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Şeffaflık Derneği çalışanları ve gönüllüleri olarak
hazırladığımız bu dergiyi, şeffaflık talebimizi
sürekli gündemde tutmak ve mesajımızı daha
fazla insana ulaştırmak amacıyla hayata geçirdik.

Bu dergi üç bileşeni olan bir görünürlük
projesinin parçası. Üç ayda bir sizlerle
buluşturduğumuz bu dergiye ek olarak her
hafta Salı günü 16.30 -17.00 saatleri arasında
94.9 Açık Radyo’da Şeffaf Gündem isimli bir
program yapıyoruz. Ayrıca yıl içerisinde kapak
konusu olarak seçtiğimiz konularla ilgili kapsamlı
toplantılar da düzenliyoruz.

Nihai amacımız, mevcut kaynaklarını doğru
kullanan, karar alırken vatandaşa danışan, bilgiyi
gizlemeyen açık bir demokrasi ve adaletli bir
şekilde kalkınan bir ekonomi; aracımız ise
şeffaflık ve hesap verebilirliği toplumun her
kesiminden yükselen güçlü bir talep ve sürekli
gündemde olan bir konu haline getirmek.

Bu projeyi hayata geçirmemize sağladıkları
finansal destek ile imkan sağlayan
İsveç Başkonsolosluğu’na teşekkür ederiz.



anlayışının hüküm sürdüğü ve halkın haber 
alma hakkının engellendiği neredeyse 
olağanüstü bir dönemden geçer olduk.

17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarının açılması ve 
kapatılmasıyla hepimizin hafızalarına kazınan 
süreç ise dünyada büyük tepki gören sosyal 
medya yasaklarıyla neredeyse taçlandı.

Geldiğimiz noktada düşünce özgürlüğünün 
önündeki engellerin teker teker kaldırılması 
için tek yol daha çok şeffaflık talebi olarak 
görünüyor. İş kazalarında ölenler için şeffaflık, 
teröristlerce kaçırılanlar için şeffaflık, kritik 
çevre hakkı ihlalleri için şeffaflık, seçimlerde 
şeffaflık, yaşamımızın her alanında önümüze 
çıkan sorunların dile getirilmesindeki 
engellerin kaldırılması için şeffaflık!

Demokratik çoğulculuğa sahip bir toplumda 
bireyler sadece yönetilen değil taraftırlar 
da aynı zamanda. Demokrasi için ısrarla ve 
istikrarla şeffaflık talep etmekten başka bir 
yol yok!

Aydınlık günler dileklerimizle,

Değerli şeffaflık 
dostları,

Düşünce özgürlüğü 
ile ilgili sorunlar her 
zaman Türkiye’nin 
önemli gündem 
maddelerinden biri 
olmuştur, içinde 
bulunduğumuz yıl 
ise şeffaflık talebinin 

düşünce özgürlüğüne ilişkin tüm alanlarda 
öne çıktığına tanık olduk. Bu sayımızda 
sizler için düşünce özgürlüğüne konusunda 
bitmek tükenmeyen imtihanımıza ilişkin son 
gelişmeleri ve şeffaflık talebiyle ilişkisini ele 
aldık.

İktidar ve birey arasındaki ilişkiyi test eden 
en kritik unsur olan şeffaflık, düşüncelerin 
özgürce ifade edilmesi için gerekli zemini 
oluşturmaktadır. Kamu ve bireyin karşılaştığı 
her noktada şeffaflık isteyen bireyi görürüz. 
Devlet karşısında güçlenen bireyin 
donanımını artıran, hesap sorma gücüne 
dayanak oluşturan şeffaflık, düşünceleri 
açıklama özgürlüğü, bilgi edinme hakkı, basın 
özgürlüğü, toplanma ve gösteri hakkı gibi 
alanlarda en net bir şekilde ortaya çıkar.  

Türkiye bu konuda gösterdiği göreceli 
iyileşmeleri ters yüz edecek bir takım 
gelişmelere tanık oldu geçtiğimiz yıl. Gezi 
protestoları dönemindeki ağır insan hakları 
ihlalleriyle başlayan süreç bir başlangıç 
niteliğindeydi. Yolsuzluk iddialarını protesto 
edenler hakkında davalar açılması, 23 
Nisan’da Atatürk heykelini selamlayan kişilerin 
yaka paça götürülmesi gibi çarpıcı birkaç 
örnek dahi düşünceyi ifade etme yolunda 
geldiğimiz yeri göstermeye yetiyor.

Düşünce açıklama ve açıklanan düşünceyi 
yaymaya en bariz engellerden biri olan 
yayın yasaklarıyla da yakından tanıştık 
bu yıl. Kamunun takip etmesinde yarar 
bulunan birçok olayın özel hayatın korunması 
ya da güvenlikle ilgili birtakım sebepler 
gösterilerek yasaklanmasıyla, bilgiye erişim 
ve hesap verme sorumluluğu önemli ölçüde 
ortadan kaldırılmış oluyor. Nihayetinde 10’a 
yakın konuda yayın yasağı bulunan, hayati 
konularda alınan yayın yasaklarıyla gizlilik 

E. Oya Özarslan
Seffaflık Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin Şeffaf Gündemi

Eski YÖK Başkanı İhsan Doğramacı’yı “inti-
hal” yapmakla suçladığı gerekçesiyle, yerel 
mahkeme tarafından tazminat ödemeye 
mahkum edilen akademisyen Hasan Yazıcı’nın  
AİHM başvurusu haklı bulundu. 

AİHM, ifade özgürlüğünün haksız bir şekilde 
kısıtlandığına ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 10. maddesinin ihlal edildiğine 
inanan Yazıcı’yı haklı bulurken, altı yıl gibi uzun 
bir süre alan yargı sürecini de uzun buldu 
ve adil yargılanma hakkına dair AİHS’nin 6. 
maddesinin ihlal edildiğini tespit etti. 

Bu kararla mahkum edilen Türkiye, Yazıcı’ya 
6 bin 500 Euro manevi tazminat ve bin 500 
Euro da mahkeme gideri ödeyecek. (Bianet)

Ankara’da 30 Mart yerel seçimlerinin ardın-
dan başlayan  seçimlerde usulsüzlük ve oy 
sayımında yanlışlık yapıldığına dair tartışmalar 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’in mazbatasını almasına rağmen 
devam ediyor. 

Ankara’da en şaibeli seçimlerin yapıldığını 
ifade eden Mansur Yavaş, 6 bin 240 tutanakta 
hatalı işlem ve usulsüzlük tespit edildiğini 
iddia etti. Tutanaklardaki hataları YSK’nın ver-
ilerine göre tespit ettiklerini iddia eden Yavaş, 
mühürlü tutanaklarda CHP, mühürsüzlerde 
AKP’nin önde olduğunu belirtti.

Mansur Yavaş ayrıca, YSK’nın Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 
yenilenmesi kararı vereceğini düşündüklerini 
ifade etti. (Hürriyet)

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, 
birden fazla maçta şike yapma, teşvik 
primi ve rüşvet verme suçlarından 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından onanan cezasının ardın-
dan yaptığı itiraz Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından reddedildi.

İtirazın reddiyle birlikte Aziz Yılıdırım ile 
cezaları kesinleşen diğer şike sanıkları 
da cezaevine girecekler.

Aziz Yıldırım’ın cezasının infazının 
durdurulması yolunda ise bundan son-
raki seçeneğin AYM’ye bireysel başvu-
ru yolu olduğu belirtiliyor. (Hürriyet)



Türkiye’nin Şeffaf Gündemi
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Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 
tartışmaya yol açan 700 bin TL’lik saatine 
ilişkin garanti belgesi iddialarının asılsız 
olduğunu belirten saat firmasından bir 
yalanlama daha geldi. (t24)

TBMM Genel Kurulu’nda dört eski bakan hakkında verilen fezlekenin görüşmesi yapıldı. 
Görüşme sınasında eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan 
Bayraktar hakkında meclis araştırma komisyonu kurulması oylandı. Oylamada önerge 9 ret oyuna 
karşılık 453 oyla kabul edildi. Görüşmenin  Meclis TV’nin yayın yapmadığı gün gerçekleştirilmesi 
pek çok çevrede eleştiri topladı. (t24)

25-31 Mayıs 
Etik Günü ve Haftası

2008 yılından 
itibaren her yıl 
25 Mayıs günü 
ülke genelinde 
“Etik Günü”, aynı 

günün yer aldığı hafta da “Etik Haftası” 
olarak kutlanıyor. Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu, kamu kurumlarında bu haftada 
gerçekleştirilebilecek etkinlikler için bir 
dizi öneri yayınladı.
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Formula 1 Patronu: 
“Bana Şantaj Yapıldı” 

Rüşvet iddiasıyla yargılanan Formula 1 
patronu Ecclestone, ilk duruşmada iddiaları 
reddederek kendisine şantaj yapıldığını 
söyledi. 

Savunmasını avukatlarına yazılı olarak okutan 
Ecclestone, Münih Yüksek Mahkemesi’nde 
devam eden duruşmasında,  “Bay Gribkowky 
önemli noktalarda yalan söylemiştir. Bana 
İngiliz vergi dairesine şikayet etmek tehtidiyle 
santaj yaptı. O zaman bu olay bana 2 milyar 
dolara mal olabilirdi.” dedi.

Ecclestone, Formula 1 hisselerinin 
Gribkowky’e satışında 44 milyon dolar rüşvet 
vermekle suçlanıyor. (Radikal)

Dünyanın Şeffaf Gündemi

Amerikan enerji ve teknoloji şirketlerinin 
Çin’li yöneticilerin çocuklarını rüşvet olarak 
üst düzey pozisyonlarda istihdam etmeleri 
üzerine Amerikan hükümeti tarafından açılan 
soruşturmanın kapsamı genişletiliyor. 

İsmi geçen şirketler arasında çip üreticisi 
Qualcomm’da bulunuyor. Qualcomm, Çinli 
devlet görevlilerine rüşvet vermenin yanı sıra 
bu görevlilerin çocuklarını özel yöntemlerle 
istihdam ederek avantaj sağlamakla 
suçlanıyor.

Skandal geçen sene sonunda JP Morgan’ın 
Çinli devlet yetkililerinin çocuklarını rüşvet 
amaçlı işe aldığının belirlenmesi üzerine 
ortaya çıkmıştı. Daha sonra yapılan 
soruşturmada şirketin bununla ilgili insan 
kaynaklarında özel bir birim kurduğu ortaya 
çıkmıştı. (Hürriyet) 

İspanya’da Yolsuzluğa Karşı Önlem

İspanyol 
hükümeti 
yaptığı 
yeni yasal 
düzenlemeyle 
yolsuzluğa karşı 
mücadelede 

önemli bir adım attı. Adalet Bakanlığı’nın 
hazırladığı yeni yasa tasarısına göre savcılık 
tarafından yolsuzlukla ilgili ifadeye çağırılan 
siyasetçiler bir daha seçilemeyecekler.

Adalet Bakanı Alberto Ruiz Gallardon, 
parlementoda yaptığı konuşmada yolsuzluğun 
ulaştığı boyutlara dikkat çekerek yolsuzluğa 
karşı mücadelede muhalefet, parlamento ve 
sivil toplum kuruluşlarını da destek vermeye 
çağırdı. (Hürriyet)

Amerikan Hükümeti 
Rüşvet Soruşturmasını 
Derinleştiriyor

Vergi kaçırmaktan 
mahkum olan 
ve yaş haddi 
nedeniyle cezaevine 
giremeyen İtalya 
eski Başbakanı 
Silvio Berlusconi, 
cezasını engelli 
yaşlılara bakarak 

çekecek. 9 ay boyunca, haftada bir gün, 
Milano yakınlarında bir bakımevinde çalışacak 
olan Berlusconi’ye aynı zamanda kısmi ev 
hapsi de uygulanacak.

Berlusconi, kendisine ait medya grubu 
Mediaset aracılığıyla vergi kaçırmakla 
suçlanmış, 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 
Bunun yanı sıra 2 yıl kamu hizmetlerinden 
men cezası da onanan Berlusconi’nin, 
Avrupa Parlemantosu (AP) seçimlerinde aday 
olmasının önü de kesilmişti. (Radikal)

Berlusconi Kamu Yararına 
Hizmette Bulunacak
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Dünyanın Şeffaf Gündemi

İtalya’nın Milan Şehrinde düzenlenecek 
Universal Exposition (EXPO) 2015 yolsuzluk 
skandalıyla gündemde.Üst düzey 7 yetkilinin 
soruşturma kapsamında göz altına alınması 
ve süregelen iddialar Başbakan Matteo Ren-
zi’yi de rahatsız etmiş gözüküyor. Suçlamalar 
arasında rüşvet için iletişim kurmak, kaynak 
yaratmak ve ihaleye fesat karıştırmak bu-
lunuyor. (Reuters, Euronews)

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert, Kudüs 
Belediye Başkanı olduğu dönemde 1.5 
Milyon Şekel (428 Bin Dolar) rüşvet aldığı 
iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. 
Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde, 2 yıldır süren, 
Kudüs’te Holyland adlı rezidans projesiyle ilgili 
rüşvet davasında 16 kişi yargılanıyordu. 

Mahkeme, Olmert haricinde aralarında eski 
Kudüs Belediye Başkanı Uri Lupolianski, 
eski Bank Hapoalim Başkanı Dan Danker 
ile Olmert’in eski idari işler müdürü Shula 
Zaken’in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi 
daha suçlu buldu. 

2009’da yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 
başbakanlık koltuğundan istifa eden Olmert, 
2012’de para ve tecilli hapis cezası almıştı. 
Olmert, İsrail tarihinde rüşvet yüzünden suçlu 
bulunan ilk başbakan oldu. (Radikal)

Norveçli eski milli oyuncu Erik Hagen, 
Zenit’in UEFA Kupası’nı kazandığı bir sezon, 
takımının UEFA Avrupa maçlarının birinde şike 
yapıldığını iddia etti. 

2007-2008 yılları arasında, Rus ekibi 
Zenit formasını giyen Hagen, “Takım 
arkadaşlarımdan biri orta hakemi tanıdığını ve 
futbolcu başına 3 Bin Dolar verilmesi halinde 
maçı kazanacağımızı söyledi. Galibiyet başına 
12 Bin Dolar prim alıyorduk, 3’er Bin Doları 
hakeme verdik ve karşılaşmayı kazandık. 
Orta hakem, maçta rakip takımın 4 gollük 
pozisyonunu ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 
Bunları yaşayınca futboldaki rüşvetin hangi 
boyutlara ulaştığını anladım” ifadelerini 
kullandı. (Radikal)

Futbolda Şike İtirafı 

Eski Başbakan 
Rüşvet Aldığı 
Gerekçesiyle 
Suçlu Bulundu  

EXPO 2015 
Yolsuzluk İddiasıyla 
Karşı Karşıya

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 
ceza mahkemesi tarafından açılan davada 
kamuya ait milyonlarca doları zimmetine 
geçirmekten suçlu bulundu. Mübarek üç yıl, 
oğulları Gamal and Alaa ise dörder yıl hapse 
mahkum edildi. 

Mahkumiyetlerin para cezasına çevrilmesi 
kararını veren mahkeme önceden ödenmiş 
17 Milyon Dolara ilaveten 20 Milyon Dolardan 
fazla bir ödemeyi de talep etmiş durumda.
(NYTimes)

Mısır’da 
Sular 

Durulmuyor
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Türkiye’nin Şeffaf Gündemi

Milyon Dolarlık Rüşvet
Eski Umman Ticaret Bakanı yolsuzluk 
suçlamasıyla üç yıl hapse mahkum edildi. 
Mohammed bin Nasir Al-Khusaibi, Maskat 
Uluslararası Havalimanının ilk aşamasında 
bir sözleşme kazanmak için Ulaştırma ve 
Haberleşme Bakanlığının eski müşavirine bir 
milyon dolar değerinde rüşvet vermekten 
suçlu bulundu.(Reuters)

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Bell şehrinde, 
şehrin eski idarecilerinden Robert Rizzo,  
hakkında çıkan yıllık gelirinin 800.000 Dolar 
olduğu haberlerinden sonra; yerel yönetimde-
ki yolsuzluğun sembollerinden biri haline gel-
miş durumda. Yetkililerin ifadesine göre 12 yıl 
hapse mahkum edilen Rizzo, yalancı şahitlik 
ve kamu fonunu kötüye kullanmaktan suçlu 
bulundu. Mahkemede çok üzgün olduğunu 
dile getiren Rizzo geri alma şansı olsa herşeyi 
değiştireceğini ifadesine ekledi. Robert Rizzo 
ve yardımcısı Angela Spaccia’nın emekli 
olduklarında paylaşmak üzere kendilerine 8 
Milyon Dolar emeklilik maaşı ayırdıklarının 
saptandığı belirtiliyor. (Reuters)

8 Milyon Dolarlık 
Emeklilik Maaşı!

Bankada 
Dolandırıcılık Skandalı
Meksika’da Citigrup tarafından aralarında 
dört üst düzey yöneticinin de bulunduğu 
on  bir çalışanın işine son verilmesi-
nin nedeni olarak pahalıya mal olan bir 
dolandırıcılık girişimi öne sürülüyor.  İç 
soruşturmanın yürütüldüğü bankada, 
işten çıkarılanların bu konuda bir adım 
atmadıkları ve uyarıları göz ardı ettikleri 
iddia ediliyor. (NYTimes)

Endonezya’da Rüşvet Skandalı

Endonezya’da eski Enerji Düzenleme Kurulu 
Başkanı Rudi Rubiandini, Petrol Bakanlığında 
meydana gelen rüşvet skandalı sonrasında 
yedi yıl hapse mahkum edildi. Susilo 
Bambang Yudhoyono’nun başkanlığını yaptığı 
koalisyon hükümetini derinden sarsan bu 
yolsuzluk davasının Endonezya’nın en karlı 
sektörlerinden birinde meydana gelmesi, 
yabancı yatırımcıları daha dikkatli yapacağı 
ifade ediliyor. (trust.org)

Tayland Anayasa mahkemesi tarafından 
Başbakan Yingluck Shinawatra’nın görevden 
uzaklaştırılmasına karar verildi. Görevini 
kötüye kullanmakla suçlanan Shinawatra’nın 
partisi bu kararı farklı türden bir darbe girişimi 
olarak yorumlamakta. (NYTimes)
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Haber Dosyası

Türkiye’de özellikle “gezi parkı olayları” ve “yolsuzluk operasyonları” 
sonrasında hükümet Twitter ve Youtube’a erişim engeli getirmişti. 
Öncesinde ise  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 5651 sayılı 

internet yasasında düzenlemeleri öngören teklifin de olduğu “torba tasarı” 
kabul edilmiş ve tüm dünyanın dikkati Türkiye’nin internet düzenlemesi 
adına attığı bu adıma odaklanmıştı.

Hazırlayan: Nagihan ALAN
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Twitter ve Youtube Hedef Oldu

Yapılan internet düzenlemesi internet ve 
bilgiye erişimi engelleyen tek adım değil. 21 
Mart günü Twitter 
Türkiye’den 
erişime kapandı. 
Bu engellemeyi 
takiben Youtube 
sitesinin 
de erişime 
engellenmesiyle 
birlikte gözler 
Türkiye’ye 
yeniden çevrildi. 
TİB’den yapılan açıklamada, “Bu internet 
sitesine (Twitter) İstanbul Anadolu 14. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nin 3 Şubat 2014, İstanbul 
Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 18 
Mart 2014 tarihli kararına istinaden koruma 
tedbiri uygulanmaktadır.” denildi. 

Başbakan Tayyip Erdoğan ise, Twiter’ın 
kapatılacağına dair ilk sinyali bir gün 
öncesindeki mitinginde vermişti. Erdoğan, 
“Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. 
Bunun özgürlükle alakası yok.” demişti. 
Başbakan, uluslararası tepkileri de dikkate 
almayacaklarını belirtmişti. Çok gecikmeden 
bu tepkiler  de geldi. 

BM Uyardı!

BM uzmanları adına görüşlerini açıklayan 
Frank La Rue, ‘‘Modern demokratik 
toplumların merkezi bir ayağı olan düşünce 
ve ifade özgürlüğü bir haktır’’ hatırlatmasında 
bulundu. Özel Raportör La Rue, “YouTube 
ve Twitter’a erişimin engellemesi tamamen 
haksız ve temel hakların kısıtlanmasıdır. Hele 
mahkemenin Twitter yasağına dair yürütmeyi 
durdurma kararına karşın devam etmesi 
büyük sürpriz oldu.”  şeklinde görüşlerini iletti.

BM’nin Cenevre merkezinden yazılı açıklama 
ile Türkiye’ye Twitter ve YouTube yasağı 
konusunda eleştirilerini açıklayan La Rue, 
‘‘Ulusal güvenlik konuları ve endişeleri meşru 
olabilir. Ancak bilgi alma, ulaşma, verme gibi 
özgürlüklerin sınırlandırılmasında güdülen 
amaç ve gereklilik orantılı olmalıdır.’’ dedi.

Kısaca özetleyelim:

Bu yasayla artık, e-mail yoluyla içeriği 
kaldırın bildirimi yapılabilecek, TİB başkanı 
doğrudan erişimin engellenmesine karar 
verebilecek, yasaklanan içeriğe DNS ve VPN 
ile de erişim sağlanamayacak, hakim isterse 
siteyi tamamen kapatabilecek, TİB Başkanı 
mahkeme kararı olmadan erişim engellemesi 
kararı verebilecek ve dahası…

Peki tüm bunlar ne demek oluyor? 
Birçok kişi bu düzenlemeleri “sansürün 
yasalaşması” olarak nitelendiriyor. Düşünce, 
ifade özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği 
açısından kaygılar giderek artıyor. 

Bu konuda Tüm İnternet Derneği (TİD) 
Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Ahi, “Dünyada 
eşi benzeri görülmemiş bir sansür” 
uygulamasının başlayacağını belirten 
açıklanmalarda bulunmuş, bu yasakların 
Rusya, Çin ve Ortadoğu ülkelerinde bile 
olmadığını ve konu hakkında detaylı bir 
çalıştay hazırladıklarını belirtmişti.

TÜSİAD ise düzenlemelerin kaygı verici 
olduğunu dile getirirken internet erişimini 
engelleme kararlarının oranlı-ölçülü olmasını 
sağlayacak çözümler  hazırlanmadığını ifade 
etti. 

Ayrıca yapılan açıklamada: “Özel hayatın 
gizliliğinin ihlali iddiası halinde idarenin 
emriyle erişimin engellenmesine imkan 
tanınması hukuk devleti normlarıyla 
örtüşmemektedir. Tasarı, temel hak ve 
özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen 
internet ekonomisini olumsuz etkileyecek 
hükümlerden arındırılmalıdır. Bilgiye erişim 
ve bilginin yayılımında çok önemli etkiye 
sahip internetin ülkemizde sürekli yasaklama 
refleksleri ile tartışılması, bilgi toplumu olma 
hedefimizle de çelişkili bir durumdur” denildi.

Haber Dosyası

Peki dünyanın gözlerini Türkiye’nin üzerine çekecek 
bu değişiklik neyi kapsıyordu? 
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Haber Dosyası

Kaynakça

http://www.cnnturk.com/haber/dunya/dunya-medyasi-twitter-yasagina-ne-dedi

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bilim-teknik/38013/iste_10_maddede_internet_sansuru.html?rpeplnahfrgwqqep#

http://www.haberler.com/tid-yonetim-kurulu-uyesi-bu-yasaklar-dunyada-yok-5541046-haberi/

http://www.cihan.com.tr/news/BM-bu-defa-Turkiye-yi-Twitter-ve-YouTube-yasagi-konusunda-sert-elestirdi_8602-
CHMTM4ODYwMi80

Yasaklar sürecinde dünya basını da tepkisiz kalmadı. İşte basında yer alan ifadelerden bazıları:

Time: “Sosyal medya Türkiye’de protestocular için önemli bir araç”

La Stampa: “Ülkede yasak dinlenmedi ve daha yasağın ilk saatinde tweet sayısı milyonu geçti. Bazı televizyon ve 
gazeteler internet sitelerinde, Twitter’a erişimin nasıl sağlanacağı açıklandı.” 

The Australian: “Türkiye Twitter’ı korkakça karanlığa gömdü”

TWS: “Türkiye otoriter rejimler grubunda”

Financial Times: “Yasa twitter yasağına dayanak olacak”

CNN İnternational: Türkiye’de twitter kesilmesi”

Guardian: “Türkiye, İran ve Kuzey Kore ile bir”

Reuters: “Erdoğan’ın sosyal medyaya müdahalesi”

NBC: “Başbakan Erdoğan’ın tehditlerinden sonra Türkiye’de Twitter bloke edildi”

Zeit: “Erdoğan’ın hedefi Twitter”

BİLD: “Erdoğan halkına Twitter savaşı açtı”

Yasak için Ne Dediler?

20 Mart-2 Nisan 2014 tarihleri arasında yasaklı olan Twitter 13 
günün sonunda, 27 Mart-3 Haziran tarihleri arasında yasaklı 
olan Youtube ise 8. günün sonunda erişime açıldı ancak internet, 
bilgiye erişim ve ifade özgürlüğünü kolaylıkla engelleyen bir yasal 
düzenlemenin varlığı bu konudaki kaygıları sürdürüyor.
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önünde bulundurarak genel bir önleme 
politikası geliştirilmesi, mesleki risklerin 
önlenmesi için eğitim ve bilgi verilmesi dâhil 
her türlü tedbirin alınmasının yanında çalışma 
ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme 
ve araştırmaların yaptırılmasını içermektedir. 

Peki bu yasa tek başına yeterli midir? 

Cevap elbetteki hayır! Yapılması gereken 
güvencesiz  ve esnek çalışma sisteminin 
önüne geçmek, kaçak ve çocuk işçi 
çalıştırılmasına engel olmak ve denetim 
mekanizmalarının eksiksiz çalışmasını 
sağlayarak işçi sağlığı ve güvenliğini tam 
anlamıyla yerine getirmektir. Unutulmamalıdır 
ki denetim eksikliğinin yanında yaptırım 
yetersizliği de iş güvenliğini sağlamada en 
önemli engeldir.

Yasada görüldüğü üzere herhangi bir kamu 
ve özel sektör ayrımı yapılmamasına rağmen 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin hiçe sayılması 
sonucu yaşanan sakatlanmalar ve ölümler 
bir kez daha iş sağlığı ve güvenliği yasasına 
ve denetim mekanizmaları konusunda 
dikkati artırmış durumda. Peki 6331 sayılı iş 
sağlığı ve güvenliği kanunu neler içeriyor, 
bu konudaki denetim mekanizmaları neler 
ve ne gibi yaptırımlar işçi ölümlerine bir son 
verebilir?

İş hukukunun en temel prensibi işçiyi 
korumak, iş güvenliğini sağlayarak her türlü 
yaralanmanın, sakatlanmanın ve ölümün 
önüne geçmektir. Bu prensibin uygulanması 
amacıyla 2012 haziranında 6331 sayılı iş 
sağlığı ve güvenliği kanunu kabul edilmiştir. 

Kanun, kamu ve özel sektör gibi bir ayrım 
gözetmeksizin her çalışan için geçerlidir.
Yasa, risk değerlendirme raporlarını da göz 

Haber Dosyası

Yazan: Nurdan KÖRKEN
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söz konusu olmadığı aşikar. Aynı şekilde 
işverenler tarafından işe alınmış iş güvenliği 
mühendisleri ve uzmanları işletmelerin 
ücretli çalışanları olduklarından bağımsız 
bir denetimin yapılması ve raporlaştırılması 
da mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle 
hem kamusal hem de sendikal bir denetim 
mekanizması hayata geçirilmelidir. 

Ayrıca denetimde şeffaflığın ve hesap 
verilebilirliğin sağlanması adına işyeri denetim 
raporları kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Böylece 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından ne sıklıkta denetim yapıldığı, 
saptanan eksikliklerin ne ölçüde giderildiği 
ve giderilmemesi durumundaki yaptırımların 
neler olduğu konusunda kamuoyu 
bilgilendirilmiş olacaktır.

Türkiye’nin 301 işçisini kaybettiği Soma 
faciasında iş güvenliğinin ve işçi sağlığının 
göz ardı edilmiş olması ve etkili denetim 
mekanizmalarının kurulmaması hem 
devletin hem de şirketin yerine getirmediği 
yükümlülükleri gözler önüne sermiştir. Tam da 
bu esnada Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) maden işletmesi sahiplerine ve 
hükümetlere önemli sorumluluklar getiren 
176 numaralı “Madenlerde Güvenlik ve Sağlık 
Sözleşmesi”nin Türkiye tarafından 19 yıldır 
imzalanmadığını hatırlatmakta fayda var.

 İş hukukunun ve çalışma hayatının temel 
prensibi olan işçiyi korumak, güvenliğini 
sağlamak, etkin denetim ve yaptırım 
mekanizmaları ile  işçi ölümlerinin önüne 
geçmek adına Türkiye’nin önünde kat etmesi 
gereken daha çok yolu olduğu muhakkak. 
Ortaya çıkan yeni bir skandal, Soma faciasının 
yaşandığı 13 Mayıs’ta ‘İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların 
Yetiştirme Meslek Eğitim Kursu’nda olması 
gereken 14 madencinin kursa gitmek 
yerine çalıştığını ve bu nedenle öldüklerini 
gösteriyor. 

Soma faciasının acısı bu denli tazeyken, 
Tekirdağ’da bir işçinin üzerine çöken 600 ton 
ayçiçeğinin altında kalarak can vermesi ve  
İstanbul’da Danıştay’ın yürütmeyi durdurma 
kararı vermesine rağmen devam eden 
inşaatta çalışan işçinin başına demir düşmesi 
sonucu hayatını kaybetmesi iş ve işçi 
güvenliğinin ne kadar değersiz görüldüğüne 
birer kanıt olsa gerek.

özel sektörde yaşanan işçi ölümlerinin 
kamudakinin on katı olduğu belirtilmekte. 
Bu bilgi akıllara, özel sektör maliyeti 
düşürmek adına iş güvenliğini göz ardı mı 
ediyor, sorusunu getiriyor. Hatırlanacağı 
üzere 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma 
faciasından sadece iki yıl önce Türkiye Kömür 
İşletmelerinin 140 dolara çıkardığı bir ton 
kömürü 24 dolara çıkarmakla övünen Soma 
Holding’in sırrı merak konusu. Madencilik 
gibi tehlikeli bir alanda bu derece farklı 
maaliyetlerin iş güvenliği açısından insanlarda 
kuşku uyandırması ise kaçınılmaz.

Önemli başka bir husus ise çalışma hayatında 
iş sağlığı ve güvenliği denetlemelerinin 
kimler tarafından ve nasıl yapılacağı konusu. 
1,5 milyondan fazla iş yerinin denetimi 
için sadece 585 iş müfettişinin bulunduğu 
çalışma hayatında etkili bir denetimin 

Haber Dosyası
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Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nden Haberler

%80’inin, gençliğin yolsuzluğa karşı hareke-
te geçmek istediğine inandığı da çalışmayla  
ortaya çıkan bulgulardan.

“Genç bireyler yolsuzlukla mücadelede 
büyük bir rol oynayabilirler. Bir araya gelip 
gruplar oluşturarak insanlara yolsuzluğun ne 
olduğunu, onları nasıl etkilediğini ve yolsuz-
lukları nasıl teşhis edebileceklerini anlatabi-
lirler.” -Tevita, Gençlik Gönüllüsü, Fiji

Çalışmanın gerçekleştirildiği 4 Asya Pasifik 
ülkesinde  gençlerin  %30’undan fazlası son 
zamanlarda, özellikle polis ve idari servislerde 
yolsuzluklarla karşılaştığını belirtiyor. Standart 
seçim ve eleme süreçlerinden geçmeden bir 
işe yerleşmek veya bir okula kabul edilmek 
için yakınlarının etkisini kullandıkları da araştır-
mada özellikle öne çıkan tespitlerden.

Gençler yolsuzluğun yanlış olduğunu biliyor. 
Yolsuzlukları rapor etmeye ve ortaya çıkarma-
ya istekliler ve aynı zamanda adil, şeffaf ve 
dürüstlük temelinde yaşamayı arzu ediyor-
lar. Ancak modern toplum, gençlerin kendi 
dürüstlük standartlarına göre yaşamasını 
giderek zorlaştırıyor. 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Asya Pasifik böl-
gesindeki 4 ülkede (Fiji, Endonezya, Güney 
Kore ve Sri Lanka) dürüstlük (integrity) üzeri-
ne bir araştırma yürütmek için genç gönüllü-
lere eğitim verdi. Eğitimin ardından  4 ülkede 
de 15-30 yaşları arasında yaklaşık 1000 
gençle görüşmeler yapıldı. Genç bireylerle bir 
yandan ülkelerinde yolsuzluk meselesini tes-
pit etmekte gençlerin katılımını artırmak için; 
bir yandan da genç katılımcıların tecrübeleri 
ve arzuları hakkında açıkça konuşmalarını des-
tekleyen akran görüşmelerine fırsat yaratmak 
için görüşüldü. Her ülkede 30 yaş üstü 1000 
civarında yetişkinden oluşan kontrol grubuna 
benzerlik ve farklılıkları keşfetmek için aynı 
sorular soruldu. 

Krizdeki Dürüstlük raporunda toplanan bul-
gular genç bireylerin kendi dürüstlük stan-
dartlarını korumada güçlüklerle karşılaştığını 
gösteriyor. Gençler, eğer kişisel çıkarlarına 
fayda sağlayacaksa yolsuzluğa başvurmaya 
istekli olacaklarını kabul ediyorlar. Aynı za-
manda, gençler çoğu zaman hayatta başarılı 
olmak için yolsuzlukların tek yol olabileceğini 
hissediyorlar. Bununla birlikte, genç bireylerin 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yolsuzlukla 
mücadelenin genç aktivistleri için düzenlediği 
yaz okulu programına bir yenisi daha eklendi. 
Litvanya Vilnius’taki yaz okulunun ardından 
şimdi de Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğraf-
yasındaki gençler için bir haftalık bir yaz okulu 
programı başlıyor. Yaz okulunda şeffaflık ve 
yolsuzlukla mücadele konularında temel ders-
lerin yanı sıra gençlerin birbirlerinden öğrene-
ceği atölyeler de yer alacak.

Hazırlayan: Seray YÜKSEL

Kaynak: http://www.transparency.org/news/feature/integrity_in_asia_pacific_what_do_young_people_think
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müsamaha gösterilmeyeceğini işaret eder 
nitelikteydi. Gezi Parkı eylemlerinin yıl 
dönümünde Türkiye çapındaki gösterilerin 
yasaklanarak, yasağa rağmen düşüncelerini 
sokakta ifade etmek isteyenlere ise keyfi ve 
orantısız şiddet uygulanması açıkça düşünce 
ve ifade özgürlüğü hakkının ihlâl edilmesiydi.

Yaşanan bu süreçle birlikte düşünceyi açıkça 
ifade edebilme ve hesap sorma hakkının 
bireylerin elinden orantısız güç kullanımı 

2013 yazında Gezi Parkı protestolarıyla 
başlayıp bugüne kadar uzanan süreçte 
yaşananlarsa bir hayli düşündürücü. 81 ilin 
79’una yayılan, Türkiye’nin uzunca bir süredir 
karşılaşmadığı büyüklükteki protestoların 
şiddetle bastırılması, Türkiye’de düşünce ve 
ifade özgürlüğüne vurulan büyük darbelere bir 
örnek daha ekledi. Protestolara yöneticilerin 
direktifleri doğrultusunda gösterilen polis 
şiddeti barışçıl gösterilerle hesap sormaya 

Kapak Konusu

Hilal IŞIK

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması sorunu Türkiye için hâlâ başlıca sorunlardan. Yıllardır 
sorgulanan Türkiye’de düşünce özgürlüğünün kısıtlanması konusu son dönemde yaşananlarla 
birlikte daha da büyük bir sorun haline geldi. 

Düşünce ve ifade özgürlüğü krizinin gazetecileri hapse atarak susturma yöntemine kadar gittiği 
Türkiye’de halihazırda birçok gazeteci de işini kaybetme korkusu yaşıyor. Türkiye Gazeteciler 
Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi’nin 22 Temmuz 2013 tarihli açıklamasına göre, 27 Mayıs 
2013’ten itibaren işten çıkarılan gazetecilerin sayısı 22’ye, istifaya zorlananların sayısı 37’ye ulaştı, 
14 kişi ise işsizlik tehdidi altındaydı. Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) Yıllık Hapishane 
Sayımı’na göre 2013 yılında dünya genelinde hapiste bulunan 211 haberciden 40’ına sahip 
olan Türkiye’de bu sayı hapiste olan yazar ve çevirmenlerin de eklenmesiyle 73’ü bulmaktaydı. 
Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasaların değiştirilmesi talebi sonrasında hazırlanan 
yasal reform paketiyle hapisteki yazar, çevirmen ve gazetecilerin sayısı düşse de tahliye edilen 
yazarların birçoğunun haklarındaki mahkumiyet kararları geçerliliğini hâlâ korumakta. 

Gezi Parkı ile Başlayan Süreç
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toplatılarak serginin organizatörü olan 
karikatürist, platform üyesi 3 kişi ve reklam 
panolarını kiralayan şirket yetkilisi hakkında, 
1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası 
istemiyle dava açıldı. 2013’ün Ağustos ayında 
yayınlanan Bireyselleşme ve Demokrasi: Gezi 
Fenomeni kitabında yer alan protestolarda 
dile getirilen sloganlar sebebiyle “Kamu 
görevlilerine hakaret” maddesine dayanılarak 
dava açıldı. 

Dünya medyasında “17 Aralık Skandalı” 
olarak yer bulan ve Türkiye’yi sarsan 
yolsuzluk operasyonu kapsamında yazılı, 
görsel ve internet medyasına getirilen 
yayın yasağı da aslında düşünce ve ifade 
özgürlüğü kısıtlamaları konusunda yakın 
dönemin en çarpıcı örneklerinden. Bu 
olayla ilgili yapılan protesto ve eylemlerin 
engellenmesi, barışçıl protestolarda yer 
alanların göz altına alınması vatandaşların 
ifade özgürlüğü ve hesap sorma haklarının 
açıkca ihlâli anlamına gelirken, yolsuzlukla 
mücadelenin alanını sınırlandırıyor, halkı bu 
alandan çıkarıyor.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün her geçen 
gün daha da kısıtlandığı bu süreçte bireylerin 
yöneticilerden hesap sorma hakkı, özgürlüğü 
ve sorumluluğu ellerinden alınmakta. 
Barışçıl gösterilerin engellenerek gösterileri 
düzenleyenlerin ve gösterilere katılanların 
hedef haline getirilmesi, muhalif olan seslerin 
bastırılması, iktidar eleştirilerinin suç delili 
olarak görülmesi, vatandaşın demokrasinin 
katılım mekanizmalarını kullanma hakkına 
yönelik tehdit oluşturuyor. Düşünce ve 
ifade özgürlüğü hakkının korunması adına 
hiçbir olumlu adım atılmazken yapılan yasa 
değişiklikleriyle özgürlük alanının daha da 
daraltılması söz konusu. Bu durumun her 
geçen gün toplumsal yaşamda şeffaflığı 
biraz daha zedeliyor, kapalı kapıların ardını 
görülmez ve ulaşılmaz kılıyor. 

Düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması 
demokrasinin temel yapıtaşı olan 
vatandaş katılımı için temel oluşturan bir 
unsur, Türkiye’de demokratik yönetimin 
mekanizmalarını kurmak, güçlendirmek 
ve işlerliğini sağlamak, bu yapıları bozan 
her türlü yolsuzlukla mücadele etmek 
öncelikle düşünce ve ifade özgürlüğü ile 
gerçekleşecektir. Dileriz türlü kısıtlamalarla 
geçirdiğimiz bu yıl bir kırılma noktası olur, 
düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması 
yönünde gerekli adımlar atılır.

ile alınması, Türkiye’de barışçıl bir eyleme 
katılmanın birçok risk içerdiği düşüncesini 
ortaya çıkardı. Bununla birlikte yöneticilerin 
hesap verme sorumluluğu ve gerekliliği 
de gizleyen, halkın bu alana ulaşmasını 
engelleyen bir kalkan haline geldi.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması 
adına Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’nun uluslararası standartlar ile 
uyumlu hale getirilmesi konusunda ilerleme 
sağlamak yerine kısıtlayıcı hükümler içeren 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu keyfi 
bir şekilde eylemlerin yasaklanması ve izin 
alınmadan yapılan eylemlerin kanuna aykırı 
ilan edilmesi için kullanılıyor. 

Medyada ve barışçıl protestolarda hissedilen 
baskının aşılabildiği, özgürleşilebilen 
bir alan olarak görülen İnternette de 
ne yazık ki düşünce ve ifade özgürlüğü 
kısıtlamalarına gidildi. Birçok siteye ulaşımın 
engellenmesinin yanı sıra sosyal medya 
siteleri de kapatılarak sosyal medya 
kullanıcılarına karşı davalar açıldı. İktidar 
denetimine esir düşen bu alanda yapılan 
yeni düzenlemeyle yayıncılık girişimleri 
engellenerek hoşa gitmeyen yayınlar 
suç delili olarak gösteriliyor. İnternet 
üzerinden ifade özgürlüğünü kullanmak 
isteyen yayıncıları yıldırmak adına yapılan 
bu uygulamalar interneti de bir özgürlük 
platformu olmaktan çıkarmış bulunmakta.

Akademik üretim alanı da bu baskıların en 
derin yaşandığı alanlardan biri. Bilim tarihinin 
yapıtaşlarından biri olan evrim konusunun 
kitaplardan,yayınlardan çıkarıldığını, 
sansürlendiğini ve eğitim kurumlarında evrim 
konusunu tartışma cesaretini gösterenlerin 
soruşturmaya uğradığı Türkiye’de iktidarın 
hoşuna gitmeyen ya da milli tarihin sınırlarını 
zorlayan “Ermeni meselesi” gibi konuları 
araştıran ya da dile getirenlerin yıllardır 
fişlenmeye uğradığını biliyoruz. Bu durumda 
iyiye gidişin olmadığını 2013’ün Ekim ayında, 
Muş Cezaevi yönetimince mahkûmlara 
“7 kitap sınırlaması” başlığı altında“fazla” 
kitapların toplatılarak yazı yazma haklarının 
kısıtlanmasıyla da gördük. 

Bilgi edinme, araştırma, fikir üretme, 
düşünme ve ifade özgürlüklerinin her alanda 
kısıtlandığı bu süreçte özellikle Gezi Parkı ile 
ilgili yayınların yasaklanması söz konusu. 1 
Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Aydın, 
Didim’de 31 Ağustos’ta reklam panolarına 
asılan ve Gezi Parkı direnişini konu alan 
karikatürler, asıldıkları günün gecesinde 

Kapak Konusu
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Davalar genellikle, devleti eleştiren veya has-
sas meseleler hakkında resmi görüşün aksi 
fikirler ifade eden kişiler hakkında açılıyor. 
Son yıllarda gördüğümüz bir eğilim ise, meş-
ru eylemlerin terörün geniş ve muğlak tanımı 
nedeniyle ve terörle mücadele yasalarının 
keyfi kullanımı ile kovuşturmaya uğraması. 

Bu eylemler arasında siyasi konuşmalar, eleş-
tirel yazılar, gösterilere katılım ve yasal siyasi 
grup ve örgütlerle bağlantı da dahil. İfade 
özgürlüğüne ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Te-
rörle Mücadele Kanunu maddeleri, bu hakka 
yönelik uluslararası hukukta kabul edilen kısıt-
lamaların ötesinde kısıtlamalar getiriyor ya da 

İfade özgürlüğü hakkı, Türkiye’nin de taraf 
olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi tarafından tanınır ve korunur. Sırasıyla 
19. ve 10. maddeleri ifade özgürlüğüne deği-
nir ve bu hakkı düzenler. 

Ancak, Türkiye’de her yıl pek çok kişi sadece 
barışçıl düşüncelerini ifade ettikleri için ko-
vuşturmaya uğruyor. Bir başka deyişle, ifade 
özgürlüğü hakkını kullandığı için birçok kişi 
hakkında dava açılıyor ve birçok kişi hüküm 
giyiyor. Bu kişiler arasında sıklıkla siyasi akti-
vistler, insan hakları savunucuları, gazeteciler 
ve avukatlar yer alıyor. 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye

Ece MİLLİ
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 
Kampanya ve Aktivizm Koordinatörü
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Gezi Parkı eylemleri ve sonrası: 
Muhalif seslere tahammülsüzlük devam ediyor

Yetkililerin 1 Mayıs 2013’te Taksim’e çıkmak 
isteyen barışçıl göstericilere yönelik tepkisi 
barışçıl toplanma özgürlüğü hakkının, dolayı-
sıyla ifade özgürlüğü hakkının sınırlarının daha 
da çok daraltılacağının sinyallerini vermişti. 
Nitekim Haziran 2013’te beklenmedik bir 
şekilde başlayan Gezi Parkı eylemlerine yet-
kililerin tepkisi ve polisin aşırı güç kullanarak 
müdahalesi bu sinyalleri fazlasıyla doğruladı. 
Eylemler boyunca barışçıl toplanma hakkı ve 
dolayısıyla ifade özgürlüğü hakkı defalarca ve 
keyfi bir şekilde ihlal edildi. Taksim Meyda-
nı’nda tek başına ayakta ve sessiz bir şekilde 
durarak “duran insan” olarak bilinen eylemle-
re katılan kişiler dahi gözaltına alındı. Eylemle-

rin engellenmesinin nedenleri ya açıklanmadı 
ya da çok ender gerçekleştirilen açıklamalar-
da ihlalin gerekçesi uluslararası standartlarla 
uyumlu değildi. Bu süreçte de bir kez daha 
sorunlu yasalar göze çarptı. Kısıtlayıcı olan ve 
keyfi ve temelsiz bir şekilde uygulanan 2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 

muğlak ve çok geniş bir şekilde yorumlanıyor. 
Böylelikle, bu yasalar, tartışmalı ve hassas 
konular hakkında ifade özgürlüğü hakkını kul-
lanan kişiler için kovuşturma riskini ve hapis 
cezası riskini beraberinde getirdiğinden bas-
kıcı bir iklim oluşuyor. Bu kanunlar arasında 
meşhur TCK 301 “Türk milletini aşağılama”, 
TCK 318 “halkı askerlikten soğutma”, sıklıkla 
yetkililere yönelik eleştirileri kovuşturmaya 
uğratmak için kullanılan TCK 125 “hakaret”, 
TCK 216 “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 
aşağılama”, TCK 314 “silahlı örgüte üye ol-
mak”, TMK 220/6 “terör örgütü adına suç işle-
mek” ve TMK 7/2 “terör örgütü propagandası 
yapmak” gibi maddeler bulunuyor. (1)

Henüz bu yasalara yönelik ciddi değişiklikler 
yapılacağına dair bir işaret yok. Üstelik önce 1 

Mayıs 2013 olayları, ardından Haziran 2013’te 
başlayan Gezi Parkı eylemleri ve sonrasındaki 
süreçte yaşananlar sonucunda ifade özgürlü-
ğü hakkı ile birlikte barışçıl toplanma özgürlü-
ğü hakkına yönelik ihlaller ve sınırlamalar da 
ülkenin en ciddi insan hakları sorunlarından 
biri olarak üst sıralardaki yerini koruyor. 

1 Türkiye’de ifade özgürlüğü hakkı önünde engel teşkil eden yasalar için bkz. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye: İfade Öz-
gürlüğünün Tam Zamanı, Mart 2013 

2 2911 sayılı kanun, göstericilerin toplumsal bir gösteri düzenleme niyetleri konusunda yetkililere bildirimde bulunması-
nı zorunlu kılar. Bildirimin olmadığı durumlarda gösterileri kanuna aykırı kabul eder ve dolayısıyla bir gösteriye müda-
haleyi bildirim olmaması durumunda mümkün hale getirir. Uluslararası insan hakları hukukunda bildirim gerekli kabul 
edilebilir. Ancak Türkiye hukukunda belirtilenin aksine, bildirim süreci asla bir izin süreci olarak işlememeli ve her ba-
rışçıl gösteri öncesinde bildirimin mümkün olmadığı gözetilmelidir. Bkz. Uluslararası Af Örgütü, Gezi Parkı Eylemleri: 
Türkiye’de Toplanma Özgürlüğü Hakkı Şiddet Kullanılarak Engelleniyor, sayfa 11
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temsil eden Taksim Dayanışma platformuna 
yönelik iddianame de kabul edilmiş bulunu-
yor. Kovuşturmalar arasında İzmir’de sürmek-
te olan ve “Twitter Davası” olarak bilinen 
absürt bir dava da yer alıyor: 29 genç kadın 
ve erkek eylemler sırasında attıkları tweetler 
nedeniyle “halkı kanunlara uymamaya teşvik 
etmek” suçlamasıyla yargılanıyor. 

Tweetlerde şiddete ya da bir suça başvurul-
duğuna dair bir kanıt yok ve şiddete teşvik 
bulunmuyor. Bu kişiler bilgi paylaşıyor ve fikir-
lerini yazıyorlardı, kısacası ifade özgürlüklerini 
kullanıyorlardı. Suçlu bulunurlarsa 3 yıla kadar 
hapis cezası ile karşı karşıya kalacaklar. 

İfade özgürlüğü hakkı ve internet yasakları

İfade özgürlüğünün sınırlarının daraltıldığı ve 
basın mensuplarının da bundan ciddi şekilde 
nasibini aldığı bu ortamda, internet ve sosyal 
medya ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı 
açısından ciddi bir öneme sahip. Ancak son 
dönemde bu mecraları hedef alan uygulama-
lar ve sınırlamalar artarak hayata geçiriliyor. 
Türkiye’de internet kısıtlamaları yeni değil. 
YouTube 2007 ve 2010 yılları arasında engel-
lenmişti ve muhalif internet sitelerine yönelik 
kapama kararları sıkça görülüyordu. Böyle 
bir ortamda, Gezi Parkı eylemleri sırasında 
göstericiler tarafından fikir paylaşmak ve ana 
akım medyanın görmezden geldiği haberlere 
ulaşmak için yoğun bir şekilde kullanılan Twit-
ter ve Facebook gibi sosyal medya siteleri 
yetkililer tarafından tepkiyle karşılaştı ve sık-
lıkla kınandı. 

bunlardan biriydi.(2) Benzer şekilde, eylemler 
sırasında eylemleri düzenlemekle suçlanan 
birçok kişiye yönelik soruşturma yukarıda be-
lirtilen ifade özgürlüğü hakkını sınırlayan TCK 
314 “silahlı örgüte üye olmak” ve TMK 220/6 
“terör örgütü adına suç işlemek” uyarınca 
gerçekleştirildi. Bir başka deyişle, muhalif 
sesleri bastırmak için kullanılan yasalar bir kez 
daha iş başındaydı. 

Ancak yetkililerin eylemcilerle ilgili algısı ve 
eylemcilere yönelik ifadeleri yasaların dışında 
daha önemli bir soruna işaret ediyor: Türki-
ye’de artık kronikleşmiş bir sorun olan muhalif 
seslere yönelik tahammülsüzlük, bir tutum 
olarak, sona erecek gibi görünmüyor. Eylem 
sırasında, hükümet yetkilileri göstericileri 
“çapulcu” olarak niteleyerek onları gözden 
düşürmeye çalıştı; gösterilerin arkasında mar-
jinal ve terörist grupların olduğunu iddia etti. 
Çoğunluğu barışçıl olmasına rağmen eylem-
cilerin tamamı şiddet kullanmakla suçlandı. 
Eylemler demokrasi önünde bir tehdit olarak 
sunuldu. Kısacası bir kere daha hükümet 
uygulamalarını eleştiren muhalif kişiler hedef 
tahtasına oturtuldu; eleştirmek suç oldu. 

Benzer şekilde eylemler sonrasında eylemci-
lere yönelik başlatılan temelsiz soruşturma ve 
kovuşturmalar bir kez daha bu tahammülsüz-
lüğe işaret ediyor. Türkiye genelinde sürmek-
te olan birçok dava var. 

Son olarak Gezi Parkı’nın yıkılmasına karşı 
muhalefeti organize eden ve 150 siyasi parti, 
sivil toplum örgütü ve meslek kuruluşunu 

Kapak Konusu

3 Bkz. Radikal, Başbakan Erdoğan: Twitter denen bir bela var, 2 Haziran 2013.
 http://www.radikal.com.tr/politika/basbakan_erdogan_twitter_denen_bir_bela_var-1135952
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larının ardından Haziran 2014’te, Gezi Parkı 
eylemlerinin başlamasını takip eden bir yıl 
içerisinde yaşanan hak ihlallerini belgeleyecek 
yeni bir rapor yayımlamaya hazırlanıyor. Dava 
gözlemi projesi kapsamında aralarında “İzmir 
Twitter Davası”nın da yer aldığı kovuşturma 
süreçlerini takip ediyor, ifade özgürlüğünü 
kullandığı için kovuşturmaya uğrayan bireylere 
yönelik suçlamaların düşürülmesini talep edi-
yor. Yetkililerle savunuculuk görüşmeleri yap-
maya ve onlara sosyal medya üzerinden dahil 
olmak üzere yazarak, ifade özgürlüğü hakkının 
güvence altına alınması çağrısında bulunuyor. 
İfade özgürlüğü mücadelemize destek ver-
mek için bizi takip edin veya bize yazın. 

amnesty.org.tr

facebook.com/uluslararasiaforgututurkiye

twitter.com/aforgutu

kampanya@amnesty.org.tr

Bizzat Başbakan 2 Haziran’da şu sözleri sarf 
etti: “Sosyal medya denilen şey, bana göre, 
toplumun baş belası”. (3) Bundan aylar sonra 
internet yasasında değişiklikler öneren 5651 
sayılı yasa kabul edildi. Bu yasayla getirilen 
değişikler muğlak ve oldukça geniş kapsamlı 
tanımlanıyor ve bu nedenle uygulamada ifade 
özgürlüğünü kısıtlama potansiyeline sahip. Bu 
yasanın kabulünden bir süre sonra ise Twit-
ter’a erişim yasaklandı. 

Yasak, Başbakan’ın 22 Mart’ta sarf ettiği 
“Twitter, mwitter hepsinin kökünü kazıyaca-
ğız” sözlerinin hemen ardından gerçekleşti.(4) 
Hükümet Twitter’ın kapatılmasının gerekçesi-
ni, sitede yayınlanan bir içeriğin kaldırılmasına 
yönelik mahkeme kararının uygulanmıyor 
olmasını gösterdi; ancak var olan ortamda bu 
hareketi ifade özgürlüğüne karşı bir hamle 
olarak görmemek mümkün değil. Twitter Ni-
san başında erişime açıldı, fakat risk ortadan 
kalmış değil. Zira 27 Mart tarihinde erişime 
engellenen YouTube hala kapalı. 

Tüm bu gelişmeler internet içeriğini denetim 
altına alma ve eleştirel haber ve bilgi paylaşı-
mını önlemeye yönelik resmi yaklaşıma işaret 
ediyor ve kaygı verici. İnternet özgürlüğüne, 
dolayısıyla ifade ve bilgi edinme özgürlüğüne 
yönelik kısıtlamalar artarak devam edebilir. 

Uluslararası Af Örgütü 
İfade Özgürlüğü Hakkını Savunuyor 

İfade özgürlüğü hakkı temel bir insan hakkıdır. 
Yetkililer, ifade özgürlüğü hakkına farklı bir 
yaklaşım benimsemeli ve sokak eylemleri yo-
luyla dahil olmak üzere farklı mecralarda ifade 
edilen farklı fikirleri hoşgörü ile karşılamalı. 
Türkiye taraf olduğu uluslararası insan hakları 
sözleşmelerine uymakla yükümlü. Tüm dün-
yada ifade özgürlüğü hakkına saygı duyulması 
için mücadele eden Uluslararası Af Örgütü, 
Türkiye’de de insan hakları yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesi ve ifade özgürlüğüne yöne-
lik ihlallerin önlenmesi için çalışmalarını sür-
dürüyor. Bu amaçla Mart 2013’te yayımladığı 
“Türkiye: İfade Özgürlüğünün Tam Zamanı” 
ve Ekim 2013’te yayımladığı “Gezi Parkı Ey-
lemleri: Türkiye’de Toplanma Özgürlüğü Hakkı 
Şiddet Kullanılarak Engelleniyor” adlı rapor-

4 Bkz. Radikal, Twitter’ın kökünü kazıyacağız, 21 Mart 2014. 
 http://www.radikal.com.tr/politika/twitterin_kokunu_kaziyacagiz-1182401
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leri tek parti döneminde; 1960, 1973 ve 1981 
düzenlemeleri ise askeri darbelerin ardından 
yapılmıştır. Üniversiteye dışarıdan müdahale-
nin bir aracı olarak 1982 Anayasasıyla birlikte 
hayata geçen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
ise, o günden bugüne yeni sorunlar ve tartış-
malar yaratmıştır. 

YÖK, üniversitenin kendi kendini yönetme 
kapasitesine sahip olduğunun düşünen aydın-
lar tarafından daima muhalif akademisyenleri 
susturmak, akademiyi “ıslah” etmek amacıy-
la kurulmuş olan bir devlet kurumu olmakla 
suçlanmıştır.

Üniversite, bilimsel düşünebilen, özgürlükçü 
ve eleştirel muhakemeye sahip bir toplumun 
inşasında başat öneme sahip kurumlardan biri 
olmuştur. Üniversite tarihsel süreç içerisinde 
hangi formu almış olursa olsun, temel niteliği 
varlığın bilgisinin aydınlatılmasıdır. 

Şüphesiz ki üniversitenin taşıdığı bu ger-
çek fonksiyonlarını yerine getirebilmesi 
için akademik özgürlük ve yüksek öğrenim 
kurumlarının özerkliği ön koşulu bulunmakta-
dır. Türkiye’de ise üniversite daima devletin 
denetimine tabi olmuştur; erken cumhuriyet 
döneminde yapılan, 1933, 1946 düzenleme-

Mehmet Özgün Özkul

Üniversiteler, ontolojik olarak bilim 
ve özgürlük kurumlarıdır. Baskı ve 
tacize boyun eğmezler.
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rası okuldan atılmış, on araştırma görevlisi de 
çeşitli disiplin cezalarına çarptırılmıştır. 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
yaşanan bu gelişmelerin ardından geçtiği-
miz ay, bu kez de aynı üniversitenin Hukuk 
Fakültesinde “öğrenci olaylarına karışmak” 
iddiasıyla Eğitim Sen üyesi 5 akademisyen 
hakkında disiplin soruşturulması açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucunda ise üç araştırma 
görevlisi hakkında ceza verilmezken asistanlar 
Eren Paydaş ve Tolga Şirin hakkında açılan 
soruşturma dosyaları “kamu görevinden çı-
karılma” istemiyle YÖK’e gönderilmiştir. Tüm 
bu gelişmeler YÖK yasalarının ifade özgürlüğü 
ve akademik özgürlük çerçevesinde yeniden 
değerlendirilmesini gerekmektedir.

Üniversitenin Özerkliği ve 
Bilgiye Erişim Hakkı
Akademik özgürlükten yararlanmak, demok-
ratik ve özgür bir üniversite ortamı oluştu-
rabilmek açısından üniversitenin özerkliği 
gereği ortaya çıkmıştır. Akademik özgürlüğün, 
daha çok bireysel anlamda ifade özgürlüğüne 
tekabül ettiğini söylerken, üniversitenin özerk-
liğinin ise akademinin kendi kendini yönetebil-
diği, sorunlarına kendisinin çözümler geliştir-
diği bir kurumsal özgürlük anlayışı olarak var 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Bunun yanı sıra İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 40. yılında toplanan Dün-
ya Üniversiteler Servisi( WUS)’nin, Lima’da 
kabul edilen bildirgesinde vurguladığı üzere, 
üniversite ve akademik kuruluşlar, insanların 
ekonomik, sosyal, kültürel, temel ve politik 
haklarını yaşama geçirilmesini takip etmekle 
yükümlüdürler. 

Anayasal bir hak olarak tanımlanan bilgiye 
erişim hakkı da akademik özerkliğin mevcut 
olduğu koşullarda denetlenebilmektedir. Yakın 
geçmişte yaşanan ve kamuoyunda sıkça tartı-
şılan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu davası bilgiye 
erişim hakkı ve akademik özerklik bağlamında 
emsal teşkil etmektedir. 

Ocak 2011 tarihinde, Kocaeli’nde sanayinin 
insan sağlığına verdiği zararları araştıran Ham-
zaoğlu, yerel bir gazeteye verdiği röportajda, 
ölçüm ve test sonuçlarına göre hava kirliliği-
nin ve havada ağır metaller bulunduğunun, 
anne sütünde ve bebeklerin dışkılarında da bu 

Akademik Özgürlük ve 
İfade Özgürlüğü 
İfade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi 
gereken akademik özgürlük, demokratik ve 
özgür bir üniversitenin temel gereksinimle-
rindendir ve mutlaka güvence altına alınması 
gerekmektedir. 

Ancak 2547 sayılı darbe yasasıyla kurulan 
YÖK’ün, üniversitelerde siyasi saiklerle 
muhalif akademisyenleri ötekileştirerek, 
ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı şekilde baskılara 
maruz bıraktığını basına yansıyan haberlerden 
görmekteyiz. Buna ilişkin olarak geçtiğimiz 
sene Kocaeli Üniversitesi’nde yaşanan olayı 
örnek gösterebiliriz. Kocaeli Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, 
“Anayasa Hukukuna Giriş” dersi veren, aynı 
üniversitenin hukuk fakültesi dekan yardım-
cısı olan Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik hakkında, 
dersinde Karl Marx’ın “Komünist Manifesto” 
kitabını öğrencilerine ödev olarak okutması 
üzerine YÖK tarafından soruşturma başlatıl-
ması istenmiştir. 

Bu gelişme üzerine Kocaeli Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi, 21.02.2013 tarihinde soruştur-
ma başlatmıştır. YÖK’ün belirlediği bilirkişiye 
savunmasını veren Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik 
hakkında olayın kamuoyuna yansıması sonra-
sı ‘soruşturmaya yer olmadığı’ kararı çıkmıştır. 
Soruşturma sürecinde Seydi Çelik’e destek 
veren Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi’nin 
yaptığı açıklama ise bir kurum olarak üniversi-
tenin niteliklerini vurgulamak açısından dikkat 
çekmiştir, açıklamada: ”Bu soruşturmayı, bizi 
bir kez daha akademik özgürlükleri savunmak 
üzere birlikte mücadele etmeye bir çağrı 
olarak kabul ediyoruz. Üniversiteler, ontolojik 
olarak bilim ve özgürlük kurumlarıdır. Baskı ve 
tacize boyun eğmezler. Biz de eğmeyeceğiz” 
denilmiştir. 

İktidarın, kendi otoritesini pekiştirecek 
şekilde, YÖK aracılığıyla özellikle Gezi Parkı 
eylemleri sonrası muhalif akademisyenler 
üzerindeki baskıcı uygulamalarını arttırdığını 
belirtmek gerekiyor. Marmara Üniversitesi 
ise akademideki baskının en çok somutlaştığı 
üniversite olarak dikkat çekmektedir. 

Gezi Parkı eylemleri sırasında Marmara Üni-
versitesi İletişim Fakültesi’nde, KESK’in yasal 
iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle 
iki araştırma görevlisi, açılan soruşturma son-
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korku ve panik yaratıyor” suçlaması ile YÖK’e 
şikâyet etmiştir ve bu şikâyet üzerine, 25 
Nisan 2011 tarihinde, KOÜ Rektörlüğü Prof.
Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında disiplin soruş-
turması açmıştır. 

İfade özgürlüğü ve akademik özgürlüklere 
dair olumsuz gelişmeler yaşanırken, YÖK’ün 
yetki ve denetimini arttıracak şekilde dü-
zenlenen yeni YÖK yasa tasarısı endişeleri 
giderek arttırmaktadır. YÖK’ün sessiz sedasız 
dönüştüğüne yönelik itirazlar yükselirken, 
üniversitelerde bilimsel özgürlükleri kısıtlayıcı 
ve akademisyenler ile öğrenciler üzerinde 
katı bir denetim mekanizması haline gelen 
YÖK, akademik kuruluşların çağrılarına kulak 
verilerek evrensel ilkelere ve değerlere göre 
eleştirel bir tahlile tabi tutulmalıdır.

ağır metallerin saptandığı bilgisini paylaşmış-
tır. Hemen akabinde ise Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Prof. Dr. Hamzaoğlu’na “şarlatan” diyerek 
hakaret etmiş, Hamzaoğlu’nun kendisine ha-
karet davası açması üzerine ise Dilovası Bele-
diye Başkanı Cemil Yaman ile birlikte Ham-
zaoğlu’nun “halkta korku ve panik” yaratıyor 
suçlaması ile hapis cezası ile yargılanması için 
savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. 

Savcılık dosyaya görevsizlik kararı verip, 25 
Mart 2011 tarihinde KOÜ Rektörlüğü’ne 
göndermiş, KOÜ Rektörlüğü 12 Nisan 2011 
tarihinde, Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında 
ceza soruşturması açmıştır. Eş zamanlı ola-
rak, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi 
Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer “elinde veri ol-
madan, halka kanserle ilgi yanlış bilgi veriyor, 
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yönetim şeklini ifade eder. Bu nedenle de iki 
şeyi gerektirir. Birincisi, kamu işlerini yürüten 
devlet organlarının ve kamu kurumlarının 
demokratik ilkelere göre kurulmasını ve işle-
tilmesini. İkincisi, kamunun (sivil toplumun) 
yönetimine düşünüp taşınarak ve eleştirel bir 
tutumla katılma gücüne sahip yurttaşları

Kamu işlerinin yürütülmesine katılmak, onlar-
la ilgili kararlarda söz sahibi olabilmek demek-
tir. Bir konuda söz sahibi olabilmek ise ilgili 
konuda bilgi sahibi olmayı, o konu üzerine 
düşünüp taşınmayı, başkalarıyla tartışmayı ve 
eleştirebilmeyi gerekli kılar. Öyleyse demok-
rasi, başka şeyler yanında, ancak bilgi edinme 

Şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik de-
mokratik bir toplumun temel ilkelerindendir.  
Ana amacı bu ilkeleri toplumda ve kamuda 
hakim kılmak olan Derneğimiz, bu amacı 
gerçekleştirmek için çeşitli etkinlikler, kam-
panyalar düzenlemekte, projeler gerçekleştir-
mektedir. Bir diğer deyişle, hem demokratik 
toplumun oluşumuna hem de kamu yöne-
timinde demokratik ilkelerin yerleşmesine 
gücü oranında katkı sağlamaya çalışmaktadır. 

Demokrasi, kişilerin özgür ve eşit bireyler 
oldukları düşüncesine dayanır ve en genel 
anlamıyla vatandaşların kamunun yönetimin-
de kendileriyle ilgili kararlara katılabildikleri bir 

Dr. Nermin YAVLAL
Şeffaflık Derneği “Etik Çocuk” Projesi Koordinatörü
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si Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sabancı 

Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projesi Pay-

daşlığında yürütüldü ve Darıca Servet Yalçın 

Orta Okulu’nda pilot proje olarak uygulandı. 

Projede kullanılmak üzere alanında uzman 

akademisyenler ve öğretmenler tarafından bir 

etik eğitimi kılavuzu hazırlandı. Projeyi okullar-

da uygulayacak öğretmenlere eğitim verildi. 

Öğretmenler 5 ayrı sınıfta toplam 180 öğren-

ciye (5 ve 6. Sınıf öğrencilerine) Proje Koordi-

natörü danışmanlığında projeyi uyguladılar.

“Etik Çocuk” projesi, değerler eğitimi için 
“düşünme temelli etik eğitimi” önerisidir. 
Proje kapsamında hazırlanan etik eğitimi 
kılavuzunda evrensel etik değerler olmaları 
nedeniyle “hoşgörü”, “hak ve adalet”, “sevgi 
ve saygı”, “dürüstlük”, “özgürlük ve sorumlu-
luk”, “cesaret” ve “cömertlik” değerlerine yer 
verildi. 

Ancak öğrencilerin bu evrensel etik değer-
lerin bilincine varıp içselleştirebilmeleri nasıl 
bir eğitim anlayışından hareket edildiğine 
bağlıdır. Yaygın kabul gören tanıma göre eği-
tim: “Eğitilende istendik davranış değişikliği 
yaratma süreci”dir. Böyle bir eğitim anlayışı, 

hakkının, düşünce ve ifade özgürlüğünün söz 
konusu olduğu topraklarda yeşerip gelişebilir. 
Ancak bir ülkede bu hakların ve özgürlüklerin 
gerçekleşmesi, onların sadece anayasa ve 
yasalarla güvence altına alınmasıyla mümkün 
değildir. Kişilere bu haklarını ve özgürlükle-
rini gerçekleştirip geliştirecekleri ortamların 
sağlanması ve olanakların sunulması da ge-
rekmektedir. Demokrasinin olmazsa olmazla-
rından olan demokrasi bilincine sahip, demok-
ratik ilkeleri içselleştirmiş yurttaş da ancak bu 
tür ortamlarda ortaya çıkabilir. 

Demokrasi bilinci belli bir yaşa gelince oku-
yup öğreneceğimiz bir şey değil, daha küçük 
yaşlardan itibaren ilişkiler içinde yaşayarak 
içselleştirebileceğimiz bir şeydir. Bu neden-
ledir ki sadece demokratik yönetimden değil, 
ailede, okulda, işyerinde vb. her türlü toplum-
sal ilişkide demokrasiden söz ediyoruz. 

Bu olgudan hareketle Derneğimizin Tem-
muz 2013’te başlatmış olduğu “Etik Çocuk” 
projesi tamamlandı. Hollanda Başkonsolos-
luğu’nun ve Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği 
Türkiye Temsilciliğinin desteklediği Proje, 
MEB Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ha-
cettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefe-
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değil eğitilen vardır. Böyle bir eğitim anlayı-
şında eğiticinin rolü, eğitilene potansiyellerini 
keşfetme ve özgürleşme sürecinde kılavuzluk 
ve arkadaşlık etmektir. 

Projenin özü ifade özgürlüğünün olduğu, öğ-
rencilerin aktif katılımcılar olarak yer aldıkları 
demokratik bir ortam yaratarak öğrencilerde 
ele aldığımız değerlerle ilgili kendi istekleri 
ve çabalarıyla karakterlerinde ve zihinlerinde 
bir değişim yaratmaktı. Ancak bu da öğren-
cilerin soru sorması; sorgulama, eleştirel ve 
yaratıcı düşünme becerilerine sahip ola-
bilmesiyle mümkündür. Bu nedenle klasik 
eğitimin sağlayamadığı ve hatta ihmal ettiği 
eleştirel düşünme ve sorgulama ya da kısaca 
felsefi düşünme becerilerinin, somut yaşantı 
örneklerinin temele alındığı atölye çalışma-
larıyla geliştirilmesi amaçlandı. Merkezinde 
öğrencilerin yer aldığı Sokratik yöntem, beyin 
fırtınası, bireysel çalışmalar ve grup çalışmala-
rı/tartışmaları ve oyunlara yer verildi. 

Kısaca söyleyecek olursak, düşünce ve ifade 
özgürlüğü, “düşünme temelli etik eğitimi”nin 
asli unsurunu oluşturdu. Çocuklar gerçekleş-
tirilen etkinliklerle düşünmek, düşündüklerini 
istedikleri biçimlerde (söz, yazı, resim, drama, 
afiş vb.) ifade etmek, eleştirmek, yeni fikirler 
ileri sürmek için cesaretlendirildi. 

Ancak, çocukların “Su küçüğün söz büyüğün”, 
“Büyükler konuşurken küçüklere laf düşmez”, 

eğiten-eğitilen ilişkisinde eğitileni değil eğite-
ni ve eğitim müfredatını merkeze alır. Eğiten-
le eğitilen arasında hiyerarşik bir ilişki kurarak, 
eğitileni aktif bir özne olarak görmek yerine, 
onu pasif bir alıcı konumuna iter. Böyle bir 
eğitimin demokrasinin ihtiyaç duyduğu özgür 
ve eşit yurttaşları amaçlamadığı açıktır. Tam 
tersine gücü elinde bulunduranların istedikleri 
şekilde biçimlendirilmiş bireyleri amaçlar.

Evrensel etik değerlerin bilincine varılıp 
içselleştirilebilmeleri, bu değerlerin yaşarken 
hayata geçirilmeleri her şeyden önce kişilerin 
insan olma bilincine varmalarıyla mümkündür. 
Tür olarak insana özgü potansiyellerin ken-
dimizde ve başkalarında farkına varmak ve 
bunları gerçekleştirmekle. 

Bu nedenle biz, eğitimi, insanı insan yapan 
özelliklerinin açılıp gelişmesini, böylece insa-
nın farkında olmadığı gerçek potansiyellerini 
açığa çıkarmasını sağlayarak onu özgürleşti-
ren bir süreç olarak gören anlayıştan yola çık-
tık. Bu eğitim anlayışının merkezinde eğiten 

Evrensel etik değerlerin bilinci-
ne varılıp içselleştirilebilmeleri, 
bu değerlerin yaşarken hayata 
geçirilmeleri her şeyden önce 
kişilerin insan olma bilincine 
varmalarıyla mümkündür.
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kendilerinin bazı ödevleri yerine getirmeleri 
gerektiğini kavradılar. Sadece büyüklere değil 
çocuklara da saygı gösterilmesi gerektiği 
düşüncesine önce çok şaşırdılar; sonra ise 
büyüklerin kendilerine saygı göstermedikle-
rinde kendilerini nasıl da kötü hissettiklerini 
anlattılar. 

Dürüstlüğün, cömertliğin cesaretin birer 
erdem olduğunun farkına vardılar. En hararetli 
tartışmaları “Özgürlük ve Sorumluluk” üzeri-
ne yaptılar. En korktukları şeyin yalnız kalmak 
ve facebook hesaplarının çalınması olduğunu 
dile getirdiler. Belki de hepsinden önemlisi, 
projenin sonlarına doğru, ilk dersten son 
derse kadar ele alınan kavramların birbirleriyle 
nasıl da bağlantılı olduğunu, hep aynı şey üze-
rine konuşup durduklarını dile getirmeleriydi. 

“Düşünme temelli etik eğitimi”nin son atöl-
yesini Soma maden faciası nedeniyle, ortak 
acıya ayırdık. Çizdikleri resimlerden, yazdıkları 
yazılardan, yaptıkları afişlerden öğrencilerin 
istisnasız hepsinin, bu acıya oldukça duyarlı 
oldukları görülüyordu. 

Bu projeyle çocukların hayatlarını 
kökten değiştirdiğimizi, hepsinin proje 
kapsamında ele alınan değerleri benimseyip 
içselleştirdiğini elbette düşünmüyoruz. 
Ancak bu karşılıklı dokunuşla iyi bir başlangıç 
yaptığımızı ve belki de bir kıvılcım yaktığımız 
düşünüyoruz. 

“sen anlamazsın” ifadeleriyle başta ailede 
olmak üzere hemen hemen tolumun her kesi-
minde sıklıkla karşılaşıyor olmaları nedeniyle 
başlarda bu hiç de kolay olmadı. Önceleri, öğ-
renciler ele alınan değerler, olgular, kavramlar 
üzerine düşünmek, bunları sorgulamak yerine 
daha önce büyüklerinden duydukları, okuyup 
ezberledikleri şeyleri dile getiriyorlardı. 

Ancak zamanla kendi sözlerine değer veril-
diğini, öğretmenlerden ya da diğer arkadaş-
larından farklı düşündükleri için kendilerine 
kızılmadığını gördükçe cesaretlendiler. Öğret-
menler başlarda tartışma açmak için zorlanır-
ken, gün geçtikçe, öğrencilerin tartışmalara 
ayrılan zamanın yetmediğinden şikayet ettik-
lerini dile getirmeye başladılar. 

Bir değer olarak hoşgörüyü tartışırken, sınıf 
ortamında diğer arkadaşlarına hoşgörülü 
olmaları gerektiğini, bu tartışma ortamında 
kısmen de olsa yaşayarak öğrendiler. İnsan 
haklarıyla, çocuk haklarıyla; doğa, çevre ve 
hayvan haklarıyla tanıştılar. 

Sahip oldukları hakların yanı sıra başkaları-
nın da aynı haklara sahip olması nedeniyle 

Düşünce ve ifade özgürlüğü, 
“düşünme temelli etik 
eğitimi”nin asli unsurunu 
oluşturdu. 
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Özgür Deniz Kaya: Türkiye’de gazetecilerin 
ve yazarların düşüncelerini özgürce ifade 
edebildiğini düşünüyor musunuz?

Turgay Olcayto: Ana akımdaki büyük, çok 
satışlı gazetelerin, televizyonları düşünün, ne-
redeyse hepsi holdinglere ve şirketlere aittir. 
O patronun çeşitli alanlarda işleri vardır. Kimi-
si nükleer yatırımlarda yabancılar ile ortaktır; 
kimisinin maden işletmeleri, kimisinin emlak, 
inşaat işletmesi vardır. Şimdi de bu gazete-
lerde çalışan bir muhabiri düşünün. Diyelim 
ki önüne emlak piyasasındaki krizle ilgili bir 
haber geldi. Hemen düşünmeye başlayacak: 
“Bu haber benim patronumu ilgilendirir mi? 
Patronumun iktidarla ilişkisi iyi. Yarın bana 
kızar mı, dönüş olur mu?” İşte otosansürün 

Özgür Deniz Kaya: Düşünce ve ifade özgür-
lüğünü nasıl tanımlıyorsunuz?

Turgay Olcayto: Ben kendi tanımımla “dü-
şünceyi ifade özgürlüğü” diyorum. Düşünceyi 
ifade özgürlüğüne, Türkiye’de anayasada yer 
alsa bile her zaman devlet güvenliği nede-
niyle birtakım kısıtlamalar getiriliyor. Eyleme 
dönüşmedikçe düşüncenin özgür olması 
gerekir. Bizim ceza usul yasamızda, terörle 
mücadele yasamızda öyle maddeler var ki 
düşüncenizi açıklamaktan korkuyorsunuz. 
Dolayısıyla bu tamamen otosansürün yolunu 
açıyor. Bugün kim “ben istediğim düşüncemi 
istediğim yerde söylerim” diyorsa yalan söy-
lüyordur. Türkiye’de sansür çok fazla etkilemi-
yor, asıl otosansür sorunu var.

Turgay OLCAYTO

      Türkiye’deki asıl sorun 
sansür değil, otosansür!

Röportaj: Özgür Deniz Kaya

Gazetecilik, Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü denildiğinde ilk akla gelen 
meslek grubu olarak biliniyor. “Türkiye’de basın özgürlüğü var mı” sorusu 

etrafında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ile 
konuştuk.
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Özgür Deniz Kaya: Türkiye’de Gezi Parkı ey-
lemleri ve 17 Aralık operasyonlarının ardından 
rüşvet, yolsuzluk gibi iddialara karşı şeffaflık 
çerçevesinde, haber verme sorum-
luluğuyla hareket eden, gerçekleri 
ortaya çıkaran bir gazetecilik anla-
yışı gelişti mi? Bu süreçte sosyal 
medyanın öne çıktığını düşünüyor 
musunuz?

Turgay Olcayto: Gezi birtakım şey-
leri elbette değiştirdi. Orada da benim şöyle 
bir düşüncem var. Türkiye’de en kötü olay 
bana göre medyanın haber gizleme olayıdır. 
Gezi’ye gelene kadar Türkiye’de pek çok sivil 
inisiyatif hareketler oldu. Sinop’taki nükleer 
santrale karşı, HES’lere karşı tepki duyan in-
sanları medya göstermedi. “Türkiye’de kimse 
kılını kıpırdatmıyor” imajı veriliyordu. Gazete-
ler hep haber örtmekle meşguldü. Sendikalar 
için de aynı durum geçerli. Geriye sosyal 
medya kaldı. Çok yaygın diye düşünüyoruz; 
ama 70 milyonun kaçta kaçı sosyal medyayı 
kullanıyor?

Özgür Deniz Kaya: Gezi Parkı eylemlerinin 
düşünceyi ifade özgürlüğüne nasıl bir katkısı 
olabilir?

Turgay Olcayto: Gezi İstanbul’un merkezi 
yani kalbiydi, şimdi tüm Türkiye’nin kalbi oldu. 
Orada bana göre ders çıkaranlar için çok şey 
vardı. En önemlisi de tamamen bireyciliğe 
bürünmüş toplumda ilk defa paylaşımın ne 
demek olduğuna dair görüntüler kaydedildi. 
Kütüphane kuruldu. Şu anda da işgal evleri 
denilen evlerde kahve çay kütüphaneleri kuru-
yorlar. Kültür oluşturuldu. Gençler toplumdan 
saklanan kitapları okumaya başladı. Gorki’yi, 
John Berger’i, Edward Said’i Gezi’yle bera-
ber duymaya ve okumaya başladılar. Çoğu 
insanın “bu kuşaktan bir şey olmaz” dedikleri 
gençler, bize çok büyük bir ders verdi. En çok 
da paylaşarak... Herkes simidini, ekmeğini, ki-
tabını paylaştı. Gezi Parkı’nın düşünceyi ifade 
etme özgürlüğüne ve topluma çok büyük bir 
katkısı oldu ve olacaktır diye düşünüyorum.

Özgür Deniz Kaya: TGC olarak farklı gö-
rüşlerdeki 42 medya organına “gazeteciliği 
kurtarmanın yollarını arayalım” çağrısında bu-
lundunuz. Çağrınıza yanıt veren katılımcıların 
yaklaşımlarını düşünceyi ifade etme özgürlü-
ğü bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz?

Turgay Olcayto: O toplantıdan çıkan en 
olumlu şey, konuşabildiğimizi görmemiz 
oldu. Hangi cepheden olursanız olun... İktidar 
yanlısı gazete ve ajans da vardı, onun kar-

pekalası. Ben köşemde yazarken bile bazen 
“şu cümleyi kullanırsam bunun içinden başka 
bir şey çıkarırlar mı” diye düşünüyorum. Türki-
ye’de düşünce özgürlüğü hiç rahat değil. Ko-
nuştuğunuz yerde herhangi birinin sizi ihbar 
etmesi bile yetiyor. Şimdi uygulamadan kalktı; 
ama Özel Yetkili Mahkemeler’de gizli tanıklar 
vardı. Muhbirlik insanların içine işledi. Kurdu-
ğunuz bir cümleyi kastetmediğiniz bir tarafa 
çeken bir muhbirin ifadesiyle en azından 
savcıya gidiyorsunuz, mahkeme kapılarında 
dolaşıyorsunuz. O nedenle düşünceyi ifade 
özgürlüğünden şu ortamda söz edilebileceği-
ni zannetmiyorum.

Özgür Deniz Kaya: Basın özgürlüğü ve şaf-
faflık arasında nasıl bir bağ vardır?

Turgay Olcayto: Biz gazeteciler ve meslek 
örgütleri olarak basın özgürlüğü kavramı üze-
rinde devlet erkiyle, iktidarla anlaşamıyoruz. 
Çünkü onların basın özgürlüğünden anladıkları 
o ülkede ne kadar gazete, televizyon, radyo 
olduğu, buralarda ne kadar çok insanın istih-
dam edildiği, herkesin bu yayınları özgürce 
izliyor olduğu... Anlattıkları bu tür öyküler. 
Ama aslında uluslararası ölçütlere göre basın 
özgürlüğü, kamuoyunun ne kadar bilgilene-
bildiği, haber kanallarının halklara ne kadar 
açık olduğu, ne kadar şeffaf olduğudur. Basın 
özgürlüğü budur. 

Özgür Deniz Kaya: Gazeteciler topluma ha-
ber ulaştırırken hangi sıkıntılarla karşılaşıyor?

Turgay Olcayto: Halk gerçekleri öğrenebi-
liyor mu? Haberler halktan gizleniyor mu? 
Bu ölçütleri ele aldığınızda Türkiye’nin basın 
özgürlüğü sıralamasında sonlarda olmasına 
şaşmamak lazım. Roboski olayını bu ülke 
halkı ancak 12 saat sonra öğrenebildi. Gezi 
olaylarında yine aynı şey oldu. Neredeyse 48 
saate varan sürede ana akım medyada doğru 
dürüst haber yapılmadı, olaylar büyüyünce 
devreye girmek zorunda kalındı. Hatta çok 
üzücü bir şekilde, ana akım medyada çalışan 
kimi arkadaşlarımız, o haberler televizyon 
kanalında gösterilmediği için, gazetesinde 
yer almadığı için tartaklandı. Oysa o çocuklar 
haberleri vermişlerdi, üstelik onların arasında 
çalıştıkları gazetelerinden çıkıp Gezi’ye giden-
ler vardı. Orada da bir bilgilenme eksiği ya-
şandı. Reyhanlı’da da buna benzer bir durum 
yaşandı. Önce gazeteciler sokulmadı, ardın-
dan mahkeme savcılığın talebiyle yasaklama 
koydu. Bugün bile Reyhanlı’da yaşananlar 
kamuoyu için bir soru işaretidir. Tam gerçek 
anlaşılamamıştır. 

‘Gezi, 
Türkiye’nin 
kalbi oldu’
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çözüm aradılar. Zannettiler ki, sermaye ülkeye 
kazanç getirirse ülke ekonomik bakımdan 
ferahlar ve ayakta durur. Emekçileri ihmal et-
tiler. Basın sektöründe üç tane sendika var ve 
sendikalı gazeteci oranı sadece yüzde 1. Bir 
tanesini iktidarın kendisi kurdu. Bir yabancıya 
anlatsanız “şaka mı yapıyorsunuz” der. Türki-
ye’de sendikaların en yoğun sözleşme yaptığı 
yer devlet destekli Anadolu Ajansı. Yani böyle 
saçmalıkların olduğu bir düzende yaşıyoruz. 
İnsana değer verilmiyor. Batı toplumuyla 
aramızdaki fark giderek büyüyor. Batı toplumu 
da kapitalist düzenin sıkıntılarını yaşıyor; ama 
orada insana verilen değerle Türkiye’de insana 
verilen değer arasında büyük fark var. Örne-
ğin orada hiçbir zaman kaldırımlar araçlara ait 
değildir. Ama Türkiye’de kentler insana göre 
değil, araçlara göre dizayn edilir. Kaldırımlar 
her zaman araçlarındır. Belediyeler rant kapı-
sıdır. Hastanelerde rahatlık var deniyor; ama 
performans sisteminden sonra kişi başına 5 
dakika düşüyor muayene için. Nereden bak-
sanız bakın, Nazım Hikmet’in büyük insanlık 
dediği sınıf hep sıkıntı altında. Gelir düzey-
leri açısından kendilerine yönelik sosyal bir 
çalışma olmadığından ötürü hep mutsuzlar. 
Gazetecilere yönelik sosyal düzenleme çok 
kötü. Ücretler arasında büyük farklılık var. Tüm 
bunları topladığınızda Batı’dan çok gerideyiz. 
Erdal İnönü bir kitabında belirttiği gibi matba-
anın bu kadar geç gelmesi, insanları okumak-
tan alıkoyması, birtakım bilgilerin çok geç 
farkına varılması önemli tabi. Bilimde de, ede-
biyatta ve sanatta da zorlanıyoruz. Sanat bile 
bugün bir ranta dönüştü. Rant olmayanların 
da kimse yüzüne bakmıyor. Ama ben gençlik 
popülistliği yapmıyorum; ama gençliğe çok 
güveniyorum. Daha önce de bunu söylüyor-
dum. Gezi haklı çıkardı beni diye düşünü-
yorum. Bazen Toktamış Ateş’le konuşurken 
ona söylerdim. 60 döneminden sonra yeni 
kitaplar, yeni şarkılar yeni bir düşünce anlayışı 
kuruldu demiştim. Bizim kuşakta da ger-
çekten çok donanımlı insanlar çıktı. Ama bu 
dönemin gençleri arasında bizim dönemden 
çok daha fazla okuyan, tartışan insan var. Ben 
genç arkadaşlarımdan şunu isterim. Türkiye 
ile çok sınırlı kalmasınlar. Dünyada neler olup 
bittiğini araştırsınlar. 

Özgür Deniz Kaya: Teşekkürler.

şısında olan paralel devlet dedikleri, Cihan 
Haber Ajansı Genel Müdürü gibi cemaatten 
olan grup da vardı. Karşı, Birgün, Evrensel 
gibi sol gazeteler de vardı. Ana akım medya-
dan, Doğan Medya Grubu’ndan sadece Posta 
gazetesinin temsilcisi vardı. Hürriyet, Milliyet, 
Sabah gibi gazete temsilcileri son anda gel-
mediler. Gelselerdi ve o havayı görselerdi çok 
şey değişebilirdi. Orada gördük ki birbirimizi 
eleştirebiliyoruz ve konuşabiliyoruz. Kimse 
birbirine hakaret düzeyinde eleştiriler sunma-
dı. “Medya bir bunalımda ve bu bunalımdan 
nasıl çıkabilir” sorusunun etrafında konuştuk. 
Hatta toplantı bittiğinde, temsilciler bu etkinli-
ğin yeniden düzenlenmesini istediler. Sonba-
harda yeniden bir şansımızı deneyeceğiz.

‘Gençlik susarsa ülke susar’

Özgür Deniz Kaya: Türkiye’de düşünceyi 
ifade özgürlüğü üniversitelerde daha mı 
gelişkin? Uğur Mumcu’nun 
deyişiyle “İnsan sadece 
konuştuklarından değil, 
sustuklarından da sorum-
ludur” bilinciyle hareket 
ediliyor mu? 

Turgay Olcayto: Pek öyle 
olduğunu düşünmüyorum. “Oturun, üniversi-
tede bilim yapın. Size her türlü imkân tanını-
yor. Siyaset size göre değil, niye sesinizi çıka-
rıyorsunuz” diyen akademisyenleri kulağımla 
duydum ve çok üzüldüm. “Genç” konuşacak 
elbette. Bir ülkenin gençliği susarsa, o ülke 
tamamen susmuş demektir. Müziğiyle, şiiriy-
le, şarkılarıyla, heyecanıyla ve yaratıcı gücüyle 
genç dinamizmdir ülkeyi ayakta tutan. Dikkat 
ederseniz, eski usta sinemacılar Türkiye’de 
gençleri çalıştırmaya özen gösterirler. Onlara 
ciddi ciddi danışırlar. Çünkü onların yaratıcılık-
larına ihtiyaçları vardır. Tam tersine konuşan 
bir Türkiye’yi yaratma yolunda akademisyen-
lere çok iş düştüğünü düşünüyorum. Yazarlar, 
çizerler kadar akademisyenlere de iş düşünü-
yor; ama ne yazık ki bu konuda en az konuşan 
yine akademisyenler. Televizyonda konuşuyor-
lar, onlar da incir çekirdeğini doldurmuyor.

Özgür Deniz Kaya: Son olarak, Türkiye’de dü-
şünceyi ifade özgürlüğünün gelişmesi adına 
önerileriniz nelerdir?

Turgay Olcayto: Bu dönemi atlatacağız ve 
ne kadar az hasarlı atlatırsak o kadar iyi. İnsan 
odaklı bir toplum olmak zorundayız. Biz ne 
yazık ki rant odaklı bir ülke olduk. Yalnız bu hü-
kümet değil, gelen hükümetler hep sermaye-
nin hükümeti oldular. Sermayenin sorunlarına 

Gençlik 
susarsa 
ülke susar!
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24 ve 25 Mayıs 2014 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi - Dolapdere’de yapılacak 
olan Düşünce Özgürlüğü için 9. İstanbul Buluşması’nın ana konusu 

Yıl 1995. Ocak ayının 23. Günü. Beşiktaş’taki Devlet Güvenlik Mahkemesinin avlusu çok 
kalabalık. Yaşar Kemal, Alman Der Spiegel dergisine verdiği bir röportajda devletin Kürt 
politikasını, uçaklarımızın köyleri bombalamasını, ormanları yakmasını eleştirdiği için savcıya ifade 
vermeye çağrılmış. Elden ele bir imza metni dolaşıyor: 

‘’Her kim ki düşündüklerinden, söylediklerinden, yazdıklarından dolayı başı belaya girer; 
görüşlerine katılsak da katılmasak da, altına imzamızı atıp suçu(!?)una katılacağız.’’

Kısa sürede imza sayısı 1000’i aşıyor. Hem de ne imzalar!

Sanatçılar, yazarlar, yayıncılar, gazeteciler, hukukçular, akademisyenler, sendikacılar, TV 
yorumcuları, oyuncular, çoğu Türkiye’nin tanıdığı ünlü kişiler.

İçinde Yaşar Kemal’inki de dahil 10 suçlu(!?) yazının bulunduğu ‘’Düşünceye Özgürlük’’ adlı bir 
kitap, 1040 yayıncının adlarını taşıyarak basılıyor ve gene tanınmış kişilerden oluşan bir heyet, bu 
kitabı DGM savcısına götürerek kendilerini ihbar ediyor, haklarında dava açılmasını istiyor. Savcı 
doğal olarak şaşkın: ‘’İyi de ben bu kişilere nasıl ulaşıp ifadelerini alacağım?’’

Şanar Yurdatapan - Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim

Yazarlar savcı kapısında ifade kuyruğunda (1995)
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‘’Birinci’’ demedik, zira bir daha tekrar etmek 
aklımızdan geçmiyordu. Oysa bu yıl (2014) 
dokuzuncusunu yapacağız. http://www.
antenna-tr.org/sites.aspx?SiteID=52

Sivil itaatsizlik zinciri ise devam ediyordu. 
Davaları çabuk sonuçlandırabilmek için 
artık düşünce suçlarının her biri için ayrı bir 
broşürcük hazırlıyorduk. Bunlara  en çok 5 
kişi yayıncı oluyor, kendimizi savcıya ihbar 
etmemiz üzerine çok sayıda dava açılıyordu. 
Bu işten bunalan Devlet, kurtulmak için 
hileye başvurdu. Bir cümlelik bir yasa ile, 
basın yoluyla işlenmiş tüm suçlar 3 yıl için 
ertelendi. Bu,  5 yıl sonra en başa dönmek 
anlamına geliyordu. 

Biz de o zamana kadar yayınladığımız 
50’ye yakın kitapçığın içindeki tüm suçlu 
yazıları bir kitapta topladık ve aynı suçları 
bir daha işleyip gene savcının yolunu tuttuk.  
Kitaptaki yazıların farklılığı nedeniyle dört 
ayrı mahkemede (DGM, Ağırceza, Asliye 
Ceza ve Genelkurmay Askeri Mahkemesi) 
dört ayrı dava açıldı. Kitaba adını yayıncı 
olarak yazdıranlar ise hayli farklı bir resim 
çiziyordu: DİSK, KESK ve HAK-İŞ Genel 
Başkanları(Vahdettin Karabay, Siyami Erdem, 
Salim Uslu), İHD, Mazlumder ve TİHV 
Başkanları (Hüsnü Öndül, Yılmaz Ensaroğlu 
ve Yavuz Önen ki ynı zamanda TMMOB 
Başkanıydı), T. Yazarlar Sendikası ve T. Yazarlar 
Bireliği Birliği başkanları(Cengiz Bektaş ve 
Atilla Maraş),  yayıncı Erdal Öz, radyocu 
Ömer Madra, gazeteci Etyen Mahcupyan, 
Prof. Ali Nesin ve Lale Mansur, Şanar 
Yurdatapan, Zuhal Olcay gibi sanatçılardan 
oluşan 15 sanık.

Davaların en ilginç yanı savcıların beraat 
istemeleri  sanıkların buna itiraz etmeleriydi. 
Gerekçe: ‘’Mevcut yasalar –en başta da o 
zamanki TCK’nun 162. Maddesi- durdukça bizi 
beraat ettiremezsiniz.’’  Mahkemeler ise ne 
onları mahkum ediyor ne de isteklerini kabul 
edip bu maddeyi Anayasa’ya aykırılık iddiası 
ile  ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine 
göndermeye yanaşıyordu. Böyle komik bir 
durumdu işte, avcı kaçıyor, tavşan kovalıyor.

Bu sivil itaatsizlik eylemleri boyunca, suç 
sayılan görüşlerin tekrar yayınlandığı 15 kitap, 
50’den fazla kitapçık yayınlandı. Toplam olarak 
80.000’e yakın kişi, toplam olarak 300 kadar 
düşünce suçlusu(!?)nun suçlarına katıldı, 
kendini yargılattı. Sadece 2001’de yayınlanan 

O da dert mi?

Sanıklar kendi ayaklarıyla tıpış tıpış geliyor 
ifade vermeye. Savcının kapısında kuyruklar... 
Bir gün yazarlar bir başka gün gazeteciler, 
profesörler, sanatçılar...

99 sanıklı ilk dava açılıyor, bunu daha sonra 
ifade veren 86 kişi izliyor, toplam olarak 
185 sanıklı dev bir dava. İlk duruşmada 
sanık kafesindeki adlardan bir bölümü: 
Gazeteci Ahmet Altan, Yayıncı Erdal Öz, 
hukukçu Ali Rıza Dizdar, Yazar Orhan Pamuk, 
akademisyenler Prof. Toktamış Ateş, Prof. 
Bülent Tanör, gazeteci Can Dündar, sanatçılar 
Lale Mansur, Zuhal Olcay, Müjdat Gezen, 
Cenk Koray, iş adamı Ömer Çavuşoğlu... 
Kendisine sıra gelen herkes aynı şeyi 
tekrarlıyor: ‘’Bu kitaba bilerek ve isteyerek 
yayıncı oldum. Verilecek cezayı çekmeye 
hazırım’’ ...

O günlerde kameralar mahkeme salonlarına 
girebildiği için duruşmalar da Anayasa’da 
yazılan şeffaflıktan nasibini alabiliyordu. Ama 
ezber bozan bu davranışa karşı ne yapacağını 
şaşıran yargı, çareyi işi uzatmakta buldu. Bu 
arada hoş bir sürpriz de Uluslararası Yazarlar 
Birliği PEN’den geldi. Aralarında -o zaman 
hayatta olan- Arthur Miller, Harold Pinter 
ve Susan Sontag’ın da bulunduğu 99 yazar 
ve yayıncının imzalarını taşıyan  bir destek 
mesajı, ilk celseye yetişti. 

Hemen kitabın bir yavru nüshasını yapıp 
savcılığa teslim ettik. Ne var ki savcı, bu 
kişileri çağırıp ifade alamayacağı için sadece 
Şanar Yurdatapan hakkında dava açtı. Bunun 
üzerine, aralarında farklı ülkelerden yazarların, 
yayıncıların ve PEN başkanlarının ve 
gözlemcilerin bulunduğu 22 kişilik bir heyet, 
10 – 12 Mart 1997 tarihlerinde, DGM’ye 
gidip kendilerini savcıya ihbar etmek üzere 
İstanbul’a geldi. İşin şekli hayli değişmişti. 

Bunca yazar ve PEN başkanı gelince, 
Türkiye Yazarlar Sendikası özel bir toplantıda 
onları yazarlarımızla buluşturdu. Yücel 
Sayman’ın başkanı olduğu İstanbul Barosu, 
konuklar için özel bir toplantı düzenledi. 
İstanbul Üniversitesi öğrenci ve öğretim 
üyeleri de üniversite bahçesinde bir şenlik 
düzenledi. Ancak polis engellemeye kalkınca 
çatışmanın eşiğinden dönüldü. Üç gün süren 
bu etkinliklere Düşünce Özgürlüğü için 
İstanbul Buluşması (Gathering in Istanbul 
for Freedom of Expression) adını taktık. 

Kapak Konusu
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seda çıkmadı tabii. Ahmet Şık bir süre sonra 
tahliye edildi.

Evet, sivil itaatsizlik bu yöntemle artık devam 
etmiyor, ama bu vesile ile başlayan Düşünce 
Özgürlüğü için İstanbul Buluşmaları farklı 
nedenlerle 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 
2010 ve 2012 yıllarında tekrarlandı, artık her iki 
yılda bir, Bilgi Üniversitesiyle işbirliği halinde 
yapılıyor. Bu yıl 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde 
yapılacak 9. Buluşmanın ana teması ise 
‘’Şeffaflık’’.

Toplantının ilk günü, Af Örgütü, İnsan Hakları 
İzleme Örgütü, PEN Yazarlar Birliği, Yayıncılar 
Birliği, 19. Madde gibi uluslararası kurum 
temsilcilerinin açılış konuşmalarından sonra 
Türkiye’de şeffaflık konusunda paneller ve 
tanıklıklar izlenecek. İkinci gün ise uluslararası 
paneller var. Son panelde Skype aracılığıyla 
Prof. Noam Chomsky de bizimle olacak. 
Kapanışta ise bir sürpriz var: Prof Chomsky 
yeni hazırladığımız Düşünce Suçları Müzesi’ni 
açacak ve ilk gezen olacak. Internetteki bu 
müzeyi onunla birlikte biz de projeksiyon 
perdesinde gezeceğiz. Bilgi Üniversitesi 
Dolapdere’de yapılacak toplantı herkese 
açık, bekleriz. Şimdilik müzenin fotoğrafına 
bakmakla yetinelim. Şöyle bir şey işte:

 

Düşünceye Özgürlük 2001 adlı kitapta, 77.623 
kişi, üç parti lideri (Necmettin Erbakan, Hasan 
Celal Güzel, Murat Bozlak) ve sembol haline 
gelmiş iki düşünce suçlusunun (Akın Birdal 
ile Eşber Yağmurdereli) suçlarına katıldı. 
İstanbul eski Belediye Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, -tekrar baskılar nedeniyle- suçuna 5 
kez katıldığımız ve adına yargılandığımız kişi 
oldu. 2002 yılında, bir kitabının yayıncısının 
yargılanması üstüne davet ettiğimiz Prof. 
Noam Chomsky İstanbul DGM’ye gelerek 
yayıncısını değil, kendisini yargılamalarını 
isteyince dava 15 dakikada beraatle 
sonuçlandı.

Ancak, sivil itaatsizlik yoluyla yasaları 
düzeltme şansı, yargının mızıkçı ve keyfi 
tutumu sonucu olanaksız hale geldi. Savcılar 
göz göre göre dava açmıyor (1996’da, Hrant 
Dink’in Yargıtayca onaylanmış ve kesinleşmiş 
suçunu tekrarlamamıza rağmen), itiraz 
ettiğimiz mahkeme ve HSYK da savcıların bu 
işlemini normal sayıyordu. En son tekrarımız, 
Ahmet Şık’ın 2011’de daha basılmadan 
toplatılan ve savcının ‘’Bu metni elinde 
bulundurulanların da suçlu sayılacağını 
açıkladığı ‘’İmamın Ordusu’’ adlı kitabı 
için tekrarlandı. Metni elde eden herkes 
İnternetten yayınlamaya başladı. Savcıdan ses 



Seçim Gündemi



40

Kapak Konusu

raporuna göre Türkiye’de bu anlamda çok 
büyük bir sıkıntı var. Bu sorunu her gün, her 
gazeteci kendi hayatında yaşıyor. İnsanlık 
onuruna, kişiliklerine yönelik de ciddi bir 
sıkıntı var. Bu ortamın içinde yaşamayı tabi ki 
kimse tercih etmez; ama mecbur kalınıyor. 
Buna boyun eğmemek gerekiyor. Türkiye’de 
örgütlülük bu konuda henüz işe yarar düzeyde 
değil. Bana kalırsa, ifade özgürlüğünün 
sorunlu olmasının temelinde yatan şey, hangi 
iktidar olursa olsun, basın özgürlüğünden ya 
da ifade özgürlüğünden hoşlanmamasıdır.

Özgür Deniz Kaya: Uluslararası Sınır 
Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RFS) 
tarafından yayınlanan yıllık rapora göre 
Türkiye bu yıl Dünya Basın Özgürlüğü 
sıralamasında 180 ülke arasında 154. 
sırada yer aldı. Türkiye, yine bu rapora 
göre 10 yılda 56 sıra geriledi. Bu rakamlara 
göre, Türkiye’de basın özgürlüğü var 
diyebilir miyiz?

Utku Zırığ: Türkiye’de basın özgürlüğü 
olduğunu söylersek çok büyük bir yanlış 
yapmış oluruz. Birçok uluslararası kuruluşun 

Sayfalarımızda medya-sermaye-iktidar ilişkilerine 

“basın özgürlüğü ve şeffaflık” bağlamında pek çok defa yer verdik. 

Bu sayımızda da basın ve ifade özgürlüğü ilişkisini, 

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul şubesi yöneticisi, 

sosyal bilimci ve gazeteci Utku Zırığ ile konuştuk.

Röportaj: Özgür Deniz Kaya
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Ö.K.: Sendikanın nasıl bir işlevi var, örnek 
verebilir misiniz?

UZ.: Türkiye’de pek çok medya kurumu aynı 
zamanda enerji sektöründedir. Örneğin,  
hidroelektrik santrallerine (HES) karşı 
toplumda çoğu zaman kuvvetli sesler 
yükseliyor. Bir patronun HES yatırımı 
varsa, o medya kuruluşunda HES’lere karşı 
tepki gösteren halkın görüşlerinin ortaya 
dökülebilmesi o kadar da kolay olmayabilir. 
Medya sahipliği sıkıntılı olsa bile patronajla, 
çalışan gazeteci arasındaki köprü ve ilişkileri 
düzenleme görevi sendikanındır. Eğer ki 
bir kurumda sendikalı oranı yüksekse, 
sendikalı sayısı çoksa sendika bir muhatap 
olarak patronun karşısına dikilebilir. Örneğin 
patronajın başka sektörlerdeki işlerini sıkıntıya 
sokan bir gazeteciyle bağlarını koparması bu 
kadar kolay olamaz. 

Ö.K.: Günümüzde iktidarın “sansür” 
uygulamalarından daha çok,  gazetecinin 
kendisine uyguladığı “otosansürün” 
varlığı daha  mı etkili?

U.Z.: Bu bir otosansür demek 
meslektaşlarımıza ağır olur; ama eminim ki 
bunu otosansür şeklinde yapan da vardır. 
“Bizim patronun bankasını kötülemeyelim” 
diyen gazeteci de vardır. Ama bu gazetecinin 
bunu neden söylediğini araştırmak lazım. 
Çünkü işinin devamlılığı olmayan bir sektör 
bu. İnsanlar işten atılma baskısıyla karşı 
karşıyalar. Bunu bırakın Türkiye’de bir kurumla 
çatışarak işten ayrılmak, başka kurumlarda 
iş bulmanıza engel oluyor. Bir işçi olarak 
gazeteci de asgari gelirlerini sağlamak 
zorundadır. O yüzden ters düşmemek çoğu 
zaman hayırlarına oluyor. Bunun otosansür 
ve sansür arasında başka bir ifadesi olması 
lazım. Aslında içinde bulunduğumuz mevcut 
üretim biçiminden kaynaklı bir sıkıntı söz 
konusu. Bunu Soma’da da yaşadık. Birçok 
madenci “siz buradan gideceksiniz, ben 
yine madene ineceğim. Benim tek şansım 
madencilik” düşüncesiyle medyaya 
konuşmak istemedi. Bir gazeteci için de aynı 
durum geçerli aslında. 

Ö.K.: Gazeteciler, düşüncelerini ifade ederken 
ne gibi engellerle karşı karşıya kalıyor? 

U.Z.: Türkiye’de basının, medyanın ve 
gazetecinin kendisini ifade etmesinin önünde 
ciddi engeller var. Bir tanesi Türkiye’deki 
basının sermaye yapısı. Örneğin, dünyanın 
birçok ülkesindeki büyük haber kanallarına 
baktığımızda ya devlet kurumu olarak ya 
da bağımsız kurumlar olarak varlar. Evet 
patronları var; ancak bu patronlar parasını 
sadece medyadan kazanıyor. Türkiye’de 
kâr edebilen, parasını medyadan kazanan 
sadece birkaç kurum var. Örneğin, Hürriyet 
gazetesi kârını açıklayan yegâne kurumlardan 
bir tanesi. Diğer kurumların hiçbiri kârını 
açıklamıyor. Bu böyle olduğunda da “reklam 
geliriyle” var olması gereken kurumlar başka 
finansman kaynaklarına gidiyor. O zaman 
bir havuz medyasını konuşuyor oluyoruz. 
Partilerin ya da hükümetlerin medyasını 
konuşmaya başlıyoruz. Medya sahipliğinin bu 
anlamda bir sıkıntı yarattığını söylemek lazım.

Ö.K.: Sendikalaşma, gazetecilerin ifade 
özgürlüğü açısından bir zorunluluk mu?

U.Z.: Sendika insanların bir arada olması için, 
birlikte hareket etmesi için bir araçtır; ancak 
bir şart değildir. Türkiye’deki ve dünyadaki 
yasal mevzuata baktığınızda herhangi 
bir iş kolunda çalışan insanların bir araya 
gelebilmesi yalnızca sendikayla sağlanabiliyor. 
Elbette dernek, cemiyet gibi kurumlar da 
var. Ancak sendika, patronajla karşı karşıya 
gelme noktasında yasal güce de sahiptir. 
Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde 
toplu iş sözleşmesi yapabilme hakkı bir tek 
sendikalara verilmiştir. Toplu iş sözleşmesi 
ya da çalışanların patronajla arasındaki ilişkiyi 
düzenleme görevinin verildiği bir kurum 
olarak sendika önemlidir. 

Ö.K.: Öyleyse “medya alanında örgütlü 
olmak, ifade özgürlüğüne güç katar” 
diyebilir miyiz?

U.Z.: Şüphesiz; ama kayıtsız şartsız değil. 
Yani örgütlülük ifade özgürlüğünün önünde 
bir engele de yol açabilir. Örneğin Anadolu 
Ajansı’nda var olan Medya-İş sendikasının 
örgütlenme önünde bir engel taşıdığını 
söyleyebiliriz.

İnsanlar işten atılma baskısıyla 
karşı karşıyalar. Bunu bırakın 
Türkiye’de bir kurumla çatışarak 
işten ayrılmak, başka kurumlarda iş 
bulmanıza engel oluyor.Sendika insanların bir arada olması 

için, birlikte hareket etmesi için bir 
araçtır; ancak bir şart değildir. 
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Ö.K.: Eklemek istediğiniz başka bir konu 
var mı?

U.Z.: Sendika tek çareymiş gibi düşünemeyiz. 
İnsanların ne şartlarda yaşadığı önemlidir. 
Çünkü insanların ne düşündüğünü, fikirlerini 
yaşadığı toplumun şartları belirler. Bu 
sadece habercinin değil, haber kaynağının 
da sorunudur. Örneğin Soma’daki felaketin 
neden ve nasıl yaşandığını herkes biliyor; 
herkes bunun bir kaza değil, iş cinayeti 
olduğunu anlatıyor. Ancak 20 mühendisten 
hiçbiri, nedenini adı gibi bildiği hâlde açıklama 
yapamıyor. Dolayısıyla ifade özgürlüğü 
sadece basının değil, toplumun da bir 
problemi aslında. 100 kişi müfettişlerin 
denetim yapmadığını iddia ediyor, artık 
doğrulanmış olan bir şey bu. Ancak bir kişi 
çıkıp televizyonun karşısında ismini vererek 
konuşma yapamıyor. Bu, ifade özgürlüğünün 
ülkemizde tümüyle ortadan kalktığını 
gösteriyor. Bu durum sadece bir iktidarı 
suçlayarak düzelmez. İfade özgürlüğünün 
olmaması, patron-işçi ilişkisindeki sıkıntıların 
göstergesidir. Arkadaşlarına yardım eden 
maden işçilerini gözlemlediğimizde, onların 
oldukça cesur olduklarını söyleyebiliriz. Dışarı 
çıktıklarında medyaya konuşmamalarının 
tek bir sebebi yok. Dışarı çıktıklarında 
ödenmemiş kredi taksitlerini, çocuklarının 
okul paralarını düşünüyorlar. Bunların hepsi 
birden düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.

TGS yöneticisi, sosyal bilimci ve gazeteci 
Utku Zırığ’a zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz. 

 

Ö.K.: Haber dediğimiz süreç muhabirlerin 
editoryal bağımsızlığının bir ürünü değil 
mi?

U.Z.: Muhabir arkadaşlar haberini yapıyor; 
ancak örneğin reklam nedeniyle sayfa 
sekreteri o haberi koymuyor. THY grevinde 
ve Gezi’de yaşandı bu durum. Sahadaki 
muhabir haberini yapar, gönderir. İçerideki 
editör, yazı işleri müdürü, genel yayın 
koordinatörü haberin baskıya ya da yayına 
girip girmeyeceğine karar verir. 

Ö.K.: Türkiye’deki sendikaların en büyük 
sorunu sizce nedir? Bu sorunu çözmek için 
siz ne yapıyorsunuz?

U.Z.: Bugün sadece sendikayı var etmek, 
toplu iş sözleşmesinden gelir elde etmek 
için örgütlenmek, sendika bürokrasisinin en 
büyük sorunudur. Biz çalışanların taleplerini 
dinlemeye çalışıyoruz. Toplu iş sözleşmesi 
yapmak üzere olduğumuz kurumlar var. Bu 
kurumlarda sendika üyeleriyle toplanıyor, 
taleplerimizi onlarla şekillendirmeye 
çalışıyoruz.

Ö.K: İktidarlar neden ifade özgürlüğüne 
karşı tutum alıyor?

U.Z.: Bunun iktidarın şekilleniş biçimiyle ilgisi 
var bence. Bir hiyerarşik düzen üzerinden 
şekillendiği için, örneğin monarşide başka, 
“çoğulcu demokrasi” denilen sistemlerde 
başka bir biçim alır. Ama bir hiyerarşi 
iktidarın doğası gereği her zaman vardır. 
İktidar, bir fikrin temelinde oluştuğu için 
o fikrin sürdürülmesi temel hedeftir. Bu 
mevcudiyete her zaman bir saldırı olacaktır. 
Bu saldırılardan korunmanın temel yöntemi 
de kendi fikrinin iktidarda kalabilmesi için 
fikirlerin manipülasyonundan kaçınmamaktır. 
Fikir manipülasyonu her şekilde olacaktır. 
Tüm iktidarlar bir şeyi iyi yaptığını söyleyecek, 
karşı çıkanlardan doğal olarak rahatsız 
olacaktır. Bu rahatsızlık “medeni bir şekilde” 
çözümlenebilir. İktidarlarla karşı karşıya 
olursak eğer, bu çözümlenebilir. Bir iktidar 
“ben bunu doğru yaptım” diyorsa, bu doğru 
olabilir. Ama bu argümanlar, “ülkemizin 
bütünlüğüne dış güçler saldırıyor, o yüzden 
ben böyle yapıyorum” olamaz örneğin. Eğer 
oluyorsa burada bir sorun vardır.

Çitlenbik Sok. No: 12 Yıldız Mah. 
Beşiktaş 34349 İstanbul / TÜRKİYE
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sorunudur. 

Sendika tek çareymiş gibi 
düşünemeyiz. İnsanların ne 
şartlarda yaşadığı önemlidir. 
Çünkü insanların ne düşündüğünü, 
fikirlerini yaşadığı toplumun şartları 
belirler. 
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inceliyorlar. Eğitim programının ardından 
öğrencilerden kendi topluluklarında 
yolsuzluk karşıtı etkinlikler düzenlemeleri  
de bekleniyor.

Yaz kampları bu programın en önemli 
parçalarından biri. Yıllık dürüstlük 
kampı,çeşitli sektörlerdeki yolsuzluk 
vakalarının  incelendiği dersleri ve  
öğrencilerin yolsuzluk hakkındaki 
tecrübelerini ve mücadele etmek için 
planlarını paylaştıkları etkinlikleri bir araya 
getiriyor.

Üniversitelerde kurulan Öğrenci Dürüstlük 
Birlikleri (ÖDB) daha fazla gönüllüye 
ulaşmak ve dürüstlük destekleyici 
programı genişletmek üzere bir temel 
oluşturuyor. 2013 yılının sonunda 33 ÖDB 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Çin 
ülke kolu, Integrity Action’ın (Dürüstlük 
Hareketi) desteğiyle, dürüstlük ve şeffaflık 
konularında farkındalık yaratmak için 
tasarlanmış çeşitli aktivitelerin yer 
alacağı, yolsuzluğa karşı öğrenci odaklı bir 
hareket başlatıyor. İlk öğrenci dürüstlük 
etkinliği, 22 üniversite ve 19.000’den 
fazla öğrencinin katılımıyla,  Aralık 
2011’de Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde 
gerçekleştirilmişti. 

2013 yılına geldiğimizde Uluslararası 
Şeffaflık Örgütü Çin ülke kolu ve Integrity 
Action (Dürüstlük Hareketi) tarafından 
organize edilen Yolsuzlukla Mücadele 
Günü etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 
19 şehirden toplam 100.000 öğrenciye 
kadar yükseldi.

“YOLSUZLUK KÜLTÜRÜ” İLE SAVAŞ İÇİN 
“DÜRÜSTLÜK KÜLTÜRÜ” YARATMAK

Programın 3 temel alana yayılan amacı; 
bir “dürüstlük kültürü” geliştirmek, bugün 
toplumsal kabul tarafından beslenen 
yolsuzluk kültürü ile savaşmak için gelecek 
neslin toplumsal tutum ve davranışlarını 
değiştirmektir. 2010-2011 yıllarında Çin’de 
yolsuzluk algısı araştırmasına katılan 
kişilerin yarısından fazlasının yolsuzlukla 
mücadele edeceğini belirtmesi bu konuda 
gelişme kaydedildiğini gösteriyor.

Dürüstlük programının bir parçası olarak 
öğrenciler yolsuzluğun gerçek maliyetini 
öğrenirken aynı zamanda toplumda 
nasıl değişimin elçisi olabileceklerini 
de görüyorlar. Öğrenciler aynı 
zamanda, yalnızca açıkça rüşvet isteme 
vakalarını değil; büyük yolsuzluklardan 
çıkar çatışmaları gibi daha karmaşık 
süreçleri de içeren yolsuzluk vakalarını 

bulunurken hedef 2014 yılının sonunda 40 
birliğe ulaşmak!

KALICI BİR ETKİ YARATMAK

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Çin ülke 
kolu ve yolsuzlukla mücadelede yer alan 
öğrenciler, küçük dirençlerin bir kartopu 
etkisiyle değişimi sağlayabileceğine 
inanıyor.

“Mezuniyetimin ardından, yolsuzluk karşıtı mesajlarımı 
ve dürüstlük fikirlerimi öğrencilerime aktarabileceğim 
bir lisede politika öğretmeni olmak istiyorum.”

(Liu Hetao, Dürüstlük Elçisi, Nantong Universitesi)

“Farklı üniversitelerden öğrenciler birbirlerini tanıma 
ve genç dürüstlük liderleri olarak ne yaptıkları ve ne 
yapmayı planladıkları hakkında iletişim kurma fırsatı 
yakaladı. Tüm bu bilgi birikimi, kendi gelişimimin ve 
dürüstlük birliğimizin gelişimi için faydalı bir kaynak ve 
referans haline geldi.”

(Yangkai, Öğrenci, Hunan Universitesi)

Yolsuzlukla Mücadele İyi Örnekler

ÇİN’İN LİDER ADAYLARI 
YOLSUZLUĞA KARŞI 
HAREKETE GEÇİYOR

Hazırlayan: Seray Yüksel
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tüm raporlara eklenecek bir ‘yasama kapsa-
ma alanı’ yayınlayacağımızaa söz veriyoruz.

2. Avrupa Birliği, kamu harcamalarında daha 
fazla dürüstlük ve şeffaflık teşviğinde bulu-
nacaktır. Avrupa Birliği, AB fonlarındaki tüm 
bilgiyi vatandaşların kolayca ulaşabileceği ve 
kullanabileceği şekilde, açık bilgi ilkelerine 
uyum sağlayarak, yayınlamayı garanti edecek-
tir. AB kamu ihalesi kuralları, açık sözleşme 
ilkelerini hesaba katacak ve çıkar çatışmaları 
ile mücadele etmek için etkili yöntemler kul-
lanacaktır. Bu kurallar, Avrupa Birliği kurum-
larının ve ulusal kurumların harcamalarında 
uygulanacaktır.

3. Avrupa Birliği, kamu ile özel ve kâr amacı 
gütmeyen sektörlerde ihbarda bulunan kişile-
re etkili koruma sağlayacak girişim ve mevzu-
atların hazırlanmasını teşvik edecektir.

Avrupa Parlamentosu seçimleri, Avrupa 
Birliği (AB) üyesi 28 ülkede 22-25 Mayıs 2014 
tarihleri arasında düzenlendi. Avrupa Parla-
mentosu’nun yeni yasama organı üyelerinin 
belirlendiği seçimler beraberinde çeşitli 
yenilikleri de getirdi. Lizbon Antlaşması’nın 
yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez; değişen 
koltuk sayısı doğrultusunda her ülkede ayrı 
ayrı seçimler yapıldı ve başkan seçiminde par-
lamentoda eskiden olduğu gibi salt çoğunluk 
değil mutlak çoğunluk arandı.

2013 Yolsuzlukla Mücadele Raporu

Yeni oluşan Avrupa Parlamentosu (AP) üye-
lerinin gelecek 5 senelik yasama döneminde 
çözmeye çalışacakları mevcut sorunların 
başında ise 2013 Yolsuzlukla Mücadele  Ra-
poru’ndaki verilere göre , “yolsuzluk” geliyor. 
Avrupa Birliği tarafından Avrupa Birliği üyesi 
28 ülke çapında hazırlanan bu rapor, yolsuzlu-
ğun birlik çapında  büyük bir problem olduğu-
nu ve bu konuda acilen harekete geçilmesi 
gerektiğini ortaya koyuyor.

Yolsuzlukla Mücadele Taahhütü

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday-
lar; yönetimleri boyunca AB kurumlarında, 
politikalarında ve yasalarında yolsuzlukla 
savaşmayı, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve 
dürüstlüğü teşvik edeceği sözünü verdiler. 
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün de öncülük 
ettiği sivil toplum örgütleri, parlamenterlerin 
taahhütnameyi imazalamaları için savunu-
culuk faaliyetlerinde bulundular. Sivil toplum 
ve diğer bileşenlerle iş birliği içinde çalışma 
sözünü de veren parlamenterler taahhütna-
mede, özellikle ulaşılması gereken  amaçlarını 
şöyle sıralıyor: 

1. AB kurumlarının yönetimi ve yasa yapma 
süreçleri, en yüksek standartları belirleyen, 
global bir şeffaflık, hesap verebilirlik ve dü-
rüstlük modeli olacaktır. Avrupa Parlamentosu 
üyeleri için iş etiği belgesini ve ruhunu sürdür-
meye ve hazırlamaktan sorumlu olduğumuz 

AB Köşesi

Avrupa Parlamentosu 
Seçimleri ve Adaylar 
için Şeffaflık İlkeleri

Hazırlayan: Hilal IŞIK - Seray Yüksel
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zorunluluğu getirmiştir. Yine de, Avrupa Birliği 
vatandaşlarının Avrupa Parlamentosu üyeleri-
ne güvenini zedeleyen zayıflıklar  mevcuttur.   

Avrupa Parlamentosu Üyeleri; bekleme süre-
si, ikincil istihdam yasağı ve ödeme ihlalleri 
için güçlü yaptırımları da kapsayacak şekilde, 
mümkün olan en iyi durumda parlamenter 
dürüstlük ve açıklık  için çaba göstermelidir. 

Ayrıca Avrupa Parlamentosu Üyeleri, mevzua-
tın ilgili bileşenlerini göz önünde bulundurarak 
paydaşlardan elde edilen geçerli bilgilerle 
detaylandırılmış bir ‘yasama kapsama alanı’nı  
gönüllü olarak yayınlamalıdır. 

AB Parlamentosu İş Etiği Belgesi

Parlamentolar demokrasinin temel taşlarıdır. 
Bir parlamentonun düzgün bir şekilde işleye-
bilmesi için vatandaşlarının çıkarlarını temsil 
etmesi ve bu temsiliyeti yerine getirebilmek 
için geniş çaplı bir güven arz etmesi büyük 
önem taşımaktadır. 

Son Eurobarometer araştırması, AB vatandaş-
larının %70’inin kurumlarda yolsuzluk yapıldı-
ğını düşündüğünü ortaya koymuştur.  Tüm bu 
sebeplerle 2011 yılında Avrupa Parlamentosu, 
Avrupa Parlamentosu üyelerini kapsayan 
yasal ve kabul edilebilir davranışları içeren İş 
Etiği  belgesini kabul etti. 

İş Etiği belgesi, Avrupa Parlamentosu üyele-
rinin lobici faaliyetlerini engelleyerek üyelere 
mali kazançlarını detaylı bir şekilde açıklama 

AB Köşesi
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NAZIM HİKMET 
ŞİİRLERİ

Nazım hikmet 6 Mayıs 
1931’de ‘bir zümrenin 
başka zümreler 
üzerinde hâkimiyetini 
temin etmek gayesiyle 
halkı suça teşvik ettiği’ 
iddiasıyla mahkemeye 
sevk edildi.

RIFAT ILGAZ - SINIF

“Sınıf” sözcüğünün 
kitabın adı olarak 
seçilmesi ve kapak 
renginin de kırmızı 
olması üzerine kitap 
yasaklanmış ve Ilgaz 6 
aya mahkum edilmiştir.

SABAHATTİN ALİ – 
SIRÇA KÖŞK

Sırça Köşk devlete 
bir başkaldırış olduğu 
iddiasıyla 1947’de 
yayından kaldırıldı.

ADALET AĞAOĞLU 
– FİKRİMİN İNCE 
GÜLÜ

Hakkında ‘askeri 
kuvvetleri tahkir 
ve tezyif (küçük 
düşürmek)’ 
suçlamasıyla dava 
açılan roman 1981 
yılında toplatıldı ve 
suçlamalar iki yıl sonra 
düşürüldü.

HENRY MİLLER - 
OĞLAK DÖNENCESİ

1985 yılında 
müstehcen bulunduğu 
için toplatılan kitap 
Amerika’da da 1960’a 
kadar yasaklı kalmıştır.

NİHAT BEHRAM – 
DARAĞACINDA ÜÇ 
FİDAN

Deniz Gezmiş, Hüseyin 
İnan ve Yusuf Arslan’ın 
yakalanma ve idam 
süreçlerinin anlatıldığı 
kitap 22 yıllık sansürün 
ardından 1998’de 
yeniden basıldı.

YAŞAR MİRAÇ 
– TRABZONLU 
DELİKANLI

1980 darbesi sonrası 
kitapları yasaklanmış 
şairler arasında 
yer alan Miraç’ın 
kitaplarına uygulanan 
yasak tam yedi yıl 
sürdü.

PINAR KÜR – 
BİTMEYEN AŞK

Halkın ar duygularını 
incittiği gerekçesiyle 
1985’te toplatıldı.

GEORGES POLITZER 
– FELSEFENİN 
TEMEL İLKELERİ

Politzer’in bu kitabı 
1980 darbesi sonrası 
yasaklanan ilk kitap 
olma özelliğini taşıyor.

SAİT FAİK
MEDAR-I MAİŞET 
MOTORU

Kitapta 
kahramanlardan 
biri eski bir asker 
kaputu giymektedir ve 
sıkıyönetim askerin 
eski bir asker kaputu 
giyemeyeceğine 
hükmettiğinden kitap 
1944’te sıkıyönetim 
mahkemelerince 
toplatılır.

ATİLLA İLHAN- 
BÖYLE BİR SEVMEK

12 Eylül darbesinin 
yasaklarından 
kaçamayan bir diğer 
eser de Atiila İhan’ın 
Böyle bir sevmek adlı 
şiir kitabı.

MAHMUT MAKAL 
BİZİM KÖY

‘Anadolu köylerinin 
ekonomik ve sosyal 
yapısını kötü 
göstererek komünizm 
propagandası yaptığı’ 
gerekçesiyle 1949 
yılında tutuklanan 
yazarın kitabı da 
toplatıldı.
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RENGAHENT 
CAN YÜCEL

1980’de müstehcenlik 
suçlamasıyla 
toplatılmıştır.

CENGİZ KAPMAZ- 
ÖCALAN’IN İMRALI 
GÜNLERİ

“Toplatma ve satış 
yasağı kararı” üzerine 
el konan kitap 
toplatıldı, yayıncı ve 
yazarı hakkında henüz 
bir dava açılmamış 
olmasına rağmen kitap 
piyasadan tamamen 
çekildi.

ELİF ŞAFAK 
BABA VE PİÇ

Elif Şafak’ın Baba ve 
Piç romanı da ‘Türk 
milletini soykırımcı 
olarak göstermek, 
Türklüğü aşağılamak’ 
suçlamasıyla 
hakkında dava açılmış 
kitaplardan biri.

HAKKINDA SADECE 
SORUŞTURMA 
AÇILAN KİTAPLAR

ADOLF HİTLER - 
KAVGAM

Almanların üstün ırk 
olduğunun vurgulandığı 
ve Yahudi karşıtı 
görüşlerin yer aldığı 
kitabın yayımlanması 
ve satışı Almanya´da 
ve Fransa’da İkinci 
Dünya Savaşı´ndan 
beri yasak. 
Türkiye´de yayımlanıp 
satılması ise Alman 
mahkemelerinin 
girişimiyle 2007`de 
yasaklandı.

KARL MARX
DAS KAPİTAL

1867 tarihli kitap 
Türkiye’de uzun 
süre yasaklı kalan 
ve sakıncalı görülen 
kitapların başında gelir.

NEDİM GÜRSEL 
ALLAH’IN KIZLARI

‘Halkın sosyal sınıf, 
ırk, din, mezhep veya 
bölge bakımından 
farklı özelliklere sahip 
bir kesimini, diğer 
bir kesimi aleyhine 
kin ve düşmanlığa 
alenen tahrik’ 
suçlamasıyla hakkında 
soruşturma başlatıldı 
ve süreç takipsizlik ile 
sonuçlandı.AHMET ALTAN – 

SUDAKİ İZ

Basıldığı yıl 
müstehcenlik 
gerekeçesi ile 
toplatılan kitaplardan 
bir diğeri de Sudaki İz.

AZİZ NESİN 
AZİZNAME

1948 tarihli taşlama 
türündeki kitap 
27 Aralık 1948’de 
Bakanlar Kurulu kararı 
ile toplatıldı. Sonraki 
yıllarda aklanıp 
Türkiye’de 12 baskı 
yapan, defalarca 
sahneye uyarlanan 
kitabın 2001 yılında 
hala yurtdışına 
çıkartılması yasağı 
kalkmamıştı.

ÇETİN ALTAN 
BİR AVUÇ GÖKYÜZÜ

Roman 1974 tarihinde 
müstehcenlik iddiasıyla 
yasaklandığında 
yurt dışında 9 dile 
çevrilmişti.

AHMET ŞIK 
İMAMIN ORDUSU

Gazeteci Ahmet Şık 
Mart 2011’de Erge-
nekon soruşturması 
kapsamında tutuklanın-
ca henüz basılmamış 
kitabına da el kondu. 
Kitap sanal ortamda 
“Dokunan Yanar” 
adıyla yayıma verildi. 
Kitabın internette 
yayımlanması üzerine 
Basın Savcılığı incele-
me başlattı.

esseGesse 
TOMMİKS

Özgün adı “Capitan 
Miki” olan İtalyan çizgi 
roman ‘çocukların aklını 
çeleceği’ gerekçesiyle 
Türkiye’de 1961 
yılında yasaklandı. 
“Üçüncü Yargı Paketi” 
kapsamında 5 Ocak 
2013’ten geçerli olmak 
üzere diğer 453 kitapla 
birlikte yasağı kalktı.








