
Hiç birşey görmemek

Hiç birşey duymamak

Hiç birşey söylememek
özgürce düşünmek cezali – 
Türkiye`de basin özgürlüğü –  
Almanya`nın 10 şehrinde Türkiye`nin güncel  
konumuyla ilgili gazetecilerle paneller 

3 Mayis 2012` dan 23 Mayis 2012` e kadar

Ortsgruppe Kiel



uluslararasi bilgi 
alişverişi - ilişkiler 
aği - Türkiye`de 
gazeTeciler

Demokrasilerde basın ve toplanma özgürlüğü toplumsal irade-
nin oluşumu  ve özgür basının etkinliği için vazgeçilmez şart-
lardır. Bu panellerimizin  odak noktası Türkiye`deki gazetecile-
rin güncel durumu.
İnsan hakları dernekleri Türkiye`de 2009 yılında yapılan beledi-
ye seçimlerinden bu güne kadar 11.000`den fazla kişinin siya-
si nedenlerden dolayı tutuklandığını bildiriyorlar. Bunlarden ha-
len yarısının hala tutukluluk süresi devam etmektedir. Uluslara-
rası PEN-Kulübü tutuklu gazeteci ve yazar sayısının 110‘un üze-
rinde olduğunu belirtmekte, dünyanın her ülkesindekinden daha 
fazla. „Sınır Tanımayan Gazeteciler“ kurumu tarafından yayınla-
nan 2011 özgür basın sıralama listesinde Türkiye 179 ülke içeri-
sinde  148‘ci sırada bulunuyor.
Türkiye`den serbest çalışan gazeteci Necati Abay Istanbul`dan konu-
ğumuz. Kendisi Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu / TGDP‘nin 
sözcüsü. TGDP Türkiye`de 2004`de kurulan ve 80`den fazla sendikanın, 
gazetecilerin ve yazarların oluşturdugu bir platform. Necati Abay Si-
yasi çalışmaları ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle bir çok defa tutuk-
lanmış ve hakkında çok sayıda dava açılmıştır. Davalardan biri hala 
hukuken kapanmış değil. Necati Abay, Türkiye`deki gazetecilerin bu-
günkü durumu hakkında bizleri ayrıntılı bir şekilde bilgilendirecektir.
«İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorum-
ludur» Azİz NESİN
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Do 3.5.2012 19:30 KiEl
LıteRatuRHaus 

schwanenweg 13

Fr 4.5.2012 19:00 HAmBUrG 
W3 – WeRkstatt füR ınteRnatıonaLe 

kuLtuR unD PoLıtık  
nernstweg 32–34 

So 6.5.2012 11:00 HANNovEr 
kuLtuRzentRum PaVıLLon 

 Lister meile 4

Do 10.05.2012 00:00 BErliN
DeutscH-mesoPotamıscHes  

bıLDungszentRum e.V. 
friedrichstraße 246  

u-bahn: Hallesches tor

mo 14.5.2012 19:30 FrANKFUrT 
café exzess  

Leipziger straße 91

mi 16.5.2012 19:00 DüSSElDorF
zakk 

fichtenstraße 40

Do 17.5.2012 18:00 DUiSBUrG
büRgeRbüRo „Dıe Lınke“ 
kaiser-Wilhelm-straße 278

SA 19.5.2012 13:00 
lUDwiGSHAFEN

kuRDıscHeR kuLtuRVeReın e.V.
otto-stabel-straße 2

So 20.5.2012 14:00 Ulm
aRbeıteR-, JugenD-  
unD kuLtuRVeReın 

bleichstraße 9

mi 23.5.2012 18:30 NürNBErG
VıLLa Leon 

Philipp-körber-Weg 1


