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Fethullah Gülen’in Dünya Basın Hürriyeti Günü Münasebetiyle Mesajı
Uluslararası camia bugün basın hürriyetinin ehemmiyetini ve ihlallerinin zararlarını hatırlamaya
matuf olan Dünya Basın Hürriyeti Günü'nü idrak ediyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere
dünyanın dört bir yanında basın hürriyetinin ehemmiyetini ilan ve hapisteki gazetecilerin serbest
bırakılması için çağrıda bulunanlara iştirak ediyorum.
Hür bir basın, hür ve vatandaşlık şuuruna sahip bir cemiyetin temel bir unsurudur. Hür bir basın,
demokratik bir idare için kritik ehemmiyet arz eden şeffaflığı, hesap verebilirliği ve hukukun
üstünlüğünü teşvik eder. Basın, adeta bir vücuda benzeyen cemiyette hükümeti ve vatandaşları
bir şeylerin yanlış olduğundan haberdar eden sinir uçları gibi çalışır. Bu sinir uçları
köreltildiğinde, problemler daha da ciddileşir ve yaralara kangrene dönüşebilir. İnsanlar kendi
vatandaşlarının acılarını duymazlarsa veya yanlış bilgilendirilirlerse, onların başına gelenler
mevzuunda kayıtsız kalırlar ve hatta zulmü meşru görmeye başlayabilirler.
Ne acıdır ki artık ana vatanım Türkiye'de basın hürriyetinden söz etmek mümkün değil. Türk
medyası artık siyasi iktidarın doğrudan veya dolaylı olarak vesayeti altındadır. Son yıllarda
Türkiye'deki bağımsız medya kuruluşları ve gazeteciler değişik yollarla kontrol altına alındı,
alınamayanlar işlerinden atıldı, hapse konuldu ve bazıları çok daha kötü muamelelere maruz
bırakıldılar. Özgür bir basının suçlarını araştırmasından çok rahatsız olan iktidar sahipleri buna
mani olmak için Türkiye tarihinde görülmedik çapta bir kıyım yaptılar. Medya sahiplerinin
üzerindeki baskı, oto sansüre dönüştü. Artık yüksek tirajlı gazeteler veya çok izlenen televizyon
kanalları arasında hükümet hakkında eleştirel bir yayın görmek mümkün değildir.
Bugün Türkiye'de yaşananlar, yakın zamana kadar Avrupa Birliği üye adaylığı sürecinde
demokratik adımlar atan bir ülke için tahayyül edilemezdi. Türkiye, dünyada en fazla gazeteciyi
hapse atan ülke haline geldi. Medyanın vesayet altına alınması yüzünden Hizmet camiasına,
Alevi ve Kürt vatandaşlara karşı düşmanlık ve itibarsızlaştırma kampanyaları kolay hale geldi.
Bu kampanyaların vatandaşlar üzerindeki zehirleyici etkileri en az bir nesil sürecektir.
Dünya Basın Hürriyeti günü vesilesiyle uluslararası camiayı, Türkiye’de temel insan hakları ve
hürriyetlerinin yeniden ikame edilmesine matuf tavırlarını ve yaptırımlarını sürdürmeye ve
güçlendirmeye davet ediyorum. Aynı zamanda mesleğini icradan başka suçu olmayan
gazetecilere zulmü kolaylaştıran olağanüstü hal uygulamasına son verilmesi çağrısında
bulunuyorum. Haksız şekilde hapsedilen gazeteciler ve on binlerce masum insan serbest
bırakılmalıdır. Başta gazeteciler olmak üzere bütün Türk vatandaşlarını misilleme korkusu
olmadan ifade ve yayın hürriyetlerini kullanabilecekleri günlere bir an evvel kavuşturması için
Cenab-ı Hakk’a duacıyım.

