n karar› yeterlidir.
Bu karar en geç yirmi dört saat içinde hâkimin onay›na sunulur. K›rk
sekiz saat içinde hâkim taraf›ndan onaylanmamas› halinde Cumhu-
riyet Baflsavc›l›¤›n›n karar› hükümsüz kal›r.

Yukar›daki f›kra uyar›nca yasaklanm›fl yay›n veya gazeteleri bilerek
da¤›tanlar veya sat›fla sunanlar bu yay›nlar yoluyla ifllenen suçlar-
dan eser sahibi gibi sorumludurlar.

3713 say›l› TMK

MADDE 6: ‹sim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yöne-
lik oldu¤unun anlafl›lmas›n› sa¤layacak surette kiflilere karfl› terör
örgütleri taraf›ndan suç ifllenece¤ini veya terörle mücadelede görev
alm›fl kamu görevlilerinin hüviyetlerini aç›klayanlar veya yay›nla-
yanlar veya bu yolla kiflileri hedef gösterenler bir y›ldan üç y›la ka-
dar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
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Terör örgütlerinin bildiri veya aç›klamalar›n› basanlara veya yay›n-
layanlara bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› verilir.

Bu Kanunun 14. maddesine ayk›r› olarak muhbirlerin hüviyetlerini
aç›klayanlar veya yay›nlayanlar bir y›ldan üç y›la kadar hapis ceza-
s› ile cezaland›r›l›r.

(De¤iflik f›kra: 29/06/2006 - 5532 S.K 5.Mad) Yukar›daki f›kralarda
belirtilen fiillerin bas›n ve yay›n yoluyla ifllenmesi halinde, bas›n ve
yay›n organlar›n›n suçun ifllenifline ifltirak etmemifl olan (‹ptal iba-
re: Anayasa Mah.nin 18/06/2009 tarihli ve E. 2006/121, K. 2009/90
say›l› Karar› ile.) yay›n sorumlular› hakk›nda da bin günden on bin
güne kadar adli para cezas›na hükmolunur. Ancak, yay›n sorumlu-
lar› hakk›nda, bu cezan›n üst s›n›r› befl bin gündür.

(Ek f›kra: 29/06/2006 - 5532 S.K 5.Mad) Terör örgütünün faaliyeti
çerçevesinde suç ifllemeye alenen teflvik, ifllenmifl olan suçlar› ve
suçlular›n› övme veya terör örgütünün propagandas›n› içeren süre-
li yay›nlar hâkim karar› ile; gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde
de Cumhuriyet savc›s›n›n emriyle tedbir olarak on befl günden bir
aya kadar durdurulabilir. Cumhuriyet savc›s›, bu karar›n› en geç yir-
mi dört saat içinde hâkime bildirir. Hâkim k›rk sekiz saat içinde
onaylamazsa, durdurma karar› hükümsüz say›l›r.

MADDE 7 - (De¤iflik madde: 29/06/2006 - 5532 S.K 6.Mad)

Cebir ve fliddet kullan›larak; bask›, korkutma, y›ld›rma, sindirme ve-
ya tehdit yöntemleriyle, 1. maddede belirtilen amaçlara yönelik
olarak suç ifllemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu
örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesi hükümle-
rine göre cezaland›r›l›r. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgü-
tün yöneticisi olarak cezaland›r›l›r. 

Terör örgütünün propagandas›n› yapan kifli, bir y›ldan befl y›la ka-
dar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Bu suçun bas›n ve yay›n yolu ile
ifllenmesi halinde, verilecek ceza yar› oran›nda art›r›l›r. Ayr›ca, ba-
s›n ve yay›n organlar›n›n suçun ifllenifline ifltirak etmemifl olan (‹p-
tal ibare: Anayasa Mahkemesi'nin 18/06/2009 tarihli ve E. 2006/
121, K. 2009/90 say›l› Karar› ile) yay›n sorumlular› hakk›nda da bin
günden on bin güne kadar adli para cezas›na hükmolunur. Ancak,
yay›n sorumlular› hakk›nda, bu cezan›n üst s›n›r› befl bin gündür.



Afla¤›daki fiil ve davran›fllar da bu f›kra hükümlerine göre cezalan-
d›r›l›r:

a) Terör örgütünün propagandas›na dönüfltürülen toplant› ve göste-
ri yürüyüfllerinde, kimliklerin gizlenmesi amac›yla yüzün tamamen
veya k›smen kapat›lmas›.

b) Terör örgütünün üyesi veya destekçisi oldu¤unu belli edecek fle-
kilde, örgüte ait amblem ve iflaretlerin tafl›nmas›, slogan at›lmas› ve-
ya ses cihazlar› ile yay›n yap›lmas› ya da terör örgütüne ait amblem
ve iflaretlerin üzerinde bulundu¤u üniforman›n giyilmesi. 

‹kinci f›krada belirtilen suçlar›n; dernek, vak›f, siyasi parti, iflçi ve
meslek kurulufllar›na veya bunlar›n yan kurulufllar›na ait bina, lo-
kal, büro veya eklentilerinde veya ö¤retim kurumlar›nda veya ö¤-
renci yurtlar›nda veya bunlar›n eklentilerinde ifllenmesi halinde bu
f›kradaki cezan›n iki kat› hükmolunur.
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Ek 3: Ekim 2012'ye Hapiste Giren Gazeteciler

B‹A Medya Gözlem ve ‹fade Özgürlü¤ü Temmuz-A¤ustos-Eylül
2012 raporuna göre hapis gazetecilerin durumu afla¤›dad›r.

72 gazeteci ve 35 da¤›t›mc› Temmuz ay›na cezaevinde girdi. Bütün
gazeteciler Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu
(TCK) kapsam›nda "örgüt" ba¤lant›l› olarak hapiste bulunuyor.

Sadece Aram Yay›nlar› imtiyaz sahibi ve Hawar gazetesi sorumlu-
su Bedri Adan›r do¤rudan yazd›¤› haberler ve yaz›lar› nedeniyle
aç›lan davalardan suçlan›yor ve yarg›lan›yor.

72 gazeteciden de 50'si "Kürdistan Topluluklar Birli¤i-Türkiye"
(KCK), "PKK" ve "DYG"; alt›s› "Ergenekon"; dördü "Marksist Leninist
Komünist Partisi" (MLKP); üçü "Devrimci Karargâh"; ikisi OdaTV, bi-
ri "Direnifl Hareketi", üç gazeteci "Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-
Cephesi" (DHKP-C), biri ise "‹BDA-C" davalar›ndan hapiste. Bir ga-
zetecinin ise örgütü bilinmiyor.

72 gazeteciden 19'u hükümlü, 49'unun yarg›lanmas› sürüyor. Dör-
dü ise 30 Eylül tarihi itibar›yla henüz iddianameleri aç›klanmad›¤›
için, ne tür iddialarla tutulduklar›n› net olarak bilmeden ilk durufl-
ma gününü bekliyor.

Dicle Haber Ajans›'ndan (D‹HA) 21 gazeteci hapiste; ikisi hüküm-
lü, ikisi eski çal›flan 18'i yarg›lan›yor, biri iddianame bekliyor. Aza-
diya Welat gazetesinden dokuz gazeteci hapiste; yedisi hükümlü,
iki gazetecinin yarg›lamas› sürüyor. Özgür Gündem'den dokuz ga-
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zeteci hapiste; üçü eski çal›flan alt›s› yarg›lan›yor. Özgür Halk der-
gisinden üç gazeteci hapiste. ‹kisi hükümlü biri yarg›lan›yor. De-
mokratik Modernite dergisinden üç gazeteci yarg›lan›yor.

Ergenekon / Yarg›lananlar: Hikmet Çiçek (Ulusal Kanal Genel Ya-
y›n Yönetmeni), Mehmet Deniz Y›ld›r›m (Ayd›nl›k dergisi Genel
Yay›n Yönetmeni), Mehmet Haberal (Kanal B imtiyaz sahibi), Mus-
tafa Balbay (Cumhuriyet gazetesi köfle yazar› / CHP milletvekili),
Tuncay Özkan (Kanal Biz TV sahibi), Turan Özlü (Ulusal Kanal ge-
nel yay›n yönetmeni)

OdaTV / Yarg›lananlar: Soner Yalç›n (OdaTV imtiyaz sahibi), Prof.
Dr. Yalç›n Küçük (OdaTV yazar›)

Devrimci Karargâh / Hükümlüler: Mehmet Yefliltepe (Devrimci
Hareket yazar› - 8 y›l 9 ay)

Devrimci Karargâh / Yarg›lananlar: Hakan Soytemiz (Red / Enter-
nasyonel yazar›), Mehmet Günefl (Türkiye Gerçe¤i dergisi yazar›)

KCK - PKK - DYG / Hükümlüler: Abdülcabbar Karabe¤ (Azadiya
Welat Mersin temsilcisi, 7 y›l 1 ay), Ali Konar (Azadiya Welat Ela-
z›¤ temsilcisi, 7 y›l 6 ay), Faysal Tunç (D‹HA fi›rnak muhabiri, 12 y›l,
6 ay), Ferhat Çiftçi (Azadiya Welat Antep temsilcisi, 22 y›l 8 ay), Ha-
mit Dilbahar (Azadiya Welat yazar›), Kenan Karavil (Radyo Dünya
Yönetmeni, 6 y›l 3 ay), Murat ‹lhan (Azadiya Welat Diyarbak›r mu-
habiri, 6 y›l, 3 ay), Nuri Yeflil (Azadiya Welat Tunceli temsilcisi, 1
y›l 7 ay), Ömer Faruk Çal›flkan (Özgür Halk dergisi yaz› iflleri mü-
dürü, 6 y›l, 3 ay), Sevcan Atak (Özgür Halk dergisi editörü, 7 y›l 6
ay), Seyithan Akyüz (Azadiya Welat Adana temsilcisi, 10 y›l, 6 ay),
fiahabettin Demir (D‹HA Van muhabiri, 4 y›l).

KCK - PKK - DYG / Yarg›lananlar: Abdullah Çetin (D‹HA Siirt mu-
habiri), Ahmet Akyol (D‹HA Adana muhabiri), Ahmet Birsin (Gün
TV genel müdürü), Ayfle Oyman (Özgür Gündem editörü), Cengiz
Kapmaz (Özgür Gündem yazar›), Ça¤dafl Kaplan (D‹HA muhabiri),
Dilek Demirel (Özgür Gündem eski editörü), Ertufl Bozkurt (F›rat
Da¤›t›m çal›flan›, muhabir), Fatma Koçak (D‹HA yaz› iflleri müdürü),
Gülsen Aslan (D‹HA muhabiri), Hasan Özgünefl (Azadiya Welat ya-
zar›), Hüseyin Deniz (Evrensel muhabiri), ‹smail Y›ld›z (D‹HA eski
çal›flan›, Dersim gazetesi yaz› iflleri müdürü), Kenan K›rkaya (D‹HA



Ankara temsilcisi), Mazlum Özdemir (D‹HA Diyarbak›r muhabiri),
Mehmet Emin Y›ld›r›m (Azadiya Welat genel yay›n yönetmeni), Na-
hide Ermifl (Demokratik Modernite yay›n kurulu üyesi), Nevin Erde-
mir (Özgür Gündem Editörü), Nilgün Y›ld›z (D‹HA Mardin muhabi-
ri), Nurettin F›rat (Özgür Gündem yazar›), Oktay Candemir (D‹HA
eski muhabiri), Ömer Çelik (D‹HA muhabiri), Ömer Çiftçi (Demok-
ratik Modernite imtiyaz sahibi), Ramazan Pekgöz (D‹HA Diyarbak›r
editörü), Sad›k Topalo¤lu (D‹HA muhabiri), Sebahattin Sürmeli (Öz-
gür Halk dergisi editörü), Selahattin Aslan (Demokratik Modernite
editörü), Semiha Alankufl (D‹HA Diyarbak›r editörü), Sibel Güler
(Özgür Gündem eski editörü), Sinan Aygül (D‹HA Bitlis muhabiri),
Tayyip Temel (Azadiya Welat eski genel yay›n yönetmeni), Turabi
Kiflin (Özgür Gündem eski editörü), Yüksel Genç (Özgür Gündem
yazar›), Zeynep Kuray (Birgün muhabiri), Ziya Çiçekçi (Özgür Gün-
dem imtiyaz sahibi, yaz› iflleri müdürü), Zuhal Tekiner (D‹HA imti-
yaz sahibi)

KCK - PKK - DYG / ‹ddianamesi aç›klanmayanlar: Özlem A¤ufl (D‹-
HA muhabiri), Sultan fiaman (Heviya Jine editörü).

DHKP-C / Hükümlü: Mustafa Gök (Emek ve Adalet dergisi Ankara
temsilcisi).

DHKP-C / ‹ddianamesi aç›klanmayanlar: Bahar Kurt (Tav›r dergisi
sahibi), Musa Kurt (Yürüyüfl dergisi muhabiri).

MLKP / Hükümlüler: Erdal Süsem (Eylül Hapishane dergisi editörü
- ömür boyu hapis) ve Hatice Duman (At›l›m dergisi sahibi ve yaz›
iflleri müdürü - ömür boyu hapis).

MLKP / Yarg›lananlar: Bayram Namaz (At›l›m dergisi yazar›), Füsun
Erdo¤an (Özgür Radyo genel yay›n koordinatörü).

Odak dergisi yaz› iflleri müdürü Erol Zavar "Direnifl Hareketi" dava-
s›ndan müebbet hapse mahkûm. Mezitli FM genel yay›n yönetme-
ni Mikdat Algül örgüt ba¤lant›s›ndan yarg›lan›yor. Ama örgüt ad›
geçmiyor. Ak›nc› Yol dergisi genel yay›n yönetmeni fiükrü Sak ‹B-
DA-C davas›ndan hükümlü.

362 • ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN ON YILI
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Da¤›t›mc›lar-Çal›flanlar

35 da¤›t›mc› ve çal›flan 30 Eylül'de cezaevindeydi. KCK-PKK-DYG
davalar›ndan tutuklu da¤›t›mc› ve çal›flanlar›n onu hükümlü, 16's›
yarg›lan›yor, dördü iddianame bekliyor, dördünün ise hukuki bilgi-
lerine ulafl›lam›yor. ‹ddianamesi aç›klanmayan bir da¤›t›mc›n›n
hangi gerekçeyle cezaevinde oldu¤u bilinmiyor.

KCK-PKK-DYG / Hükümlüler: Ali Bilen (Özgür Halk da¤›t›mc›s› - 8
y›l, 8 ay), Ali Çat (F›rat Da¤›t›m - Azadiya Welat Mersin da¤›t›mc›s›
- 7 y›l 1 ay), Cengiz Do¤an (F›rat Da¤›t›m - Azadiya Welat Nusay-
bin çal›flan› - 3 y›l 7 ay), Dilflah Ercan (Azadiya Welat Mersin da¤›-
t›mc›s› - 8 y›l 9 ay), Dindare Temirhan (Özgür Halk dergisi Mardin
çal›flan› - 2 y›l 6 ay), ‹hsan Sinmifl (Azadiya Welat da¤›t›mc›s› - 6 y›l,
3 ay), Mikail Ça¤r›c› (Azadiya Welat Adana da¤›t›mc›s›, müebbet),
Selim Kahraman (Azadiya Welat Adana da¤›t›mc›s› - 14 y›l, 3 ay),
Sibel Mustafao¤lu (F›rat Da¤›t›m Antep çal›flan› - 21 y›l, 6 ay), Vey-
si Arancak (F›rat Da¤›t›m ‹stanbul çal›flan›- 9 y›l, 8 ay 15 gün).

KCK-PKK-DYG / Yarg›lananlar: Ali Ertu¤rul (Azadiya Welat fi›rnak
da¤›t›mc›s›), Çi¤dem Aslan (F›rat Da¤›t›m muhasebecisi), Davut
Uçar (Özgür Gündem sat›fl ve pazarlama sorumlusu), Hakan ‹raz
(Günlük da¤›t›mc›s›), Haydar Tekin (F›rat Da¤›t›m eski çal›flan›), ‹r-
fan Bilgiç (F›rat Da¤›t›m eski çal›flan›), Nazdar Ecevit (Azadiya We-
lat fi›rnak da¤›t›mc›s›), Pervin Yerlikaya (D‹HA ‹stanbul çal›flan›), Ra-
mazan Dinç (Özgür Halk Diyarbak›r çal›flan›), Saffet Orman (De-
mokratik Modernite Van çal›flan›), Salman Akp›nar (F›rat Da¤›t›m
çal›flan›), Savafl Aslan (Azadiya Welat Adana da¤›t›mc›s›), Serdar Ay
(F›rat Da¤›t›m Diyarbak›r da¤›t›mc›s›), fieyhmus Fidan (F›rat Da¤›-
t›m ‹stanbul çal›flan›), Ufuk Demir (F›rat Da¤›t›m I¤d›r eski çal›flan›),
Zahide Parim (F›rat Da¤›t›m I¤d›r eski çal›flan›).

KCK-PKK-DYG / ‹ddianamesi aç›klanmayanlar: Mahmut Tutal (Aza-
diya Welat çal›flan›), Mikail Barut (F›rat Da¤›t›m eski çal›flan›), fia-
fak Çelen (Azadiya Welat çal›flan›), fiahin Bayda¤› (Azadiya Welat
K›z›ltepe eski da¤›t›mc›s›).
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Halk›n Sesi, 198, 237
Haluk fiahin, 245, 248
Hamdiye Çiftçi, 220, 286
Hamle, 359
Handyside karar›, 35
Hanefi Avc›, 283
Hanefi Bekmezci, 251
Hannah Arendt, 15
Harun Gürek, 284
Harun Yahya, 176
Hasan Atilla U¤ur, 271
Hasan Balaman, 131
Hasan Bayar, 247
Hasan Bildirici, 282

Hasan Cemal, 6, 245, 248
Hasan Coflar, 286
Hasan Çakalkurt, 254
Hasan Çak›c›, 122
Hasan Korkmaz, 122
Hasan Özgünefl, 361
Hasan Tüfekçi, 197
Hasip Kaplan, 160
Hatice Duman, 362
Hatip Dicle, 256
Hawar gazetesi, 212, 360
Hayat TV, 191, 196
Hayata Dönüfl Operasyonu, 274
Haydar Tekin, 363
haydigayri.com, 178
Hedef dergisi, 207, 209
Hedef gazetesi, 134
Hejare fiamil, 280
Het Haber, 359
H›fz› Topuz, 299
Hifzullah Canpolat, 122
Hikmet Çiçek, 361
Hikmet Usta, 116
Hilmi Hacalo¤lu, 208
Hizmet Radyo, 136
Hizmet TV, 136
Hosrof Dink, 117
Hrant (F›rat) Dink, 80, 82, 88-90, 94,

96, 105, 113-9, 137, 138, 141,
245, 250, 253, 262, 295, 298,
312, 313, 321, 336, 341

Hrant Dink Cinayeti: Medya, Yarg›,
Devlet, 282

Hrant’›n Arkadafllar›, 111, 336
Hukukçular Birli¤i, 245
Hücreler, 280, 324
Hülya Alp, 163
Hürriyet Akdeniz gazetesi, 189, 338
Hürriyet gazetesi, 91, 108, 208, 239,

243, 251, 257, 312
Hüseyin Aygün, 246
Hüseyin Aykol, 208



Hüseyin Deniz, 361
Hüseyin Erer, 142
Hüseyin ‹nan, 263
Hüseyin Karabey, 141
Hüseyin Kaytan, 280, 283
Hüseyin Topçu, 234
Hüseyin Y›lmaz, 117
Hüsnü Öndül, 162

IPS ‹letiflim Vakf›, 22, 306
Irkç›l›¤a ve Milliyetçili¤e Dur De

Giriflimi (DurDe), 294, 336
Ifl›l Karakafl, 325
Iflk›n Dergisi, 237

‹BDA-C Davas›, 360, 362
‹brahim Çiçek, 209, 213
‹brahim Güçlü, 254
‹brahim Kabo¤lu, 257, 281, 285, 313
‹brahim Karaosmano¤lu, 284
‹brahim Kaypakkaya, 232, 284
‹brahim Küçük, 122
‹brahim Pala, 117
‹brahim fiahin, 167
‹brahim fievki Eldivan, 117
‹brahim T›¤, 262
‹brahim Y›ld›z, 247
‹dea Politika dergisi, 358
‹dil Biret, 139
‹dris Naim fiahin, 186
‹hlas Haber Ajans› (‹HA), 125, 131,

134, 135, 206, 207, 209, 256,
359, 361, 362

‹hsan Kuruo¤lu, 120
‹hsan Sinmifl, 366
iktidarsiz.com, 138
‹lbey Kuruo¤lu, 120
‹lhan Selçuk, 247
‹lhan Taflç›, 283
‹lk Haber gazetesi, 120
‹lker Baflbu¤, 125, 196
‹lyas Aktafl, 5

‹lyas Çelebi, 169
‹lyas Emir, 320
‹lyas Gür, 234
‹lyas ‹nanç, 265
‹maj Radyo, 359
‹mam›n Ordusu, 279
‹nan Süver, 300
‹nsan Haklar› Dan›flma Kurulu, 313
‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD), 20, 110,

141, 232, 320, 337
‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü (HRW),

21, 221, 301
‹nsan Haklar› Kurumu Vakf›, 366
‹nsan Haklar› Ortak Platformu

(‹HOP), 34, 37, 42, 162
‹nsan Haklar› Ortak Platformu, 162
‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV), 20, 110,

293
‹nsan Haklar› ve Mazlumlar ‹çin

Dayan›flma Derne¤i (Mazlum-
Der), 246

‹nsan Haklar›n› ve Temel Özgürlük-
leri Korumaya Dair Avrupa
Sözleflmesi, 56

‹nsanl›k An›t›, 139
‹nternet Teknolojileri Derne¤i

(INETD), 305
internethaber.com, 138
‹pek Çal›fllar, 281
‹rfan Bilgiç, 363
‹rfan Sanc›, 169
‹rfan Uçar, 247
‹smail Beflikçi, 294, 298
‹smail Saymaz, 283, 299, 300
‹smail Türüt, 268, 269
‹smail Yendi, 307
‹smail Yerguz, 169
‹smail Y›ld›z, 361
‹smet Atar, 242
‹smet Berkan, 248
‹smet Yarafl›r, 234
‹stanbul fiehit Analar› Dayan›flma ve
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Yard›mlaflma Derne¤i, 285
‹stikbal gazetesi, 122
‹flçi Köylü gazetesi, 215, 219, 260
‹zmir Büyücüleri, 281

James Y. Bryce, 280
Jeff Jacoby, 254
Jeremy Bentham, 27
Jerzy Buzek, 345
John Keane, 26-27
John Milton, 26
John Stuart Mill, 17, 28
John Tirman, 231, 281
Joost Lagendijk, 254
Julian Assange, 303

Kaan Ünsal, 287
Kabalc› Kitabevi, 140
Kadri Kaya, 261, 286
Kafkas Dernekleri Federasyonu

(Kaffed), 160
Kâ¤›t-Karton Sanayi ve Ticaret

Anonim fiirketi (MOPAK), 238
Kalem dergisi, 237
Kalkedon Yay›nevi, 283
Kamu Emekçileri Cephesi dergisi,

287
Kamu Emekçileri Sendikalar›

Konfederasyonu (KESK), 132, 192,
310, 340

Kanak Yay›nevi, 281
Kanal 48, 123
Kanal 6, 209
Kanal 7, 152
Kanal B, 196, 361
Kanal Biz, 364
Kanal D, 124, 134, 152, 153, 154,

257, 259, 359
Kanal VIP, 216
Kanaltürk, 129, 149, 198, 359
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel

Araflt›rmalar ve Dayan›flma

Derne¤i (Kaos GL), 191
Kaptan Haddock, 154
Karaelmas Gazeteciler Derne¤i, 198
Karl Marx, 15, 25
Kas›m Çakan, 282
Kat›l›mc› Avukat Grubu (KAV), 305
Kavgalar›n Tepesi (Yi¤itler Tepesi),

283
Kay›ps›n Diyorlar, 280
Kâz›m Koyuncu, 187
Kâz›m fieker, 286
KCK Dosyas›, Küresel Devlet,

Devletsiz Kürtler, 283
Keçe Kurdan, 157, 259
Kemal Göktafl, 279, 282, 299
Kemal Kerinçsiz, 285
Kenan Evren, 54, 320
Kenan Karavil, 361
Kenan K›rkaya, 361
Kent gazetesi, 217, 262
Kerem Alt›parmak, 161, 181
Kilis Kent, 262, 357
K›rbafl› Bask›n›: PKK’nin Do¤um

Gecesi, 280
K›rflehir Postas› gazetesi, 273, 274,

357
Klass TV, 359
kliptube.com, 176
Konrad Adenauer Vakf›, 293
Kontrgerilla ve Ergenekon’u Anlama

K›lavuzu, 283
Korkmaz Alemdar, 163
korku.org, 180
Koza ‹pek, 44
Körfezin Sesi internet sitesi, 207
Kukular Kitab›, 282
Kurtulufl Çelikparmak, 312
Kuzey Yay›nevi, 282
Kuzeydo¤u Anadolu gazetesi

(Ardahan), 136
Kürdistan ‹flçi Partisi (PKK), 41, 87,

109, 126, 128, 130, 134, 187,



193, 198, 200, 217-9, 256, 257,
260, 261, 266, 272, 273, 276,
280, 282, 284, 308, 360

Kürdistan Topluluklar Birli¤i, 12, 107,
273, 360

Kürdistan Topluluklar Birli¤i, Koma
Civakên Kürdistan (KCK), 12, 19,
205, 206, 211, 212, 219-21, 225,
259-61, 273, 286, 302, 319, 332,
333, 339, 341, 343, 344, 360-3

Küresel Bar›fl ve Adalet Koalisyonu
(Küresel BAK), 209

Kürflat Tüzmen, 122
Kürt ‹syanlar›, 282

Lale Sar›ibrahimo¤lu, 254
Lambda ‹stanbul LGBTT Dayan›flma

Derne¤i, 166, 180
Latife Han›m, 231, 281
Latife Tekin, 142
Laz Marks, 243
Le Monde gazetesi, 131, 209
Leman dergisi, 240, 241, 267
Levent Ertan, 193
Levent Temiz, 247
Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve

Transseksüel (LGBTT, LGBT), 21,
49, 173

Lig TV, 207
Lingens, Sunday Times, Barthold ve

Oberschlick kararlar›, 250
Linux Kullan›c›lar› Derne¤i (LKD),

305
Literatür Yay›nevi, 281
Loizidou/Türkiye karar›, 315
Lütfiye Pekcan, 138
Lydia Cacho, 298

M. Sait Çak›r, 25, 171, 184, 286, 338
M. Sait Çak›r, 286
Mahir Çayan, 191, 232, 263
Mahir Zengin, 215

Mahmut Al›nak, 142, 242, 263, 285
Mahmut Baksi, 280
Mahmut Övür, 209
Mahmut Tutal, 366
Mansur Obut, 123
Maoist Komünist Parti (MKP), 218,

219, 260, 284
Mara Meimaridi, 281
Marafl Katliam›, 114
Mardin Habur gazetesi, 134
Markar Esayan, 192, 314
Marksist Leninist Komünist Parti

(MLKP), 208, 211, 213-5, 217-9,
221, 260, 270, 273, 286, 360, 362

Marmara TV, 120
Marmaris De¤iflim gazetesi, 356
Matthew Tindal, 27
Mavi gazetesi, 217
Mavidir Avaflin’in Sular›, 282
Maya dergisi, 321
Mazlum Özdemir, 362
Medeni Ayhan, 316
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi

(MSHS), 36, 40
Medeni Y›lmaz, 311
Medya ‹zleme Grubu (MED‹Z), 51
Mehdi Eker, 175
Mehdi Tanr›kulu, 300
Mehmed Uzun, 59
Mehmedin Kitab›, 235
Mehmet Aksoy, 139
Mehmet Ali A¤ca, 135
Mehmet Ali Avc›, 270
Mehmet Ali Birand, 124, 259
Mehmet Ali fiahin, 230
Mehmet Ali Ünal, 123
Mehmet Altan, 192, 314
Mehmet Ayd›n, 149
Mehmet Ayhan, 117
Mehmet Baransu, 138, 192, 313
Mehmet Bingöl, 312
Mehmet Ça¤ça¤, 241
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Mehmet Ça¤lar, 109
Mehmet Çil, 122
Mehmet Demir, 292
Mehmet Deniz Y›ld›r›m, 361
Mehmet Desde, 300
Mehmet Elkatm›fl, 141
Mehmet Emin Y›ld›r›m, 362
Mehmet Fethi Dördüncü, 251
Mehmet Güler, 282, 283, 344
Mehmet Günefl, 361
Mehmet Haberal, 361
Mehmet Hatip Dicle, 316
Mehmet Karaaslan, 286
Mehmet Kutlular, 239
Mehmet Sucu, 247
Mehmet fiah Ayaz, 123, 250
Mehmet fievket Eygi, 249
Mehmet Terzi, 231
Mehmet Yefliltepe, 364
Melda Onur, 303
Melih Gökçek, 124, 338
Melih Pekdemir, 210
Melodi FM, 136
Meltem Ar›kan, 279, 280
Memik Horuz, 215
Memorial ‹nsan Haklar› Merkezi, 298
Menaf Osman, 283
Menderes Ç›nar, 47
Mercan TV, 123
Merhaba gazetesi, 122, 124, 187
Mersin Ç›nar gazetesi, 206, 234, 235,

355, 356
Mert Çiller, 214, 238
Mert Radyo, 136
Merve Erol, 300, 344
Merzifon’un Sesi gazetesi, 355
Mesut Cem Erkul, 167
Mete Çubukçu, 200
Metin Ayd›n, 246
Metin Göktepe, 210, 299
Metin Lokumcu, 330
Metin Üstünda¤, 170, 281

Metin Y›ld›z, 117
Metis Yay›nlar›, 140
Mezitli FM, 365
Michael Dickinson, 209, 241
Mihemedo, 259
Mikail Barut, 366
Mikail Ça¤r›c›, 366
Mikdat Algül, 365
Milas Önder, 240, 241
Milli Gazete, 196, 217, 231, 249
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 53-55,

114, 195
Milli ‹stihbarat Teflkilat› (M‹T), 115,

118, 257, 266, 314
Milliyet gazetesi, 91, 220, 245, 256,

312
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 124,

293
Mina Urgan, 193
Mirgün Cabas, 44
M›s›r Çarfl›s›, 256
Mithat Ali Kabaali, 299
Mordem Delibafl, 280
Muammer Aksoy, 249
Muammer Güler, 117, 307
Muazzez ‹lmiye Ç›¤, 281
Muhammed Karay, 313
Muhittin Zenit, 117, 268
Munzur Çem, 282
Munzur Haber, 237, 246
munzurhaber.net, 138
Murat Ayd›n, 286
Murat Baflesgio¤lu, 135
Murat Belge, 245, 248
Murat Çelikkan, 250, 340
Murat Çiftçi, 286
Murat ‹lhan, 364
Murat Karay›lan, 276
Musa A¤ac›k, 135, 239, 309, 311
Musa Anter, 140, 297, 298, 308
Musa Kart, 240
Musa Kurt, 287, 365



Mustafa Alt›ntafl, 131
Mustafa Ar›süt, 159
Mustafa Balbay, 215, 301, 302
Mustafa Benli, 209
Mustafa Döküler, 244
Mustafa Erdo¤an, 16
Mustafa Gök, 365
Mustafa ‹slamo¤lu, 231
Mustafa Karaalio¤lu, 129, 196
Mustafa Kayatuzu, 139
Mustafa Kibaro¤lu, 160
Mustafa Taflar, 121
Mufl Haber 49 gazetesi, 237, 253,

311
Müyesser Y›ld›z U¤ur, 286

N. Mehmet Güler, 282, 283, 344
Naciye Yavuz, 287
nacizanebilgi.com, 176
Nadire Mater, 5, 13, 24, 235, 268
Nahide Ermifl, 362
Nail Güreli, 299
Naki Erdo¤an, 122
Nazdar Ecevit, 363
Nazl› Il›cak, 271, 275
Nazmi Gür, 302
Necati Abay, 141
Necati Ayd›n, 114
Necip Çapraz, 122
Nedim Gürsel, 169, 192, 283
Nedim fiener, 94, 95, 220, 221, 268,

279, 282, 286, 299, 300, 324,
336, 344

Nefret Suçlar› Yasa Kampanyas›
Platformu, 336

Nefle Düzel, 59
Nevin Berktafl, 324
Newroz, 135, 187, 212, 220, 246,

309
Nezih Kitabevi, 140
Nihat Atefl, 295
Nilgün Y›ld›z, 362

Nilüfer Akbal, 160
Nizip Oluflum, 356
Noam Chomsky, 44, 281, 300
Nokta dergisi, 189, 254, 262
Non, 139
Norveç, 30
NTV, 44, 134, 135, 152, 193, 200,

206-8, 268, 325
Nuh Albayrak, 129
Nur Radyo, 321
Nuray Mert, 44, 128
Nureddin fiirin, 215, 239
Nurettin F›rat, 365
Nurettin Kaya, 363
Nurhak, 150
Nuri Çolako¤lu, 154
Nuri Kay›fl, 148
Nuri Sefa Erdem, 126
Nuri Yeflil, 364

Odak dergisi, 219, 340, 362
Ogün Samast, 105, 111, 113, 116
Oktay Candemir, 362
Oktay Ekfli, 243, 303
Oktay Uygun, 16, 17
Olay TV, 207
Olcay Yücel, 265
Oluflum gazetesi, 214
Oluflum gazetesi, 214, 216, 355, 356
On ‹ki Levha Yay›nc›l›k, 15
Operasyon Ad›: A¤a 01, 283
Operasyon Ergenekon, 282
Oral Çal›fllar, 292, 294
Orhan Birgit, 340
Orhan Erinç, 340
Orhan Miro¤lu, 269, 298
Orhan Özen, 210
Orhan Pamuk, 117, 141, 245, 284,

344
Osman Baydemir, 142, 276
Osman Hayal, 117
Osman Kaçmaz, 271
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Osman Kuruo¤lu, 120
Osman Öcalan, 256
Osman Tiftikçi, 281
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda

Ermenilere Yönelik Muamele,
1915-1916, 280

Outlet, 139
Oya Ayd›n, 191
Ozan K›l›nç, 194, 212, 285
ozgur-basin.blogspot.com, 302

Ölüm Pornosu, 169, 283
Ölümden Zor Kararlar, 282
Ömer Ad›güzel, 193
Ömer Çelik, 132, 365
Ömer Çiftçi, 365
Ömer Faruk Çal›flkan, 361
Önder Araz, 117
Önder Y›lmaz, 34
Öteki Bak›fl, 188
Özcan Özkan, 117
Özden Örnek, 189
Özgür Bak›fl, 188, 320
Özgür Bilim, 316
Özgür Gündem, 6, 108, 188, 195,

207, 219, 221, 255, 273, 286,
333, 339, 347, 348, 360-3

Özgür Halk dergisi, 206, 208, 218,
219, 361-3

Özgür Hayat gazetesi, 123
Özgür Kad›n›n Sesi, 320
Özgür Kocaeli, 207, 262, 357
Özgür Mezopotamya, 190
Özgür Ortam, 190
Özgür Radyo, 137, 138, 150, 193,

207, 208, 214, 215, 218
Özgür Ülke, 108, 188
Özgür Yorum, 190, 321
Özgür-Der Çocuk Kulübü, 231
Özkan Kal›n, 316
Özkan Mumcu, 117
Özlem A¤ufl, 362

Pakistan Bas›n Vakf›, 301
Pakize Alp Akbaba, 285
Parçalanm›fl Adalet / Türkiye’de Özel

Ceza Yarg›s›, 366
Parlamento Muhabirleri Derne¤i

(PMD), 297
Patika Gerilla An›lar› 4, 280
Pazar Seviflgenleri, 170, 281
Pencere Yay›nevi, 280, 358, 359
Penguen dergisi, 240, 277
Peri Yay›nevi, 218, 231, 278-82, 359
Perihan Ma¤den, 242, 268, 269
Perinin Sarkac›, 169
Pervin Yerlikaya, 363
Pi Artworks, 139
P›nar Sa¤, 142, 284
Popüler Kürtür dergisi, 358
Postmodern Cihad, 283
Prestij gazetesi, 121
Profesyonel Haber Kameramanlar›

Derne¤i (PHKD), 297
Profesyonel Haber Kameramanlar›

Derne¤i, 297
Proleterce Devrimci Durufl, 219
Proleterce Devrimci Durufl, 219

Qahir Firat, 283

Radikal gazetesi, 59, 91, 133, 242,
245, 267, 271

Radyo Arkadafl, 362
Radyo Dünya, 150, 151, 207, 218,

259, 269, 359
Radyo Life, 136
Radyo Tek, 136
Radyo Televizyon Gazetecileri

Derne¤i (RTGD), 297
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

(RTÜK), 6, 10, 19, 23, 32, 38, 39,
47, 57, 58, 65-67, 74, 85, 92, 145-
51, 153-63, 166-8, 170, 172, 173,



185, 198-200, 293, 334
Rag›p Ersoy, 123
Rag›p Zarakolu, 231, 286, 295, 299,

302, 344
Rahip Santoro, 114
Rakel Dink, 115, 117
Ramazan Akyürek, 117, 268
Ramazan Demir, 120
Ramazan Dinç, 363
Ramazan Pekgöz, 362
Rasim Ozan Kütahyal›, 272
Rauf Denktafl, 150, 242
Recep Akkufl, 254
Recep Tayyip Erdo¤an (Baflbakan),

45, 48, 115, 125-9, 133-5, 139-40,
172, 175, 187, 195, 197, 209,
226, 309-12, 322-5, 338-40, 344-
7

Red/Enternasyonel, 361
Redhack, 183
Reha gazetesi, 190
Remzi Coflkun, 208
Renge Heviya Jine, 218, 219, 261,

277, 339, 356, 362
Resmi Gazete, 32, 53, 54, 57, 63, 66,

68, 69, 70, 155, 156, 180, 319
Reflat Altay, 117
Reflit Yard›mc›, 295
Reuters Ajans›, 247
Richard Dawkins, 175, 282
R›za Boydafl, 210
R›za Türmen, 35, 299
Rize F›rt›na gazetesi, 354
Robert Fisk, 254
Rohat Emekçi, 286
Roj TV, 129, 191, 261
Rojev, 190
Rojin, 160
Ruken Ergün, 212, 285
Ruflen Çak›r, 44
Rutkay Aziz, 193

Saadet Partisi, 311
Sabah gazetesi, 129, 130, 133, 196,

209, 271
Sabri Ejder Öziç, 150, 250, 269
Sacit Kayasu, 320
Sad›k Topalo¤lu, 362
Sad›k Varer, 160
Sadullah Ergin, 212, 303, 315
Saffet Orman, 363
Sakarya gazetesi, 240
Salih Hacisaliho¤lu, 117
Salman Akp›nar, 363
Sami Evren, 340
Sanat ve Hayat dergisi, 207, 210,

260, 277, 358
Sandra Bakutz, 221
sanliurfa.com, 178
Savafl Aslan, 363
Savafl Ganimetleri: Amerikan Silah

Ticaretinin ‹nsani Bedeli, 231, 281
Savafl Tuncer, 238, 307
Savafl Yücel, 122
Say›fltay, 196
Sebahattin Sürmeli, 362
Sebati Karakurt, 244
Seçkin Özdemir, 198
Sedat Ergin, 196
Sedat Karagül, 235
Sedat fieno¤lu, 209, 213, 286
Selahattin Aslan, 362
Selahattin Aydar, 249
Selahattin Demirtafl, 149, 304
Selçuk Çabuk, 122
Selçuk Koza¤açl›, 274
Selçuk fiahan, 282
Selçuk fienyüz, 135
Selda Yefliltepe, 210
Selim Kahraman, 363
Selma Çak›r Koçiva, 160
Semih Kaplano¤lu, 167
Semiha Alankufl, 362
Sera Dink, 117
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Serdar Ay, 363
Serdar Engin, 287
Serdem Çiyayi, 280
Serhan Ero¤lu, 250
Serhat Kitap K›rtasiye, 284
Serkan Erakkufl, 120
Serkis Seropyan, 247, 254
Sevan Niflanyan, 151
Sevcan Atak, 361
Sevda Turaçlar, 241
Sevgi Erenerol, 114
Sevilay Çelenk, 24
Seyfullah Karakurt, 235
Seyithan Akyüz, 364
shemaleturk.com, 178
Show TV, 130, 134, 152, 153, 170,

171, 219
Sibel Güler, 362
Sibel Mustafao¤lu, 363
Siirt Birlik gazetesi, 310
Siirt Durufl gazetesi, 123
Siirt Mücadele, 357
Simav’›n Sesi gazetesi, 241, 272, 357,
Sinan Aygül, 261, 362
Sinan Kara, 6, 214, 238, 239
Sinan Tekpetek, 123
Sinema, Video ve Müzik Eserleri

Denetleme Kurulu, 62
S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgütü

(Reporters Without Borders), 20,
28, 30, 31, 177, 182, 292, 294,
300, 302, 342-4

S›n›rlar Aras›nda, 192
S›rr› Süreyya Önder, 302
Sivil Darbe Giriflimi ve Ankara’da Irak

Savafllar›, 280
Sivil ‹taatsizlik Ba¤lam›nda Bir

Araflt›rma: Gazeteci Gözüyle
Sansür ve Otosansür, 45

Siyasi Gazete, 237
Sky Türk, 130
Sol dergisi, 358

sol.org, 138
solgazete.net, 138
Son Nokta dergisi, 262, 358
Son Söz, 206, 357
Son Vilayet gazetesi, 136
Soner Yalç›n, 364
Songül Karatagna, 286
Söz gazetesi, 130, 214, 218, 253
Söz TV, 130, 158, 214, 218, 253, 359
Sözcü gazetesi, 125, 195
Star Borsac›, 358
Star gazetesi, 91, 196, 239, 270
Star TV, 124, 148, 152, 155, 170
Stefan Füle, 345
Strasbourg Mahkemesi, 319
STV, 196
Su TV, 134
Sultan Özer, 197
Sultan fiaman, 362
Sun TV (Mersin), 359
superpoligon.com, 176
Susma gazetesi, 216
Susurluk Raporu, 298

fiafak Çelen, 363
fiahabettin Demir, 361
fiahin Bayda¤›, 362
fiahlar›n Labirenti, 114
fiamil Tayyar, 279, 282
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HABERC‹N‹N ELK‹TABI

Derleyen: Sevda Alankufl

MEDYA VE TOPLUM

HAL‹L NALÇAO⁄LU
AYfiE ‹NAL
BEYB‹N D. KEJANLIO⁄LU
SEVDA ALANKUfi 
M‹NE GENCEL BEK
N‹LGÜN GÜRKAN PAZARCI
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HABERC‹N‹N ELK‹TABI

Derleyen: Sevda Alankufl

MEDYA, ET‹K
VE HUKUK

SÜLEYMAN ‹RVAN
RAGIP DURAN
F‹KRET ‹LK‹Z
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Haz›rlayan: Gülgün Erdo¤an Tosun
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GÖRÜNÜR OLMAK

SEVDA ALANKUfi
GÜLGÜN ERDO⁄AN TOSUN
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ERGUN GÜMRAH
S‹NAN GÖKÇEN
EROL ÖNDERO⁄LU
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HABERC‹N‹N ELK‹TABI

Derleyen: Sevda Alankufl

GAZETEC‹L‹K
VE HABERC‹L‹K

Ç‹LER DURSUN
RAGIP DURAN
‹NC‹LAY CANGÖZ
ESRA ARSAN
TU⁄RUL ERYILMAZ
ÖZCAN YURDALAN
MEHMET SUCU 
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HAK HABERC‹L‹⁄‹ D‹Z‹S‹

Haz›rlayan: Sevda Alankufl

ÇOCUK ODAKLI
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YASEM‹N ONAT - SEDA AKÇO
SERDAR DE⁄‹RMENC‹O⁄LU 
GÜLGÜN ERDO⁄AN TOSUN
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ERHAN ÜSTÜNDA⁄
KEMAL ÖZMEN - AHMET fiIK
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