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Hasan Cemal: Türkiye’de ?fade Özgürlü?ü
Komünizmden Kürt özerkli?ine, Türk devleti bir dizi engel ç?kararak vatanda?lar?n? ifade
özgürlü?ünden mahrum b?rakm??t?r. Gazeteci Hasan Cemal yaz?yor.

Bu ülkede ifade özgürlü?ünün kanatlar? So?uk Sava? döneminde ve sonras?nda k?r?ld?. Bugün
bu kanatlar hâla k?r?k durumda. ?kinci Dünya Sava?? sonras?nda Türkiye ‘‘çok partili
demokrasiyi’’ denedi. Ancak elde edilen onca ba?ar?ya ra?men, bugüne kadar birinci s?n?f bir
demokrasi haline gelemedi.
So?uk Sava? y?llar?nda ifade özgürlü?ünün ihlâli genellikle ‘‘komünizm’’ ya da ‘‘komünist
propaganda’’ korkusuyla alakal?yd?. Yazarlar?n, gazetecilerin ve aktivistlerin tutuklanmas?n?n
ard?ndaki en büyük etken buydu. ‘‘Mussolini’nin ?talya’s?ndan’’ etkilenilerek kanunla?t?r?lan
Türk Ceza Kanunu’nun maddeleri, rejime kar?? gelenlerin ve daha fazla demokrasi isteyenlerin
ba??nda Demokles’in k?l?c? gibi salland?r?ld?.
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So?uk Sava? döneminde, ‘‘komünist faaliyetler’’ ve ‘‘?eriat savunuculu?u yapmak’’ – baz?
gruplar taraf?ndan Türkiye’de dini-siyasi rejimin gelmesini istemek – hapis cezas?yla
sonuçlan?yordu. Ayr?ca Türk devletinin kurulu?undan bu yana vatanda?lar?n? ifade özgürlü?ünden
mahrum etmek için bahane etti?i sözde ‘‘Kürtçülük’’ meselesi de vard?.
Berlin Duvar?’n?n y?k?lmas?ndan sonra, So?uk Sava? kanunlar? demokrasinin iyi medcezirleriyle
düzeltilmi?ti, fakat i? uygulamaya gelince, pek bir ?ey de?i?medi. 1990’lardan beri, komünizm
korkusunun yerini bölünme “korkusu” ald?. Bugünlerde Terörle Mücadele Kanunu Türkiye’deki
ifade özgürlü?ünün önünü t?k?yor, en çok da Kürt medyas?n? olumsuz etkiliyor.
Terörizm suçlamalar?, terörist örgüte arac? olma ya da terörizm propagandas? yapma gibi suçlar o
kadar soyut ve aç?k-uçlu tan?mlara dayan?yordu ki, özgür ifade ve medyan?n s?n?rlar? önemli
ölçüde daralt?lm??t?. Dahas?, Türkiye’deki hakimlerin ve savc?lar?n konu demokrasi kültürü ve
hukukun üstünlü?üne gelince gözettikleri dü?ük standartlar –ba?ka bir deyi?le yarg?n?n
mentalitesi- ifade özgürlü?ünün önünde önemli bir engeldi, ve engel olu?turmaya da devam ediyor.
Türkiye’yi ikinci s?n?f demokrasi yapan yap?n?n ve mentalitenin kökenleri 1923’e, cumhuriyetin
kurulu?una ve hatta daha da gerilere dayan?yor. Cumhuriyeti kuran askeri-sivil elit kesimler
Türkiye’nin bir gün komünist olaca?? ya da ?eriat rejimine dönece?i ya da Kürtlerin ülkeyi bölece?i
paranoyas?yla ya?ad?lar. Bunun sonucunda sürekli demokrasiden korkar oldular.
21. yüzy?l?n ilk on y?l?na kadar, Türkiye’nin birinci s?n?f demokrasi olmas?n? engelleyen ve Türk
milliyetçili?inden ?rkç?l??a kadar varan bir ideolojik spektrumu bar?nd?ran bu sistem askeri
vesayet bilindi. 2000’lerin ba??ndan bu yana, AK Parti yönetimde bu askeri vesayet giderek
çözülmeye ve zay?flamaya ba?lad?. Böylece ordu, ‘‘sivil otoriteye’’ itaat eder duruma geldi.
So?uk sava? döneminde ve 1990’lara k?yasla, ifade özgürlü?ünün kapsam? geni?ledi. Ancak yine
de durumu abartmamak gerekir. Dünün komünizminin ve ?eriatç?l???n?n yerini bölünme
altmetniyle terörizm ald?. Daha önce de bahsetti?im gibi, Terörle Mücadele Yasas?, Türk Ceza
Kanunu ve Toplant? ve Gösteri Yürüyü?leri Kanunu ifade özgürlü?ünü ihlal etmeye devam ediyor.
Bu durumdan en çok Kürt medyas?n? ve Kürt meslekta?lar?m?z olumsuz etkileniyor.
Bugün itibariyle yüzden fazla gazeteci hapiste. AK Parti hükümetinin ba?latt??? rakamlar
tart??mas?na burada girmek istemiyorum, çünkü hükümetin savlar?n? ikna edici bulmuyorum.
Sözde bir hükümet sözcüsünün kriterlerine göre yüz de?il de elli gazeteci hapisteymi?, ya da elli
de?il de otuz, veya otuz de?il de yirmi gazeteci hapistemi?, ne fark eder?
Son bir nokta. Ama benim için çok önemli. Türkiye’de ifade özgürlü?ü ve bas?n özgürlü?ünün
kar??la?t??? sorunlar, sadece yasalardan ve bu yasalar? uygulayan demokrasi kar??t?
mentaliteden kaynaklanm?yor. Ayn? zamanda siyasi iktidar da medya üzerine gölge dü?ürüyor. AK
Parti hükümeti, ifade özgürlü?ü üzerinde daha da so?utucu etki yaratacak bir bask? mekanizmas?
yarat?yor – medya patronlar?n? içeren bir mekanizma. Bu mekan?zma ise, tamamen olmasa da
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büyük ölçüde muhalefetin sesini kontrol etmek ve bask? alt?nda tutmak anlam?na geliyor.
Gazete sahiplerinin, güç merkezlerinden gelen bu bask?y? ve telkini ho? kar??lamalar? ya da en
az?ndan bu bask?ya itiraz etmemeleri ülkedeki bas?n özgürlü?üne de zarar veriyor.
Bitirmeden önce, Türkiye’deki siyasi, tarihi ve sosyal tabular hakk?nda da bir?eyler söylemek
istiyorum. “Dokunulamaz” addedilen ordunun kudreti, Kürt kimli?i ve hatta 1915 Ermeni meselesi
gibi birçok kurum, olay ve kavram art?k daha aç?kça ve ele?tirel olarak tart???labiliyor. Ancak dava
edilme riski ve bu davalar? olanakl? k?lan yasal düzenlemeler hâla geçerli. Dahas?, ?slam’?, Hz
Muhammet’i ya da Atatürk’ü ele?tirmek bugün hâla birer tabu.
Size bir örnek verece?im. Meslekta?lar?mdan biri, tan?nm?? roman yazar? Ahmet Altan, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün diktatör oldu?unu kö?esinde yazd??? için mahkemeye
ç?kar?lm??t?.
Te?ekkür ederim.
Hasan Cemal, Türkiye’nin en önemli gazetecilerinden ve yazarlar?ndand?r. Milliyet gazetesinde
kö?e yazarl??? yapmaktad?r.

Yay?nland?April 16, 2012
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