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ÖZGÜRLÜ⁄E VEDA MI?

Avrupa medyas› k›skaç alt›nda
Avrupa Gazeteciler Birli¤i’nin (AEJ) 20 ülkede gazeteci William Horsley koordinatörlü¤ünde yapt›¤› medya
araﬂt›rmas›n›n ortaya ç›kard›¤› tablo hiç iç aç›c› de¤il. Rapora göre gazeteciler sermaye ve devletin k›skac›nda
ZEYNEP O⁄UZ

d›¤› 13 fiziksel ﬂiddet vakas›n› ortaya koyuyor. Raporda, 2006–2007 y›llar› aras›nda yaﬂanan 13 spesifik vaka konu edilirken, en çok dikkat çeken
olaylardan birini, bu y›l›n Eylül ay›nda Iravunk gazetesinin baﬂyazar› Hovhannes Galajyan’n›n kimli¤i bilinmeyen sald›rganlar taraf›ndan hastanelik
edilmesi oluﬂturmakta. The Fourth Estate gazetesi
binas› ise yine kimli¤i bilinmeyen sald›rganlar taraf›ndan ateﬂe verilmiﬂ. Raporda, bu ve buna benzer olaylar›n hepsinde, hükümet yetkililerinin soruﬂturma baﬂlatmaktan kaç›nd›¤›na ve failler yakalansa da hafif cezalara çarpt›r›ld›klar›na dikkat
çekiliyor.

EJ’nin Dublin'de yap›lan 45. Genel Kurul ve
Konferans›'nda tart›ﬂ›lan rapora paralel
olarak "Avrupa'da Medya Özgürlü¤ü Tehdit
Alt›nda: Özgürlü¤e Veda M›?" ana baﬂl›¤› alt›nda:
"Bekçi köpekli¤i (watchdog journalism) mi, Kucak
köpekli¤i (lapdog journalism) mi? Siyasal iktidar
medyay› köleleﬂtirdi mi?" ve "Medya sat›l›k m›? Gazetecilik eti¤i ve mesleki standartlar" gibi konularda tart›ﬂ›ld›. Baﬂl›klar soru ﬂeklinde formüle edilse
de, 25 kadar Avrupa ülkesinden ›oo'ün üzerinde
gazetecinin kendi mesleklerini böyle sorguluyor
olmalar›, hele de mesle¤in sorguland›¤› alan Avrupa ise, durumun ne kadar endiﬂe verici oldu¤unun HUKUKI YAPTIRIMLAR
Bir di¤er önemli sorun, gazetecilerin, haberleri yügöstergesi.
20 ülkede binden fazla üyesi olan Avrupa Gaze- zünden, kimi yasalara dayan›larak “devlet s›rlar›n›”
teciler Birli¤i’nin (AEJ) “Medya Özgürlü¤ü Araﬂt›r- s›zd›rmak veya hakaret suçlamas›yla yarg›lanmalamas›”, çeﬂitli Avrupa ülkelerindeki medya organla- r›. Güvenlik yasalar›n›n artan “terörizm tehdidi”
r›n›n devlet ve hükümetlerle olan iliﬂkisini mercek yüzünden daha da s›k› bir hale geldi¤inin alt›n› çialt›na alarak, medyan›n karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i engel zen araﬂt›rma, Macaristan’da iki gazetenin hakk›nda “devlet s›rlar›n› yay›nlamak” iddive s›n›rlamalar›n bir dökümünü
as›yla dava aç›ld›¤›n› belirtiyor. Benyap›yor.
zer olaylar›n, ‹rlanda, Almanya ve
Avrupa genelinde ba¤›ms›z ve
Sert rekabet
Hollanda gibi ülkelerde de yaﬂanmas›
güçlü olarak adland›r›labilecek bir
koﬂullar› ve
dikkat çekici.
medya mevcut olsa da, gözlemlepiyasa
Polonya’da, ülkenin baﬂkan›na hanen ülkelerin ço¤u, siyasi müdahakaret etmeyi cezaland›ran özel kaleler, ekonomik zay›fl›klar ve eﬂitkanunlar›yla
nunlar mevcut. Kraliyet ailesine hasiz, kuﬂkulu profesyonel standartyönlendirilen
karet edenleri cezaya tabi tutan bir
lara iﬂaret ediyor. Medya çal›ﬂanlamedya
baﬂka yasa da, ‹spanya’da bu Tem- 20 ülkede binden fazla üyesi olan Avrupa Gazeteciler Birli¤i’nin (AEJ) “Medya Özgürlü¤ü Araﬂt›rmas›”, çeﬂitli Avrupa ülkelerindeki medya organlar›n›n devlet
r›n›n birçok zorlukla karﬂ›laﬂt›¤›muz ay›nda taht›n varisini konu alan ve hükümetlerle olan iliﬂkisini mercek alt›na alarak, medyan›n karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i engel ve s›n›rlamalar›n bir dökümünü yapt›.
n›n alt›n› çizen araﬂt›rma, hükükuruluﬂlar›nda
bir karikatürü yay›ndan kald›rmak
met yetkililerinin haks›z kontrolle“ba¤›ms›z”
için kullan›lm›ﬂ.
yan›n deste¤ini kazanma yollar›n›n her türlüsü mül›¤› veya tarafs›zl›¤›ndan söz etmek biraz güç.
rini, s›n›rlay›c› yasalar›, medyay›
kalmak zorlaﬂ›yor
Romanya raporu da ülkedeki medbah kabul edilirken, eleﬂtiriye karﬂ› tahammül
Düﬂünce ve medya özgürlü¤üne yönelik tehditler
manipüle etmeye çal›ﬂan gizli veya
ya organlar›n›n siyasi aktörlerden ba- Yunanistan’da da kendini gösteriyor. 5 Temmuz’da
oranlar› da giderek azal›yor. Araﬂt›rtmada, Çek
aç›k bask›lar› mercek alt›na al›yor.
¤›ms›zl›¤› sorusunu masaya yat›r›yor. ç›kar›lan yeni bir kanun, bunun örneklerinden sadeCumhuriyeti Baﬂbakan› Mirek Topolanek’in medyaAvrupa’n›n birçok ülkesinde
y› yanl›l›kla suçlayarak, bas›n özgürlü¤ünü k›s›tlamedya çal›ﬂanlar›n›n siyasi ve ekonomik ç›karlara Romen gazeteciler daha özgür bir medya ortam›- ce bir tanesi. Söz konusu kanun, yerel ve bölgesel
yacak yeni bir yasa ç›kartmakla tehdit etmesi ve ‹nhizmete zorlanarak kabul edilemez s›n›rlamalarla n›n, etik standartlar›n yükseltildi¤i, ba¤›ms›z ve medya kuruluﬂlar›n›n lisans elde etmesini zorlaﬂt›giltere’de Tony Blair’in medyay› y›llarca “büyülemekarﬂ›laﬂt›klar›n› gösteren araﬂt›rma, bu durumun araﬂt›rmac› bir gazetecili¤in geliﬂmesiyle mümkün rarak dil, iﬂe al›nma ve finansman konusunda yeni
sinin” ard›ndan, 2007’de görevi b›rakmadan hes›n›rlamalar getiriyor. Yunanistan’da özellikle hasözellikle televizyon kanallar› ve radyolarda göze olabilece¤i inanc›n› taﬂ›yorlar.
Türkiye’de hukuki taciz ve ﬂiddet vakalar›n›n sas konularda devlet ç›karlar›na uyumlu olarak çarmen önce medya çal›ﬂanlar›n› “y›k›c›, vahﬂi canaçarpt›¤›n›n da alt›n› çiziyor. Sert rekabet koﬂullar›
varlar” olarak nitelendirmesi gibi örnekler veriliyor.
ve piyasa kanunlar›yla yönlendirilen medya kuru- 1990’lara oranla çok daha az s›kl›kta yaﬂand›¤› p›t›lm›ﬂ haberlerin de s›kl›¤› dikkat çekerken, Makeluﬂlar›nda “ba¤›ms›z” kalman›n zorlaﬂmas› ve tüm gözlemlense de, gazeteci Hrant Dink’in öldürül- donya sorununun ise hala bir tabu olarak kalmaya
SONUÇ
bu koﬂullar alt›nda artan “serbest çal›ﬂan” say›s›- mesinin taﬂ›d›¤› anlam› da dikkatle de¤erlendir- devam etti¤i vurgulan›yor. Yunanistan hükümeti,
20 ülke hakk›nda haz›rlanan raporlardan derlenen
n›n her türlü ekonomik ve sosyal güvenlik meka- mek gerekiyor. Nobel ödüllü yazar Orhan Pa- hoﬂ karﬂ›lamad›klar› haberlerin sahiplerine dava açaraﬂt›rman›n sonuçlar›, en “demokrati¤inden” en
nizmas›n› etkisizleﬂtirmesiyle, medya çal›ﬂanlar›- muk’un karﬂ›laﬂt›¤› sosyal ve hukuki bask›lara da makta hiç tereddüt etmezken, son y›llarda uygula“bask›c›” olan›na kadar, hemen hemen her ülkede
n›n giderek daha da ba¤›ml› hale geldi¤i vurgulan›- de¤inen rapor, milliyetçi ﬂiddetin temsil biçimleri- maya geçilmemiﬂ olsa da, “hakaret” ve “iftira” içe- Hovhannes Galajyan
medyan›n benzer sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n›
yor. ‹ﬂverenler taraf›ndan birçok ülkede baltalanan ne iﬂaret ederek “Türklü¤ü ve devlet kurumlar›n› ren yay›nlar yapan medya çal›ﬂanlar› için 5 y›la kadar
ortaya ç›kar›yor. Sermaye-devlet iliﬂkileri sonucunsendika üyeli¤ine de iﬂaret eden araﬂt›rma, medya aﬂa¤›lama” eylemlerini suç sayan yasalara bas›n hapis öngören yasa hala mevcut.
da özgür ve araﬂt›rmac› gazetecilik olana¤›n›n k›s›t27 Kas›m 2006’da Hollanda’da ülkenin en büyük
çal›ﬂanlar›n›n giderek savunmas›z ve güdümleme- özgürlü¤ü aç›s›ndan bir sorun olarak iﬂaret ediyor.
lanmas›, düﬂük maaﬂlar ve sosyal güvenlik, “devlet
ye aç›k hale getirildi¤ini belirtiyor. Araﬂt›rman›n Peki, Türkiye’de sadece 2006 y›l›nda, düﬂünce öz- gazetesi De Telegraaf’ta çal›ﬂan Bart Mos ve Joost de
s›rlar›” ve “milli ç›karlar” gibi meseleler üzerinden
verdi¤i mesaj ise aç›k: Medya özgürlü¤ü do¤uﬂtan gürlü¤ünü k›s›tlay›c› yasalara dayan›larak hakk›n- Haas isimli iki gazetecinin, “haberlerinin kayna¤›n›
aç›lan davalar ve uygulanan yapt›r›mlar ile medya
kazan›lan bir hak de¤il, ancak bu onun u¤runa sa- da dava aç›lan kiﬂi say›s›n›n toplam 293 oldu¤unu aç›klamamak” suçundan üç gün süreyle gözalt›na
çal›ﬂanlar›n›n maruz kald›¤› ﬂiddet olaylar›, hatta
biliyor muydunuz? Raporda, ordunun siyasete do- al›nmas› da dikkat çeken bir baﬂka örnek. Ülkede
vaﬂ›lacak bir ﬂey olmad›¤› anlam›na da gelmiyor.
cinayetler hemen hemen her ülkede çeﬂitli dereceAraﬂt›rman›n medyan›n özgürlü¤üne engel ola- layl›-dolays›z müdahalesi üzerine araﬂt›rmalar ya- meydana gelen bu olay, gazetecinin haber kayna¤›
lerde olmak üzere, ne yaz›k ki mevcut. Bu durumu
rak gördü¤ü meseleler dört ana baﬂl›k alt›nda top- pan gazetecilerin karﬂ›laﬂt›¤› k›s›tlamalara, Nokta ile aras›ndaki gizlilik/güvenilirlik ilkesi üzerine tarhem hukuki platformda hem de pratikte de¤iﬂtirdergisinin baﬂ›na gelenlere ve Atatürk’e hakaret t›ﬂmalar yaratm›ﬂ, ayn› zamanda da tutuklama olay›lanabilir:
mek içinse, medya çal›ﬂanlar›n›n ve düﬂünce özgüriçeren materyaller içerdi¤i iddias›yla eriﬂimi engel- n›n Hollanda istihbarat servisinin utanç verici bir
lü¤ü yanl›lar›n›n sürekli bir mücadele vermesinin
lenen görsel yay›n sitesi YouTube ve Ahmet Kaya hatas›n› örtme hamlesi olarak da yorumlanm›ﬂt›. Zizorunlulu¤u üzerinde duruluyor. Medyan›n ekonoﬂark›lar› çalmas› yüzünden bir ayl›¤›na kapat›lan ra, raporda daha sonra gazetecilerinin kayna¤›n›n
mik ve siyasi tam ba¤›ms›zl›¤› ihtimali bir hayal de“Anadolu’nun Sesi” radyosu gibi örneklere de de- istihbarat servisinden s›zan bilgiler oldu¤u ortaya
Radyo Vesna'n›n sahibi Rus
¤il, ancak bunu elde etmek içinse kararl›l›k ve mü¤inilmekte.
ç›kmas› konu ediliyor.
Alman Gazeteciler Derne¤i’nin
Küresel Bas›n Özgürlü¤ü'nün gazeteci Sergey Novikov cadele gerekiyor.
(DJV) verilerine göre, Almanya’da da,
verilerine göre, Rusya, 194 ülke
Medyan›n siyasi
gazeteciler üzerindeki hükümet basaras›nda 158. s›rada yer alarak bak›lar› son y›llarda iyice artt›. Yaln›zca
ve ekonomik tam s›n›n "özgür olmad›¤›" ülkeler ka1997–2000 y›llar› aras›nda, Alman
tegorisine giriyor. Rusya'da bin
ba¤›ms›zl›¤›
polisi gazetecilerin bürolar›na 150 ci400 televizyon ﬂirketi ve 25 bin gaihtimali bir hayal
var›nda bask›n düzenledi. Federal Pozete ve dergi bulunmas›, hayli çelis Teﬂkilat›’ndan El Kaide ile ilgili al›de¤il, ancak bunu ﬂitli ve dinamik bir medya pazar›nan bilgileri yay›mlayan Cicero dergin›n mevcudiyetine iﬂaret etse de,
elde etmek için
si hakk›nda dava aç›ld›. Haberin yabu çeﬂitlilik medya organlar›n›n
zar› Bruno Schirra’n›n da evi ve bilgidevletle yak›n iliﬂkili belli baﬂl› ﬂirmücadele
sayar› inceleme alt›na al›nd›. Ancak
ketlerin elinde toplanm›ﬂ olmas›
gerekiyor
daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin,
gerçe¤ini de de¤iﬂtirmiyor. 319.
gazetecilere yönelik bilgi teftiﬂinin
madde olarak bilinen yasa ile medanayasaya ayk›r› oldu¤una karar verya çal›ﬂanlar› "iktidar sahiplerini
mesi, bas›n özgürlü¤üne dair zaferlerden biri ola- aﬂa¤›lamak" suçundan yarg›lanabiliyor. 2005 y›l›nrak kayda geçti. Yine de, geçti¤imiz A¤ustos ay›nda da, toplam 28; 2006'da ise 22 gazeteci hakk›nda
Münih, Frankfurt, Hamburg ve Berlin ﬂehirlerinde, dava aç›l›rken, Rusya'da en çok dikkat çeken olayRus gazeteci Anna Politkovskaya 2006’da öldürüldü.
gizli belgelerin s›zd›r›lmas› iddias›yla 17 gazeteci lardan biri de 2005 y›l›nda Smolensk radyosu çal›hakk›nda da soruﬂturma aç›ld›.
ﬂan› Nikolai Goshko'n›n 5 y›ll›k hapis cezas›na
Güney ve Kuzey K›br›s üzerine yaz›lanlar, iki ül- çarpt›r›lmas› oldu.
ﬁ‹DDET VE GÖZDA⁄I
kedeki medya organlar›n›n da karﬂ›l›kl› düﬂmanl›¤›
Gazetecilere ﬂiddet uygulanmas› durumu, en ç›p- ve tansiyonu yükseltmekte yüksek pay sahibi oldu- MEDYA PATRONLU⁄U VE SÖMÜRÜ
lak haliyle Rus gazeteci Anna Politkovskaya’n›n ¤unun alt›n› çizerken, medyan›n karﬂ›l›kl› propa- Ak›ﬂkan ve esnek bir ekonomi düzeninin hâkim ol2006’da öldürülmesi ve cinayetin hala çözüleme- ganda savaﬂ›n›n bir arac› haline geldi¤ini anlat›yor. du¤u günümüzde, medya sahiplerinin ayn› zamanmesiyle kendini gösteriyor. Ülkede 2000'den beri ‹ki toplum aras›ndaki zay›f siyasi diyalog ve yanl› da baﬂka büyük sanayilerde de söz sahibi oldukla21 gazeteci öldürülürken, bu cinayetlerden hiçbiri duruﬂlar sebebiyle, ortak bir kurumsallaﬂman›n da r›n›n alt›n› çizen raporlardan Fransa örne¤i dikkat
çözülebilmiﬂ de¤il. Rusya’da son birkaç y›lda yaﬂanamad›¤› K›br›s adas›nda, medyan›n ba¤›ms›z- çekiyor. Frans›z gazeteciler, hükümet ve sermaye
ç›karlar›na hizmet edecek ﬂekilde yazmaya zorla10’dan fazla gazetecinin öldürülmüﬂ olmas› ise dun›rken, bunun d›ﬂ›nda kalan çal›ﬂmalarsa sansüre
rumun ciddiyetini ortaya koyan bir baﬂka nokta.
u¤rayabiliyor. Slovenya raporunda, medya çal›ﬂanSert güvenlik ve bas›n kanunlar›, gazetecileri tutuklar›n›n iﬂ kalitesini düﬂüren bir olgu olarak iﬂ gülanma veya iﬂlerini kaybetme tehdidiyle yüz yüze
vencesinden yoksunluk ve düﬂük maaﬂ öne ç›k›yor.
getirirken, bu durum bask›c› bir iklime yol açarak
Serbest çal›ﬂan birçok gazetecinin asl›nda “zorla
gazetecilerin hükümetteki yolsuzluk ve güç istisçal›ﬂan” olarak adland›r›lmas› gerekti¤ini söyleyen
mar› olaylar›n› araﬂt›rmas›n›n da önüne geçmiﬂ
rapor, serbest çal›ﬂan gazetecilerin zaten baﬂka bir
oluyor. 2000 y›l›nda, Radyo Vesna'n›n sahibi Serseçene¤i de olmad›¤›na vurgu yap›yor.
gey Novikov ise, vali hakk›nda yolsuzluk iddialar›
Belçika raporu ise, medya sektöründeki serbest
ortaya atmas›ndan ard›ndan öldürüldü. Cinayetin
çal›ﬂanlar›n, tüm medya çal›ﬂanlar›n›n say›s›n›n
failleri bulunamad›.
dörtte biri oldu¤una dikkat çekerek, medya kuruluYunanistan ve ‹spanya gibi ülkelerde de s›kça yaﬂu sahiplerinin ve yay›nc›lar›n, uygun çal›ﬂma koﬂanan ﬂiddet olaylar›na vurgu yapan araﬂt›rma, ‹sﬂullar›n› sa¤lamaya mecbur edilmesi gerekti¤inin
panyol gazetecilerin kimi gruplardan ald›¤› ölüm
alt›n› çiziyor.
tehditlerine de de¤iniyor.
Medyan›n insanlar› etkileme gücü artt›kça, siyasi
Bas›n›n özgür olmad›¤› ve gazetecilerin ﬂiddet
liderlerin ve sermaye gruplar›n›n bunu bir araç olaolaylar›na maruz b›rak›ld›¤› ülkelerin baﬂ›n› çeken
rak kullanma iﬂtahlar› da do¤al olarak art›yor. MedErmenistan raporu ise gazetecilerin maruz b›rak›l- De Telegraaf’ta çal›ﬂan Bart Mos ve Joost de Haas.
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