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Sayın Cumhurbaşkanı,
Dünyanın önde gelen basın ve ifade özgürlüğü örgütlerinden oluşan uluslararası
koalisyonun altta imzası bulunan üyeleri olarak, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan
operasyonun ve Kürtlere yönelik yayınlarıyla bilinen 15 medya kuruluşunun
kapatılmasının ardından, acil toplantı talebimizi iletmek üzere bu mektubu yazıyoruz.
Polis, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan en az bir düzine gazeteciyi, pazartesi günü
evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştır. Gözaltına alınanlar arasında, IPI’ın
Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye’deki resmi temsilcisi Sayın Kadri Gürsel ile IPI
üyesi olan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da vardır.
Türkiye'de eleştirel haber ve yorumların yer alabildiği az sayıda kaynaktan biri olan
Cumhuriyet'e yönelmekle birlikte, aynı zamanda önde gelen bir uluslararası insan
hakları örgütünün temsilcisini de hedef alan bu hamle, bizde derin bir rahatsızlık
yaratmıştır.
Özellikle de ülkenin güneydoğusundan haberler veren 15 medya kuruluşunun
kapatılması, Kürt azınlığın sansürlenmesi için sürdürülen kampanyanın bir
parçasıdır. Bu karar, Türk hükümetinin, bölgede süren terörle mücadele
operasyonlarının haberleştirilmesinde tüm medyayı kontrol altına almak yönündeki
çabasında yeni bir adımı temsil ediyor.
Bu gözaltı ve kapatma kararlarını, basın ve ifade özgürlüğü ile gazetecilik mesleğine
yönelik olağanüstü bir taarruz olarak görüp kınıyoruz –ki bu durum ne yazık ki
Türkiye için bir ilk değildir. Dünyanın dört bir yanındaki gazetecileri temsil eden
örgütlerimiz, Sayın Gürsel, Sayın Sabuncu ve diğer meslektaşlarımızın yanındadır.
Savcılar, Sayın Gürsel ve Sabuncu'nun yasadışı örgütler olan Gülen hareketi ve PKK
ile suç teşkil eden bir işbirliğinde olduğundan şüphelendiklerini söylüyorlar. 15
Temmuz darbe girişiminden sorumlu olanlara karşı uygun bir eylemin yapılması
gerektiğine inanmakla birlikte, Cumhuriyet çalışanlarına yönelik gözaltılarla Kürtlere
yönelik yayın yapan medya kuruluşlarının kapatılmasının bu kapsama girdiğini

düşünmüyoruz. Bu gözaltılar, daha ziyade, Türkiye'deki mevcut OHAL yönetiminin,
hükümeti eleştirmeye cüret eden herkese karşı ayrım gözetmeksizin kullanıldığını
gösteriyor.
Gerçekten de, OHAL’in ilk üç ayı içinde Türk yetkililer yaklaşık 165 medya
kuruluşunu kapatmış, 100 kadar gazeteci ve yazarı tutuklamış, birçoğu Gülen
hareketi veya PKK ile hiçbir bağlantısı olmadığı halde en az 140 gazeteciyi gözaltına
almıştır.
Endişelerimizi zât-ı âlilerinize doğrudan iletme fırsatını bulursak çok memnun
oluruz.
Bu arada, uluslararası basın özgürlüğü koalisyonu olarak Sayın Gürsel, Sayın
Sabuncu ve Cumhuriyet'teki diğer meslektaşlarımızla, ifade özgürlüğü hakkını
kullandıkları için hapsedilen tüm gazetecilerin derhal salıverilmesi yönünde çağrı
yapıyoruz. Türkiye’deki kanun yapıcıları, OHAL yetkilerini meşru muhalefeti
susturmaya, özgür medyaya daha fazla baskı yapmaya ve tüm bunlardan arda kaldığı
kadarıyla hukuk devletinin altını oymaya son vermeye davet ediyoruz.
Bu acil konudaki dikkatiniz için teşekkür ederiz.
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