Türkiye’de İletişim Özgürsüzlüğü:
Önce Devlet Sonra Devlet
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3. Genel Arkaplan
3.1 Karmaşõk Yapõya Çok Boyutlu Genel Bakõş
Türkiye medyasõnõn geçmişi, bugünü ve yarõnõ hakkõnda genel bir bilgi ve fikir
edinebilmek için bu medyayõ yaratan altyapõ ve üstyapõ koşullarõ hakkõnda, dolayõsõyla
Türkiye’nin coğrafyasõ, tarihi, ekonomik, toplumsal ve demografik yapõsõ ile siyaset ve
kültür ortamõ konusunda bazõ bilgileri ve çözümlemeleri kõsaca aktarmak, bu çalõşmanõn
başlangõç aşamasõnõ oluşturacaktõr. Bu etkenler, Türkiye medyasõnõn oluşum sürecinde
önemli etkilere sahiptir. Ayrõca, böyle bir ortamda gelişen medya da, başta kültürel
yaşam olmak üzere, tüm bu etkenler üzerinde belirli bir rol oynamaktadõr.
3.2 Hem İçinde Hem Dõşõnda
Hem coğrafi, hem de kültürel olarak batõ ile doğunun arasõnda bulunan Türkiye, bu
konumundan dolayõ, zaman zaman bir köprü olarak betimlenmiştir. Bu tanõmlama doğru
da olsa, köprünün hangi dönemlerde hangi istikametin akõcõlõğõna daha çok hizmet ettiği
her zaman çok belli değildir. Dolayõsõyla aynõ zamanda hem batõnõn hem de doğunun
coğrafi ve kültürel özelliklerini içinde barõndõran bu yapõ, kimi zaman özgün bir sentez
ortaya çõkarmaktadõr. Bu sentezde doğunun daha baskõn olmasõ, Türkiye’nin son yedi
yüzyõllõk tarihinden ve yine aynõ süredir nüfusunun çoğunluğunun Müslümanlardan
oluşmasõndan kaynaklanmaktadõr.
Bugünkü siyasal haritada, üç tarafõ denizlerle çevrili olan Türkiye’nin komşularõndan
yalnõzca bir tanesi, Yunanistan, Avrupa Birliği üyesidir. Ege hava sahasõ ve kõta
sahanlõğõyla Kõbrõs, Atina ile Ankara arasõnda uzun yõllardõr çözülemeyen sorunlardan en
önemlilerini oluşturmaktadõr. Batõdaki diğer komşu Bulgaristan’da Sovyet yanlõsõ rejimin
çökmesinin ardõndan, Ankara-Sofya ilişkilerinde belirli bir düzelme görülmüştür. Ayrõca
Türkiye-Bulgaristan sõnõr kapõsõ olan Kapõkule, Türkiye’nin batõya açõlan en büyük ve en
işlek karayolu ulaşõm noktasõdõr. Bulgaristan ve Yunanistan’õn, daha önce Osmanlõ
İmparatorluğu sõnõrlarõ içinde bulunmalarõ nedeniyle bu ülkelerde halen Türk ya da
Müslüman azõnlõklar bulunmaktadõr. Bu da üç ülke arasõnda zaman zaman alevlenen
sorunlara neden olmaktadõr. Özellikle Türkiye’deki Rumlar ile Yunanistan’daki
Türklerin, gerçek anlamda azõnlõk haklarõndan yararlanamadõklarõ herkes tarafõndan
kabul edilmektedir.
Doğudaki komşularla olan ilişkiler de en az batõdakiler kadar önemlidir. SSCB’nin
yõkõlmasõnõn ardõndan Karadeniz’deki Sarp sõnõr kapõsõ, sadece Kafkas
Cumhuriyetleri’nden değil tüm Rusya’dan ve hatta Orta Asya’dan gelen turist ve
tüccarlar ile turist-tüccarlar için önemli bir geçiş noktasõ olmuştur. Başta Trabzon limanõ
olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesi, son on yõl içinde önemli bir değişim geçirerek,
yetmiş yõldõr temasta olmayan bölgenin çeşitli devletlerinin halklarõnõ bir araya
getirmiştir. Ticaret ağõrlõklõ bu yeni temaslar, farklõ milliyet, dil ve dindeki insanlarõ bir
araya getirirken, fuhuş ve mafya sözcükleri de bu temas çerçevesinin diğer unsurlarõnõ
oluşturmuştur.
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Ermenistan, Türkiye ile arasõndaki tarihsel sorun nedeniyle, bu yeni kaynaşmanõn içinde
yer almamõştõr. Ermenistan’la Azerbaycan arasõndaki silahlõ çatõşma da Türkiye için
sorun teşkil etmektedir.
Güneydoğu ve güneyde yer alan İran, Irak ve Suriye, Türkiye için diğer komşularõndan
daha da fazla soruna neden olmaktadõrlar. Bu üç komşuyla olan sõnõr bölgelerinde, dört
devletin topraklarõna bölünmüş olan Kürtler ve Araplar yaşadõğõ için, halklar düzeyinde
herhangi bir sorun yaşanmadõ. Ama, önce İran İslam Devrimi (1979) ve ardõndan Körfez
Savaşõ (1991) nedeniyle ülkeler arasõ ikili ilişkiler, siyasal ve dini unsurlarõn da etkisiyle
gerginliğini korumaktadõr. Odağõnõ Kürt meselesinin oluşturduğu bu bölgesel
anlaşmazlõk, Türk Silahlõ Kuvvetlerinin sõk sõk Irak topraklarõnda operasyon yapmasõna
neden olurken, İran ve Suriye yönetimleri ile Türkiye’nin ilişkileri de genellikle protesto
notalarõ, hatta askeri tehditler (Ekim 1998) içeren mesajlarla somutlaşõyor.
Yunanistan ve Bulgaristan dõşõndaki komşularõn siyasal rejimleri, Türkiye’nin en azõndan
biçimsel ve teorik düzeyde itiraz edebileceği türden rejimler olmasõ nedeniyle, Türk
devlet
adamalarõ,
ülkenin
jeostratejik/jeopolitik
konumundan
açõk
açõk
yakõnabilmektedirler. Bir iddiaya göre, Türkiye’nin komşularõyla olan ilişkilerindeki
sorun, Türkiye’nin politikalarõndan çok, komşu ülkelerin siyasal-ideolojik yapõlarõndan
kaynaklanmaktadõr. “Türkiye, coğrafi olarak Fransa, İsviçre, Almanya arasõnda
konumlansaydõ bugünkü sorunlarõn hiç birini yaşamazdõ” diyebilecek kadar tahayyül ve
cüret sahibi yetkililer olmuştur. Bir hata olduğu kesin görünmektedir. Ancak hatanõn
nerede olduğunu hatalõ bir şekilde tespit edilince, Türk kamuoyu yukarõdakine benzer
resmi açõklamalara tanõk olabilmektedir.
3.3 Geçmişle Geleceği Ayõrdedebilmek
Altõ asõr boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kõtalarõnda egemenlik kurmuş, bugünkü
Macaristan’dan Arabistan’a, Kõrõm’dan Cezayir’e uzanan bir İmparatorluğu yönetmiş
olan Osmanlõlarõn ardõllarõ, 20. yüzyõlõn başõndan itibaren Anadolu yarõmadasõna
kapanõnca, ilginç bir tarih anlayõşõ geliştirmişlerdir. Yönetim ve askeriye açõsõndan parlak
sayõlan bu geçmişi, hiç bir eleştirel ve sorgulayõcõ süzgeçten geçirmeden benimseyen bu
tarih anlayõşõ, hem somut bilgiye dayanmadan önemli bir böbürlenme vesilesi haline
getiriyor; hem de yakõn zamana kadar barõş içinde bir arada yaşayan toplumu; cemaatleri,
dinsel, etnik ve milli topluluklarõ aşağõlayõcõ, hatta kimi zaman düşmanca gören bir
algõlamanõn güçlenmesine neden oluyor. Kuşkusuz bir dünya imparatorluğundan orta
çaplõ bir devlete dönüşmenin gerek yönetim gerekse toplum üzerinde yarattõğõ
psikopolitik baskõ ve sõkõntõlar, “Türkün Türkten başka dostu yoktur,” gibi õrkçõ
anlayõşlarõn yaygõnlaşmasõnõ sağlamõştõr. Oysa, bu topraklar Osmanlõ döneminde
Engizisyon İspanya’sõndan kaçan Musevilere kucak açmõş (1492), ve Nazizmden
kurtulabilen Alman bilim adamlarõnõ ağõrlamõştõr (1939). Hatta daha sonra
Afganistan’daki savaştan (1982) ya da Bulgaristan’da Müslüman azõnlõğa yönelik
baskõlardan (1989) kaçanlar da Türkiye’de misafir edilmiştir. Ama Türkiye’de, özellikle
Cumhuriyet rejiminin yerleştirmeye çalõştõğõ ulus-devlet anlayõşõ, Mustafa Kemal Atatürk
döneminde, bütün dünya dillerinin Türkçe’den kaynaklandõğõnõ ileri süren, Güneş-Dil
Teorisi, uygarlõğõn bütün dünyaya Türkler tarafõndan yayõldõğõnõ öne süren, Türk Tarih
Tezi gibi klostrofobik ve õrkçõ fikirlerin resmi ideoloji haline getirilmesine neden
3

olmuştur. Ayrõca, 1938’deki Dersim İsyanõ’nõn ardõndan çõkarõlan Tunceli Kanunu’nda
ya da münhasõran gayrõmüslümlere salõnan Türkiye’deki Rum ve Ermeni vakõflarõnõn
mülk sahibi olmasõnõ yasaklayan Varlõk Vergisi’nde (1946) olduğu gibi, açõkça õrkçõ
uygulamalar yasalara, resmi metinlere geçirilmiştir.
1838 Tanzimat Fermanõyla başlayan Türkiye’nin modernleşme-çağdaşlaşma süreci,
yönetimler tarafõndan en dar kapsamõyla batõlõlaşma, bir diğer deyişle Avrupalõlaşma
olarak algõlandõ. Kuşkusuz batõnõn büyük devletlerinin sömürgeci daha sonra da
emperyalist amaçlarõnõ dikte ettirmeye çalõştõklarõ bu dönemlerde olduğu gibi bugün de
egemen olan anlayõşa göre, Türkiye batõ ile bir aşk ve nefret ilişkisini sürdürüyor.
Doğu-batõ sorunsalõ bugün Türkiye aydõnlarõnõn önemli bir kimlik paradigmasõ olmaya
devam ederken, Türkiye’deki hükümetin ve genel olarak Türkiye toplumunun, Balkanlar,
Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya, Batõ Avrupa ve ABD ile ilişkileri hala istikrarlõ bir raya
oturamamõş gibi görünmektedir. Tüm bu karmaşõklõğa rağmen, yedi yüzyõllõk tarih,
Türkiye’yi hem müslüman hem laik, hem doğulu hem batõlõ bir toplum olmaya zorluyor.
Ne var ki, 1923’te cumhuriyetin ilan edilmesinden bu yana toplumun özgür iradesine
getirilen çeşitli yasal ya da fiili engellerle böylesine zengin bir sentez gerçekleşemediği
için, tüm yerli ve yabancõ gözlemciler devletle toplum arasõndaki çelişkilerin gün gittikçe
arttõğõnõ belirlemektedirler.
3.4 Fetih Ekonomisinden Ekonominin Fethine
Orta Asya’dan batõya geçen göçebe Türk boylarõnõn Anadolu’da yerleşmeye başladõklarõ
12. yüzyõldan Osmanlõ İmparatorluğu’nun Avrupa’daki sanayi devrimine ayak
uyduramayarak zayõfladõğõ 20. yüzyõlõn ortalarõna dek uzanan sekiz yüz yõl boyunca,
hayvancõlõğa ve tarõma dayalõ olan ekonominin itici gücünü askeri fetihler oluşturmuştur.
İmparatorluğun hazinesi, askeri başarõlara, yani yeni topraklarõn fethedilmesine ve bu
yörelerdeki zenginliklerin talan edilmesine ya da işletilmesine bağlõ olduğu için,
Osmanlõlarda, ve aynõ tarihsel belleği paylaşan Türkiye’de, ordunun sadece devlet değil
toplum hayatõnda da tayin edici bir konumu ve rolü olmuştur.
Ne var ki, önce askeri teknolojilerdeki yeniliklere uyum sağlayamayan Osmanlõ
İmparatorluğu, daha sonra da Rönesans’õn ve sanayi devriminin dõşõnda kalõnca, düşüş
devrine girmiştir. İslami taassup ile büyük sömürgeci devletler (Büyük Britanya, Fransa,
Prusya, Osmanlõ) arasõndaki varolan rekabetteki eşitsiz gelişme, Babõali’nin önce gelir
kaynaklarõnõ, ardõndan da siyasal gücünü olumsuz bir şekilde etkilemeye başladõ.
Avrupa’da 1789 Fransõz İhtilali’nin etkisiyle başlayan uluslaşma sürecinden etkilenen
İmparatorluğun periferisindeki toplumlarõn bağõmsõzlõk talepleri ve sonuçta Osmanlõ’nõn
egemenlik alanõ dõşõna çõkmalarõ, toprak, dolayõsõyla da gelir kaybõna yol açmõştõr. Çöküş
süreci kendiliğinden gelişmemiş, ulus-devlet idealinin yaygõnlaşmasõnõn yanõsõra,
bağõmsõzlõk taleplerinin Osmanlõnõn rakibi devlet ve imparatorluklarca desteklenmesi,
siyasal gerekçelere dinsel olanlarõn da eklenmesi gibi etkenlerle hõz kazanmõştõr.
Osmanlõda kõrsal ekonominin sanayi karşõsõnda tutunamamasõ, üretici güçlerin
bağõmlõlõğõyla ve üretim ilişkilerinin eski kalõplarõ kõramamasõyla açõklanmaktadõr. Batõda
sanayi devrimiyle ortaya çõkan burjuvalarõn ve kapitalistlerin Osmanlõda gelişmemesi,
fetih ekonomisinin iflasõna, ve dolayõsõyla genel ekonomik çöküşe yol açmõştõr.
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Cumhuriyet rejimi, ekonomiyi kanun ve kararnamelerle yönetmeye çalõşõrken, bir yandan
geleneksel kõrsal ekonomi ile modern sanayi ekonomisini birleştirmeyi, bir yandan da
kendi varlõğõnõn ekonomik ve mali güvencesi olarak gördüğü kamu sektörüyle devletin de
desteğiyle yeni palazlanmakta olan özel sektörü birleştirmeyi hedefliyordu. Türkiye,
çeşitli ve gizli siyasal manevralarla İkinci Dünya Savaşõ’na fiilen katõlmayarak savaşõn
yõkõmõndan doğrudan etkilenmemiş olmasõna rağmen, ekonomik alandaki sanayileşme ve
kentleşme hamlesini 1960’lõ yõllara ertelemek zorunda kalmõştõr. Bu dönemde karma
ekonomi adõ verilen, ancak yine de kamu sektörünün ağõrlõkta olduğu ekonomik model,
ithal ikameci ve sübvansiyon yöntemleri ile tipik bir kapalõ ekonomi görünümü
sunuyordu. Bu özellikleri nedeniyle, Türkiye ekonomisinde, cari ve teorik anlamõna
uygun bir burjuvaziden ya da proletaryadan söz etmek güçtü.
Türkiye, sadece ekonomik değil siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda da 1960’lõ
yõllardan itibaren, özellikle de 1980’den sonra dõşa açõlmaya başlamasõnda, dünya
ekonomisindeki küreselleşme eğiliminin büyük etkisi vardõr. Silahlõ Kuvvetlerin,
1960’dan bu yana yapõlan darbeleri hep siyasal gerekçelerle dayandõrmalarõna rağmen,
bu müdahalelerin ekonomik gerekçeleri de vardõ.
Türkiye ekonomisinin büyük bölümünü oluşturan kamu sektörü, devlet yöneticilerinin
denetimde, ekonomik rasyonaliteden çok siyasal kaygõlarla yönlendirilmekteydi.
Küreselleşme hem ulusal hem uluslararasõ nitelikte yeni aktörlerin bu ekonomik
yapõlanmaya eklemlenmesini gerektiriyordu. ABD’nin yanõsõra Batõ Avrupa ve Ortadoğu
gibi bölgelerle de ticari, mali ve endüstriyel ilişkiler doğup güçlenmeye başlamaktaydõ.
Sonuçta, devlet yönetiminin çekirdeğini oluşturan askeri bürokrasinin siyasal yaşama
doğrudan müdahalesi bir bakõma ekonomik koşullarõn sonucudur.
Batõda 1960’larda başlayan tüketim ekonomisi Türkiye’de etkisini 1980’lerde
göstermeye başlamõştõr. Özellikle turizm ve tekstil sektörlerinin güçlenmesi, yarõ-mamul
ürünlerin üretim ve ihracatõna geçilmesi, batõdan ithal edilen lüks tüketim maddelerinin
Türkiye pazarõna girmesi, ekonomik manzaranõn büyük ölçüde değişmesine yol açtõ.
Ekonomik gelişmeyle birlikte oluşan sosyal adaletsizlik, yani gelir kaynaklarõnõn
paylaşõmõndaki dengesizlik, özellikle 1980 öncesinde nüfus itibariyle çoğunluğu
oluşturan orta sõnõfa zarar vermiştir. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan
yeni ekonomik liberalizm, bazõlarõnõn beklentilerinin aksine siyasal alandaki olasõ bir
liberalizmin altyapõsõnõ da oluşturamamõştõr.
Hükümetlerin ileri görüşlü olmayan siyasal tercihleri, ve özellikle de izlenen monetarist
politikalar sonucunda, Türk parasõ başta ABD dolarõ olmak üzere yabancõ paralar
karşõsõnda büyük ölçülerde değer kaybetmiştir.
Üretimi esas alan bir ekonomik yapõ yerine, para ile para kazanmayõ mubah ve meşru
gören anlayõşlarõn uygulamayõ belirlemesinden dolayõ, ekonomik yapõnõn temeli ranta
kaymõştõr. Bu da 1980 sonrasõnda Kürt sorununa da bağlõ olarak gerçek anlamda resmi ve
özel kollarõ olan bir Mafya ekonomisinin oluşmasõna neden olmuştur.
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3.5 Kõrdan Kente Gelen Köylüler
Türkiye’nin toplumsal yapõsõ, tarihsel ve ekonomik etkenlerle belirlenen bir süreçte,
1980’li yõllarõn ortalarõna kadar kõrsal ağõrlõktaydõ. Sanayi ve kentleşmenin henüz
gelişemediği dönemlerde tarõma dayalõ ekonomi, kõrsal gelenekler ve bu arada
Müslümanlõğõn da statükocu anlayõşlarõndan ötürü muhafazakarlõk, Türk toplumunun
standart değerlerinden biriydi. Bu tutucu toplum yapõsõ, 1960’lar daha sonra da 1980’ler
olmak üzere iki dalga halinde büyük değişimler geçirmiştir. Planlõ ekonominin getirdiği
kalkõnma ve onu izleyen liberal ekonomi, 1980 sonrasõ kitle iletişim araçlarõnõn da
yaygõnlõk kazanmasõyla Türkiye toplumuna olağanüstü bir canlõlõk ve dinamizm
getirmiştir. Ne var ki, bu hareketlilik ne yasal ne de siyasal düzlemde öngörülmemiş
olduğu için, dinamizme karmaşa eşlik etmiştir. Son 35 yõl içinde Türkiye toplumunda,
kadõn-erkek ilişkilerinden, ebeveyn-çocuk ilişkilerine, iş yaşamõndan eğlence
anlayõşlarõna kadar neredeyse her alanda kapsamlõ ve derin bir değişim yaşanmaktadõr.
Bu değişim çerçevesinde yerli ama muhafazakar anlayõş ve uygulamalarõn yanõnda,
modern ama ithal etkinlikler ve yaklaşõmlar, Türkiye toplumunda barõş içinde bir arada
yaşamaya çalõşmaktadõrlar. Bu birliktelikte, 1980 sonrasõ siyasal İslamõn güç
kazanmasõyla beraber, oluşan sentezde tutucu ve yerli olmaya çalõşan faktörlerin ağõr
bastõğõ görülmektedir. 1960’lardan itibaren kõrsal alanlardan sanayi merkezlerine yani
büyük kentlere akan nüfus, 1990’lõ yõllarõn sonunda henüz ikinci kuşağõnõ aktif nüfusa
katarken, sosyolojik olarak ne köylülükten tam kopuşu ne de gerçek anlamda
kentlileşmeyi gerçekleştirebilmişti.
Türkiye toplumunda önemli değişimlere yol açan faktörlerden biri de 1960’lardan sonra
başta Almanya olmak üzere Batõ Avrupa ülkelerine giden işçilerdir. Onlar yarattõklarõ
artõdeğerle, Türkiye’de ve son yõllarda da Batõ Avrupa’da, ekonomik yatõrõmlar
gerçekleştirirken; sõnõrlõ da olsa, toplumsal değer yargõlarõnõ Türkiye’den batõya, batõdan
da Türkiye’ye taşõdõlar.
3.6 Milli ve Dini Motiflerle Süslü Askeri Bir Arena
Türkiye, her dört ya da beş yõlda bir değişen siyasal haritasõ ile bölgede, nüfusu siyasal
istikrarsõzlõğa en yatkõn ülkelerden biridir. Türkiye toplumunun siyasetle ilişkisi daha çok
seçim dönemleriyle sõnõrlõ kaldõğõ için, devlet yönetimi ile toplum arasõndaki uçurumu
siyasal mekanizmalar aracõlõğõyla kapatmak ya da azaltmak mümkün olmamaktadõr.
Medyanõn da katkõsõyla Türkiye’de iki ayrõ siyaset gündemi oluşmaktadõr. Ankara’nõn
medya aracõlõğõyla topluma kabul ettirmeye çalõştõğõ resmi gündem ile toplumun acil
sorunlarõnõ ve çõkarlarõnõ içeren gündem çoğu zaman son derece farklõ olabilmektedir.
Türk toplumunda ve siyasetinde, belki de Türklerin Anadolu’ya geldiği 1071 yõlõndan bu
yana değişmeyen iki önemli motif, öz kimlik ve İslamiyet (1923’de laikliğin Cumhuriyet
rejimi ilkeleri arasõnda resmen kabul edilmesine rağmen), bugün dahi tabu özelliğindedir.
Askeri bürokrasinin varlõğõ her an hissedilen böylesi bir siyasal tabloda, Ermeni sorunu,
Mustafa Kemal Atatürk’ün siyaset anlayõş ve uygulamalarõ, Türkiye-Yunanistan
ilişkileri, Kõbrõs Harekatõ, Kürt sorunu, Türk Silahlõ Kuvvetlerinin devlet, siyaset ve
toplumdaki konumu ile İslamiyet’in toplumsal alanda eleştirilmesi ve sorgulanmasõ kimi
zaman yasalarla kimi zaman da fiilen engellenmektedir. Ülkenin en önemli hatta tayin
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edici tarihi ve siyasal konularõnõn tartõşõlmasõna getirilen bu kõsõtlamalar, fiiliyatta
seçilmişlerin rolünü asgariye indirmiş, Türk Silahlõ Kuvvetleri’ni ise, sadece kurum
olarak değil, bir dünya görüşü olarak tüm siyaset dünyasõnda belirleyici bir konuma
yükseltmiştir. Özellikle 1970’li yõllardan sonra filizlenmeye başlayan sivil toplum
hareketlerinin ve örgütlerinin büyük bir çoğunluğu aynõ resmi anlayõşõn savunucusu
olmuştur.
Türk siyaseti, anayasal bir organ olan ve askerlerin çoğunlukta bulunduğu Milli Güvenlik
Kurulu’nun (MGK) kararlarõ ile yönetilmektedir. 1961 Anayasasõ’nda da bulunan bu
organ, diğer anayasalarõ olduğu gibi 1982 Anayasasõ’nõ da hazõrlayan askerler sayesinde,
hem hukuken hem de fiilen Türk siyasetinin tayin edici organõ olmaya devam etmektedir.
Halkõn oylarõyla seçilen ve teorik olarak en yüce karar mekanizmasõ olmasõ gereken
TBMM ise, gerek yapõsõ gerekse doğasõ nedeniyle, ancak tali/ikincil konularõn
tartõşõldõğõ, MGK’nin saptayõp hükümetin uyguladõğõ politikalarõn onaylayõcõsõ konumuna
düşmektedir. Kamu sektörünün ekonomideki ağõrlõğõ göz önünde tutulursa, TBMM
üyelerinin pratikte esas görevlerinin kamu sektöründeki rantõn paylaşõlmasõ olduğu ortaya
çõkmaktadõr. Dolayõsõyla, yurttaşlardan önce, onlarõn temsilcisi olan milletvekillerinin
Türkiye’deki siyasal kararlara katõlõmõ fiilen gerçekleşememektedir.
Türk siyaseti, 4 Kasõm 1996 tarihinde Susurluk’ta meydana gelen trafik kazasõnõn
tesadüfen ortaya çõkardõğõ üzere Mafya-Emniyet-Siyaset üçgeninde cinayet, uyuşturucu
kaçakçõlõğõ, şantaj, baskõ, tehdit dolu bir ortamda belirlenmektedir. 1998 sonlarõna doğru
bu yarõ-resmi şeytani örgütlenmeye Devlet Bakanlarõnõn da bir şekilde bulaştõğõ ortaya
çõkõnca, kamuoyunda siyaset dünyasõnõn temizlenebileceğine dair umutlar azalmõştõr.
Askeri kesimin de değişik düzeylerde bu Mafya örgütlenmesi içinde yer aldõğõnõn
anlaşõlmasõ, yönetimi, seçim ve/ya da Kürt sorununu bahane ederek komşularla gerginlik
yaratmak gibi yollarla gündemi değiştirmeye çalõşmak zorunda bõrakmõştõr.
3.6 Dolar Temelinde Para Kültürü
Yukarõda ancak kõsmen sunulmaya çalõşõlan, tarihi, coğrafi, ekonomik, toplumsal ve
siyasal ortam kaçõnõlmaz olarak kendi kültür ve ideolojisini de yaratmõştõr ve yaratmaya
devam etmektedir.
Evrensel çapta da sanallõğõn gerçekliği aştõğõ bir dönemde, ulusal, yerel ve geleneksel
köklerinden neredeyse tamamen kopartõlan Türkiye kültürü, 1950’li yõllarõn Başbakanõ
Adnan Menderes’in rüyasõndaki “Küçük Amerika”nõn kültür ve ideolojisini üretmeye
başlamõştõr. Özellikle Özal döneminde resmi makamlarca da desteklenen, hiç bir ilke ve
kural tanõmaksõzõn yalnõzca para kazanmayõ amaçlayan anlayõş, günlük kültürün tayin
edici unsuru haline gelmiştir. Özel televizyonlarõn haberden eğlence programlarõna,
futbol maçlarõnõn naklen yayõnlarõndan yarõşmalara kadar her alanda popüler kõlmaya
çalõştõklarõ bu anlayõş, milliyetçilik, egoizm ve düşmanca rekabet ekseninde
geliştirilmiştir. Özgürlük, demokrasi, dayanõşma, yardõmlaşma, gönüllü işbirliği, emek
gibi değer yargõlarõ küçümsenirken, “köşe dönme” tabir edilen, çalõşmadan üstelik
sahtekarlõk yapõlarak elde edilen başarõlar övülmüştür. Sinema filmlerinden televizyon
programlarõna, günlük deyişlerden insani ikili ilişkilere kadar çeşitli mecralarda
yaygõnlaştõrõlan bu kültüre karşõ çõkanlar da olmuştur. Ancak demokratik, özgürlükçü
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hatta gerçek anlamda liberal değer yargõlarõndan yana olanlarõn ürünleri, ya piyasa
mekanizmalarõnõn baskõsõ sonucunda kamuoyuna iletilememiştir ya da doğrudan polis
uygulamalarõyla ve/ya da yasal engellerle durdurulmuştur. Amerikan hayranlõğõyla
birleşen bu kültürel anlayõş, farklõ toplumlara hoşgörüyle bakacağõna, başta Kürtler,
Ermeniler, Rumlar hatta kimi zaman Avrupalõlara yönelik milliyetçi düşmanlõklarõ
körüklemiştir. Kimi zaman devlet yönetimini bile rahatsõz edecek boyutlara ulaşan ve
gerçek anlamda bir yozlaşma ve çürüme kültürünü ve onun ideolojisini yansõtan da esas
olarak görsel-işitsel medya olmuştur.
3.7 Türk Medyasõ Hala “İrade” Beyan Ediyor
Altõ yüzyõlõ aşkõn süre Anadolu, Ortadoğu, Balkanlar,Orta Avrupa’nõn bir bölümü, Kuzey
Afrika ve Kafkasya’da, yani üç kõtada egemenlik kuran Osmanlõ İmparatorluğu,
çokuluslu, çok dilli, çok dinli bir devletti.
Osmanlõ İmparatorluğu’nda Saray ile halk arasõndaki ilişkiler, Padişahõn aynõ zamanda
Halife unvanõnõ da taşõmasõ nedeniyle hem siyasal hem de dini bir nitelik taşõyordu.
Merkezi otorite ile kullar arasõndaki ilişkide, Saray her türlü bilgi ve haberin tek ve
tartõşõlmaz sahibi olarak uzun süre, “İrade” beyanlarõ dõşõnda herhangi bir iletişim
kanalõna gereksinim duymadan geniş topraklara yayõlmõş olan bu imparatorluğu
yönetiyordu. Padişahõn hiç bir şekilde tartõşõl(a)mayan siyasal ve dinsel egemenliği, Türk
devlet geleneğinin önemli niteliklerinden birini oluşturmuştur. Öte yandan tarihin ilk
dönemlerinde Orta Asya’dan batõya göç eden Türk kabileleri, savaşçõlõklarõ sayesinde
rakiplerine üstünlük sağlarken, Türk tarih bilincinde askeri anlayõşlar çok uzun süre, hatta
hala bugün bile, kolektif belleğin önemli bir unsurunu oluşturdular.
Batõda gelişmeye başlayan teknoloji, Gütenberg tarafõndan keşfedilen keşfettiği matbaa
örneğinde olduğu gibi, Osmanlõ ülkesine siyasal ve dini nedenlerle geç girmiştir.
Osmanlõlar, matbaayla yaklaşõk dört, gazeteyle ise iki yüzyõl sonra tanõşabildiler. Öyle ki,
Osmanlõ tebaasõ, 2. Viyana Kuşatmasõ’nõn (1693) başarõsõzlõkla sonuçlandõğõnõ, Sadrazam
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nõn Edirne’de idam edilip kesik başõnõn mõzrağa saplanõp
meydanda sergilenmesiyle haberdar olurken, aynõ tarihte Viyanalõlar kuşatmanõn
sonucunu tek yapraklõ da olsa yayõnlanan gazetelerden öğrenmişlerdir.
Osmanlõlarõn batõ dünyasõ ile ilişkileri savaş ve kuşatmalarla sõnõrlõ kalmamõştõr.
Dönemin en güçlü İmparatorluğu olarak Osmanlõlar, batõdan çok sayõda bilim adamõnõ ve
sanatçõyõ da tebaasõna katmõştõr. Matbaanõn Osmanlõ topraklarõna girmesini sağlayan
İbrahim Müteferikka’nõn Macar asõllõ bir aydõn olmasõ tesadüf değildir.
19. yüzyõlõn başlarõndan itibaren gerek teknolojik ve bilimsel alanda, gerekse ekonomik
ve siyasal alanda gücünü yitirmeye başlayan Osmanlõ İmparatorluğu, sõnõrlarõ içindeki
çeşitli halklarõn da bağõmsõzlõk istekleriyle karşõlaşõnca çöküş sürecine girmiştir.
Çöküşe eşlik eden karmaşa ortamõna rağmen, İmparatorluğun başkenti İstanbul’da 1910
yõlõnda tam 26 değişik dilde gazete yayõnlanmasõ basõnõn zenginliğinin kanõtõyken, bugün
nüfusu 15 milyona yaklaşan aynõ kentte sadece 5 dilde (Türkçe, İngilizce, Kürtçe,
Ermenice, Judeo-İspanyolca) gazete yayõnlanmasõ medyanõn yoksulluğunun
göstergesidir. Cumhuriyet dönemine kadar yabancõ basõn merkezi konumundaki Pera’nõn
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çoksesliliği bugün belki ancak New York, Londra gibi gerçekten çokuluslu başkentlerle
kõyaslanabilenecek durumdaydõ.
Birinci Dünya Savaşõnõn ardõndan, Osmanlõ devleti yerini genç Türkiye Cumhuriyeti’ne
bõrakmõştõr. Anadolu yarõmadasõna sõkõşan yeni Türk Cumhuriyeti, nüfus, devlet yapõsõ,
siyaset, ekonomi, ideoloji ve kültür gibi çeşitli alanlarda mirasçõsõ olduğu
İmparatorluktan farklõ olabilmek amacõyla, lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu
doğrultusunda üstyapõda geniş çaplõ ve radikal reformlar gerçekleştirmiştir. Batõ Avrupa,
hõzlõ ve neredeyse zorunlu modernleşme hareketinin esin kaynağõ olmuştur. Genç
Cumhuriyet yönetimi, özellikle silahlõ kuvvetler, yönetim anlayõşõ, ve yurttaşlõk gibi
temel toplumsal konularda gelenekleri korurken, dine ve azõnlõklara ilişkin olarak ürettiği
ideolojik tezlerde ve izlediği siyasette altõ yüzlük geçmişle köklü bir kopuş sergilemiş,
ancak yurttaşlõk statüsüne yeni geçmiş olan eski Osmanlõ kullarõnõn gönüllü bir onayõ
alamamõştõr.
3.8 Üç Dönem,Üç İletişim Tarzõ
Milat olarak Cumhuriyetin kuruluşu yerine ilk gazetenin yayõnlanma tarihi (Takvim-i
Vekayi 1831) alõnõrsa, son yüz elli yõl içinde Türkiye toplumunun geçirdiği üç aşama
daha kolay dönemselleştirilebilir. Bu dönemler, toplumu belirleyen siyasal-ekonomikideolojik sistemlerin bir yansõmasõdõr ve iletişim dünyasõnõn niteliğini de belirlemiştir.
Üç dönemi kesin tarihlerle birbirinden ayõrmak güç olsa da, bazõ olaylarõ esas alarak bir
ayrõma gitmek mümkündür.
3.8.1 Matbuat Dönemi
Takvim-i Vekayi’nin yayõnlanmaya başlamasõndan 1960’a kadar uzanan ve kendi içinde
de dönemlere ayrõlabilecek olan bu dönemin matbuat dönemi olarak anõlmasõnõn nedeni
hem günlük konuşmada basõna matbuat denmesi, hem de 1926’ya kadar sadece yazõlõ
basõn ürünlerinin bulunmasõdõr. 1926-60 arasõnda devlet radyosunun yayõna başlamasõ
basõlõ yayõnlarõn etkisini azaltmamõştõr. Bu dönemin ayõrdedici özelliği, matbuatõn
Saray’õn, 1923’den sonra da Ankara’daki hükümetin sõkõ denetiminde olmasõdõr.
Matbuat, Saray’õn ya da Ankara’daki hükümetin görüşlerini, fikirlerini ve bilgilerini
tebaaya ya da dõş dünyaya duyurma işlevini görmüştür. Bu dönemde yayõnlanan
gazetelerin sahiplerine ve yöneticilerine bakõldõğõnda, dönemin devlet yöneticilerine
(Padişah ya da Cumhurbaşkanõ) doğrudan bağlõ ya da yakõn kişiler olduklarõ
görülmektedir. 1923’e kadar doğrudan Padişah “iradesi” ile çõkan gazetelerin yanõsõra
yine Saray’õn açõk ya da gizli maddi desteğiyle çõkan yayõnlarõn bulunmaktadõr.
1923 öncesinde, “Majestelerinin Muhalefeti” konumda Sultanõn meşruluğunu asla
sorgulamamakla beraber sõnõrlõ da olsa bazõ muhalif yayõnlar İstanbul’da dar bir okur
kitlesine ulaşmaktaydõ. Bu yayõnlar, Padişahtan para yardõmõ alabilmek için şantaj
yapanlardan, Osmanlõ’da liberal anlayõşlarõ yeşertmeye çalõşan idealist fikir akõmlarõna
kadar uzanan bir çeşitlilik göstermekteydiler. Liberal yayõnlarõn kimi zaman yurtdõşõnda
yayõnlanmak zorunda kalmalarõ, basõn özgürlüğündeki kõsõtlamalarõn bir göstergesidir.
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Üstelik, “Majestelerinin Muhalefeti” toplumsal muhalefetten çok Saray içi iktidar
çekişmelerini yansõtmaktadõrlar.
1923 sonrasõnda da biçimsel yapõ ve işleyiş açõsõndan matbuatta önemli bir değişiklik ya
da gelişme görülmemektedir. Çünkü gazeteler büyük ölçüde yeni kurulan Cumhuriyet
rejiminin ve onun önderlerinin tanõtõmõnõ yapma işlevini üstlenmişlerdir. Tek değişiklik
1923 öncesinde övülenlerin kötülenmeye başlanmasõdõr. İslamcõ akõmlarõn da daha o
dönemde yeni rejime muhalif yayõnlar çõkmaya başlamalarõ dikkat çekicidir.
1925’teki İstiklal Mahkemeleri’ne kadar matbuata yönelik belirgin ve sistematik bir
baskõdan söz etmek güçtür. Ancak, bir Kürt isyanõnõ bastõrmak için kurulan bu özel
mahkemelerde Mustafa Kemal’e muhalif çok sayõda gazetecinin de yargõlandõğõ ve bazõ
gazeteler için de kapatma kararõ alõnmõştõr.
1923-46 tek parti döneminde izlenmekte olan kapalõ ve devletçi ekonomik politikalarõn
da etkisiyle Türkiye’de herhangi bir şekilde basõn özgürlüğünden söz edilememektedir.
Bu dönemde, milletvekilleri gazete sahibi, yöneticisi ve başyazarõdõrlar ve dolayõsõyla
basõn devlet mekanizmasõyla organik bağ içindedir.
1946-60 döneminde, çok partili sisteme geçilmiş olmasõna rağmen basõn, hem siyasal
hem de ekonomik olarak, devletin denetiminden kurtulamamõştõr. Yine de bu dönemde
ilk kez ciddi muhalefet gazeteleri ortaya çõkmõş ve iktidar ile muhalefet arasõndaki
çekişmeler basõn aracõlõğõyla kamu oyuna yansõtõlmaya başlanmõştõr. Ne var ki, Kürt
sorunu, Şeriatçõlõk, batõ ile ilişkiler, ordunun toplum ve siyasetteki rolü gibi konular
göreli bir özgürlük içinde tartõşõlabildikleri 1923 öncesinin aksine bu dönemde basõnõn
yeni rejimin hassasiyetinden dolayõ uzak durmayõ tercih ettiği alanlar olmuşlardõr.
Mesleki açõdan bir değerlendirme yapõldõğõnda matbuat döneminin, iletişimin
zanaatkarlõk dönemi olduğu görülmektedir. Siyasi iktidara çeşitli biçimlerde bağõmlõ
olmasõna rağmen, basõn kendi başõna bir güç oluşturmadõğõ gibi, okur sayõsõnõn azlõğõ
nedeniyle de ticari açõdan önemli sayõlmayacak bir iş alandõr. Basõnõn zanaat niteliği
elbette 1831’de ve 1960’da aynõ değildir. Ancak bu dönem boyunca gazetecilerin aynõ
zamanda fikir adamõ olma özellikleri zanaat niteliğinden kaynaklanmaktadõr. Bu
dönemde gazeteler herhangi bir ticari amaç gütmeden, bazõ görüş ve bilgileri kamuya
iletmek amacõyla yayõnlanmaktaydõ. Böyle bir basõn çalõşanlarõnõn niteliğini de
biçimlendiriyor ve aydõnlarõn etkinlik alanõ haline geliyordu.
3.8.2 Basõn Dönemi
Türkiye siyasal tarihinin en önemli olaylarõndan biri olan 27 Mayõs 1960 darbesi,
dünyadaki gelişmelerle, sanayileşmeyle, kentleşmeyle ve tüketim toplumuna geçişle
çakõştõğõ için toplumda önemli değişikliklere yol açmõştõr. Osmanlõ döneminden beri
süregelen kulluk anlayõşõ çerçevesinde sivil toplum gelişemediği ve muhalif düşünceler
ve yayõnlar devlet tarafõndan hoş görülmediği için büyük umutlar bağlanmõş olan
Demokrat Parti iktidarõnda da vaadedilen ve özlenen demokratik ortam oluşmamõştõr.
ABD’yle kurulmuş olan yoğun bağõmlõlõk ilişkileri iç politikada olumsuz sonuçlar
yaratmaya başladõğõnda DP yüzünü SSCB’ye yakõnlaşma belirtileri gösterince batõ
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dünyasõ desteğini çekmeye başlamõştõr. Buna eklenen siyasal ve ekonomik sorunlar DP
hükümetinin askeri bir darbe ile düşürülmesinin gerekçelerini oluşturmuşlardõr.
Bu güne dek yaptõklarõ değerlendirmelerde muhafazakarlar 27 Mayõs darbesini halkõn
özgür iradesine yönelik askeri bir müdahale olarak görürken, sol kesimlerse genel olarak
bu müdahalenin demokratik bir açõlõm sağladõğõnõ öne sürmüşlerdir. Aslõnda 27 Mayõs
darbesi, Türkiye’nin son kõrk yõlõna damgasõnõ vuran Silahlõ Kuvvetlerin siyasal,
toplumsal ve ekonomik yaşantõdaki rolünün, devlet içindeki konum ve işleyişinin
anayasal yollardan kurumsallaşmasõnõn başlangõcõnõ oluşturmuştur. Öte yandan 1960
darbesi Türkiye’deki en ilerici anayasalardan birinin hazõrlanmasõna zemin sağlamõştõr.
1961 Anayasasõ çerçevesinde siyasal özgürlükler güçlenmiş, hatta sosyalist partiler
Mecliste temsil edilebilmiştir. Basõn dönemi, özellikle 1960-80 yõllarõ arasõnda basõn
özgürlüğü açõsõndan bugüne ve geçmişe oranla en zengin ve en rahat dönem olarak
tanõmlanabilir. Bu sonuca, dönemde çõkan yayõnlarõn sayõsõna, cezaevine atõlan, hakkõnda
soruşturma açõlan gazeteci sayõsõna, toplatõlan ya da kapatõlan yayõn sayõsõna bakarak
kolaylõkla varabiliriz.
Basõn dönemini 1960 ile 1983 yõllarõ arasõna yerleştirmek mümkündür. Basõn dönemi
daha çok matbuat ile medya dönemi arasõnda bir geçiş dönemi olarak anõlmaktadõr.
Mesleki açõdan bakõldõğõnda gazetecilik faaliyetinin yavaş yavaş zanaat olmaktan çõkõp
sanayi haline gelmesi basõn dönemine denk gelir. Aslõnda bu dönem, yalnõzca basõnda
değil, tüm Türkiye ekonomisinde küçük ve orta çaplõ üretimden büyük, kitlesel ve sõnõrlõ
da olsa endüstriyel üretime geçişin başlangõcõdõr. Türkiye ekonomisinde tarõmdan
sanayileşmeyle geçişle birlikte köyden kente göçün de başladõğõ görülür.
Basõn sektöründe teknolojik yatõrõmlara bu dönemde hõz verildiğini görülmektedir.
1968’den itibaren dört renkli ve ofset olarak basõlan Türk gazeteleri Batõ Avrupa’daki
hatta ABD’deki günlük gazetelerden daha gelişmiş bir teknoloji kullanmaktadõrlar. 1980
sonrasõndaysa basõn sektörü bilgisayarlõ sistemlere yine batõlõ refiklerinden önce
geçmiştir. Yapõlan bunca büyük altyapõ yatõrõmõna rağmen üstyapõda, yani çalõşan
kadrolara, gazetecilere yönelik eğitim, sağlõk, iş güvencesi gibi alanlarda hiç bir önemli
adõm atõl(a)mamõştõr.
Basõn döneminin son bölümü yani 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra gelen bölüm,
sansür açõsõndan Türk basõnõ için en karanlõk dönem olarak kayõtlara geçmiştir. Türk
basõnõ “anarşi ve teröre karşõ çõkmak” bahanesiyle dönemin askeri yönetiminin sözcüsü
gibi davranmaya başlamõştõr. Medya ve basõn, kamuoyunu bilgilendirmek yerine, askeri
yönetime yakõn olmak amacõna hizmet etmiştir. Aslen finans, ticaret ya da sanayi
sektörlerindeki yatõrõmcõlar, ülkenin en büyük ekonomik yatõrõmcõsõ olan devletle
ilişkilerini kolaylaştõrmak için iletişim sektörüne atõlmayõ tercih etmişlerdir. Böylelikle
hem kendi ürün ya da hizmetlerinin reklamõnõ ve şirketlerinin görüşlerini kamuoyuna
yayabilmiş, hem medyalarõnõ devlete karşõ kimi zaman şantaj aracõ olarak kullanarak
avantajlar sağlayabilmiş, hem de resmi makamlarõn gayrõ-meşru, gayrõ-yasal işlemlerine
göz yummalarõnõ sağlayabilmişlerdir.
Türk basõnõn, resmi görüşün, dönemin gereği olarak da askeri görüşlerin propagandasõnõ
yapmaya başladõğõ bu dönem, ilginç bir şekilde söz konusu “dirigisme” ve bozulmaya
karşõ liberal bir tepkinin, dolayõsõyla da özelleştirme ve “dereglementation” döneminin
başlangõcõ olmuştur. Bu aşamada Cumhuriyet döneminde başlayan gazeteci-işverenler
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geleneği sona ererken, kitle iletişim araçlarõnõn ya basõn dõşõ işverenlerin eline geçmesi,
ya da basõndan gelme işverenlerin gazetecilik dõşõ faaliyetlerle birleşerek, gazeteciliğin
zanaat dönemi kapatõlõp, basõn endüstrisi çağõna geçilmiştir. Bundan sonra gazetecilikte
temel amaç kamuoyunu bilgilendirmek değil, endüstrinin ve piyasanõn temel ilkesi olan
arz-talep mekanizmasõna uyarak daha fazla kar etmek olmuştur.
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3.8.3 Medya Dönemi
Görüldüğü gibi uzun bir matbuat dönemini izleyen kõsa bir basõn döneminin ardõndan,
medya dönemi, endüstrileşme ve devletle olan ilişkilerin yoğunlaşmasõyla başlamõştõr.
Medyadaki tekelci eğilimler de bu dönemde güç kazanmõşlardõr. Basõnõn endüstrileşmesi,
yatõrõmcõlarõn yatõrõmlarõnõ bu sektöre kaydõrmalarõnõ gerekli kõlmõştõr. Türkiye gazete
yayõnlamak için batõdan en son baskõ teknolojisiyle birlikte kağõt da ithal etmek zorunda
kalmõştõr. Televizyon ve radyo yayõncõlõğõnda devlet tekelinin kalkmasõyla ortaya çõkan
ticari radyo istasyonlarõyla televizyon kanallarõ, kaçõnõlmaz olarak Türkiye medya
manzarasõnda nicel bir zenginlik yaratmõştõr. Hatta bazõ çekingen girişimlerle de olsa,
devletin yaklaşõk 60 yõllõk resmi habercilik anlayõşõ sekteye uğramõştõr. 1983 sonrasõ
Turgut Özal’õn önce Başbakanlõğõnda, ardõndan Cumhurbaşkanlõğõnda geçen yaklaşõk 10
yõllõk sürede, basõn medyaya dönüşmeye başlamõştõr. Bu aşamada ekonomik, mali ve
siyasal alanlarda birbirine bağlõ ve bağõmlõ bazõ önemli gelişmeler meydana gelmiştir.
Uluslararasõ alanda, ABD Başkanõ Reagan ile İngiltere Başbakanõ Thatcher’in temsil
ettiği Yeni Dünya Düzeni’nde neoliberalizm ya da daha gerçekçi deyişle yeni-sağ
iktidara gelmiş, İkinci Dünya Savaşõ sonrasõnda güç kazanmõş olan Refah Devleti
anlayõşõ terk edilip, piyasa değerleri yükselişe geçmiş, paranõn neredeyse tek egemen
değer haline gelmiş, mali-sermaye giderek güçlenmiş, ve özel sektör kamu sektörünü ve
tüm demokratik kazanõmlarõnõ erozyona uğratmaya başlamõştõr. Dünya çapõndaki bu
eğilim kaçõnõlmaz olarak Türkiye’ye ve Türk medyasõna da yansõmõştõr. Üstelik,
yanõlsama ile arasõndaki mücadelenin gerçeklik aleyhine dönmeye başladõğõ bir ortamda,
başta TV olmak üzere kitle iletişim araçlarõ sadece mali ve ticari olarak değil siyasalideolojik ve kültürel olarak da büyük önem kazanmõştõr.
24 Ocak 1980 kararlarõyla başlatõlan ve Türkiye’nin dõşa açõlmasõ ve liberalleşmesi
olarak sunulan büyük reform, devletin yetki ve gücünü kõsõtlamaya yönelik bir hamle
olarak gelişmiş, bu esnada devlet desteğiyle devşirilen yeni bir monetarist kapitalist
sõnõfõn iktidarda önemli bir güç kazanmasõna yol açmõştõr. 1980 sonrasõ dõşa açõlma ve
liberalleşme adõ altõnda gerçekleşen bu hõzlõ değişim, hayali ihracat ve kara para deyim
ve uygulamalarõnõn da Türk siyaset literatürüne girmesine neden olmuştur. 1984 yõlõnõn
yaz aylarõnda ülkenin güneydoğusunda ve doğusunda günümüze kadar süren silahlõ bir
Kürt hareketinin başlamasõ, Türkiye’nin siyasal-ekonomik-askeri-diplomatik-toplumsal
ve kültürel yaşantõsõnõ olumsuz yönde etkilemiştir. Kimi zaman resmi yetkililerin
isimlerinin de karõştõğõ uyuşturucu ve savaş rantõ, mevcut ekonomik durumu neredeyse
felce sokarken, Türk medyasõ da bu ortamdan büyük ölçüde etkilenmiş, kimi zaman da
yayõnlarõyla bu olumsuzluğa katkõda bulunmuştur.
Bu güne dek Türk medyasõ mali ve ekonomik olarak dev teknolojik atõlõmlar yaparken,
kendi sõnõrlõ öz kaynaklarõndan çok kamu bankalarõ aracõlõğõyla Hazinenin
kaynaklarõndan yararlanmõştõr. Geleneksel basõn semti Cağaloğlu’ndan kent dõşõndaki
İkitelli’ye taşõnma ile ticari radyo ve televizyonlarõn kuruluş tarihi, basõn döneminden
medya çağõna geçişin kilometre taşõ olarak kabul edilmektedir. Devlet kaynaklarõna
dayalõ bu büyüme ve değişim, medyayõ sadece mali ve ticari olarak değil, yayõn siyaseti,
ideolojik yaklaşõm ve genel gazetecilik kültürü açõsõndan da devlete çok yakõnlaştõrmõştõr.
Basõn döneminde sõnõrlõ ve yetersiz olsa da, kamuoyunun sorunlarõna kendisine sorun
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edinen gazeteler, medya döneminde artõk esas olarak temel haber ve esin kaynağõ olarak
hükümet ve devleti benimsemişlerdir.
Kredi ilişkilerinin yanõsõra, Bakanlar tarafõndan ve Meclisin denetimi dõşõnda medya
holdinglerine yardõm, bağõş, teşvik adõ altõnda verilen mali destekten kaynaklanan
bağõmlõlõk, gazete, radyo ve televizyonlarõn yayõn çizgisini büyük ölçüde belirlemiş ve
devletin tabularõ medyanõn da tabularõ haline gelmiştir. Başta Kürt azõnlõğõ ve islami
köktencilik sorunlarõ olmak üzere, Kõbrõs ve Ermeni sorunlarõ, Yunanistan’la ve
Avrupa’yla ilişkiler, ve en önemlisi Türk Silahlõ Kuvvetleri’nin toplum ve siyasal
arenadaki yeri, konumu ve işlevi yalnõzca resmi bakõş açõsõyla ele alõnabilir olmuştur.
Medya, toplumun bu konularda tartõşma, eleştiri ve sorgulama taleplerini, devletin
yasakçõ anlayõşõyla bastõrma yolunu seçmiştir. Kamuoyunun çõkarlarõnõ yönetenlere karşõ
savunmasõ gereken medya, devletin toplum üzerinde kurmak istediği hegemonyanõn
sözcülüğüne soyunmuştur. Medyayõ, insan ya da yurttaş haklarõndan önce, büyük ölçüde
kutsallaştõrõlan hatta tabulaştõrõlan devletin çõkarlarõ belirlemiştir.
Türk medyasõnõn normalin tersine işlemesinde nedeni tekelci yapõdõr. Bugün Türkiye’de
yayõn yapan kitle iletişim araçlarõnõn yüzde 65’e yakõnõnõn iki büyük holdingin denetimi
altõnda olmasõ, toplumun çok-renkli ve çok-sesli doğasõnõn medyada tek-renkli ve teksesli, yani hatalõ ve tahrifatlõ bir şekilde yansõmasõna neden olmaktadõr. Medya
mülkiyetinin geri kalan kõsmõnõn da İslamcõ ya da milliyetçi-muhafazakar büyük ve orta
çaplõ holdingler tarafõndan kontrol edilmesi basõn özgürlüğüne büyük bir engel
oluşturmaktadõr.
Holding medyasõnõn tekelci zihniyeti, bu medyada çalõşanlarõn çalõşma özgürlüğünü de
tehdit ederken, grup içi ve gruplar arasõ emek dolaşõmõ, işveren tarafõndan garip bir
şekilde “Centilmenlik Anlaşmasõ” adõ verilen yasadõşõ bir sözleşmeyle yasaklanmõştõr.
Tekelleşme yalnõzca medya mülkiyetinde değil, dağõtõm şebekelerinde de vucut
bulmakta, piyasada rakip iki holdingin bir araya gelerek kurduklarõ dev ulusal dağõtõm
şirketi, kendi yayõnlarõnõn dõşõndaki gazete ve dergilerin dağõtõmõnõ da keyfi yönetmelerle
denetleyebilmekte ya da engelleyebilmektedir.
Basõn özgürlüğünü kõsõtlayan bir başka önemli engel de, holding medyalarõnda
sendikasõzlaştõrma etkinlikleridir. Medya işverenleri çoğu zaman gayrõ meşru, kimi
zaman da yasadõşõ yöntemlere başvurarak Gazeteciler Sendikasõ’nõn işyerlerinde
örgütlenmesini yasaklayarak rakipsiz ve muhalefetsiz bir şekilde savunmaya ve
yaygõnlaştõrmaya çalõştõklarõ tek düşünceyi meşru kõlmaya çabalamaktadõrlar.
Kürtlerin ya da Sosyalistlerin yönetiminde Türk medyasõndaki bu olumsuz gelişmelere
alternatif oluşturmaya çalõşan yayõn organlarõ da Kõta hukukunun ilkeleriyle çelişen
yasalarõn ya da keyfi idari uygulamalarõn baskõlarõyla ve engellemeleriyle
karşõlaşmõşlardõr. Türkiye’de yaklaşõk son on yõl içinde sayõlarõ yirmi beşi bulan gazeteci
öldürülürken bu cinayetlerin hiç birinin faili bulunamamõştõr. Bir Kürt gazetesinin üç
binasõ aynõ gün aynõ saatte bombalanmõş, muhalif gazeteler sürekli olarak toplatõlmõş ya
da yasaklanmõştõr.
1998 sonbaharõnda Türk medyasõnõn mülkiyet yapõsõnda önemli değişikliklere yol
açabilecek gelişmeler yaşanmõştõr. Medya organlarõnõn yarõsõndan fazlasõnõ denetleyen iki
büyük grubun egemenliği, özellikle de medya dõşõ alanlardaki yatõrõm, rekabet ve ihale
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başarõlarõ yönetimi rahatsõz etmiş olsa gerek ki, yine yönetimin yakõn gözetimi altõnda ve
üst düzey yöneticilerin yardõmõyla bazõ televizyon kanallarõ, gazete ve yayõn gruplarõ,
medya dõşõndan gelen iki büyük ve iki orta çaplõ yeni sermayedara devredilmiş,
satõlmõştõr.
Sonuç olarak Türk medyasõ, yayõn politikalarõ, ideolojisi, mali yapõsõ, işlevleri, kadrosu
kõsacasõ her şeyi ile, toplumu değil yönetici sõnõflarõ temsil etmekte, onlarõ yansõtmakta,
onlar adõna hareket etmektedir. 60 milyonluk bir ülkede tüm günlük gazetelerin toplam
azami 5 milyon satõş yapabilmesi, Türk medyasõnõn toplumu yansõtmadõğõnõn bir başka
kanõtõdõr. Türk medyasõnõ en iyi tanõmlayan “önce Devlet, sonra Devlet” şiarõ, aslõnda
medyaya has bir betimleme olmaktan çok, topyekün Türk toplumu için de geçerli olan bir
nitelemedir. “Her ülke layõk olduğu basõna sahiptir” ilkesini anõmsayarak, Türk devleti ve
toplumu, bugüne oranla daha demokrat, daha özgürlükçü, daha zengin, daha hoşgörülü
hale geldiğinde, Türk medyasõnõn da bu gelişmelerden payõnõ alacaktõr. Ne var ki, Türk
medyasõ, bu güç ama olasõ gelişmeye henüz yayõnlarõyla katkõda bulunmaya pek niyetli
gözükmemektedir. Bu nedenle Türk medyasõnõn ilacõ, her alanda bağõmsõzlõk temelinde,
evrensel gazetecilik kurallarõnõn uygulandõğõ bir ortamda “önce Toplum, sonra Toplum”
kuralõnõn benimsenmesidir.
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4. Türkiye’nin Uluslararasõ İnsan Haklarõ Yükümlülükleri
Türkiye, uluslararasõ insan haklarõnõn gereklerini yerine getirmek için, uluslararasõ
topluluğa, diğer devletlere ve kendi topraklarõnda yaşayan ve yasama gücüne tabi olan
insanlara karşõ yükümlülüklere sahiptir. Ayrõca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ
(AGİT) gibi muhtelif uluslararasõ forumlara katõlõmõyla, insan haklarõna saygõ gösterme
sözü vermiştir.
4.1 Birleşmiş Milletler ve İfade Özgürlüğü İçin Özel Raportör
Türkiye, bugüne dek, Birleşmiş Milletler’in (BM) temel insan haklarõ organõnõ oluşturan
uluslararasõ bir anlaşma olan Uluslararasõ Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ni ne
imzalayan, ne de onaylayan nadir ülkelerden biridir. Ancak BM’nin bir üyesi olarak
Türkiye BM’nin temel haklarõn korunmasõna yönelik çabalarõnda diğer üye ülkelerle
işbirliği yapma yükümlülüğü altõndadõr. BM’nin temel insan haklarõ metni olan İnsan
Haklarõ Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesi şunlarõ belirtir:
Her bireyin düşünce ve düşüncelerini açõklama özgürlüğüne hakkõ vardõr. Bu hak,
düşüncelerinden ötürü rahatsõz edilmemek, memleket sõnõrlarõ söz konusu olmaksõzõn
malumat ve fikirleri her vasõtayla aramak, elde etmek ve yaymak hakkõnõ içerir.

BM Genel Konseyi Aralõk 1946’daki ilk birleşiminde, haberleşme özgürlüğünün, her
zaman ve yer yerde engelle karşõlaşmaksõzõn haber edinme, iletme ve yayma hakkõnõn,
temel bir hak ve “Birleşmiş Milletler’in kendini adadõğõ tüm özgürlüklerin ölçütü”
olduğunu kabul eden 59 (1) Sayõlõ Kararõ benimsemiştir.
BM İnsan Haklarõ Komisyonu Mart 1993’te, düşünce ve ifade özgürlüğünün
geliştirilmesi ve korunmasõndan sorumlu bir Özel Raportör görevlendirdi.1 Raportör,
haklarõn sağlanmasõna ilişkin sorunlar, bunlarõn geliştirilmesine ilişkin bakõş açõlarõ
üzerinde çalõşõr ve bu konularda Komisyon’a yõllõk raporlar sunar. Türkiye, hem
Komisyon’un 1995 ve 1996’daki 51 ve 52. oturumlarõna sunulan raporlarda, hem de
1996’daki2 Türkiye ziyareti nedeniyle Raportör’ün gündeminde yer almõştõr.
Özel Raportör, ziyaretinin ardõndan, Türk hukukunda varolan ifade özgürlüğüne ilişkin
sõnõrlandõrmalarõn ancak durumun aciliyetinin gerektirdiği ölçüde uygulanmasõnõ ve
mahkemelerin ifade özgürlüğünü sõnõrlamalarõnõn ardõnda yatan güdüleri ve bunlarõn
gerekliliği ile uygunluğunu açõklamalarõnõ tavsiye etmiştir. Aynõ zamanda, bölücü
propaganda soruşturmalarõnõn ulusal güvenliğe açõk ve yakõn bir tehdit olmamasõ
durumunda yapõlmamasõnõ da önermiştir.3
4.2 Avrupa Konseyi
Türkiye, temel kurucu belgesi olan tüzüğünün 3. maddesi tüm üye devletleri, kanun
hükmünü ve insan haklarõnõn ve temel özgürlüklerin korunmasõnõ ilke olarak benimsek
zorunda bõrakan Avrupa Konseyi’nin bir üyesidir.
1

49. Oturumda kabul edilen 1993/45 Sayõlõ Karar.
BM Belgeleri E/CN.4/1995/32 ve E/CN.4/1996/39.
3
BM Belgeleri E/CN.4/1997/31/Add. 1 paragraf 46, 58 ve 59.
2
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4.2.1 Avrupa Sözleşmeleri
Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler, Konsey’in insan haklarõnõn ve temel özgürlüklerin
korunmasõnõ içeren hedeflerinin gerçekleştirilmesinde Konsey’in tüm organlarõyla “içten
ve etkin bir biçimde” işbirliği yapma yükümlülüğü altõndadõrlar. (Madde 1). Konsey’in
insan haklarõnõ koruyan temel metni olan, yaygõn olarak Avrupa İnsan Haklarõ
Sözleşmesi (AİHS) diye bilinen, İnsan Haklarõnõ ve Temel Özgürlükleri Korumaya
İlişkin Sözleşme, hem ulusal hem de uluslararasõ düzeyde, insan haklarõnõn sabit ve dava
usulüne ait güvencelerine ilişkin etkin bir sistem yaratõr.
Türkiye AİHS’yi 1954’te onaylamõştõr. Sözleşmenin 10 (1) maddesi şunlarõ belirtir:
Her birey ifade özgürlüğü hakkõna sahiptir. Bu hak düşünce sahibi olma özgürlüğünü
ve resmi makamlarõn müdahalesi ve memleket sõnõrlarõ söz konusu olmaksõzõn, haber ya
da düşünce edinmek ya da vermek serbestisini içerir. Bu madde, devletlerin radyo,
sinema ya da televizyon işletmelerini izin rejimine tabi kõlmalarõna engel değildir.

Madde 10 (2), bu hakkõn kullanõmõnõn bazõ görev ve sorumluluklarõ zorunlu kõldõğõnõ
vurgular. Hakkõn kullanõmõ, bu yüzden demokratik bir toplumda, bir dizi meşru çõkarõn
gelişmesine yardõmcõ olmak için, gerekli olduğu durumlarda sõnõrlandõrõlabilir.
Sözleşmenin ifade özgürlüğü güvencesinin alanõ ve yorumu, Avrupa Komisyonu ve
Mahkemesinin hukuki danõşmanlõğõnca ayrõntõlõ bir şekilde tanõmlanmõştõr ve bu
rapordaki bir çok uluslararasõ hukuk standardõnõn temelini oluşturur.
Türkiye aynõ zamanda, 4. maddesiyle devletleri, AİHS ile uyumlu bir şekilde, ifade
özgürlüğünü korumaya yükümlü kõlan Avrupa Konseyi’nin Mart 1989 tarihli Sõnõr Ötesi
Televizyon Yayõnlarõ Sözleşmesi’ne de taraftõr. Sözleşme, bilgi ve iletişim teknolojisinin
ifade özgürlüğünü geliştirmesini talep eder ve yayõncõlõkta çoğulculuğun ve eşitliğin
önemini vurgular.
4.2.2 Siyasa ve Standartlar
Avrupa Konseyi’nin siyasasõ ve üyelerinin koruyacaklarõnõ ilan ettikleri standartlarõ,
ifade özgürlüğünü güçlü bir biçimde korur. Bakanlar Komitesi’nin 1982 tarihli İfade ve
Bilgi Özgürlüğü Bildirgesi, devletlerin
sõnõrlar söz konusu olmadan, herkesin kendini ifade etme, kaynağõ ne olursa olsun, bilgi
ve fikir arama ve edinme özgürlüğü[nü] ve bunlarõ Avrupa Sözleşmesi’nin 10.
maddesinde düzenlenen koşullar altõnda aktarma hakkõ[nõ]

korumasõnõ talep eder.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ve Bakanlar Komitesi medya ve enformasyon
kanunu alanõnda, üye devletlerin uymasõ gereken ilkeler önermiştir. 1995’te
Parlamenterler Asamblesi Göçmenler, Etnik Azõnlõklar ve Medya’ya İlişkin bir Tavsiye
Kararõ [1277 (1995) 1] benimsemiştir. Bakanlar Komitesi aynõ zamanda üye devletlere şu
konularda Tavsiye Kararlarõ sunmuştur: Kamu Hizmeti Yayõncõlõğõnõn Bağõmsõzlõğõ [19
Eylül 1996], Çatõşma Durumlarõnda Gazetecilerin Korunmasõ [R (96), 3 Mayõs 1996],
Medya ve Hoşgörü Kültürünün Desteklenmesi [R (97) 21, 30 Ekim 1997].
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Yasal olarak bağlayõcõ olmamakla birlikte, bu tavsiye kararlarõ, Avrupa Konseyi’nin üye
devletlerin uymayõ üstlendikleri ortak siyasasõnõn yetkili açõklamalarõdõr.
Avrupa Konseyi’ne üyeliğin temel ölçütü, Tüzüğünün 4. maddesinde de ifade edildiği
gibi, devletin kanun hükmünü inşa etme ve insan haklarõnõ koruma isteği ve yeteneğidir.
Bunun bir sonucu olarak, Avrupa Konseyi’ne üye olmak isteyen devletler, Konsey’e üye
olmalarõnõn ardõndan, AİHS’yi onaylama niyetinde olduklarõnõ beyan etmek
zorundadõrlar.
Konsey üyeliğine son verilebilir. Konsey Tüzüğünün 8. maddesi, kanun hükmünü inşa
etme ve insan haklarõnõ koruma yükümlülüğünü ciddi bir biçimde ihlal eden devletin
Konsey’in
organlarõnda
temsil
hakkõnõn,
Bakanlar
Komitesi
kararõyla,
dondurulabileceğini hükme bağlar. Devletin üyeliğini çekmesi talep edilebilir ve bunu
gerçekleştirmiyorsa Bakanlar Komitesi üyeliğin düşürülmesine karar verebilir.
Konsey Tüzüğünün 3. maddesinin “ciddi bir biçimde” ihlal edilmesi, en azõndan insan
haklarõyla ilgili olarak, sistematik bir büyük çaplõ ihlal uygulamasõnõn ya da kalõbõnõn
bulunmasõnõ gerektirecek şekilde yorumlanabilir. 1235 sayõlõ tavsiye kararõ ve 728f/1503
sayõlõ prosedürleri ciddi bir ihlalin varlõğõ karşõsõnda benzeri bir biçimde uygulamaya
konan BM İnsan Haklarõ Komisyonu ve Azõnlõklara Yönelik Ayrõmcõlõğõn Önlenmesi
Alt-komisyonu uygulamalarõ, ciddi bir ihlalin, devletin bunlara yönelik uygulamalarõnõn
meşruiyeti konusunda şüphe uyandõracak bir şekilde, insan haklarõnõn büyük bir
yoğunlukla, sõklõkla ve cezalandõrõlmayacağõndan emin olma durumunda ortaya çõktõğõnõ
belirtmektedir.
İnsan haklarõnõn korunmasõ konusunda etkin ve samimi bir biçimde işbirliği yapmayõ
õsrarlõ bir biçimde reddetmek de ciddi bir şekilde devletin 3. maddede belirtilen
yükümlülükleriyle çatõşõr. Bununla birlikte, Avrupa [İnsan :Haklarõ] Mahkemesi, Türk
yetkililerin Konsey’in organlarõyla işbirliği yapmayõ reddettiği, bir dizi neredeyse
birbirinin aynõ gözaltõnda işkence iddiasõ çerçevesinde Sözleşmenin ihlal edildiğini tespit
ettiği durumlarda bile, bunlarõn yoğun ya da sistematik uygulamalar olduğunu ilan
etmekte çekimser kalmõştõr.
Bu, Mahkemenin, BM İşkenceyi Önleme Komitesi, Avrupa İşkence Komitesi ve BM
Kayõplar Çalõşma Grubu gibi organlarõn çok güvenilir bulgularõyla karşõlaşmasõ
durumunda da geçerli olmuştur.4 Bununla birlikte, teknik olarak, Bakanlar Komitesi’nin,
yargõ organlarõnõn durumundan bağõmsõz olarak, böylesi bir bulguya erişmesinin önüne
geçilmemiştir.
4.3 Agit Yükümlülükleri
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ’nõn5 bir üyesi olarak Türkiye, AGİT’in ‘insani
boyutu’ altõnda benimsenen standartlara uyacağõnõ açõklamõştõr. Her ne kadar AGİT
belgeleri antlaşmalar kadar bağlayõcõ olmasalar da, siyasal sözlerdir ve devletlerin
4

Reidy, Hampson ve Boyle, “Gross Violations of Human Rights: Invoking the European Convention on
Human Rights in the case of Turkey”, 15 Netherlands Human rights Quarterly Sayõ: 2, Temmuz 1997,
s.161-73.
5
1995’e kadar,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansõ (AGİK).
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uygulamalarõnõn ne olmasõ gerektiği hakkõnda güvenilir göstergelerdir. Haziran 1990
AGİK Kopenhag Toplantõsõ Nihai Belgesi’nde, katõlõmcõ devletler aşağõdakileri tekrar
belirtmişlerdir:
Herkesin iletişim hakkõnõ da içermek üzere, ifade özgürlüğüne hakkõ olacaktõr. Bu
hak, kamu yetkilileri tarafõndan müdahale edilmeksizin ve sõnõrlara bakõlmaksõzõn
düşünce sahibi olma ve enformasyon ve fikir alõşverişinde bulunma haklarõnõ da
kapsayacaktõr. Uygulamada bu hak, ancak hukukça belirtilmiş ve diğer uluslararasõ
standartlara uyan kõsõtlamalar ölçüsünde sõnõrlandõrõlabilir… (vurgu eklenmiştir)6

Bu tür sõnõrlamalar istisnai olmalõdõr ve devletler bunlarõn keyfi bir biçimde
uygulanmadõklarõnõ denetlemekle yükümlüdürler.7
Kasõm 1990’da kabul edilen Yeni Bir Avrupa İçin Paris Sözleşmesi, ifade özgürlüğünün
herkes için güvence altõna alõnmasõ gerektiğini tekrarlamaktadõr. Aralõk 1993’te
Roma’daki ve Aralõk 1994’te Budapeşte’deki AGİK Konseyi toplantõlarõ, üye ülkelerin
hem temel bir hak olarak ifade özgürlüğünü korumalarõ, hem de bağõmsõz ve çoğulcu bir
medyayõ destekleme sözlerini tekrarlandõ.8
AGİT süreci altõnda devletler “özel durumlarõ ve somut vakalarõ” da içeren insani boyut
üzerindeki sorunlarõ incelemek üzere, diğer devletler tarafõndan yapõlan bilgilendirilme
ve ikili toplantõlarda işbirliği yapmaya yönelik taleplerini cevaplamayõ kabul ederler.
Katõlõmcõ bir devlet aynõ zamanda diğerlerini bu tür durumlardan ve vakalardan haberdar
edebilir ve onlara bilgi verebilir; bunun yanõ sõra sorgu altõndaki devletten aldõğõ yanõtlarõ
da onlarla paylaşabilir.9
AGİT’in medya özgürlüğüne verdiği önem Aralõk 1996’da Lizbon’da düzenlenen, AGİT
ülkeleri çerçevesinde medya özgürlüğünü desteklemeye yönelik yeni bir mekanizma
kurulmasõ çağrõsõnõ yapan AGİT Zirvesi’nde tekrarlandõ. Bu karar AGİT Medya
Özgürlüğü Temsilciliği’nin kurulmasõna ve Alman bir politikacõ olan Freimut Duve’nin
AGİT Daimi Konseyi tarafõndan Aralõk 1997’de bu göreve atanmasõna yol açtõ.
Temsilcinin görevi “ilgili AGİT ilkeleri ve yükümlülüklerinin uygulanmasõnõ
güçlendirmek ve katõlan devletlerin ortak değerleri üzerinden uyumlu hareketin
etkinliğini artõrmaktõr.” Temsilcinin görevi, “ifade özgürlüğü ve özgür medya
konusundaki AGİT ilkelerine tam bağlõlõk”õ teşvik ederken, “ciddi uyumsuzluklara
anõnda müdahale etmek” ve “medya faaliyetlerinin engellenmesi ve gazetecilerin maruz
bõrakõldõklarõ kötü çalõşma koşullarõnda meydana gelen ciddi sorunlarla ilgilenmek”tir.
4.4 Medyanõn Demokratik Bir Toplumdaki Rolü
İfade özgürlüğünü korumanõn temel nedenleri -doğruyu arama, bireyin kendini
gerçekleştirmesini sağlama ve demokrasiyi destekleme- arasõnda, demokratik bir toplum
için önemi, genelde en hayati olduğu düşünülen nedendir. Hatta, ifade özgürlüğü

6

AGİK’in İnsani Boyutu Üzerinde Kopenhag Toplantõsõ Nihai Belgesi, bölüm II, paragraf 9.1.
Age, paragraf 24.
8
AGİK’in İnsani Boyutu Üzerinde 4. Toplantõ, paragraf 6.
9
Viyana Toplantõsõ’nõn Ocak 1998 tarihli Kapanõş Metni ve Paris Şartõ bunun standartlarõnõn incelenmesi
için gerekli yapõsal çerçeveyi belirler.
7
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olmaksõzõn “demokrasinin ruhunu yitireceği”10 söylenmiştir. Medyanõn demokratik bir
toplumda bir ikili hayati bir rol oynadõğõ kabul edilir.
Öncelikle, medya kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir rol oynamaktadõr. Bilgili bir
kamuoyu, insanlarõn bilgi sahibi olarak tercihlerini yapabilecekleri gerçekten demokratik
bir toplumun önkoşullarõndan biridir. Avrupa [İnsan Haklarõ] Mahkemesi şunlarõ belirtir:
Basõn özgürlüğü kamuoyuna siyasal liderlerinin fikirleri ve tavõrlarõ hakkõnda bir
düşünce oluşturmanõn en iyi yollarõndan birini sunmaktadõr. Özellikle siyasilere
kamuoyunun ilgilendiği konular hakkõnda yorum yapma fõrsatõnõ tanõr, bu şekilde de
herkesin demokratik toplum kavramõnõn özünde yatan özgür siyasi tartõşmaya
katõlmasõna olanak sağlar.11

Siyasal tartõşma bağlamõ ya da kamu çõkarõnõn söz konusu olduğu meselelerde bilgi ve
fikirler, ifade özgürlüğünün teminatõnõn özündedir ve en sağlam şekilde korunmaktadõr.
Bu nedenle:
Her ne kadar basõn belli sõnõrlarõ düzensizliğin önlenmesi veya başkalarõnõn haklarõnõn
korunmasõ amacõyla aşmamalõysa da, yine de siyasal sorunlar ya da kamu çõkarõnõn söz
konusu olduğu durumlarda bilgi ve fikir iletmeye yetkilidir.

İkincisi, Avrupa [İnsan Haklarõ] Mahkemesi aynõ zamanda kabul etmiştir ki:
Tek görevi bu tür bilgi ve fikirleri dağõtmak da değildir: kamunun da bunlara ulaşmaya
hakkõ vardõr. Başka türlü olsaydõ, basõn kamu çõkarlarõnõ gözetmekteki hayati rolünü
yerine getiremezdi.12

Bu nedenle medya, kamunun önemli bir hakkõnõ, bilgi edinme hakkõnõ yerine getirmesini
sağlamaktadõr. Medya aynõ zamanda demokratik bir sistemdeki dengeleyici unsurlardan
biridir. Castells davasõnda -ki İspanyol hükümetine karşõ ciddi bir saldõrõyõ içeren bir
yayõn söz konusuydu- Avrupa [İnsan Haklarõ] Mahkemesi basõnõn korunmasõ gerektiğini
tekrarlayarak şu kararõ verdi:
Demokratik bir sistemde hükümetin hareketleri ya da ihmalleri sadece yasamanõn ya
da yargõnõn değil, aynõ zamanda basõnõn ve kamuoyunun da sõkõ takibi altõnda
bulunmalõdõr.

Medyanõn demokrasiyi sağlamlaştõrmadaki bu önemli rolünden yola çõkarak, medyanõn
kendisinin çeşitlilik arz etmek zorunda olduğu tartõşõlmazdõr. Bu demektir ki yetkililer
medya kaynaklarõnõn çeşitliliğini engelleyen yasal hükümlerden ve gayrõ resmi
uygulamalardan kaçõnmalõdõr. Avusturya’da devletin yayõn üzerinde tekel sahibi
olmasõyla ilgili bir davada, Avrupa [İnsan Haklarõ] Mahkemesi devletin çoğulculuk
ilkesinin “yegane garantörü” olarak bilgi ve fikir kaynaklarõnõn çeşitlenmesini sağlayacak
bir biçimde medyaya erişimi düzenleme yükümlülüğünün bulunduğuna hükmetti.13

10

İsrail Anayasa Mahkemesi Yargõcõ Barak, Meir Schnitzer & 2 others vs Chief Military Censor & Minister
of Defense, 42(4)PD 617, paragraf 13.
11
Castells vs Spain, 23 Nisan 1992, Series A no.236, 14 EHHR 445, paragraf 43.
12
The Sunday Times v. United Kingdom (II) 26 Kasõm 1991, Series A, no. 217, 14 EHHR 229.
13
Informationsverein Lentia & Ors. v. Austria, 24 Kasõm 1993, Series A, no. 276, 17 EHHR 93.
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Medyanõn içeriği kadar, medyaya, özellikle resmi medyaya erişim çeşitliliği de göz
önünde bulundurmalõdõr. Avrupa İnsan Haklarõ Komisyonu bir yöre halkõnõn kendi
dilinde program alma hakkõnõn olabileceğine işaret etmiştir.14
Medyanõn bu önemli rolü dar anlamda siyasal ifadeyle sõnõrlõ olmayõp, kamu yararõna
olan tüm enformasyona yayõlmaktadõr. Bu nedenle Avrupa [İnsan Haklarõ] Mahkemesi,
Rejkjavik polisinin aşõrõ sert davrandõğõ yönünde basõnda haberler çõkmasõ üzerine,
medyanõn bu bilgiyi vermekle yükümlü olduğu, kamunun da bu bilgiye ulaşmaya hakkõ
olduğu kararõnõ vermiştir. Kamu yararõna olan bilgi de, siyasal bağlam içinde olan bilgi
kadar korunmaya muhtaçtõr.15
4.5 İfade Özgürlüğüne Getirilebilecek Kabul Edilebilir Sõnõrlamalar
İfade özgürlüğü devletler hukuku altõnda sõnõrlandõrõlabilir, ancak bu sadece özel
durumlarda olabilir ve devletler hukukunca kesin olarak tanõmlanmõş çeşitli çõkarlarõn
takibi maksadõyla buna izin verilebilir. Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi Madde 10 (2)
bu çõkarlarõn altõsõnõ saymaktadõr: ulusal güvenlik, ülkenin bölünmezliği ve kamu
güvenliği, huzursuzluk veya suçun önlenmesi, sağlõğõn ve ahlakõn korunmasõ,
başkalarõnõn haklarõnõn ve onurlarõnõn korunmasõ, ve yargõ sürecinin korunmasõ. Ancak,
dikkate alõnmalõdõr ki bu sõnõrlamalarõn kullanõlabilirliğini değerlendirirken:
[Avrupa] Mahkemesi çelişen iki ilke arasõnda tercih yapmak durumunda kalmamõştõr.
Durum ifade özgürlüğüne getirilebilecek ve dar anlamda yorumlanmasõ gereken bir
takõm istisnalardan ibarettir.16

İnsan Haklarõ Komitesi, Uluslararasõ Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ni
yorumlarken, ifade özgürlüğüne getirilen sõnõrlamalarõn Madde 19 (3)’te yazan koşullara
uygun olmasõ gerektiğini vurgulamõştõr – Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi (AİHS)
Madde 10 (2) gibi.17 İfade özgürlüğünün ve sõnõrlanmasõnõn nedenleri arasõndaki ilişki bu
hakkõn nasõl iyi korunduğunun kanõtõdõr.
4.5.1 İfade Özgürlüğü ve Ulusal Güvenlik
Ulusal güvenliğin korunmasõ, ifade özgürlüğünün sõnõrlandõrõlmasõ için AİHS Madde 10
(2), ICCPR Madde 19 (3), ve İnter-Amerikan İnsan Haklarõ Sözleşmesi (IACHR) Madde
13 (2) uyarõnca geçerli bir neden sayõlmõştõr. Ancak, serbest konuşmayõ engelleyen diğer
çõkarlar gibi, dar anlamda yorumlanmalõdõr. BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel
Raportörü özellikle uzun süreli krizler süresince ifade özgürlüğü ihlallerinin “modasõ
geçmiş ulusal güvenlik nosyonlarõ çerçevesinde” meşrulaştõrõlmaya çalõşõldõğõnõn altõnõ
çizmiştir.18

14

Verein Alternatives Lokalradio & Another v. Switzerland, Application no. 10746/84, 49 Decisions and
Reports, 126.
15
Thorgeir Thorgeirson v. Iceland 14 EHHR 843 (1993).
16
Age.
17
Human Rights Committee, General Commnet 10, 38 UM GAOR Supp. No. 40 (A/38/40).
18
Report to 52nd session of Commission on Human Rights. UN Doc. E/CN. 4/1996/39 (Conclusions).
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Bir grup devletler hukuku, ulusal güvenlik ve insan haklarõ uzmanõ tarafõndan kabul
edilen ve BM İnsan Haklarõ Komisyonu’nca da desteklenen Ulusal Güvenlik, İfade
Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim Üstüne Johannesburg İlkeleri, ulusal güvenliğe yönelik
tehditlerin ne olabileceği konusunda yetkin bir açõklama sunmaktadõr. Ulusal güvenlik
gerekçe gösterilerek yapõlacak ifade özgürlüğü ihlalleri, ülkenin varlõğõnõ veya
bütünlüğünü içten veya dõştan gelen bir kuvvet tehdidi veya kullanõmõna karşõ korumayõ
amaç edinmelidir. (İlke 2)
Ulusal güvenliğe yönelen tehdit ciddi ve istenmeyen sonuçlarõ somut ve doğasõ itibariyle
tehlikeli olmalõdõr. Dahasõ, cezalandõrma öngörülüyorsa, hükümet ifadenin o anda şiddet
doğurmayõ hedeflediğini ve bunu başarmak üzere olduğunu ve doğrudan bu tür şiddetin
ortaya çõkõşõ veya çõkõş ihtimali ile ilintili olduğunu kanõtlamak zorundadõr. (İlke 6)
Karşõlaştõrmalõ hukukun büyük bir kõsmõ, sõnõrlandõrmalarõn izin verilebilir bir biçimde
uygulanabilmesi için ulusal güvenliğe olan tehdidin sadece açõk bir olasõlõk olmasõnõn
yetmediği, konuşmanõn cezalandõrõlabilmesi için şiddet ya da yasadõşõ bir hareketin açõk
bir biçimde eli kulağõnda olduğunun mahkemelerce beklendiğini göstermektedir.19
Bu güvenceler ulusal güvenlik kavramõnõn, kendisine ancak asgari derecede zarar
gelebilecekken ciddi derecede sõnõrlamalar yapmak amacõyla kötüye kullanõlmasõnõ
engellemek için hayati önem taşõmaktadõr. Dahasõ, çeşitli ifade biçimleri korunmuştur ve
ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak görülmemelidir.
Bunlar, şiddete yol açmayacak biçimde hükümetin veya politikalarõnõn değişmesini
istemek ve ulusu, devleti, sembolleri, hükümeti, ya da yabancõ devletleri, hükümetleri,
sembolleri, ya da yetkilileri eleştirmek ve bunlara hakaret etmek ve insan haklarõ
ihlallerini bildiren enformasyondur. Devlete veya hükümete şiddet doğurmak amacõ
olmadan hakaret edilmesi cezalandõrõlmamalõdõr. (İlke 7)
Barõşçõl bir biçimde reform istemek, ülkenin bölünmezliğiyle ilgili de olsa, her ne kadar
ülkenin içinde bölücülük endişesi olsa da, bu nedenle sõnõrlandõrõlamaz. Bu, Avrupa İnsan
Haklarõ Mahkemesi’nin Haziran 1998’de verdiği kararla da kanõtlanmõştõr; mahkeme bir
Kürt siyasal partisi çalõşanõ ve bir hukukçu olan İbrahim Incal’õn Kürtlerin gördüğü
muameleye karşõ çõkan materyaller hazõrladõğõ için mahkum edilmesini AİHS’nin 10.
maddesi uyarõnca ifade özgürlüğüne aykõrõ bulmuştur.20 Daha önce de Avrupa [İnsan
Haklarõ] Mahkemesi, Castells davasõnda, Basklõ bir bölücü örgüte ait olan senatör
Castells’in İspanyol hükümetinin İspanya’nõn Bask bölgesinde şiddetten sorumlu
olduğunu yazdõğõ bir makalesinden dolayõ mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünün bir
ihlali olduğuna hükmetmişti.
Avrupa [İnsan Haklarõ] Mahkemesi ayrõca basõnõn iyi niyetle çalõşõrken şiddete başvuran
örgütler hakkõnda bilgi vermesinin kaçõnõlmaz olabileceğini da onamõştõr; dolayõsõyla,
çeşitli fikirlere bağlõ olanlarla, sadece bunlarõn fikirlerini aktaran basõn arasõnda bir
ayõrõma gidilmesinin de yerinde olacağõnõ belirtmiştir.
19

Karşõlaştõrmalõ standartlar için bak. S Coliver (der.) The ARTICLE 19 Freedom of Expression Handbook
(Londra: ARTICLE 19, 1993). Örneğin İsrail Mahkemeleri “önemli zararõn yakõn kesinliği” testi
(Schnitzer Davasõ) uygularken, Amerikan Anayasa Mahkemesi, “açõk ve varolan” tehlike testi
geliştirmiştir.
20
Incal v. Turkey, Case no. 41/1997/825/1031, Strasbourg, 9 Haziran 1998 tarihli Karar.
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Mülakata dayalõ haberler, elden geçirilsin ya da geçirilmesin, basõnõn kamuoyu
çõkarlarõnõ korumasõ için en önemli araçlardan biridir. Bir gazetecinin bir başkasõnõn
mülakat sõrasõnda kullandõğõ ifadeleri yaymaya yardõm ettiği için cezalandõrõlmasõ,
basõnõn kamu çõkarõna olan olaylarõn tartõşõlmasõna katkõsõnõ ciddi biçimde
engeller…21

Johannesburg İlkeleri de, benzer biçimde, ifadenin yalnõzca ulusal güvenliğe veya kamu
düzenine bir tehdit oluşturduğu resmen bildirilmiş olan bir örgüt hakkõnda olmasõ
nedeniyle engellenmemesi veya cezalandõrõlmamasõ gerektiği kanaatindedir. (İlke 8)
Avrupa Mahkemesi ifade özgürlüğünün sadece beğenilen veya saldõrgan olmayan
ifadeleri değil, aynõ zamanda şok eden, hakaret eden, ya da rahatsõz eden bilgi ve fikirleri
de koruduğunu onamõştõr. Demokratik bir toplumun hoşgörü talepleri böyledir. Hoşgörü
sõnõrõnõn yüksek tutulmasõ ifadenin ancak kasten, doğrudan ve hemen şiddeti doğurmasõ
durumunda sõnõrlandõrõlabileceği anlamõna gelir.
4.5.2 İfade Özgürlüğü ve Laiklik
Demokratik bir toplumun hoşgörü düzeyi, hoşgörülü temeline meydan okuyan ve hatta
zõddõnõ iddia eden fikirlere de açõk olmasõ gerektiği düşüncesi, devlet tarafõndan belli bir
dinsel görüşün kabul edilmesi sorunsalõyla rahatlatõlmõştõr. Dini Hoşgörüsüzlük Özel
Raportörü’nün de belirttiği üzere,22 devlet dini ya da devletin dini doğasõ itibariyle insan
haklarõna aykõrõ değildir. İlke olarak, aynõsõ ifade özgürlüğü için de geçerlidir.
Kabul edilen dini inanõş fikir ve ifade özgürlüğüyle uyuşamaz olduğundaysa, devletin
ifade özgürlüğünü koruma yükümlülüğü işin içine girer. Yukarõda bahsedildiği üzere,
uluslararasõ insan haklarõ hukuku demokratik devletlerin yüksek ölçüde toleransa sahip
olmalarõnõ gerekli kõlmaktadõr: sadece kabul edilmiş görüşleri değil, tersini de kabul
edebilmeleri gerekmektedir. Ancak, iki istisnaya dikkat çekilmesi gereklidir.
Birincisi, temel insan haklarõ araçlarõ “yõkõcõ olmayan maddeler” içermektedir, böylece
diğer temel haklarõn yok edilmesi kimi haklarõn sõnõrlandõrõlmasõ için iyi bir neden
oluşturabilir (ICCPR, Madde 5 (1), AİHS, Madde 17, IACHR, Madde 29). Bu nedenle,
ifade özgürlüğünün kullanõlmasõ kamu olaylarõna katõlma hakkõna bir tehdit
oluşturacaksa, sõnõrlandõrõlabilir. Demokrasinin temelinde olan değerleri koruma
yükümlülüğü kimi bölgesel antlaşmalarda da ima edilmiştir.23
Demokratik kurumlarõn savunulmasõ uluslararasõ hukuk uyarõnca insan haklarõnõn
korunmasõ için temeldir. Avrupa Sözleşmesi, örneğin, çeşitli haklarõn kõsõtlanmasõnõn
(konuşma özgürlüğü de dahil) demokratik bir toplumda gerekli olmasõnõ talep eder.
Mahkeme de hükümlerinin uygulanabileceği yegane bağlamõn demokratik bir toplum
olduğunu onaylamõştõr, Türkiye’nin konu olduğu bir siyasal parti yasaklama olayõnda, o
partinin demokratik düzeni yõkmaya yönelik çalõşmadõğõna hükmetmiştir.24
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Jersild Judgement, 23 Eylül 1994, Series A no. 298, 23, paragraf 31.
Handyside v. United Kingdom, 7 Aralõk 1976, Series A no 24, 1 EHHR 737, paragraf 49.
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Bu yükümlülüğe ilişkin karşõlaştõrmalõ ve uluslararas hukuk için bak. Fox and Nolte “Intolerant
Democracies”, 36 Harvard International Law Journal (1995) 1.
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Ancak, demokratik kuruluşlarõ ve diğer insan haklarõnõ savunma amacõyla ifade
özgürlüğünü kõsõtlarken, çeşitli güvencelerin kabul edilmesi gerekir. Devletler hukuku bu
tür kõsõtlamalarõn demokratik bir toplumda olmasõ gerektiğini kabul eder, ancak bu tür
önlemlerin yöneten kurumlara aykõrõ fikirleri ayõklamaya yönelik olmamasõ gereklidir.
Demokratik düzene olan tehdit açõk ve net olmalõdõr. Bu da bu tür fikirlere sahip
olunduğu, demokrasi ve insan haklarõnõn yõkõlmak amacõnõn güdüldüğü, ve bu tehdidin
gerçekleşebilirliğinin olasõlõğõ olduğunun kanõtlanmasõnõ gerektirebilir.
İkincisi, özellikle din hakkõnda, devletler dini inançlara dayalõ hoşgörüsüzlüğü
engellemelidirler. Bu konudaki BM Deklarasyonu25 “dini inançlara dayalõ
hoşgörüsüzlüğü” temel özgürlüklerin kullanõlmasõnõ engelleyecek ve dini temelleri olan
herhangi bir kõsõtlama olarak yorumlamaktadõr (Madde 2). Ancak, bu haklara gerçekten
müdahale edildiği ve somut kõsõtlamalarõn diğer insan haklarõ ile uyumlu olduğu
kanõtlanmalõdõr.
4.5.3 İfade Özgürlüğü ve Nefret Konuşmalarõ
Açõktõr ki etnik, õrksal, veya dini nefret uyandõrmaya yönelik bilgi ve fikirler diğerlerine
oranla daha az korunmaktadõr. ICCPR açõkça yasaklanmalarõ, (Madde 20(2)), IACHR ise
suç olarak değerlendirilip cezalandõrõlmalarõ (Madde 13(5)) çağrõsõnda bulunmaktadõr.
Türkiye’nin de imzaladõğõ, ama onaylamadõğõ Her Tür Irksal Ayrõmcõlõğõn Kaldõrõlmasõ
Hakkõndaki Uluslararasõ Sözleşme’ye göre, devletler bu tür fikirleri cezalandõracaktõr.
Etnik veya õrksal nefrete yol açan ifadeleri cezalandõran kanunlar kötüye
kullanõlmamalarõ için bir dizi önlem içermek zorundadõrlar. Çeşitli ülkelerde bu ifade
özgürlüğünü kõsõtladõğõ gerekçesiyle ciddi bir problem olmuştur.
Amerika’da, örneğin, õrksal veya etnik şiddet değilse de, õrksal nefret fikirlerini yaymayõ
yasaklayan kanunlar yeni bir mahkeme kararõ uyarõnca26 ifade özgürlüğü teminatlarõnõ
ihlal ediyor olarak değerlendirilebilir. Kanada’da da, nefrete yol açmayõ cezalandõran
yasalar açõk ve somut bir kaygõya yönelik olmak durumundadõr ve çok geniş
tanõmlandõklarõndan ifade özgürlüğünü ihlal ettikleri söylenebilir.27
Bu kanunlarõn temel nedeni etnik ya da õrksal azõnlõklara karşõ nefreti ve ayõrõmcõlõğõ
engellemektir. Ancak, potansiyel tehdit bunlarõn aynõ topluluklara karşõ da kullanõlabilir
olmalarõndan ve bu bağlamda varlõk nedenlerini ortadan kaldõrmalarõndan
kaynaklanmaktadõr. İlgi çekicidir ki apartheid Güney Afrikasõ’nda bir dizi kanun õrksal
ve etnik nefret ortaya çõkarmayõ yasaklõyordu, ancak bunlar çoğunluğu oluşturan zenci
nüfusa karşõ kullanõlõyordu.
Ulusal mahkemeler de, nefret konuşmalarõnõ cezalandõran kanunlarõn, reform isteklerinin
azõnlõklarõn kendilerine karşõ kullanõlabileceği tehdit edici bir yönelime dikkati
çekmişlerdir.28 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de nefret konuşmalarõnõ yasaklayan
25
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yasalarõn dar anlamda yorumlanõp yasal ve keyfi olmayan bir biçimde, nesnel ölçütlere
dayanarak uygulanmasõnõ tavsiye etmektedir.29
Etnik azõnlõklarõn şiddet kullanmaksõzõn hoşnutsuzluklarõnõ dile getirmelerini engellemek
için nefret yasalarõnõ kullanmak ifade özgürlüğünün bir ihlalidir -yani bu yasalarõn
varoluş amaçlarõna aykõrõdõr. Bu tür durumlarda ifade özgürlüğünün kõsõtlanmasõnõ
gerektirecek ciddi ve somut bir kaygõ yoktur.
Alõnan önlemler engellemeye çalõştõklarõ zarar ölçüsünde olmalõdõrlar. Özellikle cezai
yaptõrõmlarõn kullanõmõ nefret konuşmalarõnõn belli türleri için çok ağõr bir yanõt olabilir,
bunlar cezai olmayan kurallarõn işletilmeleriyle daha doğru biçimde çözümlenebilir
(COE Tavsiyesi, İlke 2).
Nefret konuşmalarõnõ engellemede ne yöntem kabul edilirse edilsin, nefret konuşmalarõnõ
haber yapan medya özel bir biçimde korunmalõdõr. Avrupa [İnsan Haklarõ] Mahkemesi
bu rolü Danimarkalõ bir gazetecinin õrkçõ ifadelerin yayõlmasõna yardõm ettiği
gerekçesiyle hüküm giymesine karşõ çõkarak açõkça savundu. Mahkeme, gazetecinin üç
gençle söyleşi yapmaktan dolayõ hüküm giymesini ifade özgürlüğünün bir ihlali saydõ.
Nefret konuşmasõ sayõlabilecek ifadeleri yazan yazar ile bu tür ifadeleri yayan medya
arasõnda bir ayõrõma gidilmesi gerekmektedir. Yukarõda da dikkat çekildiği üzere,
Mahkeme medyanõn başkalarõnõn fikirlerinin yayõlmasõna yardõm etmesi durumunda,
özellikle de bu tür fikirleri ne benimsiyor ne de propagandasõnõ yapõyorsa, suçlu
sayõlamayacağõna hükmetmiştir. Gazetecinin fikirleri işlemden geçirmeden yayõnlamasõ
önemsizdir, çünkü enformasyonun dağõtõcõsõ olarak bu işlevi ne şekilde yerine
getireceğine medyanõn karar vermesi gerekir, mahkemelerin veya devlet yetkililerinin
değil.
Medyaya sağlanan bu koruma bazõ uluslarõn kanunlarõnda yerini almõştõr.30 Nefret
konuşmalarõ hakkõnda Avrupa Konseyi’nin tavsiyeleri arasõnda, ulusal hukukun ve
uygulamalarõn basõnõn etnik veya õrksal nefreti açõğa çõkarmadaki rolünü ve kamunun da
bu tür bilgiye erişim hakkõnõ da hesaba katmasõ gerektiği vardõr (İlke 6).
4.5.4 İfade Özgürlüğü ve Başkalarõnõn Onurunun Korunmasõ
Başkalarõnõn onurunun korunmasõ devletler hukuku uyarõnca ifade özgürlüğünü
kõsõtlamak için geçer neden olarak kabul edilmiştir (ECHR, Madde 10(2); ICCPR, Madde
19(3); IACHR, Madde 13(2)). Ancak, bunun doğru biçimde uygulanabilmesi için bir
takõm önlemler gereklidir.
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5. Türkiye’de Baskõya Maruz Kalan Gazeteci ve Yazarlar:
Dört Örnek Olay
Türkiye’de yaygõn olarak yaşanan basõn özgürlüğü ihlallerinin ortadan kaldõrõlmasõ ve
sorunlara çözüm üretilmesi, baskõlarõn değişik biçimlerine göz atmayõ gerektirmektedir.
5.1 Öldürülen Bir Gazeteci: Metin Göktepe
Gazetecilere ve dolayõsõyla haber alma özgürlüğüne yönelik ihlallerin en ağõrõ, basõn
çalõşanlarõnõn yaşama hakkõnõ hedef alan saldõrõlardõr. Ne yazõk ki Türkiye’de, öldürülen
habercilerin ezici bir çoğunluğu, faili meçhul cinayetlere kurban gitmişlerdir. Son
zamanlara kadar da, sorumlularõ hakkõnda somut bir açõklamada bulunulmamõştõr.
Bu anlamda, Metin Göktepe Davasõ, gerçeklerin zamanõnda ortaya çõkarõlmasõ, aldõğõ
zaman kadar, gerektirdiği çabalar açõsõndan da, kamuoyu ve gazetecilerin kararlõlõk
gösterebildikleri önemli bir sõnav niteliği taşõmaktadõr.
Olayõn ve davanõn gelişimini şu şekilde özetlemek mümkündür:
Ümraniye Cezaevi’nde öldürülen siyasal tutuklularõn cenaze törenini izlemek üzere
görevlendirilen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996 günü keyfi bir
biçimde polis barikatõnda durdurulmuştur. Geçişine engel olunmasõna itiraz eden
Göktepe “çok konuştuğu için” polis tarafõndan gözaltõna alõnmõştõr. Yüzlerce insanla
birlikte otobüslerle Eyüp Kapalõ Spor Salonu’na götürülen gazeteci, gözaltõnda dövülerek
öldürülmüştür.
Devlet ve emniyet yetkilileri, Metin Göktepe’nin ölüm haberinin duyulmasõ üzerine
birbiriyle çelişen açõklamalar yapmõşlardõr. Önce gazetecinin gözaltõna alõnmadõğõnõ iddia
eden yetkililer, daha sonra “serbest bõrakõldõktan sonra sandalyeden düştü”, “parktaki
duvardan düşerek öldü” gibi açõklamalarda bulunmuşlardõr.
17 Ocak 1996 günü, müdahil avukatlar, İçişleri Bakanõ Teoman Ünüsan, İstanbul
Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, yardõmcõsõ Kemal Bayrak, İstanbul Çevik Kuvvet
Müdürü ve olay günü görev yapan polis memurlarõ hakkõnda soruşturma talebinde
bulundular. Talep üzerine İçişleri Bakanlõğõ ve Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişleri
tarafõndan soruşturma başlatõlmõştõr. Ayrõca, TBMM’de bir “Gazeteci Metin Göktepe
Cinayeti Araştõrma Komisyonu” kurulmuştur.
Danõştay, 3 Nisan 1996’da İstanbul İl İdare Kurulu’nun 48 polis memurunun
yargõlanmasõnõn yolunu açan kararõnõ onaylar. Dava ile İstanbul Adliyesi’nin
görevlendirilmesi üzerine dosya, İstanbul 6. Ağõr Ceza Mahkemesi’ne iletilir. Yargõtay, 5
Temmuz 1996’da “güvenlik” gerekçesiyle davanõn Aydõn Ağõr Ceza Mahkemesi’nde
görülmesine karar verir.
Metin Göktepe Davasõ’nõn ilk duruşmasõ 18 Ekim 1996 günü Aydõn’da yapõlmõştõr.
Ancak, Aydõn’daki mahkemenin talebi üzerine Yargõtay, davanõn aynõ gerekçeyle başka
bir ile nakledilmesine karar verir. Bunun üzerine davaya Afyon’da devam edilir.
Afyon’da 6 Şubat 1997’de devam edilen Göktepe davasõ ancak 19 Mart 1998 günü
sonuçlanmõştõr.
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11 Nisan 1997 günü Afyon Ağõr Ceza Mahkemesi, Metin Göktepe’nin ölümünden
sorumlu tutulan 11 polis memuruna ait dava dosyasõnõn diğer 37 polisin yargõlandõğõ
dosyadan ayrõlmasõna karar vermiştir. Aynõ gün mahkeme, duruşmalara katõlmayan
polislerden 5’i hakkõnda tutuklama kararõ alõr.
Tutuklama kararõ verilen sanõklarõn bulunabilmesi için Başbakan Mesut Yõlmaz,
kamuoyunun yoğun baskõsõ sonucu, bu polislerin derhal yakalanacağõ yolunda söz
vermek zorunda kalmõştõr. Mesut Yõlmaz’õn açõklamalarõnõn ardõndan, 28 Temmuz 1997
günü polis memurlarõ Seydi Battal Köse, Şuayip Mutluer, Fedai Korkmaz, Murat Polat,
Burhan Koç ve Selçuk Bayraktar, 2 Ağustos günüyse Metin Kuşat, İlhan Sarõoğlu ve
Saffet Hõzarcõ Afyon Savcõlõğõ’na teslim olmuştur. 15 Eylül 1997’deyse, mahkeme 4
polisin tahliyesine karar verir.
Müdahil avukatlar davanõn başõndan beri gazetecinin “kasten” ve “canavarca hislerle”
öldürüldüğünü iddia etmiştir. Nitekim, Adli Tõp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporunda,
“kafadan beş tane darbe izi bulunduğu ve bu darbelerin beşinde kanamaya neden olduğu,
vücutta da çok sayõda darbe izi ve bu darbelerin neden olduğu doku içi kanama
görüldüğü, kafa ve vücuttaki darbelerin tek başõna ölüme neden olmayacağõ fakat vücutta
çok sayõda ve yaygõn olmalarõ nedeniyle birlikte ölüme sebep olduklarõnõn tespit edildiği”
belirtilmiştir.
9 Ekim 1997’deyse birçok kez gözaltõna alõnarak tanõklõk etmemesi yönünde tehdit edilen
ve işkence gören önemli tanõklardan Deniz Özcan, 8 polis memurunu teşhis etmiştir.
Ayrõca, mahkemenin kararõ üzerine Göktepe’nin öldürüldüğü Eyüp Kapalõ Spor
Salonu’nda 5 Ocak 1998’de yapõlan keşif sõrasõnda tanõklar, Deniz Özcan ve Ali Ekber
Palabõyok cinayet günü salonda bulunduklarõ yerden nelere tanõk olduklarõnõ anlattõlar.
Tanõklõğõ sõrasõnda Deniz Özcan, tutuksuz sanõklardan biri tarafõndan silah gösterilerek
tehdit edilmiştir.
Sonuç olarak, 19 Mart 1998’de yapõlan duruşmada, Afyon Ağõr Ceza Mahkemesi, 5
polisin her biri hakkõnda “kasti aşacak şekilde adam öldürmek” suçundan 7 yõl 6 ay hapis
cezasõ verir. Mahkeme, diğer 6 polisiyse beraat ettirir. Duruşmanõn hemen ardõndan
davanõn müdahil ve sanõk avukatlarõ, temyiz dilekçelerini mahkeme başkanõna iletirler.
Göktepe Dava dosyasõ, Yargõtay tarafõndan halen incelenmektedir.
5.2 Yargõlandõ ve Mahkum Edildi: Hasan Özgün
Diyarbakõr’da 1968 yõlõnda doğan gazeteci, ilk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde
tamamlamõştõr. Bu mesleğe 1990 yõlõnda Halk Gerçeği gazetesi Diyarbakõr bürosunda
başlayan Hasan Özgün, daha sonra Ülke, Yeni Ülke ve Özgür Gündem gazetelerinde
çalõşmõştõr. Gözaltõna alõnarak cezaevine gönderildiği sõrada Özgür Gündem gazetesi
Diyarbakõr Temsilciliği görevini yürütmektedir.
21 Kasõm 1992 sabahõ, araçla gazetenin dağõtõmõna çõktõğõ bir sõrada silahlõ saldõrõda
yaralanmõştõr. Bu nedenle, silah ruhsatõ için başvurmasõna karşõn bir sonuç alamayan
Hasan Özgün, 9 Aralõk 1993 akşamõ Diyarbakõr Terörle Mücadele Şubesi polisleri
tarafõndan gazetenin Diyarbakõr bürosuna düzenlenen baskõn sõrasõnda ruhsatsõz silah
bulundurduğu gerekçesiyle gözaltõna alõnmõştõr. 12 gün boyunca tutulduğu Diyarbakõr
Terörle Mücadele Şubesi’nde ne içerdiğini bilmediği bir ifade tutanağõna imza atmak
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zorunda bõrakõlmõştõr. Sorgusundaysa kendine “gazetenin PKK ile bağlantõsõ”nõ
doğrulamasõ istenmiştir. Ayrõca, birlikte gözaltõna alõnan meslektaşlarõ kendisi aleyhinde
ifade vermeye zorlanmõşlardõr.
Hasan Özgün 21 Aralõk 1993 günü Diyarbakõr Cezaevi’ne gönderilmiştir. 16 Ocak 1996
tarihinde Diyarbakõr 3 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafõndan silahõ ve
haber malzemeleri gerekçe gösterilerek PKK üyesi olduğu iddiasõyla Türk Ceza
Yasasõ’nõn (TCY) 168/2. maddesine göre 12 yõl 6 ay hapis cezasõna çarptõrõlmõştõr. Hasan
Özgün’se her koşulda gazeteci olduğunu, atfedilen suçlarõn kendisine karşõ düzenlenen
komplonun bir parçasõ olduğunu, iddia edilen belgelerinse bir gazete bürosunda
bulunabilecek haber belgeleri olduğunu savunmuştur. Ardõndan, 22 Nisan 1996’da Aydõn
E Tipi Cezaevi’ne nakledilen Hasan Özgün’ün cezasõ Kasõm 1996’da Yargõtay tarafõndan
onaylanmõştõr.
Yapõlan tüm başvurularõn sonuçsuz kalmasõ nedeniyle Hasan Özgün ve avukatõ Avrupa
İnsan Haklarõ Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuşlardõr.
Cezaevindeki yaşam koşullarõ nedeniyle Hasan Özgün’ün süre giden sağlõk problemleri
bulunmaktadõr. Yõllarca cezaevinde yatmõş olmasõ, kalp çarpõntõsõ, solunum yetmezliği,
mide ülseri ve çeşitli yerlerinde ağrõlarõn gözlenmesine neden olmuştur. 28 Ekim 1997’de
Aydõn Devlet Hastanesi’ne tedavi edilmek amacõyla başvuru yapan Hasan Özgün’e
“sağlam” raporu verilmiştir.
Bunun yanõsõra, 4 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakõr Cezaevinde güvenlik kuvvetlerinin
koğuşlara düzenledikleri ve bir tutuklunun öldüğü saldõrõ olayõnõ protesto etmek için 24
gün açlõk grevine gitmiştir. Değişik nedenlerden, toplam olarak 100 güne yakõn açlõk
grevinde bulunmuştur.
5.3 Eylem İzlerken Dövüldü: Kemal Ertaş
Gazeteciler toplumun haber alma hakkõnõ savunurlar ve bu görevi yerine getirirler. Her
ne kadar, bu çaba son zamanlarda basõnõn genelini polisin hedefi durumuna getirdiyse de,
uzun yõllar ve hala, Kürt sorununa ağõrlõk veren muhalif ve sol basõnõn temsilcileri bu
durumla sõk sõk karşõ karşõya kalmaktadõr.
1974 yõlõnda Tunceli’de doğan Kemal Ertaş, mesleğe serbest gazetecilik yaparak
başlamõştõr. 2 yõl boyunca Uluslararasõ Af Örgütü, Versiyon Ajansõ ve Sipa Press’ için
fotoğraf çeken Ertaş, daha sonra yaklaşõk üç yõl Partizan Sesi gazetesinde, bir yõl
Evrensel gazetesinde çalõşmõştõr. Ardõndan Demokrasi gazetesinde görev yapan Kemal
Ertaş, şu an mesleğini Ulusal Basõn Ajansõ’nda sürdürmektedir.
23 Mart 1996 günü Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önünde gerçekleşen
üniversite öğrencilerinin eylemini, arkadaşõ Demokrasi gazetesi muhabiri Mustafa
Erdoğan’la birlikte izleyen Evrensel gazetesi çalõşanõ Kemal Ertaş, olay gününü şu
şekilde anlatmaktadõr:
Kendimizi sõkõlan sularõn, coplu ve köpekli saldõrõlarõn içinde bulduk. Polis öğrencilere
müdahale ettiğindeyse herkes kaçõşõyordu. O anda Sõhhiye Köprüsü’ne doğru koştum.
Oraya vardõğõmdaysa polis bir kõzõ dövüyordu. Ona yaklaşõp fotoğraf çekeceğim sõrada
sivil bir polis arkadan kolumdan tuttu ve filmlerimi istedi. vermeyince de tekmeledi.
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Sõrtõmõ dönüp kaçmaya çalõşõrken, çok sayõda çevik kuvvet polisiyle karşõ karşõya
geldim. Tekmeyle, yumrukla ve copla bana saldõrdõlar. Filmlerime el kondu, makinem
ve cep telefonum kõrõldõ. Korumak için yüzümü saklamaya çalõşõyordum ki, polisin biri
saçlarõmdan tutup başõmõ havaya kaldõrdõ ve sert bir biçimde copla yüzüme vurdu. Gayri
ihtiyari, elimi alnõma götürdüğümde, kan içinde olduğumu farkettim. Bu esnada
gözlüklerim de, yere düşüp kõrõlmõştõ. Gözlüklerimi almak için eğildiğimde, yere düşüp
bayõlmõşõm. Birinin beni bir taksiye bindirmeye çalõştõğõnõ hatõrlõyorum. Sonrasõnda
tekrar bayõlmõşõm. Özel bir hastanede 48 saat tedavi edildim, alnõma 11 dikiş atõldõ.

Gazetecilik yapmaya başlamasõndan bu yana ondan fazla kez gözaltõna alõnan Kemal
Ertaş, son olarak, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir okulun bahçesine asõlan bombalõ
pankart olayõnõ görüntülemeye giderken 9 Aralõk 1997 günü Ulusal Basõn Ajansõ
aracõnda bulunan kameraman Mehmet Emmungil ve ulaştõrma görevlisi Köksal Gürsoy
ile birlikte gözaltõna alõnmõştõr. Kimliklerine el konulan üç kişi, üç saat boyunca
gözaltõnda tutulduktan sonra serbest bõrakõlmõştõr.
5.4 OHAL’de Çalõşmak Kolay Değil: Adil Harmancõ
Demokrasi gazetesi Van - Hakkari Bölgesi muhabiri Adil Harmancõ’nõn durumu, aslõnda
tümüyle çatõşma alanlarõnda gazetecilik yapmanõn zorluklarõnõ yansõtmaktadõr. Yoğun
insan haklarõ ihlalleri yaşanan, son on yõl içerisinde çok sayõda gazetecinin öldürüldüğü
ve askeri yetkililerin izni dõşõnda gazetecilik yapma olanağõnõn neredeyse bulunmadõğõ
Olağanüstü Hal (OHAL) Bölgesi’nde yõllardõr görev yapan Adil Harmancõ, güvenlik
kuvvetleri (polis ve asker) ve korucular tarafõndan sayõsõz kez gazetecilik yapmamasõ ve
bölgeyi terk etmesi yönünde tehdit edildiğini ifade etmektedir.
Harmancõ 20 Kasõm 1996 günü, Van şehir merkezinde yanõna gelen ve tanõmadõğõ
kişilerce sürüklenerek bir araca bindirilmek istenir; karşõ koymasõ üzerine sivil giyimli
kişiler, çevrenin de tepkisiyle polis kimliklerini açõklamak zorunda kalõrlar. Buna
rağmen, ilk günlerde durumuyla ilgili her hangi bir açõklama yapõlmayan gazetecinin,
daha sonra gözaltõna alõndõğõ kabul edilmiştir. Götürüldüğü gün, evinde arama yapõlan
Adil Harmancõ’nõn eşi de gözaltõna alõnmõştõr.
29 Kasõm 1996’da gazeteci, “PKK adõna faaliyette bulunmak” suçundan, eşi ve
beraberlerindeki 1.5 ve 3 yaşlarõndaki iki çocuğuyla birlikte Van Cezaevi’ne
gönderilmiştir. Daha sonra, Batman Cezaevi’ne nakledilen sanõklar, 24 Şubat 1997’de,
Diyarbakõr DGM’de ilk kez hakim önüne çõkarõldõlar. Gazeteci ve eşi tutuksuz
yargõlanmak üzere serbest bõrakõldõ.
Ancak, OHAL bölgesinde gazetecilik yapmak kadar, gazete ulaştõrmak da sorun
olmaktadõr. 18 Eylül 1997 günü, OHAL bölgesine gazete dağõtmak için yola çõkan
dağõtõm şirketine ait araç Diyarbakõr Pirinçlik Karakolu’na bağlõ askerlerce aranmõştõr.
Aramada, Ülkede Gündem ve Günlük Emek gazetelerine el konduktan sonra aracõn
geçişine izin verilmiştir. Keyfi bir biçimde, bir hafta süreyle el konulan Günlük Emek
gazetesinin bölgeye sokulmasõna daha sonra izin verilirken, Ülkede Gündem gazetesine
uygulanan yasak, 1 Aralõk 1997 gününe kadar sürmüştür. Bu tarihte, OHAL Valiliği
tarafõndan yayõnlanan bir emirle gazetenin bölgeye girişi ve dağõtõmõ süresiz olarak
yasaklanmõştõr.

29

6. Medya
6.1 Türkiye’de Yazõlõ Basõnõn Genel Görünümü
Başbakanlõk Basõn Yayõn Enformasyon Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de
farklõ periyod, konu ve türlerde 3472 süreli yayõn çõkarõlmaktadõr. Süreli yayõnlarõn yüzde
52.2’lik önemli bir kõsmõ, format ve isim olarak “gazete” adõ altõnda yayõmlanmaktadõr.
Tablo 1: Türkiye’de yayõnlanan süreli yayõnlarõn türlerine göre dağõlõmõ

Yayõn türü
Gazete
Dergi
Bülten
Ajans Bülteni
Diğer
Toplam

Sayõ

Yüzde

1808

52.2

1459
138
44
23
3472

42.1
3.9
1.2
0.6
100

Yayõnlarõn ağõrlõklõ olarak “genel” konularõ31 ele alõyor (% 38.6). Diğer ağõrlõklõ grubu,
“siyasal”32 konulu yayõnlar oluşturuyor.
Tablo 2: Türkiye’de yayõnlanan süreli yayõnlarõn konularõna göre dağõlõmõ
Konusu
Mesleki
Genel
Hobi
Siyasi
Kültürel-edebi
Ekonomik
Diğer
Toplam

Sayõ
359
1336
102
1183
226
80
186
3472

Yüzde
10.3
38.6
2.9
34.1
6.5
2.3
5.3
100
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Başbakanlõk Basõn Yayõn ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün yayõnladõğõ Türkiye'de Süreli Yayõnlar
Kataloğu 1995’te yayõnõn konusuna ilişkin tanõmlamalar esas alõnmõştõr. Bu tanõmlama, 5680 Sayõlõ Basõn
Kanunu uyarõnca, yayõn çõkaranlarõn valiliklere vermek zorunda olduklarõ beyanname çerçevesinde
derlenen bilgilerden kaynaklanmaktadõr.
32
Yine yukarõda anõlan yasa uyarõnca verilen form beyannamede, “yayõnõn siyasal olup olmadõğõ”na ilişkin
bir soru vardõr. Bu soru, yayõncõnõn siyaseti nasõl tanõmladõğõna bağlõ olarak yanõtlanmaktadõr.
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Süreli yayõnlarõn periyotlarõ açõsõndan en önemli yoğunlaşma “aylõk” yayõnlarda
görülmektedir (yüzde 40.2 - 1387 yayõn). Bu periyot, yalnõzca yayõn türünün gösterdiği
özelliklerden dolayõ değil, özellikle belli büyüklüklerin altõnda kalan kuruluşlarõn yayõn
hazõrlõk ve baskõ aşamalarõnda gereksinim duyduklarõ süre ihtiyacõna en uygun periyot
olduğu için tercih edilmektedir. Yayõnlarõn yüzde 20.1’i de (696 yayõn) “haftalõk”
periyotta çõkmaktadõr. Özellikle, ad ve içerik olarak “günlük” periyodu çağrõştõran
gazetelerin yüzde 32.1’i (581 gazete) haftalõk olarak yayõnlanmaktadõr. Buna karşõlõk,
günlük yayõnlanan gazetelerin oranõ yüzde 23.5’te (425 gazete) kalmaktadõr.
Tablo 3: Türkiye’de yayõnlanan süreli yayõnlarõn periyotlarõna göre dağõlõmõ

Periyodu

Sayõ

Yüzde

Günlük
Haftalõk
15 Günlük
Aylõk
İki aylõk
Üç aylõk
Altõ aylõk
Yõllõk
Diğer (kodlanamõyor)
Toplam

450
696
277
1387
174
233
36
31
188
3472

12.9
20.1
7.9
40.2
5.0
6.7
1.0
0.8
5.4
100

Bu yayõnlarõn yüzde 59.2’si İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde çõkarõlõrken, geriye kalan
yüzde 40.8’lik (1415 yayõn) kõsõm Türkiye’nin geriye kalan diğer illerinde
bulunmaktadõr. İstanbul, bu yayõnlarõn yüzde 27.6’sõnõn (959 yayõn) çõkarõldõğõ il olarak
Türkiye’nin süreli yayõnlarõn en çok yayõnlandõğõ iller sõralamasõnda başta gelmektedir
(Ankara’da 709 yayõn, İzmir’de 389 yayõn).
Gazete formatõndaki yayõnlarõn yalnõzca yüzde 23.5’i günlük olarak çõkmaktadõr. Bu
yayõnlar arasõnda periyot açõsõndan, ağõrlõk “haftalõk” yayõnlarda görülmektedir.
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Tablo 4: Çeşitli yayõn türlerinin periyotlarõna göre dağõlõmõ:
Günlük

Haftalõk

15

Aylõk

2 aylõk

3 aylõk

6 aylõk

Yõllõk

Diğer

Toplam

Günlük

Gazete

425

581

220

462

22

24

3

3

68

1808

Dergi

7

95

43

840

138

183

28

24

101

1459

4

12

72

13

24

4

1

8

138

2

5

1

8

44

Bülten
Ajans
Bülteni

17

11

Diğer

1

5

450

696

Toplam

8
277

1387

174

2

1

3

3

23

233

36

31

188

3472

Yayõn türlerinin illere göre dağõlõmlarõna bakõldõğõnda dergilerin ve gazetelerin büyük
çoğunluğunun yine Türkiye’de en çok yayõn çõkarõlan İstanbul’da yayõnlandõğõ
görülmektedir. Bülten ve ajans bülteni gibi yayõnlarsa Ankara’da yoğunlaşmaktadõr.
“Bülten” türü yayõnlarõn daha çok resmi kurum ve kuruluşlarca çõkarõldõklarõ göz önüne
alõnõrsa, bu durum açõklanabilir olmaktadõr.
Tablo 5: Çeşitli yayõn türlerinin yayõnlandõklarõ yere göre dağõlõmõ

Gazete
Dergi
Bülten
Ajans
Bülteni
Diğer
Toplam

Ankara
233
409
26
36

İstanbul
270
669
5
4

5
709

11
959

İzmir
231
157
1

Diğer
1074
224
107
3

Toplam
1808
1459
138
44

389

7
1415

23
3472

6.1.1 Gazeteler
Ulusal düzeyde dağõtõmõ yapõlan süreli yayõnlarõn durumu incelenirken Türkiye’de
günlük tiraj ve satõş rakamlarõ üzerine sağlõklõ ve düzenli veri bulmanõn güçlükleri göz
önüne alõnmalõdõr. Bu nedenle ifade edilen rakamlarõ kesin değil, ancak durumu
kavramaya ve tasarõm yapmaya olanak tanõyacak bir hareket noktasõ olarak almak yararlõ
olur. Çalõşma kapsamõnda 1997 yõlõ içinde Türkiye’de ulusal düzeyde dağõtõmõ yapõlan ve
tirajõ/satõşõ 10 binin üzerinde 32 gazete belirlenmiştir.
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Tablo 6: Günlük satõşõ 10 binin üzerinde olan gazetelerin
1997 yõlõ günlük satõş ortalamalarõ
Gazeteler
Akit
Akşam
Ateş
Belde
Bugün
Bulvar
Cumhuriyet
Dünya
Ekip
Ekonomik Takvim
Fanatik
Gözcü
Güneş
Hürriyet
Milli Gazete
Milliyet
Ortadoğu
Posta
Radikal
Sabah
Son Havadis
Süper Tan
Taraftar Maç
Turkish Daily News
Türkiye
Vakit
Yeni Asõr
Yeni Günaydõn
Yeni İstanbul
(Liberal Bakõş)
Yeni Sayfa
Yeni Yüzyõl
Zaman
Toplam

1997 yõlõ günlük
satõş ortalamasõ
30.385
162.585
157.379
11.871
44.699
60.609
46.265
23.150
110.080
84.818
225.471
232.414
94.220
613.279
24.034
547.497
12.026
166.520
183.536
608.766
14.937
24.004
176.878
44.000
439.797
10.124
41.924
19.243
10.229
10.186
236.478
266.284
4.733.688
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Kaynaklar:
Basõn İlan Kurumu, “Resmi İlan ve Reklam verilebilecek Gazetelere İlişkin Aylõk
Raporlar” (Gazetelerin basõn ilan kurumuna verdikleri icmal varakalarõndan
derlenmektedir.)
Yay-Sat ve BBD’nin raporlarõndan Media Cat dergisinde yayõnlanan haftalõk net satõş
listeleri.
6.1.1.1 Diğer Gazeteler
Türkiye’de yayõn hayatõnõ sürdüren, Basõn İlan Kurumu, “Resmi İlan ve Reklam
verilebilecek Gazetelere İlişkin Aylõk Raporlarõ” dõşõnda kalan ya da tirajõ 10 binin
altõnda olduğu gerekçesiyle resmi raporlarda yer verilmeyen gazeteler arasõnda muhalif
ve etkili olan Ülkede Gündem ve Günlük Emek gazetelerine ilişkin bilgiler verilecektir.
Toplumsal etkinliği bulunmayan ve marjinal konumdaki yayõnlarõn tanõtõlmasõna gerek
görülmemiştir.
Ülkede Gündem Gazetesi
Yayõn Periyodu:
Tiraj:
Adres:
Telefon:
Faks:

Günlük
10 bin dolayõnda
Çakõrağa Mahallesi, Sorguçcu Sokak 11/6, Aksaray İstanbul
0 (212) 623 1235 / 632 0681
0 (212) 632 1317

Kapatõlan Yeni Ülke, Özgür Gündem, Özgür Ülke, Yeni Politika, Demokrasi gazeteleri ile
Özgür Yaşam dergisine yakõn bir yayõn çizgisine sahip olan Ülkede Gündem gazetesi,
Kürt sorunu, insan haklarõ ihlalleri ve Türkiye’deki demokrasi sorununa yayõnladõğõ
haber ve yazõlarda geniş yer vermektedir.
Bugüne kadar yayõnladõğõ haber ve yazõlardan dolayõ hakkõnda çok sayõda kapatma
davasõ açõlan gazete, son olarak 9 - 19 Mayõs 1998 tarihleri arasõnda 10 gün süre ile
kapatõlmõştõr. Yayõn hayatõnõ halen sürdüren gazete hakkõnda şu anda İstanbul DGM
tarafõndan verilen 10 günlük bir kapatma cezasõ daha Yargõtay’da karar beklemektedir.
Günlük Emek Gazetesi
Yayõn Periyodu:
Tiraj:
Adres:
Telefon:
Faks:

Günlük
3 - 4 bin
Seyit Nizam Mahallesi, Demirciler Sitesi Caddesi, G 7 Sokak
No:1 Kat 5, Zeytinburnu İstanbul
0 (212) 665 6936 (5 hat)
0 (212) 665 6943-44
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Evrensel gazetesinin kapatõlmasõndan sonra aynõ kadro tarafõndan çõkarõlan Günlük Emek,
Türkiye’deki insan haklarõ ihlalleri ve Kürt sorununa duyarlõ bir yayõn politikasõ
izlemektedir. Halen hakkõnda açõlan davadan dolayõ DGM’de yargõlanan gazeteye
yönelik, daha önce üç ayrõ davadan verilen toplam 44 günlük kapatma cezasõ da
Yargõtay’da beklemektedir.
6.1.2 Dergiler
“Türkiye’de Yazõlõ Basõnõn Genel Görünümü” başlõğõ altõnda dergilerle ilgili olarak
verilen bilgiler, ulusal düzeyde dağõtõmõ yapõlan ve ticari faaliyete konu olan dergilerle
ilgili verileri kapsasa da, yaygõn olarak dağõtõmõ yapõlan yayõnlar hakkõnda bilgi
vermekten uzaktõr.
Türkiye’de çeşitli konularda yüzlerce dergi yayõnlanmaktadõr. Ancak bunlardan oldukça
sõnõrlõ bir bölümü ulusal düzeyde dağõtõlmakta ve okuyucuya ulaşmaktadõr. Dergi
yayõncõlõğõnõ üç ana grup elinde bulundurmaktadõr: Milliyet, Hürriyet ve Sabah gruplarõ.
Bunlardan ayrõ olarak, İntermedya adlõ şirket de ulusal düzeyde dağõtõmõ yapõlan yayõnlar
üretmektedir. Dergi yayõncõlõğõ anlõk değişmeler gösterebilmektedir. Her gün özellikle
çeşitli sektörlerdeki reklam potansiyelini kullanmayõ hedefleyen yeni yayõnlar
çõkmaktadõr. Bu nedenle sektörün günlük değişmeleri de kapsayan son bilgilerini
derleyebilmek mümkün olmamaktadõr. Aşağõdaki tablolarda Türkiye’de yayõnlanmakta
olan bazõ haftalõk ve aylõk dergilerin tirajlarõna ilişkin bilgiler bulunmaktadõr.
Tablo 7:Türkiye’de haftalõk dergiler
Dergi

Konusu

Yayõnlayan Grup

EP Paramatik
Fanatik Basket
Oto Moto
Seans
PC**
Aktüel
Para
Oto Haber
Şamdan
Tempo
Ekonomist
Auto Show
Hafta Sonu
Popsi
Ayna
PC
Nokta

Ekonomi
Spor
Otomobil
Sinema
Bilgisayar
Haber
Ekonomi
Otomobil
Magazin
Haber
Ekonomi
Otomobil
Magazin
Müzik
Magazin
Bilgisayar
Haber

Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu

Haftalõk
satõş*
8.729
28.987
11.854
4.188
7.540
30.629
13.575
20.741
20.333
21.982
15.472
23.878
36.839
13.800
11.496
7.844
4.084
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İntermedya
Ekonomi
Ekonomik Trend
Number One
Aksiyon***

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Haber

İntermedya A.Ş.

7.706

Feza Gazetecilik A.Ş.

5.391
4.815
16.579

*BBD A.Ş. ve Yay-Sat A.Ş. satõş raporundaki Temmuz 1997 dönemi bir aylõk satõş
rakamlarõnõn 4’e bölünmesiyle bulunan rakamlardõr.
**Haziran 1997 satõş rakamlarõ esas alõnmõştõr.
***9-15 Ağustos 1997 haftasõ satõş rakamõ.
Tablo 8: Türkiye’de aylõk dergiler
Dergi
Maison France**
Country Home
Votre Beaute**
Options
Form Sante
Kim
Hey Girl
Bebek ve Yaşam
Negatif
Fenomen
Çocuğum ve Ben
Milliyet Sanat
Milliyet Kardeş
Net
Ziyafet
Burç 2000
H. Bazaar**
Cosmopolitan
Bizim Aile
Vizyon**
Viva
She and He
Power Ekonomi
Outdoor
Home Art**
Esquire**
Top Sante

Konusu
Dekorasyon
Dekorasyon
Moda
Sağlõk
Kadõn
Gençlik
Aile
Aktüalite
Erkek
Aile
Sanat
Çocuk
Bilgisayar
Yemek
Astroloji
Dekorasyon
Kadõn
Aile
Moda
Gençlik
Ekonomi
Gezi
Dekorasyon
Erkek
Sağlõk

Yayõnlayan Grup
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Milliyet Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu

Aylõk satõş*
13.062
8.017
5.538
6.103
16.504
10.063
19.045
6.138
3.150
7.727
8.049
4.501
16.154
6.394
17.563
6.950
5.875
26.737
13.575
7.337
10.099
15.697
11.511
11.500
9.207
6.364
5.849
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Sofra
Afiyetle
Fast Break**
Burda
Sinema**
Bebeğim ve Biz
PC Magazine
Gourme
Gelin
Y. Dekorasyon**
Amica
Elele
Biba
Klips
Blue Jean
Capital
Atlas
Art Decor**
Focus
Naturel
Lezzet
House
İstanbul Life
Emlak Market
Astro Magazin
Gösteri
Mutfak
Makro Ekonomi
Kadõnca
Bella**
Donna**

Yemek
Yemek
Moda
Sinema
Aile
Bilgisayar
Yemek
Moda
Dekorasyon
Kadõn
Kadõn
Kadõn
Gençlik
Gençlik
Ekonomi
Gezi
Dekorasyon
Aktüalite
Sağlõk
Yemek
Dekorasyon
Aktüalite
Ekonomi
Astroloji
Sanat
Yemek
Ekonomi
Kadõn
Kadõn
Kadõn

Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Sabah Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
Hürriyet Dergi Grubu
İntermedya A.Ş.

35.811
22.748
20.026
17.848
8.699
12.774
10.897
3.852
23.802
12.871
16.586
23.975
15.509
18.095
18.528
10.051
26.292
8.314
18.960
11.815
20.857
10.759
13.075
9.518
7.752
1.756
9.144
4.300
11.313
3.169
5.673

*BBD A.Ş. ve Yay-Sat A.Ş.’nin aylõk satõş raporu Temmuz 1997 dönemi satõş rakamlarõ
esas alõnmõştõr.
**Haziran 1997 satõş rakamlarõ esas alõnmõştõr.
6.1.2.1 Diğer Dergiler
BBD A.Ş. ve Yay-Sat A.Ş.’nin satõş raporlarõnda yer almayan ya da satõşlarõ 10 binin
altõnda olan muhalif ve diğer dergiler sõralanabilir.
Azadìye Welat
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Yayõn Dili / Periyodu:
Adres:
Telefon:
Faks:

Haftalõk Kürtçe Haber Gazetesi
İstiklal Caddesi, Ayhan Işõk Sokak 23/3, Beyoğlu İstanbul
0 (212) 251 9013 / 251 7937
0 (212) 251 9585

Hévi
Yayõn Dili / Periyodu:
Adres:
Telefon:
Faks:

Haftalõk Kürtçe-Türkçe Haber Gazetesi
Tarlabaşõ Caddesi 232/4, Beyoğlu İstanbul
0 (212) 235 3862
0 (212) 235 5382

NuBihar
Yayõn Dili / Periyodu:
Adres:
Telefon:
Faks:

Kürtçe Aylõk Dergi
Kõzõltaş Caddesi Kuriş Apt. 51/3, Fatih İstanbul
0 (212) 533 7588
0 (212) 524 0038

Özgür Halk
Yayõn Periyodu:
Adres:
İstanbul
Telefon:
Faks:

Aylõk Siyasi Dergi
Piyerloti Caddesi 47/49 Kanarya Apt. Kat 4/11, Çemberlitaş
0 (212) 517 9676
0 (212) 517 3157

Aydõnlõk
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:
Faks:

Haftalõk Siyasi Gazete
İstiklal Caddesi Deva Çõkmazõ No: 7/7 Beyoğlu İstanbul
0 (212) 292 5323
0 (212) 292 5322

Pazartesi
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:
Faks:

Aylõk Kadõn Dergisi
Abdullah Sokak 9, Beyoğlu İstanbul
0 (212) 249 5959
0 (212) 292 0739
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Özgürlük ve Dayanõşma İçin Sosyalist Alternatif
Yayõn Periyodu:
Adres:

Aylõk Siyasi Dergi
İpek Sokak Tepeden İşhanõ 12/4, Beyoğlu İstanbul

Kaldõraç
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:

Aylõk Siyasi Dergi
Ankara Caddesi 68/1, Kartal İstanbul
0 (212) 353 9130

Son Kavga
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:

Aylõk Siyasi Dergi
İstiklal Caddesi Asmalõ Mescit Sofyalõ Sokak
İliç Han No:18/12, Tünel İstanbul
0 (212) 251 0573

Sokak
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:

Aylõk Siyasi Gazete
Cihangir Mahallesi Sõraselviler Caddesi No:95/1, Taksim İstanbul
0 (212) 230 8982

Sosyalist İktidar
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:

Haftalõk Siyasi Gazete
Balõkçõlar Çarşõsõ Tosa Caddesi No:41/3, Kadõköy İstanbul
0 (216) 418 5351

Alõnteri
Yayõn Periyodu:
Adres:
İstanbul
Telefon:

Haftalõk Haber Gazetesi
19 Mayõs Mahallesi Operatör Raif Bey Sokak No:30/5, Şişli
0 (212) 230 8982
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Halk İçin Kurtuluş Gazetesi
Yayõn Periyodu:
Adres:
İstanbul
Telefon:

Haftalõk Siyasi Haber Gazetesi
Alemdar Mahallesi Çatalçeşme Sokak No: 594, Cağaloğlu
0 (212) 519 1841

Halkõn Günlüğü
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:
Faks:

15 Günlük Siyasi Gazete
Piyerloti Caddesi Onur Apt. 41/B Daire 8, Çemberlitaş İstanbul
0 (212) 518 8949
0 (212) 638 1759

Devrim
Yayõn Periyodu:
Adres:
İstanbul
Telefon:

Aylõk Siyasi Dergi
Sõraselviler Caddesi Billurcu Sokak Asaş Han 3/4 Taksim
0 (212) 293 5162

İşçi Demokrasisi
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:

Aylõk Siyasi Dergi
Yoğurtçu Şükrü Sokak l48/5 Kadõköy İstanbul
0 (216) 330 2280

Zend
Yayõn Dili / Periyodu:
Adres:
Telefon:
Faks:

Kürtçe / Üç aylõk Kültür-Sanat Dergisi
İstiklal Caddesi No:373/2 Beyoğlu İstanbul
0 (212) 527 1911
0 (212) 527 6149

Leman
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:

Haftalõk Mizah Dergisi
İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak No: 20 Beyoğlu İstanbul
0 (212) 241 4244
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Faks:

0 (212) 251 5267

Artõ Haber
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:
Faks:

Haftalõk Haber Dergisi
Doğan Medya Center 34554 İkitelli İstanbul
0 (212) 505 6111
0 (212) 505 6838

V-Özgürlük
Yayõn Periyodu:
Adres:
Telefon:
Faks:

15 Günlük Haber Gazetesi
Sõraselviler Caddesi Billurcu Sokak Asaş Han 3/8 Taksim
İstanbul
0 (212) 243 1269
0 (212) 249 9929

6.1.3 Ajanslar
ABC Basõn Ajansõ
Adres:
Telefon:
Faks:

Türkocağõ Caddesi No:3 Basõn Sarayõ Kat: 4 34440
Cağaloğlu İstanbul
0 (212) 511 8737 / 36
0 (212) 514 0761

Anadolu Ajansõ (AA)
Adres:
Telefon:
Faks:

Gazi Mustafa Kemal Bulvarõ No:128 Tandoğan Ankara
0 (312) 231 7000
0 (312) 231 2174 / 45

Ankara Haber Ajansõ (ANKA)
Adres:
Telefon:
Faks:

Meşrutiyet Caddesi 21/7 Kõzõlay Ankara
0 (312) 417 2500
0 (312) 418 0254

Hürriyet Haber Ajansõ (HHA)
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Adres:
Telefon:
Faks:

Hürriyet Medya Towers 4544 Güneşli İstanbul
0 (212) 550 0050
0 (212) 651 4881

Türk Haberler Ajansõ (THA)
Adres:
Telefon:
Faks:

Bestekar Sokak 86/1-4 Kavaklõdere Ankara
0 (312) 467 8393 / 4
0 (312) 467 8426

Milliyet Haber Ajansõ (MILHA)
Adres:
Telefon:
Faks:

Yüzyõl Mahhallesi Mahmutbey Viyadüğü Altõ İkitelli İstanbul
0 (212) 505 6111
0 (212) 417 3878

Ulusal Basõn Ajansõ (UBA)
Adres:
Telefon:
Faks:

Tunalõ Hilmi Caddesi 98/12, Kavaklõdere Ankara
0 (312) 466 1550 (10 hat)
0 (312) 425 1293

6.1.4 Kitap Yayõncõlõğõ
Türkiye’de kitap basõmõ ile ilgili ön izin, izin, bildirim gibi prosedürler olmadõğõ için,
basõlan kitap ve yayõncõ sayõsõ ile ilgili istatistiksel bilgiler tam anlamõyla sağlõklõ
olmayabilir. Bu çalõşmada Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlõğõ Kütüphaneler Genel
Müdürlüğü ISBN Ajansõ verileri esas alõnmõştõr. Uluslararasõ bibliyografik bilgiyi
denetlemeyi amaçlayan bir standart olan ISBN Türkiye’de 1987 yõlõnda uygulanmaya
başlamõştõr. Bu tarihten itibaren giderek artan oranda yayõn ve yayõncõ, ISBN numarasõ
almakta ve dolayõsõyla bilgiler sağlõklõ hale gelmektedir.
Tablo 9: Türkiye’de yayõncõ, yayõnlanan kitap ve baskõ adetleri

Yeni ISBN alan
yayõncõ sayõsõ

1995 Yõlõ
499

1996 Yõlõ
582

1997 Yõlõ
655
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Yõl sonu itibariyle
Türkiye’deki
toplam yayõncõ
Yayõnlanan kitap
(Başlõk olarak)
Kitap baskõ adedi

2.145

2.728

3.383

7.813

9.494

10.682

-

-

15.207.136*

*Kitap baskõ adedine ilişkin bilgiler 1997 yõlõndan itibaren veri tabanõna işlenmektedir.
Baskõ adedine ilişkin bilgiler yeni derlenmeye başladõğõ için, gelen tüm formlarda bu
konuda bilgi bulunmamaktadõr. Dolayõsõyla, toplam baskõ adedi burada ifade edilen
rakamlarõn üstündedir.

Tablo 10: Yeni ISBN alan yayõncõlarõn türlerine göre
dağõlõmõ
Şirket
Üniversite
Kamu Kurumu
Vakõf / Dernek
Gazete
Şahõs
Toplam

1995 Yõlõ
182
8
12
55
242
499

1996 Yõlõ
193
3
7
87
292
582

1997 Yõlõ
188
4
5
99
2
357
655

6.2 Radyo ve Televizyon Yayõncõlõğõ
6.2.1 Televizyonlar
Türkiye’de televizyon yayõncõlõğõ 1968 yõlõnda başlamõştõr. 1964 yõlõnda kurulan Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 1990 yõlõnda ilk özel televizyonun yurt dõşõndan uydu
yoluyla yayõn yapmaya başlamasõna kadar yayõn tekelini elinde bulundurmuştur. TRT,
1982 yõlõnda renkli yayõna geçmiş; 1986 yõlõnda tek kanal, TRT2’nin yayõna başlamasõyla
ikiye çõkmõştõr. 1989 yõlõnda TRT3, TRT4 ve TRT GAP; 1990 yõlõnda TRT5 / TRT
INT/AVRASYA yayõna geçmiştir.
TRT INT’nin yayõna başladõğõ 1990 yõlõnda EUTELSAT-1 uydusunu kullanarak
Türklerin ve Türk kökenlilerin yaşadõğõ 18 Avrupa ve Orta Asya ülkesine yayõn
yapõlmaya başlanmõştõr.
1990 yõlõnda “Star” adõyla yayõna başlayan ilk özel televizyonu diğer televizyonlar
izlemiştir. İlk başlarda yurtdõşõnda kiralanan uydular yoluyla Türkiye’ye yayõn yapan
televizyonlar, 8 Temmuz 1993’te TRT’ye yayõn tekeli veren Anayasa maddesinin
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değiştirilmesiyle, Anayasal, 20 Nisan 1994’te Resmi Gazete’de yayõnlanarak yürürlüğe
giren 3984 sayõlõ “Radyo ve Televizyon Kuruluşlarõ ve Yayõnlarõ Hakkõndaki Kanun”un
yürürlüğe girmesiyle de yasal konuma kavuşmuşlardõr.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) verilerine göre, bugün Türkiye’de 261
televizyon kanalõ bulunmaktadõr. Bu kanallarõn yayõn alanlarõna göre dağõlõmlarõ Tablo
11’de görülmektedir.
Tablo 11: Televizyon kanallarõnõn yayõn alanlarõna göre dağõlõmõ
Yayõn alanõ
Ulusal
Bölgesel
Yerel
Toplam

Kanal sayõsõ
16
15
230
261

Uydular yoluyla başka ülkelerden gelen televizyon yayõnlarõysa, çeşitli çaplardaki
antenlerle izlenebilmektedir. Uydu anten sistemleri, çaplarõna göre, bireysel olarak
kurulabildiği gibi, toplu yerleşim merkezi, otel vb. yerlerde birden çok kullanõcõya hizmet
verecek şekilde de kurulabilmektedir. Türkiye’de haberleşme hizmetlerini yürüten Türk
Telekom Şirketi uydu yoluyla gelen televizyon yayõnlarõnõ kablo aracõlõğõyla dağõtarak,
bu yayõnlarõn sağlõklõ olarak izlenmesine olanak yaratmaktadõr. 1997 yõlõ sonu itibariyle
35 televizyon, 20 de radyo kanalõnõn kabloyla dağõtõmõ yapõlmaktadõr. Kablo TV 9 ilde
hizmet vermektedir. Bu illerde kablo ile ulaşõlan hane sayõsõysa 1997 sonu itibarõyla 803
bin 100’dür.
6.2.2 Radyolar
Türkiye’de ilk kez 1926 yõlõnda başlayan radyo yayõncõlõğõ bugün oldukça büyük ve
yaygõn bir sektöre dönüşmüştür. Özel yayõncõlõğõn gündeme gelmesiyle adeta bir patlama
yaşanan radyo yayõncõlõğõna ilişkin en sağlõklõ veriler RTÜK aracõlõğõyla
sağlanabilmektedir. Bu kuruluşun verilerine göre, Türkiye’de halen 36’sõ ulusal, 108’i
bölgesel, 1056’sõ da yerel olmak üzere, 1200 radyo yayõn yapmaktadõr. Tahmin edileceği
üzere, radyo istasyonlarõnõn çoğu, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa gibi
büyük şehirlerdedir.
Tablo 12: Bazõ illerdeki radyo istasyon sayõlarõ
İl
İstanbul
Ankara

İstasyon sayõsõ
108
57
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İzmir
Adana
Bursa
Konya
Mersin
Antalya

46
36
36
34
31
30

Radyolar RTÜK’e yaptõklarõ başvurularda günde 24 saat yayõn yapacaklarõnõ
bildirmişlerdir. Buradan, mevcut radyolarõn günde 28.800 saat yayõn yapabilme
kapasitesine sahip olduklarõ anlaşõlmaktadõr. Bu sürenin önemlice bir bölümü müzik
yayõnõyla doldurulmaktadõr.
6.2.3 Müzik Endüstrisinin Durumu
Türkiye’de son yõllarda gelişme gösteren sektörlerden bir diğeri de “müzik endüstrisi”dir.
Kültürel dönüşümlere paralel olarak, kaset ve CD üretiminde belirgin artõşlar vardõr.
Türkiye’de müzik ya da ses kayõtlarõ için düzenleyici bir kurum yoktur. Ancak satõlacak
ses kayõtlarõ için Kültür Bakanlõğõ Sinema ve Telif Haklarõ Genel Müdürlüğü’nden “eser
işletme belgesi” alõnmasõ gerekmektedir. Ayrõca piyasaya sürülen kaset ve CD’lere yasa
gereği “bandrol” yapõştõrõlmasõ gerekli olduğundan, Kültür Bakanlõğõ her kayõttan kaç
tane çoğaltma yapõlabildiğini belirleyebilmektedir.
Kültür Bakanlõğõ’nõn tescil uygulamasõna başladõğõ 1986 yõlõndan bu yana çeşitli
ürünlerine eser işletme belgesi almak amacõyla 1756 firma başvurmuştur. Bu firmalarõn
yõllara göre ürettikleri kaset ve CD dizisi Tablo 13’de gösterilmiştir.
Tablo 13: Yõllara göre müzik eseri sayõsõ

Yõllar

Kaset dizisi

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

824
2103
2968
3083
1636
2066
1963
1700
2011
2333

Önceki yõla
göre değişim
% 155
% 41
%3
- % 47
% 26
-%5
- % 14
% 18
%1

CD dizisi
182
235
283
504
584
549
762

Önceki yõla
göre değişim
% 29
% 20
% 78
% 15
-%6
% 38

Yine Kültür Bakanlõğõ’nõn verilerine göre, 1996 yõlõnda Türkiye’de 53 milyon 207 bin
139 kaset, 3 milyon 834 bin 503 CD basõlmõştõr. Çoğaltõlan kasetlerde yerli yapõm oranõ
yüzde 93, CD’lerdeyse yüzde 56’dõr.
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6.2.4 Türkiye’de İnternet Kullanõmõ
Çağõn iletişim ortamõ olarak tanõmlanabilecek internet, Türkiye’de de yaygõn bir kullanõm
düzeyine ulaşmõştõr. 1 Ocak 1997 tarihi itibariyle internete bağlõ bilgisayar sayõsõ
13.000’dir. İnternet ortamõnda dil olarak yüzde 80 oranõnda Türkçe kullanõlmaktadõr.
İnternet aracõlõğõyla ortama bilgi sunan sunucu [domain] sayõsõysa aynõ tarih itibariyle
4248’dir. Alan isimlerine göre sunucu sayõlarõ Tablo 14’de gösterilmiştir.
Tablo 14: Alan isimlerine göre sunucu sayõlarõ
Alan ismi
Com
Net
Gov
Edu
Mil
Org
k12
Bbs
Toplam

Sunucu sayõsõ
3768
68
105
89
2
194
26
8
4256

1997 yõlõ sonlarõ itibariyle internet üzerinde 2852 ayrõ “web sitesi” saptanmõştõr. Bu
sitelerden 2538’i ticari, 314’ü ticari olmayan kuruluşlara aittir. Belirlenen web
sitelerinden elde edilen verilere göre, bu yolla kamuya ücretsiz olarak yararlanmak için
sunulan bilgi miktarõnõn yaklaşõk 100 bin sayfa olduğu düşünülmektedir. Bu bilginin
toplam büyüklüğüyse 250 bin mbyte’tõr. Türkiye’de internete bağlõ bilgisayar sayõsõ göz
önüne alõndõğõnda web sitelerinin toplam ziyaretçi sayõsõnõn mevcut durumla yõllõk 800
bin kişi olduğu düşünülmektedir.
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7. Anayasal ve Yasal Önlemler - Engeller
7.1 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Önündeki İlk Engel: 1982 Anayasasõ
Bilgi, iletişim, haber alma, düşünce, söz, ifade ve yayõn özgürlükleri karşõsõnda
demokratikleşme hedef ve çabalarõna aykõrõ düşen yasalarõn başõnda 1982 Anayasasõ
gelmektedir.
7 Kasõm 1982’de halkoyu ile kabul edilen ve 9 Kasõm günü Resmi Gazete’de
yayõnlanarak yürürlüğe giren 1982 Anayasasõ, demokratik hukuk devleti ilkelerine
“tepki” anayasasõdõr. Uygulamada ciddi toplumsal sorunlara yol açmõştõr. Hukuksal
çözüm üreteceğine, çok ciddi siyasal ve toplumsal sorunlarõn asli nedeni olma özelliğini
on beş yõldõr sürdürmektedir.
Bu Anayasa biçim olarak “özgürlükler”den yana gözükür. Hatta 1982 Anayasasõ’nõn esin
kaynağõ Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi’dir (AİHS). Özündeyse devleti, “kutsar”;
temel hak ve özgürlükleri tanõr ama; bunlarõ “otorite”nin sõkõ denetimi altõna alõr.
Yasaklayõcõdõr. Emreder ve cezalandõrõr.
1982 Anayasasõ’nõn 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarõna saygõlõ bir
hukuk devleti olduğu yazõlõdõr. Temel hak ve hürriyetlerin dokunulamaz ve devredilemez
olduğu 12. maddede açõklanmõştõr. Anayasanõn kendi içinde çelişkili 13. maddesi, 9 çeşit
genel sõnõrlama saymõş ve bunlara yasal “sõnõrlamalar” getirmiştir. Bu maddeye göre:
“Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sõnõrlamalar demokratik toplum düzeninin
gereklerine aykõrõ olamaz ve öngörüldükleri amaç dõşõnda kullanõlamaz.” Ama bu
“ölçütün” hiçbir uygulama kabiliyeti yoktur. 13. maddede 9 ayrõ sõnõrlama nedeni
sayõlmõş ve bu sõnõrlamalar “temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerli” kabul
edilmiştir.
Halen antidemokratik hükümleriyle yürürlükte bulunan siyasal ve hukuksal sistemin
temelini oluşturan yasal mevzuat 1980-1983 yõllarõ arasõnda “12 Eylül rejimi” olarak
adlandõrõlan dönemde üretilmiştir. Anayasa, özgürlükleri istisna, sõnõrlamalarõysa kural
kabul etmektedir. Toplumu ve hukuk düzenimizi doğrudan doğruya ilgilendiren temel
yasalar bu dönemde Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafõndan çõkarõlmõştõr. Anayasanõn
geçici 15. maddesine göre bu yasalarõn Anayasaya aykõrõlõğõ dahi ileri sürülememektedir.
Yaşamõn her alanõnda geçerli olan temel yasalarõn üretildiği bu dönemdeki mevzuat ile
çevrelenen birey ve toplumun sõkõntõlarõna çözüm getirmeyen yasalardaki antidemokratik
unsurlarõn temizlenebilmesi için sorunu Anayasadan başlayarak çözmek gerekir. Sonra
sõrada düşünce ve kanaat özgürlüğünü ve ifadeyi sõnõrlayõcõ, engelleyici 200’e yakõn yasa
vardõr.
Bu Anayasa temel insan haklarõnõn korunmasõ görevi yerine, bu haklarõn kullanõlmasõnõn
önlenmesi işlevini devlete vermiştir.
“Düşünce ve kanaat hürriyeti”, 1982 Anayasasõ’nõn “korumasõ” altõndadõr. AİHS’in 9.
maddesinden yararlanõlarak kaleme alõnmõştõr. “Düşünceyi açõklama ve yayma hürriyeti”
hakkõndaki 26. madde gerekçesindeyse kitle haberleşme araçlarõnõn demokratik devlet
yönetiminde önemine değinilmiş ve serbest kitle haberleşmesinin sağlanmasõ bir anlamda
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düşünceyi açõklama özgürlüğünün varlõğõ için zorunlu görülmüştür. Radyo, televizyon ve
sinema yoluyla yayõnlarda “serbesti sistemi” yerine “izin sistemi” kabul edilmiştir. 26.
maddenin ikinci fõkrasõndaysa ifade özgürlüğüne ilişkin özel sõnõrlama sebepleri
sayõlmõştõr.
Başkalarõnõn şöhret ve haklarõnõn, özel ve aile yaşamlarõnõn korunmasõ gibi kavramlar
“özel sõnõrlama” sebebi olarak sayõlanlardan bir kaçõdõr. Bir başka deyişle, bu madde
AİHS’nin10. maddesinde ifadesini bulan “ifade özgürlüğü” düzenlemesinden
yararlanmaya çalõşmõştõr. MGK ise Anayasa Komisyonu’nun gerekçesine değişiklik
getirerek, düşüncelerin açõklanmasõ ve yayõlmasõnda kanunla yasaklanmõş olan dillerin
kullanõlamayacağõ ve bu yasağa aykõrõ hareket halinde toplatma ile ilgili esaslarõ da 26.
maddeye eklemiştir.
“Basõn hürriyeti” başlõğõ altõnda düzenlenen 28. maddeyse “Basõn hürdür, sansür
edilemez. Basõmevi kurmak izin alma ve mali teminat yatõrma şartõna bağlanamaz,”
şeklinde düzenlenmiştir. Aynõ maddede “Devlet, basõn ve haber alma hürriyetlerini
sağlayacak tedbirleri alõr,” cümlesinin yer almasõna rağmen, “Basõn hürriyetinin
sõnõrlandõrõlmasõnda Anayasanõn 26 ve 27. maddeleri hükümleri uygulanõr,” denmektedir.
Aynõ madde içinde bu özgürlüklerin nasõl kõsõtlanacağõ 26 ve 27. maddelerdeki
“sõnõrlamalara” atõf yapõlarak düzenlenmiştir. Basõn özgürlüğünün sõnõrlandõrõlmasõnda bu
hükümlerin uygulanacağõ kabul edilmiştir. Ayrõca Anayasanõn 28. maddesinin beşinci
fõkrasõnda yer alan sõnõrlamalar ile toplatma ve tedbir yoluyla dağõtõmõn hakim
kararlarõyla ya da yetkili mercii emriyle mümkün olduğu görülmektedir.
Resmi dilden başka bir dille yazõlan yayõnlar “izin sistemine” bağlanõr ve kanunla
yasaklanmõş dillerde yayõn yasaklanõr. Bu sõnõrlamalarla yetinilmemiştir. Ayrõntõlarõyla
açõklanarak örneğin, devletin iç ve dõş güvenliğini tehdit eden suçlardan, ülkenin ve
milletin bütünlüğüne karşõ işlenen suçlardan, suç işlemeye, ayaklanma ve isyana teşvik
eden suçlardan sorumlu olunacağõna işaret edilerek bu konularda “her türlü haber” ya da
yazõyõ yazanlar ile aynõ amaçla basanlar ve başkasõna verenlerin de sorumlu olduğu kabul
edilir. Tedbir yoluyla bu eserlerin dağõtõmõnõ hakim kararõyla, gecikmesinde sakõnca
bulunursa kanunun yetkili kõldõğõ merci emriyle “önlemek”, Anayasanõn buyurucu
hükmü haline getirilmiştir. Oysa basõn yoluyla işlenen suçlar “yayõm” fiili ile
gerçekleşebilir. “Yayõm” fiilinin yokluğuna rağmen cezalandõrma yolu kabul edilmiştir.
Tehlikeli sayõlan bu tür haberler ya da yazõlar her koşulda ve öncelikle önlenmek
istenmiştir. “Dağõtõm” tedbir olarak durdurulabilmektedir.
“Olaylar hakkõnda yayõn yasağõ koymak” istisnai olarak “yargõlama görevinin amacõna
uygun” olmak koşuluyla kabul edilmiş olan başka bir “önleyici tedbir” örneğidir. Yayõn
“toplatma”, zapt ve müsadere, süreli yayõnlarõn “kapatõlmasõ” ve kapatõlan süreli yayõnõn
“devamõ niteliğindeki” her türlü yayõnõn yasaklanmasõ 28. maddeye yerleştirilmiş
hükümlerdir.
Başka bir deyişle özgürlükleri sõnõrlama anlayõşõnõn hakim olduğu 1982 Anayasasõ’nõn
26., 27., 28., 31. ve 39. maddelerindeki düşünceyi açõklama ve yayma, bilim ve sanat,
basõm ve yayõmla ilgili özgürlükler düzenlenirken TCK’de yer alan ve düşünceyi
sõnõrlayan hükümler doğrudan Anayasaya alõnmõştõr. İç ve dõş güvenlik, devletin “ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden”, “suç işlemeye” ya da “ayaklanmaya”
teşvik eden, devlete ait “gizli” bilgiler hakkõndaki haberlere ilişkin sõnõrlandõrmalar
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yasalara göre suçtur. Bu suçlar ayrõca Anayasa içine çekilmiştir. “Gizlilik”, “yasak” ve
“sõr” gibi kavramlar artarak Anayasa maddesi haline gelmiştir. Ayrõca “milli güvenlik”,
“kamu düzeni”, “genel ahlakõn korunmasõ” ya da “suçlarõn önlenmesi” gibi tartõşmaya
açõk ve net olmayan kavramlar, basõn hürriyetini düzenleyen madde içinde toplanarak,
gerektiğinde kanunun açõkca yetkili kõldõğõ mercii emriyle mevkuteler için “toplatma”
kararõ verilebileceği hükme bağlanmõştõr.
Kõsaca “Basõn hürdür,” ama özgürlük “istisna”nõn ta kendisidir. “Sansür edilemez” ama
sõnõrlamalar, tedbirler, toplatmalar ve yasalar “esastõr”. “İzin verilen düşünce” alanõ
yaratõlmõş ve “izin” sõnõrlarõ dõşõndaki düşünce açõklamasõ, yasal mevzuatla sõnõrlanmõştõr.
7.2 Terörle Mücadele Kanunu ve DGM Yargõlamalarõ
3713 sayõlõ Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) genel gerekçesi şudur:
Bir yandan terörizmle mücadele ederken, diğer taraftan çağdaş demokratik toplum
düzenine ulaşmak için şiddeti vasõta kõlmayan düşüncelerin örgütlenebilmesi hürriyetini
kõsõtlayõcõ hükümlerde iyileştirici düzenlemeler yapmak gerekmektedir. (...) düşünceyi
ifade (hürriyetinin) zedelenmemesi gerekir. Bu sebeplerle hem devletin maddi düzenini
korumak ve hem de düşünceyi ifade ve örgütlenme hürriyetini sağlamak ve böylece bu
iki hukuksal menfaati dengeli ve çağdaş demokratik hukuk düzenine uygun hale
getirmek için, bu maddeler (141 - 142 - 163) yürürlükten kaldõrõlarak, bunlarõn yerine
yeni bir hüküm getirmek zorunluluğu ortaya çõkmõştõr.

Buna rağmen, yasanõn uygulanmaya başladõğõ 1991 yõlõndan itibaren Türkiye’de yazarlar,
gazeteciler, aydõnlar DGM’lerde TMK’ye aykõrõlõktan yargõlanan sanõklara
dönüşmüşlerdir. Kaldõrõlan TCK’nin 142. maddesi aranõr hale gelmiştir. Birçok kişi,
yasanõn 8. maddesinden mahkum olmuş ve hapse girmiştir. 6. maddeye aykõrõlõktan
milyonlarca lira para cezasõ verilmiştir. Türkiye gazetecileri, aydõnlarõ, yazarlarõ
hapseden ve düşüncelerini açõkladõklarõ için DGM’de yargõlayan bir ülke durumuna
düşürülmüştür. Yasanõn yaratõlma mantõğõ ile uygulama mantõğõ arasõndaki bu çelişki
nedeniyle yasa ile amaçlanan terör eylemlerini önlemek olduğu halde, “terör” ve “şiddet
eylemini” tahrik ve teşvik etmeyen birçok yazõdan dolayõ gazetecilere, aydõnlara,
yazarlara hapishanelerin yolu açõlmõştõr. Eleştiri sõnõrlarõnõ aşmayan, terör eylemlerini
yaratanlarõ eleştiren ve bu eylemleri yaratanlarõ açõklayan, onlarõ topluma tanõtan, bilgi
veren yazõlar dahi suçlanmõştõr.
Türkiye’de üzerinde en çok tartõşõlan ve insanlarõn hapishanelere atõlmasõna neden olan
en ünlü madde 8. madde olmuştur. Demokrasilerde halkõn bilgi edinme hakkõnõn
sõnõrlandõrõlmasõ olanaksõzdõr. Bu bakõmdan halkõn doğru bilgi edinmesi için insanlarõn
suçlanmasõ ve bilgi dolaşõmõnõn mahkum edilmesi kabul edilmez bir uygulamadõr.
Demokrasilerde hükümetin halktan gizleyeceği herhangi bir şey yoktur ve olmamalõdõr.
Bilgi edinme hak olduğuna göre, bu hakka işlerlik sağlayan ve onu yaşama geçirerek
insanlara bilgi aktarmakla görevli gazetecilerin, yazarlarõn eylemleri de suçlanamaz.
Hatta laik Türkiye Cumhuriyeti’ni silah zoruyla devirerek ülkede şeriat devleti kurmayõ
amaçlayan köktendinci yasadõşõ örgüt liderlerinin açõklamalarõnõ yayõnladõğõ için,
TMK’ye aykõrõlõktan dolayõ gazetelerin toplatõlmasõna karar verilmiş ve karar
uygulanmõştõr. DGM’de görev yapan eski bir savcõ hakkõnda yayõnlanan eleştiri
TMK’nin 6. maddesine aykõrõlõk olarak kabul edilmiştir.
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Görüldüğü gibi halen uygulamalar bakõmõndan haksõz sonuçlara ve yanlõş yorumlara
neden olan TMK’nin 6. maddesi bakõmõndan bir savcõ toplatma talebinde bulunabilmekte
ve mahkeme tarafõndan toplatma kararõ verilmekte; ancak başka bir savcõ tarafõndan
takipsizlik kararõ verilerek aynõ yazõ bakõmõndan soruşturma tamamlanmaktadõr. Aynõ
şekilde, 8. madde açõsõndan da durum farklõ değildir. Yasalar açõk ve anlaşõlõr olmalõdõr.
Gazeteciler, yazarlar neyin suç olup olmadõğõnõ ve insanlar hangi fiil nedeniyle niçin
haklarõnda cezalandõrma isteği ile dava açõlabileceğini bilmek hakkõna sahiptirler.
“Kanunsuz suç olmaz” ve cezalarõn şahsiliği ilkelerinin en çok ihlal edildiği yasa
TMK’dir. Bu nedenle, bu yasa tamamen kaldõrõlmalõ, ya da AİHS hükümlerinde yer alan
hukuksal normlara uygun hale getirilmelidir.
Gelen tepkiler nedeniyle 8. maddede 27.10.1995 tarihinde 4126 sayõlõ kanunla değişiklik
yapõlmõştõr. Ancak bu değişiklik iletişim hak ve özgürlükleri açõsõndan yeterli olmamõştõr.
Daha doğrusu yasanõn çõkarõlma gerekçesiyle bağdaşmayan ve değişiklikten önceki
niteliğinde yaratõlan “yumuşama” ile halen yürürlükte bulunan bir maddedir.
Kaldõ ki TMK’nin 6. maddesinde tanõmlanan suç tipine göre yayõnlanan haberlerde
terörle mücadelede görev almõş kişilerin kimliklerini açõklamak, “hedef gösterme” olarak
kabul edilmekte, bu kişiler hakkõnda haber yazmak suç olarak nitelendirilmektedir.
Yasanõn 6. maddesine göre bu tür haberler bazen terör örgütünün açõklamasõnõ
yayõnlamak olarak nitelendirilebilmektedir. Dolayõsõyla haber verme hak ve özgürlüğü ile
insanlarõn bilgi edinme haklarõna yanõt vermeye çalõşan gazeteciler için meydana gelen
olaylarõ “eksiksiz” aktarabilme olanaklarõ bu yasa ile ellerinden alõnmaktadõr. Yazõlan en
ufak bir haber TMK’nin 8. maddesine ya da 6. maddesine aykõrõ görülebilmektedir.
Haber niteliği olsa dahi “yasadõşõ” ya da “terör örgütü propagandasõ” olarak
nitelendirilerek, ya 8. madde işletilmekte ya da 6. maddeye aykõrõlõktan dava
açõlmaktadõr. Her iki madde birlikte değerlendirilmeli ve AİHS süzgecinden geçirilerek
gerekli değişiklikler yapõlmalõdõr. 8. madde ile sorumlu yazõ işleri müdürüne verilebilen
hapis cezasõ, Basõn Kanunu’nda kabul edilen hürriyeti bağlayõcõ cezanõn para cezasõna
çevrilmemesi ilkesine aykõrõlõğõnõ sürdürmektedir.
TMK çõkarõlõş amacõnõn ötesinde uygulamalara neden olduğundan tümüyle
kaldõrõlmalõdõr. Yasada neyin suç olduğu ve neyin suç olmadõğõ anlaşõlamamaktadõr.
“Kanunsuz suç olmaz” ilkesiyle bağdaşmayan kararlar verilmektedir. Haber alma, bilgi
edinme hakkõ ve iletişim özgürlüğüne aykõrõ hükümler nedeniyle ortaya çõkan çelişkili
mahkeme kararlarõ eleştirilmektedir.
TMK örneğinde açõkça ortaya çõktõğõ gibi, asõl sorun yasa koyucunun üzerine düşeni
yapmasõ ve bu tür çelişkileri ortadan kaldõracak demokratik düzenlemeleri çekinmeden
gerçekleştirebilmesidir. Demokratik toplum düzenini istemek ve bunun için yasal tüm
düzenlemeleri gerçekleştirmek için öncelikle bu fikrin ve demokrasinin istenmesi gerekir.
Aksi takdirde örneklenen TMK’de olduğu gibi kõsmi iyileştirmeler dahi sorunu
çözmekten uzak kalõr.
7.3 Bilgi Edinme Özgürlüğünü Sõnõrlayan Yasalar
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7.3.1 Basõna İlişkin Yasal Düzenlemeler
Basõna ilişkin yasal düzenlemeler kõsaca şu şekilde özetlenebilir. Basõn Kanunu’nun 5.
maddesine göre editörler Türkiye sõnõrlarõ içinde ikamet etmeli, 21 yaşõn üstünde ve en az
lise mezunu olmalõ, devlet memuru ve silahlõ kuvvetler mensubu olmamalõ (bu mesleki
ya da bilimsel dergiler için geçerli değildir), belirli suçlardan hüküm giymemiş ve 5
yõldan fazla mahkumiyet almamõş olmalõdõrlar. Aynõ kanunun 7. maddesine göre yabancõ
özel ya da tüzel kişilerin süreli yayõn çõkarmalarõ, İçişleri Bakanlõğõ’ndan verilecek izne
bağlõdõr. 8. madde süreli yayõn çõkarõlmasõnõ yetkili makamlarõn iznine bağlar ve bu iznin
koşullarõnõ tanõmlar. 12. madde yayõncõnõn tüm yayõnlarõn iki kopyasõnõ yayõnlandõğõ
yerdeki en yüksek mülki idare makamõna ve Cumhuriyet Savcõlõğõ’na ulaştõrmasõ
zorunluluğunu getirir. 13. maddeye göre bir makalenin ya da karikatürün yasal
sorumluluğu yazarla birlikte editöre de düşer. Ayrõca editörler TMK’nin 7. ve 8.
maddelerine göre de hapis cezasõna çarptõrõlabilmektedirler.
Basõn Kanununun 31. maddesine göre yurtdõşõnda basõlan ve “ülkenin bölünmez
bütünlüğünü tehdit eden” yayõnlarõn Türkiye’de dağõtõmõ yasaklanmõştõr. Ayrõca
Anayasa’nõn 26. maddesine dayanõlarak 1983’te düzenlenen 2932 Sayõlõ kanuna göre
Türkçe’den başka dillerde yayõn yapmak yasaklanmõş, bu yasa Nisan 1991’e dek
yürürlükte kalmõştõr. Bu kanunun yerine Adalet Bakanlõğõnõn hazõrladõğõ kanun
beyannamesinin 1. maddesine göre, resmi dil olan Türkçe’nin yanõsõra diğer dillerin de
kullanõmõna izin verilmiştir. Fakat beyannamenin aynõ maddesi, yalnõzca Türkçe’nin
kullanõlmasõna izin verilen bazõ alanlar tanõmlar. Bunlar, Devlet kurumlarõ, basõlõ eserler,
radyo, televizyon ve film, İngilizce ve Fransõzca’ya uygun yasal düzenlemenin yapõldõğõ
durumlar haricinde, eğitim ve toplu gösterilerdir. Beyannamenin 6. maddesi Türk
vatandaşlarõnõn yöresel diller ve lehçeler konuşabileceklerini ve bunlarõn müzik
kayõtlarõnda kullanõlabileceğini belirtir. Uygulamada, Kürtçe yayõnlara ulaşmak
mümkündür; fakat Kürtçe yayõn yapmak hala yasadõşõ kabul edilmektedir.
7.3.2 Yasal Düzenlemelerin İfade Özgürlüğüne Getirdiği Sõnõrlamalar
TCK’de ve diğer yasalarda yer alan ve ifade özgürlüğüne sõnõrlamalar getiren yasal
mevzuat yeniden gözden geçirilmelidir. Basõn özgürlüğü önünde engel sayõlan ve Basõn
Konseyi tarafõndan 1990 yõlõnda yayõnlanan Türkiye’de Basõn Özgürlüğü Mevzuatõ adlõ
çalõşmada 152 adet olarak saptanan yasalar, “demokratikleşme” çabasõ içinde ayõklanmalõ
ve uluslararasõ sözleşme ölçülerine uygun hale getirilmelidir. Bu yasalara 1990 yõlõndan
sonra da 12 Eylül rejiminin devamõ sayõlan kimi hükümetler tarafõndan yenileri
eklenmiştir. Kaç tane yasa olduğu tam olarak saptanmamõş olmasõna rağmen, yaklaşõk
sayõ 200’dür.
Bu yasalarõn başõnda 3713 sayõlõ TMK gelmektedir. İçerdiği hükümler bakõmõndan,
özellikle 6., 7. ve 8. Maddeler, “bilgi edinme hakkõ”nõ önleyen, ifade ve fikir
özgürlüğünü kõsõtlayan hükümler içermektedir.
Nitelikleri yukarõda sayõlan ve basõnõn bilgi edinme hakkõ önünde engel olarak duran
yasalardan 2 Sayõlõ Hiyaneti Vataniye Kanunu (07.02.1921 tarihli Resmi Gazete, Sayõ 1)
ve 2932 Sayõlõ Türkçeden Başka Dillerde Yapõlacak Yayõnlar Hakkõnda Kanun
(22.10.1983 tarihli Resmi Gazete, Sayõ 18199), 3713 Sayõlõ TMK’nin 23. maddesi ile
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yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Ayrõca 6187 Sayõlõ Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin
Korunmasõ Hakkõndaki Kanun ile 2908 Sayõlõ Dernekler Kanununun 5. maddesinin 7 ve
8 numaralõ bentleri ile 6. maddesinin 2 numaralõ bendi de yürürlükten bu yasa ile
kaldõrõlmõştõr.
Yine TMK’nin 23. maddesi gereğince, Türk hukuk tarihinde yõllar boyunca en çok
tartõşõlan ve ifade özgürlüğünün önünde engel kabul edilen TCK’nin ünlü 140, 141, 142
ve 163. maddeleri yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Ancak TMK, bu ünlü maddeleri aratacak
nitelikteki uygulamalarõ ile bilgi edinme ve ifade özgürlüğü önüne daha kesin
sõnõrlamalar koymuş bulunmaktadõr.
Alelacele çõkarõlan 3984 sayõlõ görsel yayõn organlarõnõ, radyolarõ, televizyonlarõ
düzenleyen kanunla da açõk olmayan hükümler getirilmiştir. Bu yasanõn kõsa sürede
gözden geçirilmesi ve aksaklõklarõnõn giderilmesi zorunludur. Öncelikle yasa gereğince
oluşturulacak RTÜK’ün niteliği 5. maddede “özerk ve tarafsõz” olarak belirlenmiştir.
Ancak RTÜK üyelerinin seçimini düzenleyen 6. maddedeyse; üyelerin beşinin iktidar
partisi ya da partilerinin, dördününse muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasõndan
TBMM tarafõndan seçilmesi öngörülmüştür. Dolayõsõyla RTÜK, yasama organõ
tarafõndan ve siyasal partilerin adaylarõ arasõndan seçilmektedir. Bu durum yürütme
organlarõnõn ve siyasal partilerin kendi iktidarlarõnõ sağlamlaştõrmak amacõyla, fikirlerine
yatkõn kişilerin RTÜK üyeliklerine seçilmesini davet edecek nitelikte düzenlenmiş
olmaktadõr. Dolayõsõyla ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun seçilecek olan
üyelerin nitelikleri arasõnda “siyasal partilere yakõnlõğõ” bulunan kişilerin aday
gösterilmesi ve seçilmesi tercihine açõk bir düzenleme getirilmiştir. Oysa kitle iletişim
araçlarõ arasõnda önemli bir işlevi bulunan televizyon ve radyolarõn faaliyetlerini
başõndan sonuna kadar yönetecek ve denetleyecek böyle bir üst kurulun oluşumunda
siyasal partilerin etkilerini önleyici hükümler getirilmelidir. O nedenle RTÜK’ün
oluşumu ve seçilen üyelerin nitelikleri kamuoyunda tartõşõlmalõdõr. Bu amaçla, TRT
Yüksek Kurulu’nun oluşumunda başvurulan ölçütlerden yararlanõlabilir. Ancak öncelikle
yayõn, iletişim ve teknoloji, kültür, din, eğitim, hukuk alanlarõnda birikimi olanlardan
oluşan böyle bir kurulda üniversitelerden öğretim üyelerinin, Yargõtay ve Danõştay’dan,
Anayasa Mahkemesi’nden yargõçlarõn görev almasõ düşünülebilir. Ancak bu kurulun
seçimi yasama ve yürütme organlarõnõn tercihlerinden kurtarõlmalõdõr. RTÜK görev
olarak, radyo ve televizyonlarõn denetimi bakõmõndan yargõsal bir işlev yüklenmemelidir.
Yasada yayõn ilkelerinin 4. maddede düzenlendiği görülmektedir. Ancak 4. maddede
düzenlenen yayõn ilkeleri, bugünkü demokratik bir toplum düzeni oluşturma çabalarõyla
ters düşmektedir. Yayõn ilkelerinin belirlenmesinde “toplumun milli ve manevi değerleri”
gibi, muğlak ve tartõşmaya açõk kavramlara yer verilmeden yeniden düzenleme
yapõlmalõdõr.
2954 Sayõlõ Türkiye Radyo Televizyon Kanunu ile 3984 Sayõlõ Radyo ve Televizyonlarõn
Kuruluş ve Yayõnlarõ Hakkõnda Kanun hükümleri arasõnda çelişkili hükümler ayõklanmalõ
ve her iki yasa da uyumlu hale getirilmelidir. Yanõt ve düzeltme hakkõna işlerlik
kazandõrõlmalõdõr.
Küçükleri Muzõr Neşriyattan Koruma Kanunu uyarõnca oluşturulan kurul; MGK,
Başbakanlõk, Adalet Bakanlõğõ, İçişleri Bakanlõğõ, Milli Eğitim Bakanlõğõ, Sağlõk
Bakanlõğõ, Kültür Bakanlõğõ, YÖK, Diyanet İşleri Başkanlõğõ, Ankara, İzmir ve İstanbul
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Gazeteciler Cemiyetleri tarafõndan belirlenecek temsilcilerden oluşmaktadõr. Bu kurulun
yürütme tarafõndan oluşturulmasõ, yargõnõn bağõmsõzlõğõ açõsõndan olumsuz etki
yaratmaktadõr. Kurul, bilirkişi işlevi görmekte ve bu kurulda görev yapanlarõn vereceği
rapora göre, 1117 Sayõlõ yasaya ve TCK’nin 426, 427, 428. maddelerine aykõrõlõk
bulunup bulunmadõğõ saptanmaktadõr. Resmi bilirkişilik yapmakla görevlendirilen bu
kişilerin verecekleri raporla belirlenen “müstehcenlik” ya da küçüklerin maneviyatõ
üzerinde muzõr tesir yapacağõ anlaşõlan mevkute ya da mevkute tanõmõna girmeyen
eserlerin sõnõrlandõrõlmasõ kabul edilmektedir. Ancak bu yasa ve bu kurulun işlevi
yeniden gözden geçirilmeli ve kurulun oluşmasõnda yargõya müdahale niteliği
taşõmayacak nesnel ölçütler yaratõlmalõdõr.
2499 Sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu’nda düzenlenen 47. maddenin üçüncü bendine
göre “sermaye piyasasõ araçlarõnõn değerini etkileyecek” yalan, yanlõş, yanõltõcõ ve
mesnetsiz bilgi veren, haber yayan, yorum yapan ya da açõklamakla yükümlü olduğu
bilgileri açõklamayan gerçek kişilerle tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket
edenler cezalandõrõlmaktadõr. Bu yasa ile getirilen sõnõrlama özel bir sõnõrlama olmasõna
rağmen “haber yaymak”, yalan haber, yanlõş haber, mesnetsiz bilgi vermek gibi fiillerin
tanõmõ yapõlmadan cezalandõrma yolu seçilmiştir. Basõn ve yayõn mevzuatõ ile Sermaye
Piyasasõ mevzuatõnda yer alan hükümlerin birlikte değerlendirilmesi zorunludur. Aksi
takdirde tanõmõ yapõlmamõş ve karşõlõğõ açõklanmamõş olan fiiller nedeniyle bilgi edinme
hakkõ cezalandõrõlmõş olacaktõr. Kaldõ ki Sermaye Piyasasõ Kurulu’nun belirlemesine
bağlõ kalan suç tiplerinin yaratõlmasõna gerek de bulunmamaktadõr.
Ana hatlarõ ile belirtilmeye çalõşõlan mevcut yasalardaki “sansür”ü davet eden
sõnõrlamalar bu kadarla bitmemektedir. Ancak Kanun Hükmünde Kararnameler ile
içerikleri bakõmõndan yasalarõn uyum içinde olmasõ ve insan hak ve özgürlükleri ile bilgi
edinme hakkõnõn özüyle çatõşan Olağanüstü Hal Kanunu demokratik hukuk devleti
ilkelerine aykõrõ düştüğünden kaldõrõlmalõdõr.
7.3.3 Toplatõlan ya da Kapatõlan Gazeteler ve Dergiler
İnsan Haklarõ Derneği’nin (İHD) raporuna göre, 1994’te 961 gazete, dergi ve kitap
toplatõlmõştõr. 1995’te bu rakam 304’e, 1997’de 118’ düşmüştür. Toplatõlmalar ve
yasaklamalar daha çok Kürt yanlõsõ, sol ve islamcõ yayõnlara yöneliktir. Bu, “Türk devleti
ve milletinin bölünmez bütünlüğü” ilkesini yasal düzenlemelere yansõmasõnõn bir
sonucudur.
Ortaya çõkan yasal çerçevede bazõ gazeteler ardarda gelen kapatma kararlarõ nedeniyle
sürekli isim değişikliği yapmak zorunda kalmõşlardõr. Örneğin Özgür Gündem gazetesi,
14 Nisan 1994 tarihinde kapatõlmasõnõn ardõndan, 28 Nisan 1994’te Özgür Ülke adõyla
yayõnlanmaya başlamõş, ancak kõsa süre sonra yeniden kapatõlmõştõr. Şubat 1995’teki
ikinci kapatma kararõndan sonra, Yeni Politika adõyla yayõnlanmaya başlanan gazete16
Ağustos 1995’te bir kez daha kapatõlmõştõr. 7 Haziran 1997’den beri Ülkede Gündem
adõyla çõkan gazete 40 bin adet basõlmaktadõr. Gazetenin hemen her sayõsõyla ilgili
İstanbul DGM Savcõlõğõnda bir dava dosyasõ açõlmõş ve gazete Olağanüstü Hal
Bölgesi’nde yasaklanmõştõr.
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Bir diğer örnek ise 20 Mayõs 1994’te yayõnlanmaya başlayan Denge Azadi dergisidir. 10
Mayõs 1995’te daha önce kapatõlan Azadi dergisinin ardõlõ olduğu gerekçesiyle
kapatõlmõştõr.
Sol basõn da sürekli toplatma ve yasaklamaya maruz kalmõştõr. Yeni Çözüm dergisinin
yerine çõkmaya başlayan aylõk Mücadele dergisi, Ekim 1994’te kapatõlõnca Kurtuluş
dergisi yayõnlanmaya başlamõştõr. Bu dergi de 17 Şubat 1998’deki polis baskõnõ benzeri
olaylarla ve çeşitli baskõlarla karşõ karşõya kalmaya devam etmektedir. Evrensel
gazetesinin 8 Haziran 1995’te yayõnlanmaya başlamasõndan Ocak 1996’ya dek geçen
süre içinde çõkan 108 sayõsõnõn 14’ü toplatõlmõştõr. Şu anda hapiste ya da gözaltõnda olan
66 gazeteciden çoğu sol yayõnlarõn çalõşanlarõdõr ve “devletin şiddet kullanõlarak
yõkõlmasõnõ hedeflemek”le suçlanmaktadõrlar. RP’nin askeri baskõnõn da etkisiyle
kapatõlmasõnõn ardõndan, islamcõ basõn da daha yoğun baskõlara maruz kalmaya
başlamõştõr.
7.3.4 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Turgut Özal’õn Başbakanlõğõ döneminde başlayan özel radyo ve televizyon yayõncõlõğõ,
Haziran 1993’te TBMM’nin radyo ve televizyon yayõncõlõğõnda devlet tekelini içeren
2954 Sayõlõ Kanunu kaldõrmasõ ve 13 Nisan 1994’te 3984 Sayõlõ Kanunun çõkarmasõyla
yasal bir çerçeveye kavuşmuştur. 3984 Sayõlõ Kanun gereği kurulan RTÜK, özel radyo ve
televizyonlarõn “Türk Cumhuriyeti’nin temel değerleri”ne uygunluklarõnõ izlemekle
yükümlüdür ve bir kanalõ 30 güne kadar kapatmaya yetkilidir. RTÜK’ün yerel kanallarõ
izlemek için illerde şubelerinin açõlmasõ düşünülmüş, ancak yüzlerce küçük yerel kanal
olduğundan bu gerçekleştirilememiştir. Bunun yerine RTÜK yetkilerini yerel mülki idare
temsilcilerine, onlar da denetim güçlerini polise devrederler.
3984 Sayõlõ Kanunun 25. maddesi “ulusal güvenliğin açõkça tehdit edildiği durumlar”da
Başbakanõn bir programõnõn yayõnõna doğrudan müdahale edebileceğini bildirir. Bu
madde yalnõzca 15 Haziran 1996’da dönemin Başbakanõ Necmettin Erbakan tarafõndan
İnterstar kanalõnda açlõk grevi yapan mahkumlara ilişkin bir haberin yayõnõnõn
durdurulmasõnda kullanõlmõştõr.
Kurulduğu günden bu yana RTÜK ulusal ve yerel radyo ve televizyon kanallarõna 175
gün kapatma cezasõ ve 463 uyarõ vermiştir.
7.4 Türk Ceza Kanunu Ön Tasarõsõ
Türk Ceza Kanunu Ön Tasarõsõ ile düşünce ve basõn özgürlüğüne ilişkin düzenlemelerin
yer aldõğõ maddeler ve getirdiği yeni hükümler şöyle özetlenebilir:
Madde 4 - Tanõmlar
Ön Tasarõda basõn yayõn fiilleriyle ilgili maddeler:
Madde 138 - İntihar
Madde 155 - Teşhir Tehdidi
Madde 165 - İfade Hürriyetinin Kullanõlmasõnõ Engelleme
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Madde 169 - Din ve Vicdan Hürriyetinin İhlali
Madde 177 - Hakaret
Hayatõn gizli alanõna ve özel hayata karşõ suçlar:
Madde 185 - Haberleşme Hürriyetinin İhlali
Madde 186 - Mektup ve Telgrafõn Yayõnlanmasõ
Madde 187 - Kişiler Arasõndaki Konuşmalarõn Dinlenmesi ve Kayda Alõnmasõ
Madde 188 - Konuşmalarõn Kaydedilmesi
Madde 189 - Resim Çekici ya da Kaydedici Bir Aletle Özel Hayatõn İhlali
Madde 190 - Posta ve Diğer İletişim Memurlarõnca Suçlarõn İşlenmesi
Madde 191 - Hukuka Uygunluk Hali
Madde 192 - Kovuşturma Şartõ
Madde 193 - Kanuna Aykõrõ Olan Kişisel Verileri Toplamak
Madde 194 - Verileri Yetkili Olmayanlara Verme, İmha Etme
Madde 288 - Suç İşlemeye Tahrik
Madde 289 - Cürmü Övme, Halkõ Kanunlara Uymamaya Tahrik
Madde 290 - Kanunun Cürüm Saydõğõ Yayõnõn Nakli
Madde 318 - Müstehcenlik
Madde 319 - Müstehcen Müzikli Parçalar
Madde 320 - Zararlõ Yayõnlara Karşõ Küçüklerin Korunmasõ
Madde 345 - Gõda Maddeleriyle Kamuya Gerekli Madde ve Eşya
Madde 356 - Devletin Ülkesine Karşõ Cürüm
Madde 358 - Devlete Karşõ Savaşa Tahrik
Madde 359 - Milli Yararlara Karşõ Hareket
Madde 371 - Halkõ Tahrik
Madde 377 - Halkõ Askerlikten Soğutma
Madde 382 - Savaşta Yalan Haber Yayma
Madde 394 - Açõklanmasõ Yasaklanan Bilgiler
Madde 396 - Yetkili Makamlarõn Yasakladõğõ Bilgileri Açõklama
Madde 425 - Cumhurbaşkanõna Hakaret
Madde 428 - Memura Görevden Dolayõ Hakaret
Madde 429 - Kurullara Hakaret
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Türk Ceza Kanunu Ön Tasarõsõna göre “basõn yayõn vasõtasõ ile” denilince ne
anlaşõlmalõdõr?
Madde 4 - Ceza kanunlarõnõn uygulanmasõnda “tanõmlar” başlõğõ ile düzenlenen bu
maddenin 10. fõkrasõndaki “tanõm” şöyledir:
Basõn ve yayõn vasõtasõ ile: Basõn ve yayõn yolu ya da vasõtasõ ile ibaresinden; basõn,
radyo, film, televizyon ya da diğer her türlü görsel ve işitsel iletişim araçlarõyla yapõlan
yayõnlar anlaşõlõr.

Ön Tasarõnõn gerekçe bölümünde (sayfa 160) bu maddenin amacõ bazõ kavramlarõ tarif
edebilmek ve önemli kavramlara açõklõk getirmek olarak tanõmlanmõştõr. Bu tanõma
kanunda yer vermek bakõmõndan Ön Tasarõnõn amacõ sadece kanunun uygulanmasõnda
kolaylõk sağlamaktõr.

Madde138 - İntihar
İntihara azmettirmek, intihara teşebbüs kararõnõn güçlendirilmesi halleri, her ne suret ve
vasõtayla olursa olsun yardõm edilmiş olmasõ ayrõ suçlar haline getirilmiştir. (Gerekçe
sayfa 214). Basõn Kanunun 32. maddesinde de intihar vakalarõ hakkõnda haber
çerçevesini ve okuyucularõ tesir altõnda bõrakacak malumat ya da resimlerin yayõnlanmasõ
zaten yasaklayõcõ hüküm olarak vardõr. Ön Tasarõ “intihar” başlõğõ altõnda ayrõ suç
tanõmlarõ yapmõştõr.
Madde155 - Teşhir tehdidi
Bu maddede kendisine ya da başkasõna, para ya da yarar sağlamak amacõyla kişilere zarar
verebilecek bir hususu neşir yoluyla açõklama tehdidinde bulunmak ve istenilen
menfaatin elde edilmesi hali cezalandõrõlmaktadõr.
Madde165 - İfade hürriyetinin kullanõlmasõnõ engelleme
Bu maddede, cebir, şiddet ya da tehdit kullanmak suretiyle eşyayõ, aletleri ve her türlü
cihazlarõ tahrip ya da bozmak suretiyle ifade hürriyetinin engellenmesi
cezalandõrõlmaktadõr. Gerçek ve tüzel kişiler suç mağduru olabilir. Gerekçesindeyse
(Sayfa 221) şantaj fiilinin suç haline getirilmesi cezalandõrõlmaktadõr. Maddede
kullanõlan “zarar verebilecek bir husus” tabirinden anlaşõlmasõ gereken kişi ya da tüzel
kişilerin namus, şeref, itibar ya da haysiyetleridir. Gerekçede bir örnek verilmektedir.
Gerekçede verilen örnekte, bir din adamõnõn içki içmekte olduğunun, basõn vasõtasõyla ya
da diğer neşir yollarõyla açõklanacağõ “tehdidi”, suçun teşekkülü için yeterli sayõlmõştõr.

Madde169 - Din ve vicdan hürriyetinin ihlali
Bu fiil basõn ve yayõn yoluyla işlenirse, bu maddenin üçüncü ve dördüncü fõkralarõnda
yazõlõ, altõ aydan bir yõla kadar verilecek cezanõn bir kat artõrõlacağõ düzenlenmiştir. Bu
maddenin üçüncü ve dördüncü fõkralarõnda, “her türden dinsel inancõ benimsemiş
kişilerin bu inançlarõnõn tahkir ve tezyif kastõyla, din bakõmõndan belirlenmiş temel
değerlere hakaret” ile “bir kimseyi vicdan, dinsel inanç ve kanaat hürriyetini
kullanmasõndan ya da mensup olduğu dinin emirlerini yerine getirmesinden dolayõ
tahkir” fiili cezalandõrõlmaktadõr. Bu madde ile düzenlemenin Anayasanõn 24.
maddesinde düzenlenen “din ve vicdan hürriyeti”nin güvencesi ve “laiklik” ilkesine
verilen anlama göre düzenleme yapõldõğõ gerekçesiyle açõklanmõştõr. (Sayfa 229)
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Madde177 - Hakaret
Bu madde kişinin şeref, haysiyet ve namusunu, toplum içindeki itibarõnõ korumak
amacõyla yeniden düzenlenmiştir. Nelerin hakaret olduğu öncelikle yargõç tarafõndan
takdir edilecektir. Bununla beraber maddede ne gibi isnatlarõn hakaret oluşturacağõna dair
açõklamalara da yer verilmiştir. Basõn ve yayõn yoluyla bu fiilin işlenmesi halinde suça
verilecek cezada artõrõm uygulanacaktõr. (Gerekçe sayfa 232)
Ön Tasarõnõn yedinci bölümünde, “hayatõn gizli alanõna ve özel hayata karşõ suçlar”
başlõğõ altõnda toplanan ve 185, 186, 187, 188, 189, 190. maddelerle 191 ve devamõnda
yer alan 196. maddeye kadar olan hükümler doğrudan doğruya basõn yayõn fiilleri olarak
düzenlenmiştir.
Madde185 - Haberleşme hürriyetinin ihlali
Hak yetkisi olmadõğõ halde, içindeki öğrenmek maksadõyla kendisine gönderilmiş
olmayan mektup, telgraf, telefaks ve benzerlerini ya da kapalõ zarf ya da koliyi açan ya da
eline geçiren kimse yirmi milyon liradan kõrk milyon liraya kadar ağõr para cezasõna
mahkum edilir.
Böylece açõlmõş ya da ele geçirilmiş olan şeylerin ve telefon muhaverelerinin içeriklerini
ifşa eden ya da bunlarõ kullanarak ne suretle olursa olsun yarar sağlayan kimseye üç
aydan iki yõla kadar hapis ve yirmi milyon liradan seksen milyon liraya kadar ağõr para
cezasõ verilir. (Gerekçe sayfa 235) Aslõnda Anayasanõn 22. maddesinde düzenlenen
“haberleşme hürriyeti” korunmaktadõr. Aynõ zamanda bireylerin “sõr” mahremiyetlerine
girilmesi de cezalandõrõlmaktadõr.

Madde186 - Mektup ya da telgrafõn yayõnlanmasõ
Kendisine gönderilmiş olan bir mektup ya da telgrafõ, telefaks ve benzerlerini gönderenin
rõzasõ olmadan yayõnlayan ya da açõklayan kimse, bu yüzden bir zarar ihtimali meydana
gelirse yirmi milyon liradan altmõş milyon liraya kadar ağõr para cezasõyla mahkum
edilir.
Suçun maddi unsuru başkasõ tarafõndan gönderilmiş bir mektup ya da telgrafõ gönderenin
rõzasõ olmadan yayõnlamak ve açõklamaktõr. Yayõnlama ya da açõklama sonucunda maddi
ya da manevi bir zarar ihtimali söz konusuysa, ancak o zaman cezalandõrma olanaklõdõr.
Failde zarara yönelik kast aranacaktõr. Bu zarar mutlaka maddi olmaz. Ayrõca şan, şeref
ya da şöhret bakõmõndan zarar ihtimali de yeterli görülmüştür. İhtimalden maksatsa, hal
ve şartlarõn zararlõ bir durumu gerçekleştirecek olmasõ ve bir tehlikenin varlõğõ
yeterliliğidir.
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Madde187 - Kişiler arasõndaki konuşmalarõn
dinlenmesi ve kayda alõnmasõ
Madde188 - Konuşmalarõn kaydedilmesi
Madde189 - Resim çekici ya da kaydedici bir aletle özel
hayatõn ihlali
Madde190 - Posta ve diğer iletişim memurlarõnca
suçlarõn işlenmesi
Madde 191 - Hukuka uygunluk hali

Madde 192 - Kovuşturma Şartõ
Madde 193 - Kanuna aykõrõ olan kişisel verileri toplamak

Madde 194 - verileri yetkili olmayanlara verme, imha
etme
Madde 288 - Suç işlemeye tahrik
Madde 289 - Cürmü övme, halkõ kanunlara uymamaya
tahrik
Madde 290 - Kanunun cürüm saydõğõ yayõnõn nakli
Bu maddede, suç işlenmesini tahrik, bir cürmün övülmesi ya da iyi görüldüğünün
söylenmesi; kanuna uyulmamasõna tahrik edilmesi, kitle iletişim araçlarõyla, ses kayõt
bantlarõyla, sözlü ya da sesli yayõn araçlarõyla, plak ya da elle yazõlõp çoğaltõlarak
yayõnlanan ya da dağõtõlan yazõlarla ya da genel yerlere levha asma suretiyle yapõlmasõ ya
da kanunun cürüm saydõğõ bir yayõnõn herhangi bir iletişim aracõ ile nakledilmesi ya da
sorumluluğu başkasõnõn kabul ettiğine dair kayõt eklenmesi, nakledeni sorumluluktan
kurtarmayacak şekilde suç sayõlmõştõr.
Madde 318 - Müstehcenlik
Halkõn ar ve haya duygularõnõ inciten ya da cinsel arzularõnõ tahrik ve istismar eder
nitelikte genel ahlaka aykõrõ her türlü yayõna ilişkin bu madde, mevcut TCK’nin 426 –
428. maddelerinin hükümlerini tekrarlamaktadõr. Kõrk milyon liradan iki yüz milyon
liraya kadar ağõr para cezasõ vardõr.
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Madde 319 - Müstehcen müzikli parçalar
Madde 329 - Zararlõ yayõnlara karşõ küçüklerin
korunmasõ
Bu madde ile, (318 ve 319 dahil olmak üzere) para cezalarõnda değişiklik yapõlmõş,
mevkuteler bakõmõndan da yüz milyon lirayõ aşacak biçimde para cezasõ ödenmediğinde
üç yõla kadar hapse çevrileceğinden eski metindeki para cezalarõ ile ilgili bölüme yer
verilmemiştir. “Bilim ve sanat eserleri müstehcen sayõlmaz” hükmü maddeye eklenmiştir.
1117 Sayõlõ Küçükleri Muzõr Neşriyattan Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki ölçü
yerine söz konusu hükme yer verilmesi uygun görülmüştür. On sekiz yaşõnõ doldurmamõş
küçük ve çocuklar korunmaya çalõşõlmõştõr. (Gerekçe sayfa 289-290)

Madde 345 - Gõda maddeleriyle kamuya gerekli madde
ve eşya
Maddede gõda maddeleri ve kamuoyuna gerekli şeyler ayrõ ayrõ gösterilmiştir. Maddenin
birinci fõkrasõnda “beslenme için gerekli et, ekmek, un, süt, tuz, şeker, yağ, peynir, zeytin
gibi...” şeklinde açõklama ile gõda maddelerinden ne anlaşõlmasõ gerektiği sayõlmõştõr.
Maddenin altõncõ fõkrasõndaysa, “bir kimse ne şekilde olursa olsun yalan haber yaymak,
duyurmak ya da başka hileler kullanmak suretiyle birinci fõkrada belirtilen yiyecek,
madde, mal ya da eşyanõn azalmasõna, darlõğõna sebep olursa, fiili daha ağõr bir cezayõ
gerektiren bir suçu oluşturmadõğõ takdirde üç aydan iki yõla kadar hapis ve yüz milyon
liradan bir milyara kadar ağõr para cezasõna mahkum edilir,” fõkrasõ konulmuştur. Amaç
yalan haber yaymak ve duyurmak fiilinin bu konuda engellenebilmesidir. (Gerekçe sayfa
300)
Madde 356 - Devletin ülkesine karşõ cürüm
Madde devletin ülkesine, egemenliğine ve birliğine karşõ cürümlerden en ağõrõnõ
cezalandõrmaktadõr. Korunan hukuksal yarar devletin ülkesinin bütünlüğü ve
egemenliğidir. Söz konusu yararlar, maddeye göre dört çeşit maddi unsurla ihlal
edileceğinden seçimlik hareketli suç söz konusudur. Suçun maddi unsurlarõ şunlar
olmaktadõr.
a) Devletin topraklarõnõn tamamõnõ ya da bir kõsmõnõ yabancõ bir devletin egemenliği
altõna koymaya teşebbüs etmek,
b) Devletin birliğini bozmaya teşebbüs etmek,
c) Devletin egemenliği altõnda bulunan topraklardan bir kõsmõnõ devlet himayesinden
ayõrmaya teşebbüs etmek,
d) Devletin bağõmsõzlõğõnõ azaltmaya teşebbüs etmek.
Bu dört maksatla teşebbüs cezalandõrõlmaktadõr. Maddede yazõlõ hedeflerin gerçekleşmesi
şart değildir. Bu suç aslõnda “tehlike suçu”dur ve teşebbüs ile birlikte faile suçun tam
cezasõ verilecektir. Ancak fiillerin söz konusu tehlikeyi yaratabilmesi için “tehlikeyi
yaratabilecek nitelikte bulunmasõ”, suçun oluşumu için şarttõr. Fiilin böyle bir tehlikeyi
kapsayõp kapsamadõğõysa olayõn özelliğine bakõlarak değerlendirilecektir. Tehlikeyi
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ortaya koyabilecek nitelikteki fiillerse ancak cebri nitelikte olanlardõr. Cebri nitelik arz
etmeyen ve fakat maddedeki maksatlarõn oluşturulmasõ amacõnõ güden sair hareketlerse
şartlara göre Ön Tasarõnõn bazõ maddelerinde yer almõştõr.
Maddenin son fõkrasõ, suçlarõn işlenmesi için herhangi bir örgüt kurmadan ve fiilen
harekete de geçmeden sadece, cürmün işlenmesi için propaganda yapõlmasõnõ müstakilen
cezalandõrmaktadõr. Yürürlükteki kanunda bu hususta ayrõca bir hüküm mevcut
bulunmadõğõ için değişik içtihatlar tesis edilmekteydi. Propaganda ile birlikte suçun
maddi unsurlarõ da gerçekleştirilmişse geçitli (müterakki) suç ilkesi gereği faile asõl
suçtan dolayõ ceza verilmesi ile yetinilmesi gerekir. (Gerekçe sayfa 302-3)
Mevcut TCK’de,125, 146 ve 147. maddeler yerine konulan 356, 363, 365 ve 375.
maddelerle “cebir” unsuru çõkarõlmõştõr. Gerekçede cebir unsurunun çõkarõlmõş olduğu
yönündeki açõklamalar sorunun çözümü için yeterli değildir.
Örneğin, Ön Tasarõnõn “Anayasayõ ihlal”le ilgili 363. Maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasõ’nõn öngördüğü düzeni ortadan kaldõrmaya ya da bu düzen yerine başka bir
düzen getirmeye ya da bu düzenin fiilen uygulanmasõnõn müsaade etmediği usullerle
teşebbüs edenler, ağõrlaştõrõlmõş müebbet hapis cezasõ ile cezalandõrõlõrlar,” denilmiştir.
(Gerekçe sayfa 307-8) Gerekçesindeyse, Anayasanõn başlangõç kõsmõnda yer alan
ifadelerden yararlanõlarak siyasal iktidarõn kuruluş ve işleyişine egemen olmasõ gereken
ilkeler gözetilerek maddenin yazõldõğõ ileri sürülmüştür. Siyasi iktidarõn kuruluşu ve
işleyişine egemen olan kurallarõn bütünü Anayasal düzeni teşkil etmektedir. Bu düzeni
hukuka aykõrõ saldõrõlardan koruma amacõ ile bu madde getirilmektedir. Korunmak
istenen hukuksal menfaatse anayasa düzenine egemen olan ilkeler ve istemlerdir.
Bu maddeye göre, Anayasanõn değiştirilmesini önermek suç olarak kabul edilebilir.
Kurallarõn değiştirilmesini istemek suç sayõlabilir. Bu yolla düşünce ifade etmek de
cezalandõrõlabilir. Özellikle 356. maddenin üçüncü fõkrasõndaki “devletin bağõmsõzlõğõnõ
azaltma” deyimi yüzünden tehlikeli bir uygulamaya yol açabilir. Uluslararasõ
sözleşmenin imzalanmasõnõ istemek, uluslararasõ hukuk kuralõna bağlõ olduğumuzu ifade
etmek suç olarak görülebilir. Güneydoğu sorunu hakkõnda görüş ileri sürmek ya da
değişik görüşleri ifade etmek, üç yõldan beş yõla kadar hapis cezasõ ile cezalandõrõlmak
istenmektedir. Dolayõsõyla 356. maddenin üçüncü fõkrasõ ile TMK’nin 8. maddesinin
karşõlandõğõnõ ileri sürmek doğru değildir.
Madde 358 - Devlete karşõ savaşa tahrik
Bu maddeyle Türkiye devletine karşõ savaş açmak ya da hasmane harekette bulunmak
maksadõyla yabancõ devletle anlaşan ya da bu maksada yönelik fiilleri işleyen kimseye on
yõldan on beş yõla kadar hapis; savaş meydana gelirse ağõrlaştõrõlmõş müebbet hapis,
hasmane hareket meydana gelirse, müebbet hapis cezasõ verilmesi öngörülmüştür.
Üçüncü fõkradaysa bu anlaşmalarõn basõn yayõn yoluyla propaganda yapmak için
gerçekleştirilmesinde ceza artõrõlmaktadõr. Madde ile korunan hukuksal yarar Türkiye
bakõmõndan iç ve dõş barõşõn korunmasõdõr. Yabancõ ile anlaşma yasaklanmaya
çalõşõlmõştõr. Maddenin üçüncü fõkrasõnda, birinci fõkrada yer alan maksat çerçevesindeki
anlaşmalarõn basõn ve yayõn yoluyla propaganda yapmak üzere gerçekleştirilmesi halinde
verilecek ceza üçte bir oranõnda artõrõlacaktõr. Suç yabancõ tarafõndan işlenirse aynõ
cezalar verilecektir. (Gerekçe sayfa 304)
Madde 359 - Milli yararlara karşõ hareket
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Milli yararlara karşõ hareketlerde bulunmak maksadõyla doğrudan doğruya ya da dolaylõ
olarak kendisi ya da başkasõ için para ya da herhangi bir menfaat ya da vaat kabul eden
vatandaşa üç yõldan on yõla kadar hapis ve beş yüz milyon liradan üç milyar liraya kadar
para cezasõ konulmuştur. Genel olarak ulusal yararlara karşõ hareketler
cezalandõrõlmaktadõr. Savaş çabalarõnõ ihlal edici ve zaferin kazanõlmasõnõ engelleyici her
hareketin ulusal yararlara karşõ olduğu kabul edilmiştir. İkinci fõkradaysa, savaş sõrasõnda
işlenme hali ile para ya da menfaat basõn ve yayõn yoluyla propaganda yapmak için
verilmiş ya da vaat edilmişse, cezanõn yarõ oranda artõrõlmasõ kabul edilmiştir. (Gerekçe
sayfa 305)
Madde 371 - Halkõ tahrik
“Halkõ, devlet kuvvetlerine karşõ cürümleri işlemeye teşvik ve tahrik etmek maksadõyla
basõlmõş ya da basõlmamõş her türlü eser ve vesikalarõ meydana getirenlere ya da bunlarõ
bilerek nakledenlere, bu eser ve vesikalar yayõnlanmamõş bulunsa da bir yõldan üç yõla
kadar hapis cezasõ verilir.” Hazõrlõk hareketleri müstakil bir suç sayõlmõştõr. (Gerekçe
310)
Madde 377 - Halkõ askerlikten soğutma
“Halkõ, askerlik hizmetinden soğutacak kuvvette teşvik ya da telkinde bulunanlara altõ
aydan iki yõla kadar hapis cezasõ verilir.” Madde halkõ askerlik hizmetinden soğutacak
kuvvette teşvik ve telkini cezalandõrmaktadõr. Maddenin son fõkrasõnda fiilin basõn ve
yayõn araçlarõyla işlenmesi ağõrlaştõrõcõ sebep teşkil etmektedir. Madde, “Fiil, basõn ve
yayõn araçlarõyla işlenirse cezasõ yarõsõ oranõnda artõrõlõr,” şeklinde düzenlenmiştir.
(Gerekçe sayfa 312)

Madde 382 - Savaşta Yalan Haber Yayma
Madde 394 - Açõklanmasõ Yasaklanan Bilgiler

Madde 396 - Yetkili Makamlarõn yasakladõğõ bilgileri
açõklama
Madde 425 - Cumhurbaşkanõna hakaret
Faile, huzurda hakaret durumunda, üç yõldan altõ yõla kadar hapis; gõyapta hakaret
durumundaysa, bir yõldan üç yõla kadar hapis cezasõ öngörülmüştür. Maddenin dördüncü
fõkrasõnda, suçun basõn ve yayõn yoluyla işlenmesi durumunda, cezalarõn üçte bir
oranõnda artõrõlmasõ kabul edilmiştir.
Madde 428 - Memura görevden dolayõ hakaret
Memura huzurunda ve ifa ettiği görevden dolayõ hakarette bulunan kimseye dört aydan
bir yõla kadar hapis cezasõ öngörülmüştür. Suç belirli bir isnatta bulunmak suretiyle
işlenirse sekiz aydan iki yõla kadar hapis cezasõ öngörülmüştür. Bu suç, “telgraf, telefon,
mektup, resim ya da herhangi bir yazõ vasõtasõyla işlendiğinde”, aynõ cezalarõn verilmesi
kabul edilmiştir.
Madde 429 - Kurullara hakaret
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Adli, idari, siyasal ya da askeri resmi bir kurul huzurunda; bir hakimin duruşma yaptõğõ
sõrada, duruşmaya ilişkin karar ya da hükmün açõklanmasõndan sonra, bunlara hakarette
bulunan kimseye altõ aydan iki yõla kadar hapis cezasõ verilmesi öngörülmüştür. Bu fiil,
kurul ya da hakimlere hitap eden ya da hitap edildiği anlaşõlan telgraf, telefon, mektup,
resim ya da herhangi bir yazõ vasõtasõyla işlendiğinde, aynõ cezalarõn verilmesi kabul
edilmiştir. Hakaret birinci fõkrada gösterilen kurullara ya da hakimin sõfat ya da
hizmetinden dolayõ basõn ve yayõn yoluyla işlenmişse, fiilin niteliğine göre cezalar üçte
bir oranõnda artõrõlarak verilecektir.
Madde 453 - Hakimin ya da yargõsal görev yapanlarõn saygõnlõklarõnõ ihlal
“Hakimin ya da savcõnõn ya da yargõsal nitelikte hizmet veren bir kuruluşta görevli
kişilerin, işlevlerinin icrasõnda ya da icrasõ vesilesiyle, saygõnlõklarõnõ ya da yetkili
bulunduklarõ göreve gösterilmesi gereken saygõyõ ihlal edecek biçimde alenileşmemiş
sözler, hareketler ya da tehditler ya da yazõlar ya da her türlü resimlerle ya da gönderilen
sair şeylerle saldõrõda bulunanlara bir yõldan üç yõla kadar hapis cezasõ verilir. Bu
hareketler alenen gerçekleştirilirse faile iki yõldan dört yõla kadar hapis cezasõ verilir.
Saldõrõ, bir mahkemenin yaptõğõ duruşma sõrasõnda gerçekleştirilecek olursa, ceza iki
yõldan dört yõla kadar hapistir.”
Madde, hakimlerin, savcõlarõn, yargõsal nitelikte hizmet vermekle görevli olanlarõn,
işlevlerinin icrasõnda ya da icrasõ vesilesiyle, sözle, sözün anlamõnõ veren sembolik
hareketlerle, söz gelişi el ve yüz işaretleriyle, yani jestlerle, ya da tehditle, yazõ ve her
türlü resimle ya da gönderilen diğer şeylerle saygõnlõklarõnõ ihlal edecek surette
saldõrõlmasõnõ cezalandõrmaktadõr. Bu maddeyle son zamanlarda hakimlere yönelik saygõ
dõşõ davranõşlar önlenmek istenmektedir. Hakaret aslõnda diğer maddelerde
cezalandõrõlmaktadõr. Bu maddeyse, hakaret derecesine varmasa ve hakaret olarak
düşünülmesi mümkün bulunmasa da, hakimlerin ya da savcõlarõn ya da yargõsal görev
yapanlarõn saygõnlõğõnõ ya da yetkili bulunduklarõ göreve gösterilmesi gerekli saygõyõ
ihlal eden davranõşlarõ cezalandõrmaktadõr. Eski tabirle “hürmete münafi” harekete ceza
verilmektedir. Madde metninde bu hareketler teker teker gösterilmemiştir. Söz gelişi,
hakimin duruşma yaptõğõ ya da kararõnõ verdiği sõrada ayağa kalkmamakta direnen, ya da
Memurin Muhakematõ Hakkõnda Kanunu Muvakkat hükümlerine göre sorgu yapan
kişinin ihtarõna rağmen sigara içen, duruşmada slogan atan ya da hakimin kararõnõ
protesto etmek amacõyla zafer işareti yapan, sõkõlan yumruğunu kaldõran, hakimin
huzuruna soyunarak çõplak çõkan ve benzeri fiiller bu suçu oluşturacaktõr. Hakaret
halinde ilgili hükümlerin uygulanacağõ kuşkusuzdur. İkinci ve üçüncü fõkralarsa
ağõrlaştõrõcõ hükümlerdir. Fiil mahkemenin bir üyesine karşõ işlenmiş olsa bile yine
ağõrlaştõrõcõ hükümler uygulanacaktõr. Böylece Anglo-Amerikan hukukundaki, hakime
saygõsõzlõk suçunun bir biçimi mevzuatõmõza girmiş olmaktadõr. (Gerekçe sayfa 453)
Madde 454 - Yargõsal kararlarõ aşağõlama
“Otorite ya da bağõmsõzlõğõna saldõrõcõ nitelikte bir hareket, söz, yazõ ya da her türlü
resimlerle yargõsal bir kararõ alenen aşağõlamaya çalõşanlara bir yõldan üç yõla kadar hapis
cezasõ verilir. Yukarõda fõkra hükmü, teknik yorumlar ya da verilmiş bir hükmün
bozulmasõ, õslahõ, yargõlamanõn iadesine yönelik başvurular hakkõnda uygulanmaz.” (Ön
Tasarõ sayfa 124)
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Madde, yargõ kararlarõnõn kamu nazarõndaki itibarõnõ kõrmaya ve böylece söz konusu
kararlarõn aşağõlanmasõna yönelik eylemleri cezalandõrmaktadõr. Madde yeni Fransõz
Ceza Kanununun 434-25. maddesinden esinlenerek düzenlenmiştir. Maddenin amacõ
adalet kararlarõna karşõ olan inancõn tahribini engellemektedir. Anayasa, yargõ
kararlarõnõn TBMM’de tartõşõlmasõnõ yasaklamõştõr. Mahkemelerin yanlõş kararlarõnõ ve
hükümlerini savcõlarõn kararlarõnõ düzeltmeye imkan veren kanun yollarõ vardõr.
Görevlilerin yetkilerini kötüye kullanmalarõnõ önleyecek hükümler de Ön Tasarõda vardõr.
Bu yollara gitmeyerek yalan yanlõş beyanlarla hüküm ve kararlarõn otoritesini ve
bağõmsõzlõğõnõ sarsacak nitelikte aşağõlayõcõ eylemlere girişmek, yargõ kararlarõna olan
güvenini sarsarak, başka suretlerle hak aramaya girişimlerine yol açabilir.
Bu itibarla, madde Basõn Kanunun 30/2. maddesinde yer alan hükmü, yayõnlanan
mütalaada aşağõlama niteliği bulunduğunda kõsõtlamaktadõr. Diğer haller bakõmõndan ise
Basõn Kanunun hükmü yürürlüktedir. Madde ayrõca televizyon yayõnlarõ bakõmõndan da
geçerlidir. Böylece Anglo-Amerikan hukukunda yer alan hakime saygõ [contempt of
court] suçunu kõsmen kapsayan bir hüküm getirilmiş olmaktadõr. Hüküm ve kararlar
kesinleştikten sonra eleştirilmeleri mümkündür. (Gerekçe Sayfa 339)
7.5 Türk Ceza Kanunu’nun Bazõ Maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tasarõ ve Adalet Komisyonu Raporu
Mesut Yõlmaz başkanlõğõnda kurulan 55. Hükümet programõnda düşünce ve anlatõm
özgürlüğünü gerçekleştirmek için çalõşma yapõlacağõ belirtildiği için, TCK ve TMK
değişiklik tasarõsõ hazõrlanmõştõr. TCK’nin 17, 159 ve 312. maddelerinde, TMK’nin 8.
maddesinde yeni düzenlemeler önerilmiştir.
Buna göre, şartla salõverilmiş hükümlülerin geri kalan süre içinde işledikleri kasõtlõ bir
cürümden dolayõ şahsi hürriyeti bağlayõcõ cezaya mahkum edilmeleri halinde şartla
salõverilme kararlarõ mahkumiyet sürelerine bakõlmaksõzõn bir oran gözetilmeksizin geri
alõndõğõndan, şartla salõverilme kararõnõn geri alõnmasõ sadece uzun süreli şahsi hürriyeti
bağlayõcõ bir cezaya mahkumiyet durumunda söz konusu olacaktõr. Bunun için TCK’nin
17. maddesinde değişiklik önerilmektedir.
TCK’nin 159. maddesinde ise, yürürlükte bulunan 159. maddedeki “Türklüğü” sözcüğü
yerine “Türk Milleti” sözleri konulmuştur. Tahkir ve tezyif fiili Türk Milletine yönelik
olmasõ halinde cezalandõrma getirilmiştir. Madde metnindeki “manevi şahsiyet” yerine
tüzel kişilikleri bulunmayan kurum ve kuruluşlarõn eylemin muhatabõ olabileceği kabul
edilmiştir. Cezalar indirilmiş ve ağõr hapis cezasõ, hapis cezasõna dönüştürülmüştür.
“Büyük Millet Meclisi kararlarõ” maddeden çõkarõlmõş ve bazõ hürriyeti bağlayõcõ cezalar
para cezasõna dönüştürülmüştür.
TCK’nin 312. maddesinde de değişiklik önerilmektedir. Örneğin, maddenin birinci
fõkrasõndaki “övme” yeterli görülerek, “iyi gördüğünü söyleyen” ibaresi metinden
çõkarõlmõş ve aynõ fõkradaki hürriyeti bağlayõcõ ceza ile birlikte hükmedilen para cezasõ
kaldõrõlmõştõr. İkinci fõkradaki maddede ağõrlaştõrõcõ neden kabul edilen “umumun
emniyeti için tehlikeli olabilecek bir şekilde ibaresi” çõkarõlmõş ve suçun unsuru haline
dönüştürülmüştür. Ceza oranlarõnda indirim yapõlmõştõr.

63

TMK’nin 8. maddesinde genel kasõtla birlikte “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak amacõ”nda somutlaşan özel kasõt, suçun unsuru
olarak açõkça belirtilmiştir. Ülke bütünlüğünün korunmasõ amacõyla demokratik bir
toplumda zorunlu önlem niteliğinde ve güdülen amaçla orantõlõ bir düzenleme
yapõlmõştõr. Hürriyeti bağlayõcõ cezalar ile para cezalarõnda indirim yapõlmõştõr. Maddenin
üçüncü fõkrasõndaki “sorumlular” yerine “yayõnlatanlar”õn cezalandõrõlmasõ
öngörülmüştür. Fiilin radyo ve televizyon vasõtasõyla yayõnlanmasõ ile işlenmesi halinde
para cezasõ öngörülmüş ve bu kuruluşlarõn mahkemece men süresi 15 günden yedi güne
indirilmiştir.

64

8. Yasal Olmayan Önlemler
8.1 Medya Profesyonellerine Yönelik Saldõrõ ve Tehditler
Aydõn Ağõr Ceza Mahkemesi’nde 21 Nisan 1998 günü Baki Erdoğan isimli şahsõ
gözaltõnda işkenceyle öldürmekten sanõk polislerin yargõlandõklarõ davanõn son
duruşmasõnda, gazeteciler 60 kadar sivil polis tarafõndan doldurulan duruşma salonunda
görevlerini tedirgin edici koşullar altõnda sürdürdüler.
Aydõn 1. Ağõr Ceza Mahkemesi Başkanõ Turgut Yõldõrõm’õn sanõk polisleri mahkum eden
kararõnõ açõklamasõnõn ardõndan, duruşmayõ izleyen gazeteciler, müdahil avukatlar ve
mağdur yakõnlarõ mahkeme salonu içerisinde Terörle Mücadele Ekipleri’ne bağlõ sivil
polislerce dövüldüler, tehdit edildiler ve hakarete uğradõlar. Mahkeme koridoruna
sürüklenen insanlara burada bulunan Çevik Kuvvet Birimi’ne bağlõ polisler yardõm etmek
yerine saldõrdõlar.
Meydana gelen linç girişimi sõrasõnda, Radikal gazetesi yazarõ Celal Başlangõç,
muhabirler Ahmet Şõk ve Selma Yõldõz, Milliyet gazetesi muhabiri Mert İlkutluğ, ATV
televizyonu muhabiri Hakan Gülçe, yerel muhabirler, avukatlar ve mağdur yakõnlarõ
çeşitli yerlerinden yaralandõlar.
Duruşma çõkõşõnda, tedavi görmeleri gerekirken, Ahmet Şõk ve Mert İlkutluğ, yaklaşõk bir
saat Efeler Polis Karakolu’nda gözaltõnda tutuldular. Ardõndan serbest bõrakõlan
gazeteciler, Aydõn Devlet Hastanesi’nde tedavi altõna alõndõlar.
Bunun üzerine suç duyurusunda bulunmak için girişimde bulunan gazeteci ve avukatlar
ertesi günü beklemek zorunda kaldõlar. Aydõn’da gazeteciler bir kez daha
kendilerine“Gazeteciyi polisten kim koruyacak?” sorusunu sordular. 1 Mayõs gösterileri,
öğrenci eylemleri gibi her toplumsal olay öncesinde, basõn kuruluşlarõnõn yetkililere
yaptõklarõ uyarõlara rağmen basõn çalõşanlarõ her fõrsatta güvenlik kuvvetlerinin
saldõrõlarõna hedef olmaktadõrlar.
Son olarak, Şişli Abide-i Hürriyet Meydanõ’nda düzenlenen 1 Mayõs törenlerini izleyen
Radikal gazetesi muhabiri Zafer Kuru polis tarafõndan dövülürken, Ülkede Gündem
muhabiri Hamit Tokmak üzerinde İstanbulValiliği tarafõndan dağõtõlan sarõ yeleği olduğu
halde gözaltõna alõnmõş ve iki gün sonra serbest bõrakõlmõştõr.
Belirtmek gerekiyor ki, eylemler sõrasõnda “polis tarafõndan korumaya alõnma” ya da
“sarõ yelek giyme” gibi, İçişleri Bakanlõğõ ve Valilikler tarafõndan gazetecileri korumak
adõna alõnan “önlemler”, onlarõ bizzat kimi polislerin ve üçüncü şahõslarõn hedefi
durumuna getirmektedir. Nitekim, “1 Mayõs dayağõ”nõn ertesi gününde biraraya gelen
gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Binasõ önünde açõklamada bulundular ve
Valiliğe kadar yürüyerek korunmalarõ için verilen yelekleri Valiliğin bahçesine bõraktõlar.
Kimi zaman yetkililer tarafõndan alõnan “önlemler” ve getirilen yasaklar, görev yapan
gazetecilere yönelik bir tehdit oluşturmaktadõr. 20 Mart 1998 günü, Genelkurmay İkinci
Başkanõ Orgeneral Çevik Bir imzalõ bir emirle, Hürriyet gazetesi yazarõ Muharrem
Sarõkaya, Milliyet gazetesi yazarõ Yalçõn Doğan ve Sabah gazetesi yazarõ Mehmet Ali
Birand’a “askeri garnizonlara girme” yasağõ getirilmiştir. Ancak, “ülkenin birlik ve
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bütünlüğünü rencide edici gerçek dõşõ haber” yazdõklarõ gerekçesiyle getirildiği bildirilen
söz konusu yasak, “olayõn mahiyeti anlaşõldõğõndan”, birkaç gün sonra kaldõrõlmõştõr.
8.2 Faili Meçhul Cinayetler ve Kayõplar
Gazetecilerin yõllardõr mesleklerini yürütme pahasõna güvenlik kuvvetlerinin, üçüncü
şahõslarõn ve yasalarõn hedefi haline geldikleri bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte,
Türkiye’de kimi gazetecilerin akõbeti bilinmediği gibi, birçoğunun katili elini kolunu
sallayarak ortalõkta serbestçe dolaşabilmektedir.
Son on yõlda, Türkiye’de gazeteciler, Kürt sorunu, din, yolsuzluklar, mafya ve
uyuşturucu ticareti gibi konularda araştõrma yaptõklarõ, demokrasi mücadelesi içerisinde
yer aldõklarõ için hedef olmuşlardõr.
Cinayetlere kurban giden gazetecilerden bazõlarõ şunlardõr:
1 Şubat 1979 tarihinde, Nişantaşõ’ndaki evinin yakõnlarõnda silahlõ saldõrõya uğrayan
Milliyet Genel Yayõn Müdürü ve Başyazarõ Abdi İpekçi’nin katilleri, aradan 19 yõl
geçmesine rağmen ne yazõk ki bulunamamõştõr.
7 Mart 1990 günü Hürriyet gazetesi Genel Yayõn Yönetmeni Çetin Emeç silahlõ saldõrõ
sonucu öldürülmüştür.
4 Eylül 1990 günü Turan Dursun uğradõğõ silahlõ saldõrõda hayatõnõ kaybetmiştir.
22 Şubat 1992 tarihinde Yeni Ülke gazetesi Batman muhabiri Cengiz Altun, evinden
büroya giderken silahlõ saldõrõ sonucu öldürülmüştür.
23 Mart 1992 günü, Sabah gazetesi foto muhabiri İzzet Kezer, Cizre’de devlet güçlerinin
açtõğõ ateş sonucu öldürülmüştür.
8 Haziran 1992 günü, Özgür Gündem gazetesi Diyarbakõr muhabiri Hafõz Akdemir
büroya gitmek için evinden çõktõğõ bir sõrada silahlõ saldõrõ sonucu hayatõnõ kaybetmiştir.
Cenazeyi toprağa vermek için Emniyet Müdürlüğü’nden izin almaya giden ailesi, polis
tarafõndan dövülmüştür.
Özgür Gündem gazetesi Ceylanpõnar muhabiri Hüseyin Deniz, 9 Ağustos 1992 sabahõ,
Ceylanpõnar’da uğradõğõ silahlõ saldõrõ sonucu yaralanmõş, Şanlõurfa Devlet Hastanesi’ne
kaldõrõldõysa da burada can vermiştir.
Özgür Gündem gazetesi Gercüş muhabiri Yahya Orhan 31 Ağustos 1992 günü gece geç
saatlerinde evine gittiği sõrada uğradõğõ silahlõ saldõrõ sonucu öldürülmüştür.
20 Eylül 1992, Özgür Gündem gazetesi yazarõ, Kürdolog Musa Anter, bir yakõnõnõn evine
gittiği sõrada Diyarbakõr Seyrantepe mevkiinde bir araçtan açõlan ateş sonucu hayatõnõ
kaybetmiştir.
Gerçek dergisi Diyarbakõr Temsilcisi Namõk Tarancõ, 20 Kasõm 1992 günü evinden
işyerine giderken uğradõğõ silahlõ saldõrõ sonucu başõndan vurularak öldürülmüştür.
18 Şubat 1993 tarihinde, Özgür Gündem gazetesi Şanlõurfa muhabiri Kemal Kõlõç, şehir
merkezinden köyüne gittiği sõrada uğradõğõ silahlõ saldõrõ sonucu can vermiştir.
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24 Ocak 1993 günü, Cumhuriyet gazetesi yazarõ Uğur Mumcu, Ankara Çankaya’da,
evinin önündeki aracõna bindiği sõrada, aracõna yerleştirilen bombanõn infilak etmesi
sonucu olay yerinde hayatõnõ kaybetmiştir. Ölümü ile ilgili gerçeklerin ortaya çõkarõlmasõ
için TBMM tarafõndan bir araştõrma komisyonu kurulduysa da, devlet bir kez daha
“namus borcunu” ödeyememiştir.
Özgür Gündem gazetesi muhabiri Aysel Malkaç, 7 Ağustos 1993 günü, gazetenin
İstanbul Kumkapõ’da bulunan merkez binasõndan çõktõktan kõsa bir süre sonra, bir araca
bindirilerek kaçõrõlmõş; kendisinden bir daha haber alõnamamõştõr.
28 Temmuz 1993 günü, Özgür Gündem gazetesi muhabiri Ferhat Tepe, Bitlis’te
kaçõrõldõktan sonra Hazar Gölü kenarõnda işkence yapõlmõş bir halde ölü bulunmuştur.
Cumhuriyet gazetesi yazarõ Onat Kutlar, 11 Ocak 1994 günü, İstanbul Etap Marmara
Oteli’nin girişine yerleştirilen bombanõn patlamasõ sonucu hayatõnõ kaybetmiştir.
Özgür Gündem gazetesi Şanlõurfa muhabiri Nazõm Babaoğlu da Aysel Malkaç ile aynõ
akõbeti paylaşmõştõr. Şanlõurfa’nõn Siverek ilçesine haber için giden Nazõm Babaoğlu, 12
Mart 1994 günü kaçõrõlmõş, kendisinden bir daha haber alõnamamõştõr.
Yeni Politika gazetesi muhabiri Safyettin Tepe, Batman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlõ
polislerce gözaltõna alõndõktan sonra, 29 Ağustos 1995’te cesedi Bitlis Emniyet
Müdürlüğü tarafõndan ailesine teslim edilmiştir.
Yukarõda bir bölümünün sõralamasõ yapõlan, faili meçhul cinayet kurbanõ/kayõp
gazetecilerle ilgili olarak, gerek görgü tanõklarõnõn ifadeleri, gerekse katillerinin
bõraktõklarõ ipuçlarõ dikkate alõnacak olursa, olaylarõn meydana geldiği koşullarõ
aydõnlatacak ciddi delillere rastlanmaktadõr. Ancak, bugüne kadar bu konuda sağlõklõ bir
soruşturma yapõlmadõğõ gibi, faillerin hiçbirinin bulunamamõş olmasõ, kamuoyu
tarafõndan, işlenen cinayetlerin planlõ bir şekilde yapõldõğõ, faillerin devlet içerisinde yer
aldõğõ ya da devlet tarafõndan korunduğu konusunda ciddi kuşkular uyandõrmõştõr.
8.2.1 İslami Basõna Baskõlar
MGK, 28 Şubat 1997 tarihli oturumunda aldõğõ bir kararla hükümete, “irticai yayõnlarla
mücadele” tavsiyesinde bulunmuştur. İslami basõn için, bu tarih bir dönüm noktasõ
oluşturmaktadõr. Olağan koşullarda, TCK, TMK ve Atatürk’ü Koruma Kanunu uyarõnca
cezalandõrõlan yerel ya da ulusal İslami basõn organlarõ ve bunlarõn temsilcileri, 13 Nisan
1994’te kuruluşunun ardõndan RTÜK tarafõndan yakõn takibe alõnmõştõr.
Nisan 1998’de İbrahim Agah Çubukçu başkanlõğõnda toplanan RTÜK, yaptõğõ oturumda
irticai yayõnlara yer verdikleri gerekçesiyle yerel televizyon kanallarõ, Kanal 50
(Nevşehir) ve Karesi TV’ye (Balõkesir) bir gün kapatma cezasõ vermiştir. Aynõ gün, Akra
FM (İstanbul) ve Tempo TV (Giresun) kurul tarafõndan uyarõlmõştõr. Ayrõca, RTÜK
tarafõndan aynõ gerekçelerle uyarõ ve kapatma cezasõ alan yerel yayõn kuruluşlarõ
arasõnda, BTV (Karabük), Er TV (Maraş), IGRT TV (İçel), Mersin TV (İçel), SRT TV
(Sinop), Şanlõurfa TV (Şanlõurfa), Furkan FM (Kayseri), Fetih Radyo (Kayseri), Şafak
Radyo (Antep), Mesaj FM (Kocaeli), Sancak Radyo (Sivas) vd bulunmaktadõr.
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RTÜK tarafõndan bu konuyla ilgili, 7 Nisan 1998 tarihinde yapõlan bir açõklamada,
“gelen şikayetler arasõnda irticai yayõnlarõn dördüncü sõrayõ aldõğõ, Anadolu’dan çok
sayõda şikayetin geldiği, kurulun, faaliyet gösteren 1200 radyodan binini, ayrõca 100’den
fazla televizyonu kontrol edemediği” bildirilmiştir.
Başkan İbrahim Agah Çubukçu meseleye yaklaşõmõnda, “Türkiye demokratik bir ülke.
Böyle, ‘Ben seni susturuyorum,’ demek doğru değil. Bunlar Avrupa’ya gider.
Türkiye’nin o demokratik havasõnõ bozmadan, kurallar içinde gitmekte yarar var,”
diyerek ilginç ve anlamlõ bir tavõr sergilemektedir.
Buna rağmen, gerek “bölücü”, gerekse “irticai yayõnlar” konusunda MGK toplantõ
sonuçlarõndan doğrudan etkilenen RTÜK, yüzlerce kez yayõn kapatmõş, ekran karartmõş
ve uyarõda bulunmuştur.
Haftalõk Selam gazetesine, 5 Şubat 1998’de, İstanbul 2. DGM’si tarafõndan 15 gün
kapatma cezasõ verilmiştir. 16 Mayõs 1997 günkü sayõsõnda yayõnlanan, “Laik Militarist
Oligarşi ve Kudüs İşgalcisi Siyonizm” yazõsõ nedeniyle yazar Aydõn Koral, “bölücülük
propagandasõ” yapmaktan bir yõl sekiz ay hapis, 645.000 TL para cezasõna
çarptõrõlmõştõr. Ayrõca, Yazõ İşleri Müdürü Mehmet Ali Tekin’e açõlan dava, 15 Temmuz
1997 günü kabul edilen 4304 sayõlõ yasa uyarõnca askõya alõnmõştõr.
Selam gazetesi yazarõ Mustafa İslamoğlu, “Kara Ses” yazõsõnda 5816 Sayõlõ Atatürk
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkõndaki Kanun’a muhalefet etmekten 1 yõl 6 ay hapis
cezasõna çarptõrõlmõş; 13 Ekim 1995’te İzmit Gölcük’teki cezaevine teslim olmuştur.
Akit gazetesi yazarõ Yaşar Kaplan, 8 Mart 1998, Ankara DGM’si tarafõndan verilen
gõyabi tutuklama nedeniyle Eskişehir’de gözaltõna alõnarak Ankara’ya getirilmiş; ertesi
gün, mahkeme tarafõndan tutuksuz yargõlanmak üzere serbest bõrakõlmõştõr. Ardõndan
askerlerce tekrar gözaltõna alõnan Yaşar Kaplan, Batõ Çalõşma Grubu ile ilgili bir
yazõsõnda “astlõk-üstlük” münasebetlerini zedelemeye, amir ya da komutanlara karşõ
güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir ve tezyif” (Askeri Ceza Kanunu’nun
95. maddesi, dördüncü ve beşinci fõkralar) ve “askerleri kanunlara karşõ itaatsizliğe
teşvik” etmekten (TCK 153. madde, birinci ve ikinci fõkralar) Genelkurmay Askeri
Savcõlõğõ’na çõkarõlmõş ve aynõ gün, Mamak Askeri Cezaevi’ne gönderilmiştir. 44 gün
cezaevinde kalan ve zorla saçõ-sakalõ kesilen Yaşar Kaplan, 21 Nisan 1998 günü tahliye
edilmiştir. Tutuksuz olarak yargõlandõğõ davada, gazetecinin, 2 yõl 2 ay ile 8 yõl arasõnda
hapsi istenmektedir.
8.2.2 Resmi Görevli ve Makamlarõn Dahli, Suçlama ve İddialar: Susurluk
Uzun yõllar boyunca, meslektaşlarõnõn katillerini araştõran, merak eden ve yetkililerden
yanõt isteyen gazetecilerin devlet yetkililerine olan güvensizliklerinin en önemli nedeni,
sorumlularõn en kõsa zamanda yakalanacağõnõn vaadedilmesine karşõn, cinayetlerin
cezasõz kalmasõdõr.
Devlet yetkilileri, gitgide inandõrõcõlõğõnõ yitiren açõklamalar yaparak çeşitli sözler
vermiştir. Gazeteciler, uzun yõllar bu güvensiz ortamda yaşadõklarõ gibi, azõmsanmayacak
bir çevre, sorumlularõn devlet içerisinde yer aldõklarõ, devlet tarafõndan korunduklarõ
fikrini başõndan beri savuna gelmiştir. Devlet ise bu iddialarõ sürekli yalanlamõştõr.

68

Sessizliği, 3 Kasõm 1996 günü Balõkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik
kazasõ bozmuştur.
Kaza sonucu, aynõ araçta bulunan Doğru Yol Partisi (DYP) Şanlõurfa Milletvekili Sedat
Edip Bucak yaralanõrken, yõllardõr aranan katliam zanlõsõ, kaçakçõ Abdullah Çatlõ,
Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us isimli bir kadõn ölmüştür. Araç
içerisinde yapõlan aramalarda, otomatik silahlar, susturucular, sahte plakalar vb suç
unsuru eşyalar ve belgeler bulunmuştur.
Meydana gelen bu kazayõ alõşõla gelmiş açõklamalarla geçiştirmeye çalõşan devlet
yetkililerinin bu tutumunu, kamuoyu ülke çapõnda “Aydõnlõk Bir Gelecek İçin Bir Dakika
Karanlõk” gibi eylemlerle protesto etmiştir. Basõnõn da önemli rol üstlendiği bu süreçte,
siyasal partiler olaya el atmak zorunda kalmõştõr. Başbakan Mesut Yõlmaz’õn verdiği
talimatla olay araştõrõlmõştõr. Yaklaşõk altõ ay süren araştõrma sonuçlarõ 27 Ocak 1998
günü “Susurluk Raporu” adõ altõnda basõna dağõtõlmõştõr.
Başbakanlõk Teftiş Kurulu Başkan Vekili Kutlu Savaş tarafõndan kaleme alõnan, toplam
119 sayfadan oluşan raporun, 12 sayfasõ sansüre uğramõştõr. Bu raporla, araçta bulunan
şahõslarla birlikte, Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatõ, Jandarma Teşkilatõ,
ayrõca işlenen birçok faili meçhul cinayetin sorumlusu kesim ve kişilerin de içinde yer
aldõğõ, geniş bir çõkar ve cinayet şebekesi topluma açõklanmõştõr.
Ancak raporun yalnõzca basõn ile ilgili kõsõmlarõ dikkate alõnacak olursa “Susurlukla İlgili
Gelişmeler” başlõğõ altõnda yer alan kimi ifadeler oldukça dikkat çekicidir:
İstanbul’da Özgür Gündem gazetesinin bombalanmasõ, Behçet Cantürk’ün öldürülmesi,
Diyarbakõr’da yazar Musa Anter’in öldürülmesi, İstanbul’da Tarõk Ümit olayõ ile
Azerbaycan’da ihtilal denemesi, Bodrum’da Hikmet Babataş cinayeti, Gaziantep’te
Mehmet Ali Yaprak’õn kaçõrõlmasõ, Bankalarõn trilyonluk kredileri gerçekte Ankara’da
cereyan eden olayõn muhtelif veçheleridir... Susurluk Olayõ nedir? Kasõm 1996’dan
itibaren faili meçhul olaylar adeta bõçakla kesilir gibi durmuştur. Susurluk işte budur...
Susurluk olayõnõn başlangõcõ belki de zamanõn Başbakanõ Çiller’in bir cümlesinde
gizlidir. “PKK’ya yardõm eden işadamlarõnõn listesi elimizde” diyordu. Sonra da infazlar
başladõ...

Raporun 72. sayfasõnda işadamõ Behçet Cantürk ile ilgili şu ifadeler yer almaktadõr:
Kim olduğu ve ne yaptõğõ aşikar olmasõna rağmen Devlet Cantürk’le baş edememiştir.
Yasal yollar yetmemiş neticede Özgür Gündem gazetesi [doğrusu Özgür Ülke] plastik
patlayõcõlarla havaya uçurulmuş, Cantürk’ün devlete biat etmesi beklenirken adõ geçen
yeni bir tesis kurmak üzere harekete geçmesi üzerine Türk Emniyet Teşkilatõ tarafõndan
öldürülmesi kararlaştõrõlmõş ve karar infaz edilmiştir.

Anlatõldõğõ gibi, dönemin Başbakanõ Tansu Çiller’in 30 Kasõm 1994 tarihli “Gizli” yazõlõ
emrinin uygulamaya sokulmasõyla, 3 Aralõk 1994 günü Özgür Ülke gazetesinin Kumkapõ,
Cağaoğlu ve Ankara Temsilciliği binalarõ havaya uçurulmuştur.
Raporun 75. sayfasõnda ise, daha önce faili meçhul cinayet kurbanõ gazeteci Musa Anter
ile ilgili şu cümleler yer almaktadõr:
Nitekim Musa Anter’in öldürülmesinden -tüm olaylarõ tasvip edenlerin dahi- pişman
olduğu tespit edilmiştir. Musa Anter’in silahlõ bir eylem içinde olmadõğõ, daha çok işin
filozofisi ile meşgul olduğu, öldürülmesinin yarattõğõ etkinin, kendisinin gerçek etkisini
geçtiği ve öldürülme kararõnõn hatalõ olduğu söylenmektedir. Öldürülen başka gazeteciler
de vardõr...
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Her ne kadar 75. sayfa sansüre uğradõysa da, kamuoyu ve basõn yayõnlanmayan rapora ait
bu bölümde öldürülen diğer gazetecilerle ilgili açõklamalara da yer verildiği
kanaatindedir.
Nitekim, raporun yayõnlanmasõnõn ardõndan, Ülkede Gündem gazetesi söz konusu sayfada
OHAL’de işlenen faili meçhul cinayetler sonucu öldürülen İzzet Kezer, Hafõz Akdemir,
Yahya Orhan, Mecit Akgün, Halit Güngen, Cengiz Altun, Çetin Ababay ve Burhan
Karadeniz adlõ gazetecilerle ilgili açõklamalarõn yer aldõğõnõ duyurmuştur. Yayõnlanan
habere göre, raporda adõ geçen kişilerin “çeşitli terör örgütlerine üye olduklarõ” iddia
edilmekte ve bu nedenle öldürüldükleri belirtilmektedir.
Susurluk Raporu, bütününde gözlenen eksikliklerin yanõsõra, Abdi İpekçi, Çetin Emeç,
Turan Dursun ve Uğur Mumcu gibi birçok gazeteci cinayetini yanõtsõz bõrakmõştõr.
Kamuoyunun kuşkusu, düşüncesi ve üzerinde durduğu “sansürlü” sayfalarda bu
gazetecilerin adlarõnõn geçtiğidir.
Bunun yanõ sõra, devletin böylesine önemli ve kapsamlõ olaylar içerisinde yer almasõnõn
neticesinde, yalnõzca eski İçişleri Bakanõ Mehmet Ağar, DYP Şanlõurfa Milletvekili
Sedat Edip Bucak, Özel Hareket Dairesi Başkanõ İbrahim Şahin ve tim mensuplarõnõn
yargõ önüne çõkarõlmõş olmasõ, devletin durumu geçiştirdiği, kendi adõna işler yaptõrdõğõ
ve yapan kişileri akladõğõ gibi bir düşünceye yaygõnlõk kazandõrmaktadõr.
8.3 Otosansür
8.3.1 Otosansür ve Gazete Yöneticilerinin Baskõlarõ
İster gazetecilik, ister radyoculuk, ister televizyonculuk alanõnda olsun, kurum dõşõnda
belirlenmiş yasa ve yasaklar, ister istemez kurum içerisinde de farklõ şekiller altõnda
varlõğõnõ göstermektedir. Gazeteci, kişisel olarak çizilen yasaklarõn üstesinden gelebilse
de, yayõn idaresinin “yakõn markajõ” altõndadõr.
Bugün birçok gazeteci bu markajõ hissetmekte, birçoğu gelen ihtar üzerine “ayağõnõ denk
almakta”dõr. Kimisi, “böyle davranmak” zorunda bõrakõldõğõ için görevinden istifa
etmekte, karşõ çõkanlar da işten atõlmaktadõr. Sonuç olarak, toplumun haber alma hakkõnõ
savunan ve yerine getiren basõn yayõn organlarõ, bilinçli-bilinçsiz, otosansüre, bir takõm
kõsõtlamalara gitmeye alõşmõşlardõr.
Otosansür, genellikle gazete sahiplerinin “devleti rahatsõz edecek” konularõn gündeme
getirilmemesi yönündeki baskõlarõnõn editörlere, onlardan da gazetecilere yansõmasõnõn
bir sonucu olarak ortay çõkmaktadõr. İnsan haklarõ, PKK ve laiklik konularõnõ yalnõzca
izin verilen ölçüde tartõşõlabilmektedir. Gazete sahiplerinin, editörlerin, hatta tek tek
gazetecilerin doğrudan askeri yetkililer tarafõndan uyarõldõklarõ durumlarla
karşõlaşõlmaktadõr. Koray Düzgören vakasõ, bu tür sansür ve baskõnõn en açõk ve ilginç
örneklerinden biridir. Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin kurucu üyesi ve Kürt sorununa
ilişkin konularda uzman olan Koray Düzgören, 1994’te Hürriyet gazetesinde çalõşõrken,
güneydoğuda ordunun PKK’ye karşõ yürüttüğü mücadelede köy köylerinin yakõlmasõ ve
boşaltõlmasõ üzerine bir rapor hazõrlamõştõr. Ancak bu rapor Genel Kurmay’dan Hürrriyet
gazetesine gelen telefon sonucunda yayõmlanmamõş ve Düzgören’in sözleşmesi resmi
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açõklama yapõlmaksõzõn feshedilmiştir. 1996’da Sabah grubuna bağlõ liberal-entelektüel
bir çizgi izlemeyi amaçlayan Yeni Yüzyõl gazetesinde çalõşmakta olan Koray Düzgören,
güneydoğuda ve özellikle Yüksekova’daki “kayõplar” ve “faili meçhul cinayetler”
üzerine bir makale yazmõştõr. Makalenin ardõndan Şubat 1996’da Koray Düzgören
General Erol Özkasnak tarafõndan telefonla aranmõştõr. Erol Özkasnak, Düzgören’in
editörünü de arayarak ordunun Yüksekova makalesinden ve Düzgören’in güneydoğuya
ilişkin makalelerinden duyulan rahatsõzlõğõ bildirmiştir. Düzgören daha sonra
Özkasnak’õn Sabah grubu başkanõ Dinç Bilgin’i de aradõğõnõ öğrenmiştir. Gazetenin
editörü, makalenin çok eleştirel olduğu gerekçesiyle yayõnlarõnõn durdurulacağõnõ Mart
1996’da Düzgören’e bildirmiştir.
Düzgören’in bunun üstüne başlattõğõ protesto diğer gazeteciler ve entelektüeller
tarafõndan da destekelenmiş ve bu kişiler Yeni Yüzyõl gazetesiyle birlikte 50 kadar diğer
dergi ve gazeteye makaleler ve faks mesajlarõ göndermeye başlamõşlardõr. Bu makale ve
faks mesajlarõ, Yeni Yüzyõl gazetesinde olmasa da, islamcõ, solcu ve Kürt yanlõsõ
yayõnlarda basõlmõştõr. Bu durum, Haziran 1996’da Yeni Yüzyõl’õn resmi bir açõklama
yapmaksõzõn Düzgören’in sözleşmesini feshetmesiyle noktalanmõştõr.
8.3.2 Kürt Meselesinde Otosansür
Kürt sorununa ilişkin olarak yazmak özel bir dikkat gerektirmektedir. İşlenecek suçun
“ülke bütünlüğüne yönelik” niteliğinden dolayõ, yayõnõn 5680 Sayõlõ Basõn Kanunun 2.
maddesine göre kapatõlabileceği de göz önünde tutulursa, yalnõzca gazetecinin değil,
yayõn idaresinin de özel bir dikkat harcamasõ gerekmektedir.
Örnek verilecek olursa, “Kürdistan” terimini kullanmak isteyen gazeteci, “bölücülük
propagandasõ yapmak” suçundan cezalandõrõlmak istemiyorsa, “OHAL Bölgesi”,
“Bölge”, “Kürt İlleri” gibi ifadeler kullanmak zorundadõr. Birçok durumda gazeteci, tek
bir terim ya da cümle nedeniyle mahkum edilerek cezaevine gönderilebilmektedir.
Türkiye’de düşünceyi, imasõz, dolaysõz ve özgür bir şekilde ifade edebilmenin sembolü
olarak kabul edilen İsmail Beşikçi, bunun ne denli büyük bir özveri olduğunu yõllardõr
cezaevinde yatarak kanõtlamaktadõr. Kasõm 1993’ten bu yana cezaevinde olan İsmail
Beşikçi hakkõnda, tam olarak bilinmemekle birlikte, mahkemeler tarafõndan verilmiş 100
yõla yakõn hapis cezasõ bulunmaktadõr. Şu an, Bursa Cezaevi’nde bulunan gazeteci
hakkõnda verilen cezalarõn yaklaşõk 40 yõlõ, Yargõtay tarafõndan onanmõştõr.
Ne yazõk ki, günümüzde aydõnlar ve gazeteciler, bazõ konularda düşüncelerini ifade
ederken, özel bir çaba harcamak zorundadõr. Normal olarak, “hakaret” ve “şiddete
teşvik”ten kaçõnmak gibi oto-kõstaslar taşõmasõ gereken gazeteci, bunun yanõ sõra,
özellikle ordu, Kürt meselesi, laiklik, Ermeni meselesi, Atatürk gibi konularda, kendisine
otosansür uygulamak zorunda kalmaktadõr.
Gazeteci baz olarak alõnacak olursa, TMK’nin 7 ve 8., ayrõca, TCK’nin 312. maddeleri
ifade özgürlüğünü kõsõtlayan temel etkenlerdir. Kõsaca, “terör örgütü propagandasõ”,
“bölücülük propagandasõ”, “kanunun suç saydõğõ fiili övmek”, “halk, sõnõf, õrk, din,
mezhep ya da bölge farklõlõğõ gözeterek kin ve düşmanlõğa açõkça tahrik” olarak
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tanõmlanan yasa maddeleri, gazetecinin ifade etmek istese bile bunu yasaklayan,
uygulanõş şekline göre görececilik ve muğlaklõk taşõyabilen, yoruma açõk hükümlerdir.
16 Aralõk 1993 tarihinde, Aktüel dergisinde yayõnlanan “PKK, Türkiye’nin Partisi”
yazõsõnda “terör örgütü propagandasõ” yapõldõğõ gerekçesiyle, Yazõ İşleri Müdürü Alper
Görmüş 5 ay hapis cezasõna çarptõrõlmõştõr. Politikacõ Altan Tan ile yaptõğõ röportaj
nedeniyle gazeteci, 17 Ekim 1996 günü gözaltõna alõnmõştõr. Daha sonra, Ayvalõk
Cezaevi’ne gönderilen Alper Görmüş, 19 Aralõk 1996’da serbest bõrakõlmõştõr.
Gazeteci Haluk Gerger, aynõ akõbeti paylaşanlar arasõnda bulunmaktadõr. Özgür Gündem
gazetesinde 15 Aralõk 1993’te yayõnlanan “Gündem ve PKK” yazõsõ nedeniyle TMK’nin
7. maddesi uyarõnca 1 yõl hapis ve 208 milyon TL para cezasõna çarptõrõlan Haluk Gerger,
26 Ocak 1998’de cezaevine gönderilmiştir. Şu an, Ankara Güdül Cezaevi’nde bulunan
gazeteciye karşõ açõlmõş çok sayõda dava bulunmaktadõr.
Ülkede Gündem gazetesinde medya yazõlarõ yazan Galatasaray Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Ragõp Duran da TMK’ye aykõrõ bir yazõsõ nedeniyle 7 aylõk hapis cezasõnõ
çekmek üzere halen Saray Cezaevi’nde yatmaktadõr.
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9. İnsan Haklarõnõ Gözetleyen Kurumlar
9.1 İnsan Haklarõndan Sorumlu Devlet Bakanlõğõ
DYP ve Sosyaldemokrat Halkçõ Parti’nin uzlaşmasõyla 20 Kasõm 1991 tarihinde göreve
başlayan Koalisyon Hükümeti döneminde hazõrlanan “İnsan Haklarõ Bakanlõğõ’nõn
Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun Tasarõsõ” 26 Mart 1992 günü TBMM
başkanlõğõna gönderilmiştir. Tasarõnõn Mecliste yasalaşmasõnõn gecikmesi üzerine bir an
önce İnsan Haklarõ Teşkilatõ kurulmasõ amacõyla 6 Eylül 1993 tarihinde yürürlüğe
konulan 502 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname de Anayasa Mahkemesi’nce iptal
edilmiştir. İnsan Haklarõ Bakanlõğõ kurulmasõna ilişkin yasa tasarõsõ ise, TBMM 19.
dönem çalõşmalarõ sõrasõnda kanunlaşamadõğõ için gündemden düşmüştür.
Buna karşõn Hükümetteki bir Devlet Bakanlõğõ, insan haklarõndan sorumlu tutularak bu
alandaki çalõşmalarõ yürütmüştür.
Bu alandaki mevzuat boşluğunu doldurmak amacõyla Başbakanlõk tarafõndan 9 Nisan
1997 tarihinde yayõnlanan bir genelge ile İnsan Haklarõ Yüksek Kurulu oluşturulmuştur.
Başbakanlõğõn söz konusu genelgesinde, kamu kurum ve kuruluşlarõ ile resmi görevlilerin
insan hak ve özgürlüklerine ilişkin uygulamalarõnõn yürürlükteki mevzuata uygunluğunun
temini maksadõyla, ilgili bakanlõklar tarafõndan yürürlüğe konulan tedbir ve
düzenlemelerin izlenmesi, koordinasyonu ve gerektiğinde geliştirilmesine yönelik
öneriler ile yeni yasal düzenlemelere ilişkin tavsiyeler oluşturarak hükümete sunulmasõ
görevini yürütmek üzere, insan haklarõ ile ilgili konularda Devlet Bakanõ’nõn
başkanlõğõnda, Başbakanlõk, Adalet, İçişleri ve Dõşişleri Bakanlõğõ müsteşarlarõnõn
katõlõmõyla bir “İnsan Haklarõ Koordinatör Üst Kurulu” oluşturulduğu belirtilmektedir.
Kurulun çalõşmalarõna, ayrõca, Milli Eğitim ve Sağlõk bakanlõklarõnõn müsteşarlarõ da
katõlmaktadõr.
Bu üst düzeydeki temsil aracõlõğõyla söz konusu bakanlõklarõn almasõ gereken tedbirler
burada kararlaştõrõlmakta, bunlarõn müsteşarlar vasõtasõyla uygulanmasõ sağlanmaktadõr.
Kurul gerektiğinde gönüllü kuruluşlar ile başka uzmanlardan da yardõm almaktadõr.
İletişim:
İnsan Haklarõndan Sorumlu Devlet Bakanlõğõ
Başbakanlõk, Bakanlõklar Ankara
İnsan Haklarõ Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryasõ
Kõzõlõrmak Sokak, Kocatepe Ankara
Telefon:
0 (312) 417 3974
Faks:
0 (312) 417 7634
9.2 TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu
TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu, 5 Aralõk 1990 tarih ve 3686 Sayõlõ Kanun
ile kurulmuştur. Komisyon 1 Mart 1991 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu komisyon,
Türkiye’nin tasarõmõnõ bizzat kendisinin yaptõğõ, yetki ve sorumluluklarõnõ yine kendi
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başõna belirleyip yarattõğõ ilk resmi kurumdur33. Komisyonun kuruluş yasasõ, Türkiye
Cumhuriyeti’nin en önemli organõ olan parlamentonun özel bir komisyonuna insan
haklarõ konusundaki gelişmeleri izleme görevi vermektedir. Komisyonun görevleri
bundan başka iki ana grupta toplanabilir: Birincisi, uluslararasõ norm ve düzenlemelere
aykõrõ olan iç hukuk kurallarõnõn değiştirilmesi için öneriler hazõrlanmasõ, ikincisi ise
insan haklarõ ihlallerine müdahaledir.
Komisyonun görevleri, genel nitelikte istişari ve uyarõcõ özelliktedir, icra yetkisi
bulunmamaktadõr. Komisyonun yetkisini belirleyen 5. madde insan haklarõ ihlallerinin
araştõrõlmasõ aşamasõnda önemli yetkiler tanõmõş olmakla beraber, hazõrlanan nihai
raporlarõn uygulamaya dönüştürülmesi ilgili idarenin takdirine bõrakõlmõştõr. Komisyonun
25 parlamenter üyesi vardõr. Ayrõca, 3 uzman ve sekreterya hizmeti veren 7 daimi
çalõşandan oluşan gruba çeşitli bakanlõklardan çağrõlan uzmanlar da yardõmcõ olmaktadõr.
İletişim:
TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu
Bakanlõklar Ankara
Telefon:
0 (312) 420 5433-34
Faks:
0 (312) 420 5394
9.3 Türkiye İnsan Haklarõ Vakfõ (THİV)
Türkiye İnsan Haklarõ Vakfõ, İnsan Haklarõ Derneği’nin (İHD) ve bu derneğin üyesi 33
kişinin katõlõmõyla, 15 Şubat 1990 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Halen, İstanbul,
İzmir ve Adana’da temsilcilikleri bulunan vakfõn amacõ, “insan hak ve özgürlükleri
konusunda yayõn ve dokümantasyon yapmak, bilimsel araştõrma, eğitim, süreli ve süresiz
yayõn faaliyetinde bulunmak, uluslararasõ insan haklarõ belgelerinde ve iç hukukumuzda
tanõmlanan tüm insan haklarõ ile ilgili araştõrma, eğitim ve sağlõk kuruluşlarõ kurmak,
işletmek ve işlettirmek”tir.
Vakõf halen iki önemli proje yürütmektedir. “Dokümantasyon Projesi” kapsamõnda,
oluşturulan merkezde insan haklarõ ihlalleri ile ilgili olarak günlük Türkçe ve İngilizce
bülten yayõmlanmaktadõr. Ayrõca yine bu proje kapsamõnda, bir belgelik oluşturulmuş ve
araştõrmacõlarõn hizmetine sunulmuştur. Dokümantasyon Merkezi aynõ zamanda yõllõk
raporlar hazõrlamaktadõr.
“Tedavi Projesi” ise, gözaltõ ve cezaevi süreçlerinde görmüş olduklarõ işkence nedeniyle
sağlõk durumu bozulmuş olan kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal açõdan tetkik, tedavi ve
rehabilitasyonuna yardõmcõ olmayõ amaçlamaktadõr. Bu amaçla 1990 yõlõ Eylül ayõnda
Ankara Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi açõlmõştõr. Temmuz 1991’de İzmir’de, Ekim
1991’de İstanbul’da ve Şubat 1995’te Adana’da aynõ çerçevede hizmet veren merkezler
oluşturulmuştur.
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Metin Kazancõ, “TBMM İnsan Haklarõ İnceleme Komisyonu ve Ülkemizde İnsan Haklarõ”, İnsan Haklarõ
Yõllõğõ, Cilt 14, 1992, TODAİE İnsan Haklarõ Araştõrma ve Derleme Merkezi, s. 47-64.

74

Ayrõca, projenin “Beş şehir” adõ altõnda yürütülen alt çalõşmasõnda Diyarbakõr, Malatya,
Mersin, Gaziantep ve Van’da işkence kurbanlarõnõn tedavilerinin yapõlabilmesi için
çalõşmalar sürdürülmektedir.
İletişim:
Türkiye İnsan Haklarõ Vakfõ Genel Merkezi
Menekşe 2 Sokak No: 16/6 Kõzõlay 06440 Ankara
Telefon:
0 (312) 417 7180
Faks:
0 (312) 425 4552
9.4 İnsan Haklarõ ve Mazlumlar İçin Dayanõşma Derneği (MAZLUM-DER)
28 Ocak 1991 tarihinde Ankara’da 54 kişi tarafõndan kurulan Mazlum-Der, Türkiye
içinde ve dõşõnda insan hak ve özgürlüklerinin korunmasõ ve geliştirilmesi, her türlü insan
haklarõ ihlallerinin son bulmasõ, insan haklarõ bilincinin gelişmesi için çalõşmaktadõr.
Mazlum-Der’in Adana, Akyazõ, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya,
Orhangazi, Sivas, Şanlõurfa, Trabzon ve Van’da şubeleri vardõr. Mazlum-Der, insan
haklarõ ihlalleriyle ilgili belirlemelerini düzenli olarak raporlaştõrmakta ve
yayõnlamaktadõr. Ayrõca, internet üzerinde Türkçe ve İngilizce hizmet veren bir web
sitesine sahip olan dernek, gelişmeleri buradan da kamuoyuna duyurmaktadõr.
İletişim:
İnsan Haklarõ ve Mazlumlar İçin Dayanõşma Derneği
(Mazlum-Der) Genel Merkezi
Necatibey Caddesi No: 22/23 Sõhhiye Ankara
Telefon:
0 (312) 232 1172
Faks:
0 (312) 232 21 79
E-posta: info@mazlumder.org.tr
Web Sitesi: http://www.mazlumder.org.tr/
9.5 İnsan Haklarõ Derneği (İHD)
Türkiye’de insan haklarõ alanõndaki en yaygõn sivil örgütlenme İnsan Haklarõ
Derneği’dir. 17 Temmuz 1986 tarihinde 98 kişi tarafõndan kurulan derneğin 1998 yõlõ
itibariyle halen 18 bin civarõnda üyesi, 60’a yakõn il ve ilçede şubesi bulunmaktadõr.
İnsan Haklarõ Derneği’nin en önemli çalõşmasõ, insan haklarõ ihlallerini araştõrõp,
saptamalarda bulunmaktõr.
Genel Merkez Yönetim Kurulu 24 kişiden oluşmaktadõr. Genel Merkez ve şubelerde,
geçici ya da sürekli olarak komisyonlar kurulmaktadõr. Bunlardan bazõlarõ; Kürt Sorunu,
Azõnlõklar, Kadõn, Çocuk, Cezaevleri, Gözaltõ ve İşkence komisyonlarõdõr.
İletişim:
İnsan Haklarõ Derneği Genel Merkezi
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Tunalõhilmi Caddesi No: 104/4 Kavaklõdere Ankara
Telefon/Faks: 0 (312) 425 9547
E-posta: ihd-ank@info-ist.comlink-de
9.6 Basõn Meslek Örgütleri
Basõn meslek örgütleri, insan haklarõnõ savunan örgütlenmeler arasõnda ayrõ ve özel bir
yere sahiptir. En temel insan hakkõ olan düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanõldõğõ
yerler olarak kitle iletişim araçlarõ ile kamu adõna görev yapan meslek çalõşanlarõnõn
uğradõğõ her anlamdaki saldõrõlar meslek örgütlerince izlenmekte ve engellenmeye
çalõşõlmaktadõr.
Türkiye’de basõn meslek örgütlenmesi alanõnda ilk adõmlar cumhuriyet öncesinde 1908
yõlõnda atõlmõştõr. O yõl kurulan “Matbuat-õ Osmaniye Cemiyeti”, 1923 yõlõnda
Cumhuriyetin ilanõ ile “İstanbul Matbuat Cemiyeti”i adõnõ almõştõr. 1930 yõlõnda kurulan
Türk Gazeteciler Birliği adlõ kuruluş, 1936 yõlõnda yerini Türk Basõn Birliği’ne
bõrakmõştõr. Kendisine üye olmayanlarõn gazetecilik yapmasõna izin vermeyen Türk Basõn
Birliği, 2. Dünya Savaşõ sonrasõnda 1946’da lağvedilmiştir. Aynõ yõl, kurulan Gazeteciler
Cemiyeti, merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başlangõcõdõr.
Basõn mesleğindeki gelişmelere paralel olarak bu alandaki örgütlenmeler de yaygõnlõk
kazanmõştõr. Türkiye genelinde 80 il merkezinden büyük bölümünde, üye sayõlarõ az da
olsa, basõn örgütü bulunmaktadõr. Özellikle Ankara ve İstanbul’daki yargõ, ekonomi,
magazin gibi alanlarda görev yapan uzman gazetecilerin cemiyet ya da dernek adõyla
kurduklarõyla birlikte ülke genelindeki basõn meslek örgütlerinin sayõsõ 100’e
ulaşmaktadõr.
Fakat özellikle insan haklarõna, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik saldõrõlar
bağlamõnda, etkin olanlar oldukça sõnõrlõdõr. Bu sõnõrlõlõğõ ortaya çõkaran temel neden, bu
kuruluşlarõn üye sayõlarõndan kaynaklanan güçsüzlükleridir. Sabit bir alan, çok parçalõ bir
örgütlenmede güçlü temsil edilememektedir. Ayrõca, medya sektörünün çekiciliği bu
örgütlenmelerde meslek dõşõ kişi ve kuruluşlarõn etkinliğini artõrmaktadõr. Bu da bu
kuruluşlarõn öncelikle düşünce ve ifade özgürlüğü ve buna yönelik saldõrõlarda duyarlõ
olmalarõnõ bilinçli/bilinçsiz engellemektedir.
Güncel gelişmeler, basõn özgürlüğü bağlamõnda insan haklarõna duyarlõ örgütlenmeler
açõsõndan, öznel de olsa, bir seçme yapmaya olanak tanõmaktadõr. Toplumsal gelişmelere
duyarlõ olan bu kuruluşlar gerek örgüt ve üye yapõsõ, gerek yönetim kadrolarõnõn
duyarlõlõğõ nedeniyle öne çõkmaktadõr. Türkiye’de ülke genelinde ya da uluslararasõ
boyutta etkinlik gösteren basõn örgütlerinden etkin olanlar şöyle sõralanmaktadõr:
9.6.1 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
1946 yõlõnda kurulmuştur. Genel merkezi İstanbul’dadõr. Özellikle, Evrensel gazetesi
Muhabiri Metin Göktepe’nin polislerce dövülerek öldürülmesi olayõ sonrasõndaki
gelişmelerde etkin bir tavõr almasõyla dikkati çekmiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
2 bin 500 dolayõnda üyesi vardõr.
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İletişim:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Merkezi
Türkocağõ Caddesi No.1 34440 Beyoğlu İstanbul
Tel:
0 (212) 513 8300 (3 Hat)
Faks:
0 (212) 526 8046
9.6.2 Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
23 Şubat 1978 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana, düşünce ve ifade özgürlüğü
konusunda en duyarlõ örgütler arasõnda yer almaktadõr. Uluslararasõ Gazeteciler
Federasyonu ile Balkan Gazeteciler Konfederasyonu’na üyedir. Türkiye genelinde en
yaygõn örgüt yapõsõna sahiptir. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Eskişehir’de
şubeleri bulunmaktadõr. Üye sayõsõ bin 500 dolayõndadõr. 1984 yõlõndan bu yana özellikle
basõna yönelik saldõrõlarõ ve diğer insan haklarõ ihlallerini düzenli olarak izlemekte ve
yayõnlamaktadõr. Toplumsal duyarlõlõk gerektiren konularda üyeleriyle ön saflarda yer
alan ÇGD’nin, çoğunluğu ifade özgürlüğü konusunda, 21 yayõnõ vardõr. Cizre’de 23 Mart
1992 tarihinde öldürülen gazeteci İzzet Kezer ile eski genel başkanlarõndan Mustafa
Ekmekçi’yi ve Türkiye’deki basõn sorunlarõnõ konu alan iki adet belgesel film
hazõrlatmõştõr. Çağdaş Basõn adõyla yayõnladõğõ bülteninde güncel gelişmeler
tartõşõlmaktadõr.
İletişim:
Selanik Caddesi No: 46/12 Kõzõlay Ankara
Telefon:
0 (312) 488 0250
Faks:
0 (312) 419 0090
9.6.3 Türkiye Gazeteciler Sendikasõ (TGS)
Türkiye Gazeteciler Sendikasõ, temelde basõn meslek çalõşanlarõnõn işverenden ve çalõşma
koşullarõndan kaynaklanan hak ihlallerinin giderilmesi için kurulmuş bir örgüttür. 1952
yõlõnda kurulan TGS, basõn mesleğindeki iki farklõ grubu, gazetecilerle matbaa ve diğer
teknik işlerde çalõşanlarõ biraraya getirmiştir.
Türkiye İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu’na (Türk-İş) üye olan TGS, sendikacõlõğõn
özellikle 1980 sonrasõnda karşõlaştõğõ sõkõntõlardan en çok etkilenen örgüt olmuştur. Basõn
mesleğinde tekelleşmeye bağlõ olarak, üyeleri istifaya zorlanmõş, sendikanõn yeni
işyerlerine girişi engellenmiştir.
Üye sayõsõndaki azalma nedeniyle yaşanan güç kaybõ bir gerçek olarak ortada dursa da,
TGS özellikle basõn çalõşanlarõna yönelik saldõrõlarda diğer sivil örgütlenmelerle beraber
hareket etmektedir.
İletişim:
Türkiye Gazeteciler Sendikasõ Genel Merkezi
Basõn Sarayõ Kat: 2 Cağaloğlu 34440 İstanbul
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Telefon: 0 (212) 514 0694-96
Faks: 0 (212) 511 4817
9.6.4 Medya, Radyo, Televizyon, Gazeteciler Sendikasõ (Medya-Sen)
14 Nisan 1996 tarihinde kuruldu. Genel merkezi Ankara’da olan Medya-Sen, Devrimci
İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu’na (DİSK) üyedir. Halen 890 üyesi vardõr.
Örgütlenmede bütün medya kuruluşlarõ çalõşanlarõnõ hedeflemektedir. Amaçlarõ arasõnda
endüstri ilişkileri bağlamõnda sadece çalõşanlarõn hakkõnõ korumak değil, meslek etiğine
de sahip çõkmak, düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesini sürdürmek yer almaktadõr.
Medya -Sen, basõna yönelik saldõrõlarõ ve insan haklarõ ihlallerini izleyip bunlarõ
yayõmladõğõ bir aylõk bülten çõkarmakta, cezaevindeki gazetecilerin durumunu izlemekte
ve hukuksal yardõmda bulunmaktadõr. Özellikle Türkiye’ye komşu ülkelerdeki gelişmeler
sonucu ülkelerinden ayrõlan mülteci gazetecilerin barõnmasõna yardõmcõ olmaktadõr.
İletişim:
Medya-Sen Genel Merkezi
İzmir Caddesi No: 24/12 Kõzõlay Ankara
Telefon:
0 (312) 425 9854
Faks:
0 (312) 229 4792
9.6.5 Basõn Konseyi
12 Eylül cuntasõnõn lideri ve dönemin Cumhurbaşkanõ Kenan Evren’in teşvik ve
öncülüğü sonucu, otokontrol gereksinimine yönelik bir dizi tartõşma ve toplantõnõn
ardõndan, başta Çağdaş Gazeteciler Derneği olmak üzere birçok meslek örgütünün karşõ
çõktõğõ Basõn Konseyi 6 Şubat 1988 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş aşamasõnda Basõn
Konseyi Sözleşmesi’ni sadece 28 gazete, 22 dergi, 11 haber ajansõ, 6 yayõn kuruluşu ve 6
basõn kuruluşu imzalamõştõr.
Basõn Konseyi, özellikle basõna yönelik saldõrõlarõ düzenli olarak izlemekte ve aylõk
olarak çõkardõğõ Özgür Basõn adlõ bültende yayõnlamaktadõr. Ayrõca düşünce ve ifade
özgürlüğünü konu alan pek çok yayõnõ bulunmaktadõr.
İletişim:
Halaskargazi Caddesi No: 194/5 Şark Apt. Kat:2
Osmanbey İstanbul
Telefon:
0 (212) 224 9513 / 224 9515
Faks:
0 (212) 224 9514
9.6.6 Diğer Basõn Meslek Kuruluşlarõ
Ankara Gazeteciler Cemiyeti
Adres: Çevre Sokak No: 35 Çankaya Ankara
Telefon:
0 (312) 427 1522 / 427 2712
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Faks:

0 (312) 468 23 84

Belediye Muhabirleri Derneği
Adres: Altõnpark Ankara
Telefon:0 (312) 431 7526
Faks:0 (312)433 6629
Cumhurbaşkanlõğõ ve Başbakanlõk Muhabirleri Derneği
Adres: 3. Cadde No: 43 Bahçelievler Ankara
Telefon:
0 (312 )212 8080 (3 hat)
Faks:
0 (312) 212 8686
Ekonomi Muhabirleri Derneği
Adres: Karanfil Sokak No: 43/6 Kõzõlay Ankara
Telefon:
0 (312) 425 9681 / 425 5528
Faks:
0 (312) 418 6424
Foto Muhabirleri Derneği
Adres: Altõnpark Ankara
Telefon:
0 (312) 433 3222
Faks:
0 (312) 433 6629
İzmir Gazeteciler Cemiyeti
Adres: Kordonboyu Alsancak İzmir
Telefon:
0 (232) 463 3215
Faks:
0 (232) 463 4577
Karikatürcüler Derneği
Adres: Yerebatan Sarnõcõ Çõkõşõ Alemdar Caddesi Sultanahmet İstanbul
Telefon:
0 (212) 513 6061
Faks:
0 (212) 527 2618
Parlamento Muhabirleri Derneği
Adres: TBMM Bakanlõklar Ankara
Telefon:
0 (312) 420 7519-20
Radyo-TV Gazetecileri Derneği
Adres: ŞimŞek Sokak 30/6 A. Ayrancõ Ankara
Telefon:
0 (312) 426 3827
Türk Basõn Birliği
Adres: Narlõbahçe Sokak No:13 Cağaloğlu İstanbul
Telefon:
0 (212) 513 8700 (3 hat)
Faks:
0 (212) 522 2881
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Anadolu Basõn Birliği
Adres: Konur Sokak No:71 Bakanlõklar Ankara
Telefon:
0 (312) 418 3303
Faks:
0 (312) 417 6814
Türkiye Gazete Sahipleri Sendikasõ
Adres: Türkocağõ Caddesi Basõn Sarayõ Kat: 3 Cağaloğlu İstanbul
Telefon:
0 (212) 514 0692-93
Faks:
0 (212) 522 9834
Türkiye Spor Yazarlarõ Derneği
Adres: Levent Caddesi. No: 51 1.Levent İstanbul
Telefon:
0 (212) 270 5959
Faks:
0 (212) 278 3605
Dõş Basõn Derneği
Adres: Sepetçiler Kasrõ Kenedi Caddesi No: 3 Sarayburnu İstanbul
Telefon / Faks:
0 (212) 511 3626

80

10. Türkiye’nin Genel İnsan Haklarõ Durumu
Türkiye’deki insan haklarõnõn genel durumu sorunlu olmaya devam etmektedir.
Türkiye’nin çeşitli kanunlarõ ve pratikleri, bazõ vakalarda bekaret kontrolüne zorlamayõ
içerecek kadar bariz biçimde kadõnlara karşõ ayrõmcõdõr.34 İfade özgürlüğüne ilişkin
durum önceki sayfalarda ayrõntõlandõrõlmõştõr. 1993-5 dönemine göre daha düşük ölçekte
olmasõna rağmen, güneydoğuda köylerin topluca boşaltõlmasõ devam etmektedir. Ayrõca,
1997 ve 1998’in başlarõnda dağlõk Tunceli ilinde PKK’nin kaynaklarõnõ kesmek için
köylülerin temel besin miktarõ azaltõlarak “yiyecek ambargosu” uygulanmõştõr. Bir çok
insan haklarõ ihlali Kürt sorunuyla bağlantõlandõrõlmaya devam edilmektedir. Örneğin,
İçişleri Bakanlõğõ’nõn rakamlarõna göre, 1985 ve 1986 yõllarõ arasõnda, köy korucularõ 296
cinayete karõşmõşlardõr. Köy koruculuğu sistemine katõlmayõ reddeden köylülerin
Diyarbakõr’õn Lice ilçesinde Jandarma tarafõndan geniş ölçüde alõkonulduklarõna ilişkin
raporlar vardõr. Diğer taraftan PKK, yasadõşõ adam öldürme ve kaçõrmayõ da içeren kasõtlõ
insan haklarõ ihlalleri siyasetine devam etmektedir. İnsan haklarõ durumunun diğer
yönlerine önceki bölümlerde değinilmiştir. Buna rağmen bazõ önemli yönler
vurgulanmalõdõr.
10.1 İşkence ve Diğer Acõmasõz, İnsanlõk Dõşõ veya Aşağõlayõcõ Muamele
Hükümet düzeyinde ihlallere son verme yönündeki sözlere rağmen, işkence Türkiye’ye
özgü bir hastalõk olmaya devam etmektedir. Aralõk 1996’da Avrupa Konseyi’nin
İşkenceyi Önleme Komitesi “Türkiye Üzerine Bir Demeç” yayõmlamõştõr. Bu demeçte,
“İşkenceyi Önleme Komitesi delegelerince fark edilen aleni işkence örnekleri”
kõnanmõştõr. Bunlar arasõnda elektrik şoklarõ, testislerin ezilmesi, kol ve bacaklardan
asma, gözlerin bağlanmasõ ve mahkumlarõn soyulmasõ yer almaktadõr. Benzeri yöntemler
özellikle TMK bağlantõlõ olarak yapõlan sorgulamalar esnasõnda sõklõkla kullanõlmaktadõr.
Türk parlamentosunda 28 Şubat 1996 tarihinde yapõlan bir açõk tartõşmada eski bir adalet
bakanõ olan Firuz Çilingiroğlu işkencenin, özellikle alõkonulanlarõn gerekli yasal
korumadan yararlanamadõklarõ gözaltõ sürecinde yaygõn bir uygulama olduğunu itiraf
etmiş; işkenceden sorumlu olanlarõn yargõ önüne çõkarõlmalarõnõn giderek arttõğõnõ
söylemiş ve benzeri suçlardan 1993’te 252, 1994’te 224 kovuşturma olduğunu
anõmsatmõştõr. İnsan Haklarõ Yüksek Komisyonu işkenceyi sona erdirmek için, özellikle
TMK’ye göre 15, Olağanüstü Hal Bölgesi için 30 gün olan gözaltõ süresini azami dört
güne indirmek ve alõkonulanlara bir avukata danõşma hakkõ tanõmak gibi, birçok reform

34

BM Kadõnlara Karşõ Ayrõmcõlõğõ Giderme Komitesi, New York’taki 13-31 Ocak 1997 tarihli 16.
oturumunda, Türkiye’de “yasamaya ilişkin olumlu refomlara (vatandaşlõk kanununun değiştirilmesi, kõz ve
erkek çocuklara eşit eğitim hakkõnõ güvence altõna alan kanunlar) rağmen, daha fazla reforma gereksinim
olduğunu belirtti. (Örneğin Ceza Kanunu bakire olanlarla olmayanlara tecavüzü ayõrmaktadõr). Komite
Türkiye’nin Sözleşme altõndaki yükümlülüklerini yerine getirmediği çok sayõda alan tespit etmiştir.
(Yüksek düzeyde cehalet/eğitimsizlik, düşük asgari işe alõnma yaşõ ve çalõşma ve sosyal ödeneklerde
ayrõmcõlõk).
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tavsiye etmiştir.35 Mart 1997’de Refahyol koalisyon hükümeti alõkoyma süresini azami 7
güne, Olağanüstü Hal Bölgesi’ndeyse 10 güne indirmiştir.
Böylesi insanlõk dõşõ uygulamalarõn üstesinden gelme yönündeki resmi arzunun itirafõna
rağmen, gözaltõnda ölüme sebebiyet veren işkence devam etmektedir. TİHV
alõkonulanlarõn neredeyse her gün işkence gördüklerine dair iddianõn olaylarõnõ rapor
etmiştir. Sorumlular genellikle adaletin karşõsõna çõkarõlmamaktadõr; çõkarõldõklarõ
takdirde de çok hafif cezalara çarptõrõlmaktadõrlar. Son günlerdeki “Manisalõ gençler” ve
“Metin Göktepe” davalarõ, temel insan haklarõ ihlallerini değerlendirmede yetkililerin
ciddiyetine yönelik endişeleri arttõrmõştõr. 1995’in sonlarõnda, Manisa’da 14 genç sol
görüşlü devrimci bir örgütün üyesi olduklarõ iddiasõyla tutuklanmõşlar, gözaltõnda işkence
görmüşlerdir. İşkenceye o sõrada karakolda bulunan bir CHP milletvekili tanõk olduğu
gibi, gençleri daha sonra muayene eden İzmir Tabipler Odasõ da işkenceyi doğrulamõştõr.
Ne var ki, işkenceciler 12 Mart 1998 tarihinde Manisa Ağõr Ceza Mahkemesince beraat
ettirilirken, gençlerin bir çoğu, ceza kararlarõ “yetersiz soruşturma” gerekçesiyle Yargõtay
tarafõndan bozulmuş olsa da, İzmir DGM’since 16 Ocakta 12 buçuk yõla varan hapis
cezalarõna çarptõrõlmõşlardõr. Bölüm 5.1’de ayrõntõsõyla ele aldõğõmõz Metin Göktepe
davasõnda olduğu gibi, polis memurlarõnõn suçlu bulunduklarõ durumlarda, hükümler
kõyaslandõğõnda bunlarõn fazlasõyla hafif olduklarõ görülür.
10.2 Siyasal Etkinlik Üstündeki Kõsõtlamalar
Siyasallaşmõş islamõ, Kürt sorununu, ya da radikal sol görüşleri açõkça destekleyen
siyasal partiler, anayasal olmamaktan dolayõ kõnanmaya maruz kalmõşlardõr ve bu gibi
partilerden bir kõsmõ da kapatõlmõştõr. Aralõk 1995’teki son genel seçimlerde yüzde 21 oy
alarak en büyük parti olan islamcõ Refah Partisi (RP), ordudan gelen baskõlar sonucunda
16 Ocak 1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafõndan kapatõlmõştõr. Bu önceki RP
liderlerinin bir kõsmõ için yargõ yolunu açmõştõr. Nisan 1998’de, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanõ RP’li Tayyip Erdoğan, Diyarbakõr DGM tarafõndan Aralõk 1996’da
yaptõğõ bir konuşmada “nefreti kõşkõrtmak”tan 10 ay hapis cezasõna çarptõrõlmõştõr.
Suçlamalar, “Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kõşlamõz, ve müminler
askerimiz” ifadelerini içeren bir Türk şiirinden bir pasaj okunmasõyla ilişkilidir.
Söylentilere bakõlõrsa, savcõ “yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede, yani Türkiye’de,
buna benzer ifadelerin kullanõlmasõnõn normal olduğu”nu itiraf etmiştir.
Ilõmlõ Kürt siyasal partileri anayasaya aykõrõ olmaktan ardõ ardõna kapatõlmõştõr. 16
Haziran 1994 tarihinde DEP’in Anayasa Mahkemesi’nce yasaklanmasõnõn ardõndan, 8
Aralõk 1994’te parlamenter dokunulmazlõklarõ yasaklamayla birlikte kalkan 13
milletvekili vatan hainliğinden yargõlanmõştõr. Altõsõ Belçika’ya geçmiş, aralarõnda Leyla
Zana’nõn da bulunduğu geri kalan milletvekilleri uluslararasõ örgütlerin “uluslararasõ adil
mahkeme yönetme standartlarõna uymaktan maalesef aciz” olmasõndan dolayõ kõnadõklarõ
yargõlama usullerinin ardõndan 8 Aralõk 1994’te 15 yõla varan hapis cezalarõna
çarptõrõlmõşlardõr.36
35

Commision of the European Communities, Report on developments in relations with Turkey since the
entry into force of customs union, COM (96) 491 final (Brussels: 30 Oct. 1996), 7.
36
Amnesty International, Turkey. The colours of their clothes: parliamentary deputies serve 15 years’
imprisonment for expressions of Kurdish political identity, EUR 44/85/97. Başlõk Ankara 1 No’lu
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DEP’in ardõndan kurulan HADEP, henüz yasal olmakla birlikte, liderlerinin bir çok
suçlamayla kovuşturulmasõ ve güneydoğuda bazõ şubelerinin kapatõlmasõ gibi baskõlara
maruz kalmõştõr.
Komünizmin herhangi bir biçimini destekleyen partiler, şiddet yanlõsõ olmasalar da,
kapatõlmõşlardõr. Tüm bu yasaklar, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Sözleşmesi’nin
hükümlerinin alenen çiğnenmesi gibi görünmektedir. RP kapatma kararõna karşõ Avrupa
Komisyonu’na ve Mahkemesi’ne başvuracağõnõ belirtmiştir. Ocak 1998’de Avrupa
Mahkemesi, Kürt sorununa barõşçõ bir çözüm çağrõsõnda bulunmasõndan dolayõ Haziran
1991’de Anayasa Mahkemesi tarafõndan kapatõlan Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ne
(TBKP) yönelik olarak oybirliği ile Sözleşmesi’nin ihlal edildiğine karar vermiştir.4 Yine
Mayõs 1998’de Avrupa Mahkemesi oybirliği ile Türkiye’nin bir kez daha Kürt sorunu
için barõşçõl çözüm çağrõsõnda bulunan Sosyalist Parti’yi kapatarak Sözleşmenin 11.
maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir.5
10.3 Kürtlüğün İfade Edilmesi Üstündeki Baskõlar
Yukarõda da belirtildiği gibi, Kürt taraftarõ siyasal partiler fiili programlarõna ve
yöntemlerine bakõlmaksõzõn yapõlan suçlamalarla karşõlaşmaktadõrlar. Ayrõca, 1980’lerin
sonlarõndan bu yana yavaş bir düzelme olmasõna ve 1991’de Kürt dilinin tüm
kullanõmlarõ üstündeki yasağõn kalkmasõna rağmen, özellikle yayõn yapmak alanõnda
kõsõtlamalar sürmektedir. Kürt dilinin ve kültürünün geliştirilmesi için kurulmuş olan
kültürel dernekler yasaldõr, fakat uygulamada resmi baskõ ve suçlamalara mazur
kalmaktadõrlar.
Bu gibi örgütlerin başlõcalarõndan Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) tüm ülkede
şubeleri vardõr, ama 1997’nin ikinci yarõsõnda Adana, Mersin, Şanlõurfa ve
Diyarbakõr’daki şubeler polis baskõsõna uğramõştõr. Şanlõurfa şubesi 25 Ekim 1997’de
açõlmõş, ama iki gün içinde polis Kürtçe bir oyunun sahnelenmesini engellemek için
binanõn etrafõnõ kuşatmõştõr. Sonradan şube belirsiz bir tarihe kadar valilik emriyle
kapatõlmõştõr. MKM Adana bürosu 21 Aralõk 1997’de misafir bir müzik grubu Kürtçe
şarkõ söylerken polis tarafõndan basõlmõştõr. İçerdeki yüz kadar izleyicinin ve dõşarõda
bekleyen 100-200 kişiye, fotoğraflarõ çekildikten ve kimlikleri sorulduktan sonra
dağõlmalarõ emredilmiştir. Polis, daha sonra binayõ mühürlemiş ve MKM yöneticisi ile
müzisyenleri gözaltõna almõştõr. Gözaltõna alõnanlarõn hepsi sorgulanmadan 24 saat içinde
salõverilmişlerdir. Fakat, MKM yöneticileri olay üzerine bir basõn toplantõsõ yapmaya
girişince, polis gazetecilerin binaya yaklaşmalarõnõ engellemiştir. MKM Mersin şubesi 2
Kasõm 1997’de, İstanbul’dan gelen misafir bir tiyatro grubunun Kürtçe bir oyun
sergilemesi esnasõnda polis baskõnõna uğramõştõr. Tüm izleyicilerin kimlikleri kontrol
edilmiş ve kaydedilmiş, 12 oyuncu alõkonulmuştur. Ayrõlõkçõ propaganda yapmakla
suçlanan Kemal Ulusoy haricinde herkes yargõlanmadan salõverilmiştir. Kemal Ulusoy’sa
Aralõkta mahkemesi sürerken serbest bõrakõlmõştõr.
DGM’nin jüri kararõndan alõntõya göderme yapõyor, sayfa 555. “Sanõk LEYLA ZANA 18 Ekim 1991’de
Cizre’de halka hitap ederken sarõ, yeşil ve kõrmõzõ renklerde elbise ve aksesuar giymiştir.”
4
European Court of Human Rights, TBKP v Turkey, judgment, Strasbourg, 30 Jan, 1998.
5
European Court of Human Rights, Case no 20/1977/804/1007, judgment, Strasbourg, 25 May 1988
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Bu ve benzeri olaylarda göze çarpan, Kürtçe oyunlar ve müziğin yasak olmamasõna
karşõn, yetkililerin bu faaliyetlere şüpheyle yaklaşma eğiliminde olduklarõ ve şarkõ
sözlerinin Kürt ayrõlõkçõlõğõ propagandasõ içerdiği iddiasõyla yorumcularõn aleyhinde dava
açõldõğõdõr. Örneğin, TMK ve TCK’nin 312. maddesine dayanarak üç müzisyenin
aleyhinde açõlan dava, Kasõm 1998’de İstanbul Açõkhava Tiyatrosu’ndaki bir gösteride
“ayrõlõkçõlõk ve yasadõşõ örgüt propagandasõ yapmayõ” gerekçe göstermekte ve “ayrõlõkçõ
konuşmalar yapmak” ve “başka bir dilde şarkõ söylemek” ithamlarõna dayanmaktadõr.
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EK 1
Ulusal Güvenlik, İfade Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim Üstüne
Johannesburg İlkeleri
Giriş
Bu İlkeler 1 Ocak 1995’te ARTICLE 19, Sansür Karşõtõ Uluslararasõ Merkez, tarafõndan
bir araya getirilen uluslararasõ hukuk, ulusal güvenlik, ve insan haklarõ konularõnda bir
grup uzmanla Johannesburg’daki Witwatersrand Üniversitesi Uygulamalõ Yasa
Çalõşmalarõ Merkezi’nin ortak çalõşmalarõ sonucu ortaya çõkmõştõr.
İlkeler, uluslararasõ ve bölgesel hukuka ve insan haklarõnõ koruma standartlarõna, (diğer
şeylerin yanõ sõra ulusal mahkemelerin yargõlarõna da yansõyan) devletlerin gelişen
uygulamalarõna, ve milletler cemaatinin tanõdõğõ genel hukuk ilkelerine dayanmaktadõr.
Bu İlkeler Uluslararasõ Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ndeki ve Paris Olağanüstü
Hallerde İnsan Haklarõ Normlarõnõn Asgari Standartlarõ’ndaki Sõnõrlama ve Aşağõlama
Hükümleri’nin Siracusa İlkelerinin süreğen uygulanabilirliğini tanõr.1
Önsöz
Aşağõdaki İlkelerin hazõrlanmasõnda katkõda bulunan katõlõmcõlar:
Birleşmiş Milletler Beyannamesinde bildirilen ilkelere uygun olarak, insanlõk ailesinin
tüm üyelerinin doğal değerinin / saygõnlõğõnõn, eşit ve vazgeçilmez haklarõnõn dünyada
özgürlük, adalet ve barõşõn temeli olduğu düşüncesiyle;
İfade özgürlüğü ve haber özgürlüğünün demokratik toplumun varlõğõ için çok önemli ve
bu toplumun gelişimi, refahõ ve diğer insan haklarõ ve temel özgürlüklerin kullanõlmasõ
için esas olduğu inancõnõ tekrarlayarak;
Evrensel İnsan Haklarõ Bildirgesi, Uluslararasõ Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi,
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarõ Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Yargõ Bağõmsõzlõğõ
İlkeleri, Afrika İnsan ve Halklarõn Haklarõ Beyannamesi, Amerika İnsan Haklarõ
Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerini dikkate alarak;
İnsan haklarõnõn ve temel özgürlüklerin en ciddi ihlalleri hükümetlerce ulusal güvenliği
korumak için gerekli olduğuyla haklõlaştõrõldõğõnõn farkõnda olarak;
Yurttaşlarõn hükümetlerinin çalõşmasõnõ denetleyebilmelerinin ve demokratik bir
toplumda tam anlamõyla katõlõmcõ olabilmelerinin hükümetin elindeki bilgilere
ulaşabilmelerine bağlõ olduğu akõlda tutularak;
Ulusal güvenlik gerekçesiyle ifade ve haber alma özgürlüklerine getirilebilecek
kõsõtlamalarõn sõnõrõnõn açõkça tanõnmasõnõ sağlamak, ve böylece hükümetlerin ulusal
1

Siracusa İlkeleri Mayõs 1984’te Uluslararasõ Hukukçular Komisyonu, Uluslararasõ Ceza Hukuku Derneği,
Uluslararasõ Hukukçõlar Komisyonu Amerika Şubesi, İnsan Haklarõ Urban Morgan Enstitüsü ve
Uluslararasõ Yüksek Criminoloji Çalõşmalarõ Enstitüsü tarafõndan toplanan bir grup uzman tarafõndan
hazõrlanmõştõr. Paris Asgari Standartlarõ, Uluslararasõ Hukuk Derneği’nin desteğiyle bir grup uzman
tarafõndan Nisan 1984’de hazõrlanmõştõr.
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güvenliği bahane ederek bu özgürlüklerin kullanõmõnda haksõz kõsõtlamalar yapmalarõnõ
engellemek arzusuyla;
Dar ve kesin anlamda yasalar çõkarõlmasõyla hukukun üstünlüğünün temel gereklerini
emniyete alma ve bu özgürlükleri yasal koruma altõna alma gereksinimini yineleyerek;
Aşağõdaki ilkelerde görüş birliğine varmõşlardõr, ve ulusal, uluslararasõ ve bölgesel
düzeylerde bu ilkelerin geniş ölçüde yayõlmasõnõ, kabul edilmesini ve uygulanmasõnõ
geliştirmeye uygun araçlar tavsiye etmişlerdir:
I.

Genel İlkeler

İlke 1: Düşünce, İfade ve Haber Alma Özgürlüğü
(a) Herhangi bir engelleme ile karşõlaşmaksõzõn düşünce sahibi olmak herkesin hakkõdõr.
(b) Sõnõrlardan bağõmsõz, her çeşit bilgi ve düşünceyi ister sözel ister yazõlõ ya da basõlõ
olarak sanat ya da kendi seçtiği herhangi bir kitle iletişim biçiminde arama, alma ve
vermeyi de içeren ifade özgürlüğü herkesin hakkõdõr.
(c) Paragraf (b) ile tanõmlanan haklarõn uygulamasõ ulusal güvenliğin korunmasõnõ da
içeren belli nedenlerle uluslararasõ hukukta kurulduğu biçimiyle kõsõtlamalara tabi
olabilir.
(d) Kõsõtlamanõn yasada öngörüldüğü ve meşru bir ulusal güvenlik çõkarõnõ korumak için
demokratik bir toplumda zorunlu olduğu hükümet tarafõndan gösterilmediği sürece ulusal
güvenlik nedeniyle ifade ya da haber alma özgürlüğüne kõsõtlama getirilemez.2
Kõsõtlamanõn geçerliliğini kanõtlamak hükümetin yükümlülüğüdür.
İlke 1.1: Yasanõn Öngörmesi
(a) İfadeye ve Haber almaya getirilecek tüm kõsõtlamamlar yasada öngörülmüş olmalõdõr.
Yasa, bireyin belli bir eylemin yada-dõşõ olup olmayacağõnõ tahmin edebilmelerini
sağlayacak şekilde ulaşõlabilir, net, dar ve kesin anlamlõ olmalõdõr.
(b) Bağõmsõz bir mahkeme ya da gözlemci tarafõndan kõsõtlamanõn geçerliliğinin tam ve
etkin yasal denetimini de içerecek şekilde yasanõn suiistimaline karşõ yeterli koruma
sağlanmalõdõr.
İlke 1.2: Meşru Ulusal Güvenlik Çõkarõnõn Korunmasõ
Hükümetin ifade ve haber alma üstünde ulusal güvenlik gerekçesiyle haklõ göstermeye
çalõştõğõ herhangi bir kõsõtlamanõn meşru ulusal güvenlik çõkarõnõn korunmasõnda gerçek
bir amacõ ve belirgin bir etkisi olmalõdõr.
İlke 1.3: Demokratik Bir Toplumda Elzem

2

Bu İlkelerin amaçlarõ çerçevesinde, demokratik toplum, kendisinden farklõ bir varlõğa ya da organa karşõ
sorumlu bir hükümete; seçmenlerin iradelerini özgürce ifade etmelerini güvence altõna almak için eşit,
evrensel ve gizli oy kullanma hakkõna dayanan ve düzenli aralõklarala yapõlan seçimlere; görevdeki
hükümete muhalafet için özgürce örgütlenen siyasal gruplara; ve yargõ bağõmsõzlõğõyla desteklenen temel
haklarõn etkin yasal güvencesine sahiptir. Bu tanõmlama Profesör S.A. de Smith’in The Commonwealth
and Its Institutions (London: Stevens & Sons, 1964), 106, kitabõndaki Uluslararasõ Sivil ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’ne ilişkin olarak anayasacõlõğõn tanõmõna dayanmaktadõr.
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Meşru ulusal güvenlik çõkarõnõn korunmasõ için ifade ve haber almada kõsõtlamanõn
zorunlu olduğunu kanõtlamak için hükümet:
(a) Konu hakkõnda ifadenin ya da haberin meşru ulusal güvenlik çõkarõna ciddi bir tehdit
oluşturduğunu;
(b) Kõsõtlamanõn bu çõkarõ korumakta en az kõsõtlayõcõ araç olduğunu;
(c) Kõsõtlamanõn demokratik ilkelerle bağdaştõğõnõ;
kanõtlamak zorundadõr.
İlke 2: Meşru Ulusal Güvenlik Çõkarõ
(a) Ulusal güvenlik gerekçesiyle haklõ kõlõnmak istenen bir kõsõtlama bir ülkenin varlõğõnõ
ya da toprak bütünlüğünü, ister askeri tehdit gibi harici ister hükümetin şiddet yoluyla
düşürülmesi gibi dahili olsun, güç kullanõmõna ya da bunun tehdidine karşõ yanõt verme
kapasitesini korumaktaki gerçek amacõ ve belirgin etkisi kanõtlanana dek meşru değildir.
(b) Ulusal güvenlik gerekçesine dayandõrõlan bir kõsõtlama, gerçek amacõ ve belirgin
etkisi bir hükümeti mahcubiyetten kurtarmak, bir suçu ortaya çõkarmak, kamu
kurumlarõnõn işleyişine dair bilgi saklamak, belirli bir ideolojiyi güçlendirmek ya da
endüstriyel huzursuzluğu sindirmek gibi ulusal güvenlikle ilişkili olmayan çõkarlarõ
koruyorsa meşru değildir.
İlke 3: Olağanüstü Haller
Ülkenin yaşamõnõ tehdit eden ve varlõğõ ulusal ve uluslararasõ kanunlarda resmi ve kanuni
olarak açõklanmõş olan olağanüstü hal zamanlarõnda bir devlet durumun aciliyetinin
kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve yalnõzca hükümetin diğer uluslararasõ yükümlülükleriyle
bağdaştõğõ sürece ifade ve haber alma özgürlüklerine kõsõtlama getirebilir.
İlke 4: Ayrõmcõlõğõn Yasaklanmasõ
Ulusal güvenlik gerekçesiyle bile, ifade ya da haber alma özgürlüklerine getirilen
kõsõtlama hiç bir durumda õrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da diğer görüş, ulusal ya
da toplumsan köken, milliyet, mülkiyet, doğum ya da diğer statülere dayalõ ayrõmcõlõk
içeremez.
II.

İfade Özgürlüğü Üzerindeki Kõsõtlamalar

İlke 5: Düşüncenin Korunmasõ
Kimse düşüncesi ya da inançlarõndan dolayõ dezavantajlõ konuma düşürülemez, kimseye
bu nedenle yaptõrõma ve baskõya maruz bõrakõlamaz.
İlke 6: Ulusal Güvenliği Tehdit Edebilecek İfade
15 ve 16. ilkelere tabi olarak, bir ifade ancak
(a) ifadenin yakõnda olabilecek bir şiddet eylemini tahrik etmeyi hedeflediği,
(b) böylesi bir şiddeti büyük olasõlõkla tahrik edeceği;
(c) ifadeyle böylesi bir şiddetin ihtimali ya da gerçekleşmesi arasõnda doğrudan ve
dolaysõz bir bağlantõ olduğu;
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devlet tarafõndan kanõtlanõrsa, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaktan ceza alabilir.
İlke 7: Korunmuş İfade
(a) 15 ve 16. İlkelere tabi olarak, ifade özgürlüğü hakkõnõn barõşcõl uygulamasõ ulusal
güvenliğe tehdit olarak düşünülmemeli ve herhangi bir sõnõrlamaya ya da cezalandõrmaya
tabi olmamalõdõr. Ulusal güvenliğe tehdit oluşturmayan ifade aşağõdakilerle sõnõrlõ
olmamakla beraber bunlarõ kapsar:
(i) hükümet siyasetinin ya da hükümetin kendisinin değişmesini barõşçõl yollarla
savunan ifadeler;
(ii) ulusa, devlete ya da onun sembollerine, hükümetlere, onun aracõlarõna, ya da
kamu görevlilerine3 yönelik aşağõlama ya da eleştiri teşkil eden ifadeler;
(iii) askere alõnmaya, belli bir çatõşmaya, ya da uluslararasõ anlaşmazlõklarda güç
kullanõmõna ya da bunun tehdidine din, vicdan ve inanç gerekçeleriyle muhalefet
eden ya da muhalefeti savunan ifadeler;
(iv) uluslararasõ insan haklarõ standartlarõnõn ya da uluslararasõ insalcõl hukukun ihlali
iddialarõna dair bilgi alõşverişine yönelik ifadeler.
(b) ulusu, devleti ve onun sembollerini, hükümeti, onun aracõlarõnõ, ya da kamu
görevlilerini eleştirmek ve aşağõlamak, bu aşağõlama ve eleştiri kõsa vadede şiddet
olaylarõnõ teşvik etmeye yönelik olmadõğõ sürece engellenemez ve cezalandõrõlamaz.
İlke 8: Ulusal Güvenliği Tehdit Edebilecek Etkinliklerin Yalnõzca Tanõtõmõ
Yalnõzca hükümetin ulusal güvenliği ya da ona ilişkin bir çõkarõ tehdit ettiğini bildirdiği
bir örgüt hakkõnda olduğu ya da böyle bir örgüt tarafõndan yayõnlandõğõ için bir ifade
engellenemez ya da cezalandõrõlamaz.
İlke 9: Azõnlõk Dili ya da Başka Dil Kullanõmõ
Yazõlõ ya da sözlü bir ifade belli bir dilde, özellikle de bir ulusal azõnlõk dilinde olduğu
gerekçesiyle asla yasaklanamaz.
İlke 10: Üçüncü Şahõslarõn ifadeye Yasadõşõ Müdahalesi
Hükümetler ifade hükümeti ya da onun politikalarõnõ eleştirir nitelikte bile olsa ifade
özgürlüğünün barõşçõl uygulamalarõna özel gruplarõn ya da bireylerin yasadõşõ
müdahalelerine karşõ uygun önlemler almak zorundadõr. Hükümetler, özellikle ifade
özgürlüğünü susturmayõ amaçlayan yasadõşõ eylemleri kõnamak, soruşturmak ve adalet
karşõsõna çõkarmak zorundadõr.
III.

Haber Alma Özgürlüğü Üstünde Kõsõtlamalar

İlke 11: Habere Erişimin Genel Kuralõ
Herkes devlet yetkililerinden ulusal güvenliğe ilişkin bilgi dahil her türlü bilgiyi alma
hakkõna sahiptir. Hükümet kõsõtlamanõn yasada öngörüldüğünü ve demokratik bir
3

“Kamu görevlileri”, çünkü bu İlkeker doğrultusunda Devlet Başkanõ, Başbakan, bakanlar dahil tüm
hükümet görevlileri, tüm askeri görevliler, güvenlik güçleri ve polis, ve seçimle göreve gelen tüm
memurlar.
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toplumda meşru bir ulusal güvenlik çõkarõnõ korumak için gerekli olduğunu kanõtlayana
dek ulusal güvenlik gerekçesiyle bu hak üstüne hiç bir kõsõtlama konulamaz.
İlke 12: Güvenlik Muafiyetinin Sõnõrlõ Tanõmõ
Bir devlet kategorik olarak ulusal güvenliğe ilişkin tüm bilgiye erişimi kapatamaz, yasada
yalnõzca meşru bir ulusal güvenlik çõkarõnõ korumak için saklamasõ zorunlu olan belirli ve
sõnõrlõ bilgi kategorilerini tanõmlamalõdõr.
İlke 13: İfşaatta Kamu Yararõ
Haber alma özgürlüğüne ilişkin tüm yasalar ve kararlarda, haberin ifşaatõnda kamu yararõ
göz önünde tutulacak birincil etmen olmalõdõr.
İlke 14: Haberin Yalanlanmasõnõ Bağõmsõz Eleştirme Hakkõ
Hükümet, bilgi edinme hakkõnõn anlamlõ kõlõnmasõ için uygun önlemleri almak
zorundadõr. Bu önlemler yetkililer bir bilgi isteğini geri çevirirlerse yazõlõ olarak ve en
kõsa sürede gerekçelerini bildirmelerini gerektirecek; ve geri çevirmenin gerekçelerinin
ve geçerliliğinin bağõmsõz bir yetkili tarafõndan, yasallõğõnõn yargõda incelenmesinin de
içerecek biçimde gözden geçirilmesini hakkõnõ sağlayacaktõr. İncelemeyi yapan otorite
saklanan bilgiyi de inceleme hakkõna sahip olmalõdõr.4
İlke 15: Gizli Bilginin İfşaatõnda Genel Kural
(1) İfşaat gerçekten meşru ulusal güvenlik çõkarõnõ zedelemiyorsa ya da zedelemesi
mümkün değilse, (2) bilginin bilinmesindeki kamu yararõ ifşaatõn vereceği zarardan daha
ağõr basõyorsa, ulusal güvenlik gerekçesiyle hiç kimse bilgi ifşaatõndan cezalandõrõlamaz.
İlke 16: Kamu Hizmeti Sayesinde Edinilmiş Bilgi
Bilginin bilinmesindeki kamu yararõ ifşaatõn vereceği zarardan daha ağõr basõyorsa, kişi,
yaptõğõ kamu hizmeti sayesinde öğrendiği bilgileri ifşa etmekten dolayõ ulusal güvenlik
gerekçesiyle zarar görmemelidir.
İlke 17: Kamu Alanõnda Bilgi
Bilgi bir kez genel ulaşõlabilirlik kazandõktan sonra, yasal ya da yasadõşõ herhangi bir
yoldan yayõnlanmasõnõn durdurulmasõ için sunulan gerekçeler, kamunun bilme hakkõ
tarafõndan dikkate alõnmayacaktõr.
İlke 18: Gazetecilerin Kaynaklarõnõn Korunmasõ
Ulusal güvenliği koruma, bir gazeteciyi güvenilir bir kaynağõnõ açõklamaya zorlamak için
sebep olarak gösterilemez.
İlke 19: Kõsõtlanmõş Alanlara Erişim
Serbest bilgi akõşõ üstündeki hiç bir kõsõtlama insan haklarõnõ engelleyici nitelikte olamaz.
Hükümetler, özellikle gazetecilerin, uluslararasõ ya da sivil toplum örgütlerinin
temsilcilerinin makul nedenlerle insan haklarõ ihlalleri olduğuna inanõlan yerlere insan
haklarõna bağlõlõğõ denetlemek için girmelerine engel olamaz. Hükümetler, gazetecileri ve
4

Kişinin kendisiyle ilgili doryalardaki kişisel bilgilerin elde edilmesi ve düzeltilmesi mahremiyet hakkõ gibi
ek gerekçeler bu İlkelerin kapsamõ dõşõndadõr.
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yukarõda anõlan örgütlerin temsilcilerini, varlõklarõ başkalarõnõn güvenliğine açõk bir risk
oluşturmadõkça şiddet ya da silahlõ çatõşma olan yerlerden çõkaramaz.
IV.

Hukuk İlkesi ve Diğer Konular

İlke 20: Hukuk İlkesine Dayanan Genel Güvenceler
Güvenliğe ilişkin bir ifadeyi ya da bilgiyi de içeren bir suçla5 suçlanan kimse uluslararasõ
hukukun parçasõ olan güvencelere hak kazanmõştõr. Aşağõdakilerle sõnõrlõ olmamakla
beraber bu haklar şunlardõr:
(a) masum kabul edilme hakkõ;
(b) keyfi olarak alõkonulamama hakkõ;
(c) kişinin kendisine yönelik suçlamalar ve destekleyici kanõtlar hakkõnda anlayabileceği
bir dilde tam olarak bilgilendirilme hakkõ;
(d) kendi seçeceği bir avukatõ anõnda atama hakkõ;
(e) makul bir süre içinde yargõlanma hakkõ;
(f) kişinin savunmasõnõ hazõrlamasõ için yeterli süreye sahip olmasõ hakkõ;
(g) bağõmsõz ve tarafsõz bir mahkemede adil ve açõk yargõlanma hakkõ;
(h) davacõnõn tanõklarõnõ inceleme hakkõ;
(i) davalõya bildirilmeden ve ona çürütme fõrsatõ tanõnmadan bir kanõtõn kullanõlamamasõ
hakkõ;
(j) alõnan kararõ ve olgularõ inceleme ve kararõ bozma yetkisine sahip bağõmsõz bir
mahkemeye başvurma hakkõ.
İlke 21: Çözüm Yollarõ
Habeas corpus ya da amparo gibi özel çözümler de dahil tüm çözüm yollarõ İlke 3’te
tanõmlanan, ülkenin varlõğõnõ tehdit eden olağanüstü hallerde dahi güvenliğe ilişkin
suçlarla itham edilen kişilere açõk olmalõdõr.
İlke 22: Bağõmsõz Mahkeme Tarafõndan Yargõlanma Hakkõ
(a) Davalõnõn tercihine göre, güvenliğe ilişkin bir suçun ceza kovuşturmasõ böyle bir
kurum varsa jüri tarafõndan, aksi halde gerçekten bağõmsõz mahkemelerce karara
bağlanmalõdõr. güvenliğe ilişkin suçlardan itham edilen kişilerin yargõlanmasõnõn iş
güvencesi olmayan hakimlerce yapõlmasõ bağõmsõz mahkemede yargõlanma hakkõnõn en
temel ihlalidir.
(b) Hiç bir durumda bir sivil güvenliğe ilişkin bir suçtan askeri mahkemede
yargõlanamaz.
(c) Hiç bir durumda bir sivil ya da ordu mensubu özel bir durum için kurulmuş bir
mahkemede yargõlanamaz.
5

Bu İlkelerin amacõ uyarõnca, “güvenliğe ilişkin suç” hükümetin ulusal güvenlik ya da onunla yakõndan
ilişkili bir çõkarõ korumak için hükümetin cezalandõrõlmasõnõ gerektiğini öne sürdüğü bir numara ya da
istisna değildir.
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İlke 23: Öncelikli Sansür
İlke 3’te tanõmlanan, ülkenin varlõğõnõ tehdit eden olağanüstü haller dõşõnda ifade ulusal
güvenliği korumak adõna öncelikli sansüre tabi tutulamaz.
İlke 24: Orantõsõz Cezalandõrmalar
Bir kişi, medya ürünü, siyasal ya da diğer örgüt ifade ya da haber alma özgürlüğünü
içeren güvenliğe ilişkin bir suçtan, asõl suçun ciddiyetiyle orantõsõz yaptõrõm, kõsõtlama ya
da cezaya konu edilemez.
İlke 25: Bu İlkelerin Diğer Standartlarla İlişkisi
Bu ilkelerdeki hiç bir nokta, ulusal, uluslararasõ ve bölgesel kanun ve standartlarda
tanõnan insan hak ve özgürlüklerini kõsõtlayacak ya da sõnõrlayacak biçimde
yorumlanamaz.
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EK 2
Geçiş Demokrasilerinde Seçim Haberlerine İlişkin
ARTICLE 19’un Belirlediği Esaslar
Esas 1: Resmi Yayõn Organlarõnõn Seçimlere İlişkin Tüm Konularda Kamuoyunu
Bilgilendirme Görevi
Seçim öncesi dönemde, resmi yayõn organlarõ kamuoyunu siyasal partiler, adaylar,
kampanyalar, oy verme süreci ve seçimle ilgili diğer konularda bilgilendirmekte
görevlidir.
Esas 2: Denge ve Tarafsõzlõk Görevi
Seçim haberlerinde dengeli ve tarafsõz olmak ve yayõn süresi ayõrmada, hiç bir siyasal
partiye ya da adaya karşõ ayrõmcõ olmamak resmi yayõn organlarõnõn görevidir.
Esas 2.1
Bu görev haber, mülakat ve bilgilendirme programlarõnõn hiç bir parti ve aday lehinde ya
da aleyhinde olmamasõnõ gerektirir.
Esas 3: İfade Özgürlüğünü Kõsõtlayan Yasalarõn Yürürlükte Olduğu Durumlarda
Özel Yükümlülükler
Uluslararasõ kanunlarõ ve standartlarõ çiğneyerek ifade özgürlüğünü kõsõtlayan tüm
yasalar kaldõrõlmalõdõr.
Esas 4: Hükümetin, Medya Çalõşanlarõ ve Mallarõna Karşõ Saldõrõlarõ Cezalandõrma
Yükümlülüğü
Hükümet medya çalõşanlarõna yönetilmiş tüm şiddet, gözdağõ verme, taciz eylemlerini ve
tehditlerini, medya özgürlüğüne müdahale etme niyetiyle hareket eden medya ürünlerini
ve kaynaklarõnõ yõkmaya yönelik eylemleri araştõrmakta özen göstermeli ve sorumlularõ
adalet karşõsõna çõkarmalõdõr.
Esas 5: Öncelikli Kõsõtlamalarõn Sõnõrõ
Hiç bir seçim programõnda hükümet sansürü olmamalõdõr.
Esas 5.1
Hükümet kamuoyuna ve tüm yayõn istasyonlarõna medyanõn seçimle ilgili program
yayõnlamasõnõn desteklendiğine ve medyanõn hükümete, hükümet politikalarõna ve
iktidardaki partiye yönelik eleştiriler içeren programlar yayõnlamasõndan dolayõ hiç bir
biçimde cezalandõrõlmayacağõna dair açõk bir bildiri sunmalõdõr.
Esas 5.2
Bir şiddet eylemi gibi, meşru bir çõkara esaslõ bir zararõ engellemek için kesinlikle
gerekmedikçe, hükümet ya da resmi yayõn organlarõ bir seçim programõnõn
yayõnlanmasõna müdahale etmemelidirler.
Esas 5.3
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Bir seçim programõnõn yayõnlanõp yayõnlanmayacağõnõ belirlemekte hükümetin ve resmi
yayõn organlarõnõn kullandõğõ standartlar çağdaş ve geniş tanõmlõ olmalõdõr.
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Esas 5.4
Yayõn sonrasõ verilen ceza, neden olunan zararla orantõlõ olmalõdõr. Bir yayõn kasõtlõ
olarak şiddet ya da nefret uyandõrmõyorsa ceza, mahkumiyeti ya da bir siyasal partiyi
çalõşmaktan alõkoyacak kadar yüksek para cezasõnõ içermemeli, partinin ve adayõn
gelecekteki yayõnlarõnõ kõsõtlamamalõdõr.
Esas 6: Medyanõn Cezai Sorumsuzluğunda Sõnõrlar
Medyanõn, adaylar ya da parti temsilcilerinin seçim kampanyasõ sürecinde yaptõklarõ
yasadõşõ konuşmalarõn hukuki sorumluluğundan muaf tutulmasõ tavsiye edilir. Partiler ve
konuşmacõlar yaptõklarõ yasadõşõ konuşmalardan yalnõzca kendileri sorumlu
tutulmalõdõrlar.
Esas 7: Yanõtlar ve Düzeltmeler
Bir yayõn sonucu karalandõğõ ya da zarar gördüğü yönünde makul bir iddiasõ olan adaya
ya da partiye yanõt verme fõrsatõ; yayõncõ ya da karalayõcõ konuşmayõ yapmakla itham
edilen kimse tarafõndan bir düzeltme isteme hakkõ tanõnmalõdõr. Yanõt ya da düzeltme en
kõsa zamanda yayõnlanmalõdõr.
Esas 7.1
Yanõt ve düzeltme, karalamayla suçlanan konuşmayla hemen hemen aynõ uzunlukta ve
aynõ zaman diliminde yayõnlanmalõdõr.
Esas 7.2
Bir programõn nefret ve şiddeti kõşkõrtmaya ve karalamaya karşõ yasalarõ da içeren genel
kanunlarõ ihlal ettiğine yönelik şikayetleri değerlendirmesi için tarafsõz bir kuruma
başvurulmasõ önerilir. Bu kurumu yanõt ve düzeltme hakkõ kullandõrõlmasõ yönünde
yaptõrõm güzü olmalõ ve kararlarõ mahkemelerin incelemesine açõk olmalõdõr. (13 ve 14.
esaslara bakõnõz.)
Esas 8: Haber Kapsamõ
Haberleri ve güncel olaylarõ sunuşunda resmi yayõn organõ doğru, dengeli ve tarafsõz bilgi
sağlama yükümlülüğüne uymakta özellikle adil olmalõdõr.
Esas 8.1
Dengeleme görevi, kullandõklarõ yayõn süresinin partilerin ve adaylarõn seçimdeki
önemiyle ve seçmen desteklerinin kapsamõyla orantõlõ olmasõnõ gerektirir.
Esas 8.2
Yayõn kurulunun görüşlerinin haberlerle karõştõrõlmasõ olasõlõğõna karşõ resmi yayõn
organõ yayõn kurulu görüşlerini yayõnlamamaya yönlendirilmelidir. Resmi bir kanal yayõn
kurulu görüşü yayõnlayacaksa, ana muhalefet partilerinin görüşlerini de yayõnlamak
zorundadõr. Bir haberci kendi görüşlerini sunacaksa, bu açõkça belirtilmelidir. Bu yayõnõn
haber programlarõna denk getirilmemesi tavsiye edilir.
Esas 8.3
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Siyasal anlaşmazlõklara ilişkin hükümet başkanõ, bakanlar ya da milletvekilleri tarafõndan
yapõlan basõn toplantõlarõnõ ve kamuoyu açõklamalarõnõ kapsayan haberler eşit zaman ve
yanõt hakkõ kurallarõna tabii olmalõdõr. Bu yükümlülük bir makamõ temsil eden biri
tarafõndan yapõlõyorsa daha da önem kazanõr.
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Esas 9: Doğrudan Erişim Programlarõ
Resmi yayõn organlarõ, siyasal partilere ya da adaylara adil ve ayrõmcõ olmayan bir
tabanda doğrudan erişim programlarõnda yayõn süresi ayõrmalõdõr. İlk çok partili seçimde
tüm anan partilerin ve adaylarõn eşit süre kullanmasõ önerilir.
a) Partilere Süre Dağõtõmõ
Esas 9.1
Bir ülkenin ilk çok partili seçiminde resmi olarak kaydedilen tüm partilere ya da adaylara
belli bir yayõn süresi verilmelidir.
Esas 9.2
Demokrasiye geçişte ilk seçimlerin ardõndan ve farklõ partilerin seçmen desteği düzeyini
belirlemekte kullanõlabilecek nesnel ölçütler varsa, yayõn süresi oran temelinde
dağõtõlmalõdõr. Yayõnõn kamuoyunu bilgilendirmedeki etkisini azaltacak ölçüde çok
sayõda parti bulunmasõ durumu dõşõnda, hükümeti oluşturma olasõlõğõ olan tüm partilere
yayõn süresi ayrõlmalõdõr.
Esas 9.2.1
Yayõn süresi dağõtõmõnõn siyasal partilerle danõşma ve uzlaşma ilişkisi içinde olan
bağõmsõz bir kurul tarafõndan yapõlmasõ önerilir.
Esas 9.2.2
Yayõn süresi aşağõ yukarõ oran temelinde dağõtõlõyorsa, küçük, yalnõzca belli bir bölgede
güçlü olan ya da yeni kurulmuş partilere ve bağõmsõz adaylara belli bir süre tanõnmalõdõr.
Esas 9.2.3
Süre oran temelinde dağõtõlõyorsa ve resmi yayõn organlarõ bölgesel programlar
yayõnlõyorsa yalnõzca birkaç bölgede güçlü desteği olan partiler bölgesel programlarda bu
bölgelerdeki güçlerine orantõlõ yayõn süresi kullandõrõlmalõdõrlar.
b) Dağõtõlacak Sürenin Miktarõna İlişkin Kararlar
Esas 9.3
Dağõtõlacak sürenin miktarõ partilerin ya da adaylarõn mesajlarõnõ verebilmeleri için ve
seçmenlerin konular, parti konumlarõ, nitelikleri ve adaylarõn kişilikleri hakkõnda bilgi
edinmeleri için yeterli uzunlukta olmalõdõr.
c) Doğrudan Erişim Haberlerinin Saatinin Belirlenmesi
Esas 9.4
Doğrudan erişim programlarõ kampanaya dönemi boyunca haberlerin en geniş dinleyici
kitlesine ulaştõğõ saatlerde yayõnlanmalõdõr. Bazõ partilerin ya da adaylarõn programlarõ,
nüfusun büyük kesiminin izleyemeyeceği ya da dinleyemeyeceği (gece yarõsõndan sonra
ya da çalõşma saatleri içinde vb) uygunsuz saatlerde yayõnlanõyorsa, resmi yayõn organlarõ
dengelilik görevlerini ihlal etmiş olurlar.
d) Zaman Aralõğõ Tahsis Etme Süreci
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Esas 9.5
Adil bir süreç üstünde uzlaşmõş kayõtlõ tüm siyasal partilere ya da adaylara doğrudan
erişim programlarõnda zaman aralõklarõ tahsis edilmelidir.
e) Doğrudan Erişim Programlarõnõn Finansmanõ
Esas 9.6
Bir siyasal partiye ya da adaya sağlanan yayõn süresi diğerlerine de aynõ mali koşullarla
sağlanmalõdõr. Demokrasiye geçiş sürecinde en azõndan ilk birkaç seçimde remi yayõn
organlarõ kayõtlõ partilerin ya da adaylarõn etkin siyasal iletişimi için yeterli süreyi
ücretsiz ya da cüzi ücretlerle sağlamalõdõr.
Esas 9.6.1
Partilerin ya da adaylarõn ek yayõn süresi almalarõna izin veriliyorsa, bunun eşit
koşullarda yapõlmasõ sağlanmalõdõr. Herhangi bir alõcõya satõlacak sürenin izlenme
oranlarõ ve miktarõ daha zengin partilerin avantajõnõ sõnõrlandõracak biçimde
düzenlenmelidir. Özellikle muhalefet partilerinin önceden yasaklanmõş olduğu ve bu
nedenle parti fonu oluşturma fõrsatõ bulamadõklarõ demokrasiye geçiş sürecindeki ilk
birkaç seçimde daha katõ düzenlemeler güvence altõna alõnmalõdõr.
Esas 10: Özel Bilgi İçeren Programlar
Yayõn kuruluşlarõ parti liderlerine ve diğer adaylara, gazetecilerin, uzmanlarõn ve
kamuoyunun sorularõnõ yöneltebilecekleri ve adaylarõn birbirleriyle tartõşabilecekleri
etkin fõrsatlar sağlayacak programlar yayõnlamalõdõrlar.
Esas 10.1
Yayõncõlarõn hangi partilerin, adaylarõn ve yorumcularõn bu tip programlarda yer
alacaklarõna karar vermekte daha fazla takdir yetkileri olsa da bu yetki genel hakkaniyet
ve tarafsõzlõk yükümlülüklerine tabiidir. En azõndan, tüm ana partilerin temsilcileri bu tip
programlarda yer almaya davet edilmelidirler.
Esas 10.2
Gazeteciler, uzmanlar ve soru yöneltecek diğer kişiler sorularda bir denge sağlanacak
şekilde seçilmelidirler.
Esas 10.3
Özel bilgi içeren programlar en çok ya da dinlenen saatlerde yayõnlanmalõdõrlar.
Esas 11: Seçmen Eğitimi
Hükümet, program yayõnlamakla ulaşõlabilecek kadar çok seçmene erişecek
bilgilendirme etkinliklerini sağlamõyorsa, resmi yayõn kuruluşlarõ seçmen eğitim
programlarõ yayõnlamak zorundadõrlar.
Esas 11.1
Programlar doğru ve tarafsõz olmalõ; seçmenleri nasõl, ne zaman, nerede oy kullanõlacağõ,
kaydolunacağõ ve bu kaydõn belgeleneceği; (misilleme olmayacağõnõ güvence altõna alan)
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gizli oy; oy kullanmanõn önemi mücadele eden makamlarõn işlevlerini ve benzeri
hususlarõ da içerecek şekilde etkin biçimde bilgilendirmelidir.
Esas 11.2
Resmi yayõn kuruluşlarõ, mümkün olan en çok sayõda seçmene ulaşacak şekilde program
yayõnlamak mecburiyetindedir. Yayõnlar, azõnlõk dillerinde programlarõ ve etnik ve dinsel
azõnlõklar, kadõnlar ve geleneksel olarak siyasal süreçten dõşlanmõş gruplarõ hedefleyen
programlar içermelidir.
Esas 12: Kamuoyu Yoklamalarõ ve Seçim Tahminleri
Yayõncõ, kamuoyu yoklamalarõnõn ve seçim tahminlerinin sonuçlarõnõ yayõmlõyorsa,
sonuçlarõ adil ve özellikle dinleyicinin yoklamanõn önemini anlamalarõna yardõmcõ olacak
şekilde sunmaya çaba göstermek zorundadõr.
Esas 12.1
Kamuoyu yoklamasõ sonuçlarõ yayõmlayan yayõncõ araştõrmayõ yürütmüş olan örgütü
araştõrma için destek veren ve ödeme yapan partiyi ya da örgütü, uygulanan yöntemi,
örneklem büyüklüğünü, hata payõnõ ve alan çalõşmasõ tarihlerini belirtmek zorundadõr.
Ayrõca yayõncõ verilerin yalnõzca kamuoyunun araştõrmanõn yapõldõğõ tarihteki görüşünü
yansõttõğõnõ belirtmelidir.
Esas13: Yayõnlarõ Düzenleme ve Şikayetlere Karşõ Önlem Alma Mekanizmalarõ
Seçim yayõnlarõ bağõmsõz ve tarafsõz bir kurul tarafõndan gözlenmeli ve düzenlenmelidir.
Esas 13.1
Bu kurul siyasal partilere ya da adaylara süre dağõtõmõndan sorumlu olmalõdõr. Ayrõca
medyanõn, siyasal partilerin ve adaylarõn yayõnlardaki ihlallere ilişkin şikayetlerini
dinlemeli ve anõnda önlem almalõdõr. Kurul, partilerden, adaylardan ve vatandaşlardan
gelebilecek şikayetlere açõk olmalõdõr. Düzeltmelerin ve yanõt haklarõnõn zaman
geçirmeden kullanõlmasõnõ ve buyruklarõnõn, mahkemelerin aracõlõğõnõ da içerecek
biçimde yaptõrõmõnõ sağlayacak şekilde yetkili olmalõdõr.
Esas 13.2
Kurul tüm kararlarõnõ zamanõnda almalõdõr. Özellikle doğrudan erişim programlarõnõn
yayõnlanmasõnõ engellemeyle ya da ertelemeyle sonucunu doğuran ihlaller, uygun süratle
incelenmelidir.
Esas 13.3
Hükümetten bağõmsõz düzenli olarak yayõnlarõ gözleyen bir kurul varsa, bu işlevleri erine
getirebilir; aksi halde, özellikle seçime ilişkin hususlarõ ele alacak bir kurul
oluşturulmalõdõr.
Esas 13.4
Bu kurul hükümetin ve siyasal partilerin temsilcilerini ya da atadõğõ kişileri içerebilir;
fakat, kararlarõn alõnmasõ hükümetin ya da tek bir partinin atadõğõ kişilerin oylarõnõn
gücüne dayanmamalõdõr. Hiçbir parti temsil edilmiyorsa, kurulun en azõndan ana
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partilerin temsilcilerini içermesi önerilir. Ayrõca kurulun bağõmsõz medya çalõşanlarõnõ da
içermesi tavsiye edilir.
Esas 13.5
Seçim yayõnlarõ düzenleme kurulunun yasalar ve düzenlemelere uygunluklarõnõ
değerlendirmek için kampanyalara dair tüm yayõnlarõ gözlemesi önerilir.
Esas 13.6
Resmi yayõn kuruluşlarõ hükümetten ve partilerden bağõmsõz örgütlerce gözlenmeli ve bu
örgütlere seçim yayõnlarõnõn metinleri ücretsiz ya da cüzi ücretlerle sağlanmalõdõr.
Esas 13.7
Seçim yayõnlarõ düzenleme kurulu, seçim sonuçlarõnõ etkileyecek biçimde uluslararasõ ya
da ulusal hukukun ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde, yargõ denetimine tabii olarak,
bir seçimin ertelenmesini ya da geçersiz sayõlmasõnõ önerme yetkisine sahip olmalõdõr.
Esas 14: Yargõ Denetimi
Seçim yayõnlarõnõ düzenlemekle görevli kurulun alacağõ kararlar ve önlemler
hõzlandõrõlmõş bir yargõ denetimi sürecine tabi olmalõdõr.
Esas 14.1
Bir doğrudan erişim programõnõ yayõnlanmasõnõ yasaklayan her türlü karar mümkün olan
en hõzlõ biçimde yargõsal denetim sürecinden geçirilmelidir.
Esas 15: Halkoylamasõ ve Referandum
Seçmenlerin belli bir önerme için yalnõzca “evet” ya da “hayõr” deme hakkõna sahip
olduklarõ halkoylamalarõ ve referandumlarda her iki tarafa da eşit yayõn süresi
ayrõlmalõdõr. Bu formül, bir önermenin ötekinden daha çok parti tarafõndan desteklenmesi
durumunda da geçerlidir. Bu rehberdeki 1 ila 14 numaralõ esaslar ilgili durumlarda
uygulanmalõdõr.
Esas 16: Yerel Seçimler
Yerel, bölgesel ve belediye seçimlerinde yukarõdaki esaslar, yerel ve bölgesel yayõn
kuruluşlarõ tarafõndan uygun biçimde uyarlanmalõ ve uygulanmalõdõr.
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