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Bu çalışmanın temelinde, gelişen demokratik toplumlarda günden güne önemli bir 

güç haline gelen medya diğer bir ifadeyle yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü 

kuvvet olarak anılan basında, ön plana çıkan haber ve yazılarda eleştiri-yorum hakkının, 

şeref, haysiyet, özel yaşam gibi kişilik haklarının alt unsurlan kapsamında nasıl ele 

alındığı incelenmektedir. 

Günümüzde kitle iletişim araçları olarak adlandınlan medyanın gelişimi ve yaygın 

haldeki kullanımı, bir yandan hayatı kolaylaştınp bilginin demokratikleşmesini 

sağlarken diğer taraftan, gelişen teknoloji ve buna hizmet eden araçlarla bireylerin 

kişilik haklannın ve özel yaşam alanlannın ihlali gibi durumlar yaratmaktadır. 

İlk insan haklan belgelerinden bu yana hukuk düzenlerinde özgürlüklerin sonsuz 

olmadığı, sınıriann ise yasalarla çizilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle demokratik 

ortamlarda hem kişilik hakları hem de düşüncenin basın yoluyla açıklanması diğer bir 

ifadeyle basın özgürlüğü, eleştiri-yorum hakkı ve kamu yaran; açık toplum açısından 

gerekli, anayasalar tarafindan da teminat altına alınmış vazgeçilemez unsurlar haline 

gelmiştir. Ancak özgürlükler yasalara, kamuya ve bireyin kendisine karşı birtakım 

sorumluluklar getirmektedir. Haber alma, verme özgürlüğü kadar temel kişi hak ve 

özgürlükleri ile genel ahlak, kamu düzeni ve çıkarları da hukuk düzenlemelerinde 

güvence altına alınmıştır. Bugünün gelişmiş kitle iletişim ortamlarında ise basının, bu 

görevlerin özgürce yapıldığı süreçteki dengesinin bozulduğu gözlenmektedir. Bu 

nedenle çalışmada basın özgürlüğü, haber ve yazılarda eleştiri-yorum hakkı ile birlikte 

kişilik hakları, aynca korunan ve zaman zaman çatışan bu değerlerin sınırlan, 

uygulamadaki sorunlar örnek olay bağlamında ortaya konmaktadır. 

Çalışmanın kuramsal boyutunda öncelikle eleştiri-yorum hakkına iletişim hakkı ve 

bu hakkın genel sınırlarının belirlenmesi açısından yaklaşılmıştır. Daha sonra temel 

insan haklanndan olan iletişim hakkının tanımı, gelişim süreci, uluslararası düzeyde 

nasıl ele alındığı ve hukukta iletişim hakkını düzenleyen kanunlardan da bahsedilerek, 

araştırmanın bir ayağını oluşturan haber, değişen habercilik, haberleşme ve işlevleri 

üzerinde durulmuştur. 
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İkinci bölümde ise kişilik haklan hukuksal sistem içinde ve Türkiye'deki 

düzenlemeler anlamında incelemeye tabi tutulmuş, kişi kavramı ve kişilik haklarının 

unsurları, hukuka uygunluk, aykırılık kavramları, haberin özellikleri açısından ele 

alınmaya çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümü oluşturan yazılı basın, maddi, manevi ve mesleki değerlerle 

kişilik haklarının eleştiri-yorum hakkı kapsamındaki saldırılarda koruma ise; 

uluslararası sözleşmeler, mesleki otokontrol çalışmaları ile toplumsal yaşam ve basın 

ahlak ilkeleri çerçevesindeki sınırlan ortaya koyar niteliktedir. 

Basında yeralan haberlerde eleştiri-yorum hakkı ile kişilik haklarını incelerneyi 

amaçlayan uygulama anlamındaki son bölümde ise Şevki Yılmaz'ın 1991 tarihinde 

yapmış olduğu konuşmanın 29 Mayıs 1997 tarihinde Show Haber ve Kanal D Arena 

programlarında kamuoyuna duyurularak halkın haberdar edilmesi üzerine, gazetelerde 

çıkan haber ve yazılada yayınlara karşı açılmış olan davalar, önceki bölümde yer alan 

kuramsal çalışma çerçevesinde ele alınmıştır. 

Böylece toplumsal ve siyasal alandaki kişiliklerin; kişilik haklarının, özel yaşam, 

şeref ve haysiyetlerinin basın yoluyla ihlal edilip edilmediği, haberlerin nasıl aktarıldığı, 

yapılan eleştiri-yorumla kamuoyunun nasıl bilgilendirildiği gibi sorulara yanıt 

aranmış tır. 

Eleştiri-yorum hakkının kullanımı sonucu, yayınlarda kişilik haklarına bir 

müdahalenin olup olmadığı sorununa; varsa hangi ifadelerin ihlal oluşturduğuna, olayın 

nasıl çözümlendiğine ve cezalandırıldığına mahkeme kararlanndan yararlanarak bir 

yorum getirilmeye çalışılmıştır. 

Yapılan genel tarama sonunda, özellikle gelişmiş kitle iletişim ortamlannda 

özgürlüklerin kullanımı sırasında sınırların aşılmasıyla hem basın özgürlüğünün hem de 

kişilik haklarının zedelenebildiği görülmüştür. Çalışmada, mahkeme kararlannın 

değerlendirilmesi ile eleştiri-yorum hakkı kullanımı çerçevesinde kişilik hakları ve 

"Şevki Yılmaz" örneğinde, basını sınırlandırıcı nitelikteki etik ve hukuksal 

yaptırımların varlığı ortaya konulmuştur. Ayrıca basın özgürlüğü ile kişilik hakları 

hukuk tarafindan korunan, çatışan değerler olmasına rağmen, kamu yararı taşıyan 

değerin önplana çıktığı da doğrulanmıştır. 

Sonuç olarak, vazgeçilmez demokratik unsurlardan olan basın özgürlüğü ile kişilik 

haklarının, etik yaklaşım ve hukuk kurallan çerçevesinde tarafsız olarak 

değerlendirilmesinin; basma tam bir destek ve koruma sağlanmasında, kişilik haklannın 

da demokrasi ortamında korunmasında bu alanda çalışan basın mensuplarıyla, kanunu 

uygulayanların kamu yararını gözeterek bu hakları kullanmalanndaki gereklilik ortaya 

konulmuştur. 

Anahtar SözcüWer: İletişim hakkı, eleştiri-yorum, kişilik hakları, maddi, manevi 

mesleki değerler, özel yaşam, şeref, haysiyet, basın etiği, hukuksal yaptırım. 
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This study investigates how to deal with criticism-comment right in news and 

articles of media, which is the forth power after legislation, administration and 

judgement, and a growing source of power in developing countries. The study mainly 

focuses on criticism-comment right under the sub-elements like honor, personal dignity 

and private life. 

The development and use of media, which is called mass-communication vehicle, 

both make our lives easier and more demecratic and may create some situations with 

the help of technologyour lives and our personality rights are blocked. 

Since the human-rights documents, it has been stated that freedom is not eternal 

and the limits are formed by law. Therefore, the statement of personality rights and 

thought in demecratic situations via media (press), that is; the freedom of press, the 

right of criticism-comment and the use of public is necessary for the community and has 

become an inevitable element of life guarded by law. However, the freedom also 

enforces some responsibilities to law, public and the individual. Not only the right of 

giving and receiving information but also the right and freedom of personality, general 

ethics, public regulation and benefits are under the umbrella of law. On the other hand, 

it is observed that there is an imbalance on these situations in developed Mass

communication environment. Based on the information above, this study mainly 

concentrates on the freedom of media (press), the criticism-comment right in news and 

articles, and also the limits of these values that have some problems among themselves 

and as an example the problems faced in the application of these elements. 

In the theoretical part of the study, the communication right as to criticism

comment right and the general limitations of this right were tried to form. Then, the 

defınition of communication right, its development, how to deal with it in international 

level and the bills which tirnit the right of communicates were mentioned and news, 
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which is related to the study, the changing news profile, communication and its 

functions were studied. 

In the second part, the personality rights were investigated in terms of law system 

and the regulations in Turkey. Also, the concept of person, the elements of personality 

rights, the concepts of appropriations and contrary to the law were tried to present in 

terms of the aspects of new s 

The daily press, the prevention from :financial, moral, and occupational attacks in 

terms of criticism-comment right; international acts, the studies of occupational auto

control and the lirnitations of public life and press moral guidelines were studied in the 

third part. 

In the Iast part, in which the researcher tried to focus on the right of criticism

comment and the rights of personality in the news which are appeared on the 

newspapers, the broadcast of"Şevki Yılmaz's" statement, 1991, on the programs Show 

Haber and Kanal D Arena on May 29th, I 997 was discussed, news issued on newspaper 

was searched, and trials against these news were studied. 

Do ing so, so me questions like; if these events and activities affect people' s 

honors, private lives and their dignities in a negative way, how the news is transferred 

and how the public is informed via criticism-comment were tried to answer. 

While examining if there are any interferences to the rights of personality and 

when there are what kind of process has been followed, how the problem has been 

solved and sentenced were tried to exarnple with the help of court records. 

As a result of the general research, it was observed that especially in developed 

media (mass communication) environrnents, both the freedom of press and the rights of 

personality were damaged by exceeding the lirnits. In this study, by exarnining court 

decisions, the ethical and legal lirniting sanctions were staded to be on the agenda as in 

the example of "Şevki Yılmaz" and the rights of personality in terms of the use of 

criticism -comment. Although the freedom of press and the rights of personality were 

the values protected and conflicted by law, the values having public bene:fit were said to 

be on the agenda. 

To sum up, it was put forward that the freedom of press and the rights of 

personality, which are inevitable elements of democracy, be evaluated neutrality in 

terms of ethical approach and legal rules; the press be supported and the rights of 

personality be protected in the environrnent of democracy with press workers and 

legislators adrninistrators apply these rights by taking public benefit into consideration. 

Key Words: Rights of communication, criticism-comment, rights of personality, 

fınancial, morale, occupational values, private life, honor-dignity, ethics of press, legal 

sanction 
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GİRİŞ 

Toplumlar büyüyen ve çeşitlenen iletişim ihtiyaçlannı karşılayabilmek ve bu 

alanda istenilen gelişmeyi sağlayabilmek için iletişim yöntemlerini çağın gereklerine 

uygun olarak geliştirmek zorundadır. Bu da iletişim sistemleri ve bilgi iletme 

yöntemlerinde farklı bir ele alışı gerektirmektedir. Bu konudaki çabalar 20. yüzyıl ile 

birlikte, iletişim ve gelişmişlik arasındaki ilişkilerin daha açık görülmeye başlamasıyla 

daha da yoğunluk kazanmıştır. Bunun üzerine ülkeler iletişim politikalannı tekrar 

gözden geçirmiş, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler nedeniyle karşılıklı iletişim 

yöntemleri ve iletişimde kullanılan araç gereçler değişen dünyaya ayak uyduracak 

biçimde yenilenmeye başlanmıştır. 

iletişimi geliştirmeye yönelik çabalar sonucu kitle iletişim araçlan olarak bilinen 

televizyon, radyo, video, internet, teletex etkin ve işlevsel bir biçimde gündeme 

gelmeye başlamıştır. Bu araçlardan birisi ve kuşkusuz en eskisi, sözlü iletişimi bitirip, 

kelimelerin kalıcılığını sağlayan yazılı iletişim aracı olarak basın göze çarpmaktadır. 

Kitap, broşür, dergi ve özellikle de gazetenin içinde yer aldığı yazılı basın 

kavramı, toplum içinde düzenli olarak yayımlanan haber veya bilgi öğelerinin, düşünce 

veya kanılann biçim ve koşullannın tümüdür. ı Düşünce, insanın iç dünyasıyla ilgilidir, 

açığa vurutmadığı sürece başkalan tarafindan bilinemez. Bu durumda düşüncenin 

güvence altına alınmasının bir anlam taşımayacağı açıktır. Ancak düşünülenin açığa 

vurulmasına izin verilmemesi düşüneni, düşündüğünü yapmaktan alıkoyamayacaktır. 

Bir insanın düşüncesi, kendisini etrafindakilerin hal ve hareketlerine düzen veren fikir 

ve gelenekleri eleştirmeye, bağlandıklan inançlan reddetmeye, izledikleri yaşam 

biçiminden daha iyisini tasariarnaya yöneltince, o insanın susması hemen hemen 

olanaksızdır. Bu kural, bireyler kadar toplumlar için de geçerlidir. Zira gelişmek ve 

ilerlemek isteyen toplumlar gerçeği aramak zorundadırlar. Bu da ancak düşünülenin 

açığa vurulmasıyla mümkündür. İnsan hak ve özgürlükleri, benzer düşünceler sonucu 

1 Alpay Kabacaklı, Başlangıçtan Günümüze Türkiye'de Basın Sansürü, (İstanbul: Gazeteciler 
Ccmiycti Yayını, Yayın no: 29. 1990), s. 16. 

1\nado:u Unt\"ı:;··s,;;. 
Merkez Kütüpiıiıtıı, 
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ınsana özgü yetiler ve yaşam koşullarından doğmuştur. Yazının bulunuşundan önce 

düşüncenin açığa vurulması yolu söz; bulunuşundan sonra elle yazılmış kitap, mektup, 

matbaanın bulunuşundan sonra mevkuteler , daha sonraları ise diğer kitle haberleşme 

araçları ile olmuştur. Ancak, kişinin düşüncelerini açığa vurması yönetenleri rahatsız 

ettiğinden, bazı ifadelerin önlenmesi ya da tamamen yasaklanması gündeme gelmiş ve 

bunun bir sonucu olarak ta, düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesi başlamıştır. 

Kişinin kendi dünyası içinde kalarak, bunu başkalarından saklayabilmesi çok eski 

ve insancıl bir duyguyu sergilemektedir. İnsan; cinsel, duygusal ve psikolojik yönlerini 

oluşturan özel yaşamını çoğunlukla hiç kimse ile paylaşmak istemez. Kamusal hayatını 

herkesle, aile hayatını aile bireyleriyle ve mesleki hayatını da iş çevresiyle paylaşan 

kişi, özel yaşamına giren faaliyetlerinin sadece kendisine ait olmasını isteme hakkına 

sahiptir. Bu nedenle kişinin özel yaşamına giren faaliyetleri üzerinde temel hak olarak 

kendisini gösteren, kişilik hakkı, özel hayatın gizliliği ve korunması ile yine 

vazgeçilmez temel özgürlüklerden olan basın ve ifade özgürlüğü birbirlerini 

sınırlandıracak biçimde karşı karşıya gelmektedir. Özellikle toplumda sosyal ve politik 

açıdan önde gelen kişilerin kişisel görüşleri, özel yaşamları, üzüntü ve sevinçlerinin 

kamuoyu tarafindan bilinmek istenmesi, bazı durumlarda bilinmesinin gerekli oluşu 

özel yaşamın gizliliği ve korunması hakkının basın özgürlüğü karşısında 

sınıriandıniması sonucunu getirmektedir. Bununla birlikte, kamuoyunun bilgilenme 

hakkının da bir sınırı olduğu bilinmektedir. Bu sınır aşılmadığı müddetçe kişilik 

hakları, şeref, haysiyet, özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı tamamen ihlal 

edilmemiş olacaktır. 2 

Çağımızda bilgi edinmeye, dolayısıyla kamuoyu oluşturmaya en uygun araçlar 

olarak kitle iletişim araçları görülmekte ve bu iletişim ortamlarından birisini de basın 

oluşturmaktadır. Gerçekleri ve olayları halka iletme görevini üstelenen basının ifade 

özgürlüğü haklarını kullanmasıyla birlikte halkın bilgi edinme özgürlüğü ortaya 

atılmakta bunun bir sonucu olarak da iletişim, kişilerin özellikle de siyasiler, sanatçılar 

gibi toplumsal açıdan gözde kişilerin kişilik haklarını sınırlandırıcı durumlar ortaya 

çıkmaktadır. 

2 Ersan Şen, Devlet ve Kitle İletişim Araçlan Karşısında: Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, 
(İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları, Yayın no: 148, 1996), s. 1-2. 



3 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ELEŞTİRİ VE YORUM HAKKININ GENEL ÇERÇEVESi 

1. iLETiŞiM HAKKI AÇlSINDAN KONUYA YAKLAŞlM 

İletişim, günümüzün gözde kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüze 

damgasını vuran bu kavrarnın gücü nereden kaynaklanmaktadır sorusuna cevap 

aranırken karşımıza bir başka soru daha çıkmaktadır. Gerçekte iletişitnİn özünde böyle 

bir güç var mıdır, yoksa bu gücü insanlar mı yaratmaktadır? Bu sorunsala doğru cevap 

bulabilmek için iletişitnİn çeşitli tanımlarına bakmak doğru olacaktır. 

İletişim kısaca ileti alışverişi olarak tanımlanabilir. Başka bir söyleyişle, kişilerin 

belirli bilgilere, düşüncelere ve tutumlara sahip olması amacıyla bu düşünce ve 

duyguların kişilere aktarımıdır. Düşünce ve tutumların aktanlmasıyla oluşan bilgi, 

belirli bir insan topluluğu içinde benzeşme ve birlik taşıyan bir ortaklık yaratmaktadır.3 

İletişim üretilmiş bilginin etkileşim halindeki taraflar arasında bir paylaşım 

sürecidir.4 Bu paylaşım, sistemi oluşturan iki farklı taraf arasında bilgi akışı ve alışverişi 

ilc gerçekleşir. İletişim bu açıdan ele alındığında, iletişim sadece insanlar arasında değil, 

insanın etkileşim içinde olduğu diğer canlılar ile makineleri de içine alan bir süreçtir. 

Bugün insanlar başkalarıyla birebir iletişim içinde bulunmalarının yanında, okur 

veya seyirci bağlamında da iletişitnİn tara:fidırlar. Haberin, bilginin ve kültürün insan 

topluluklarına ulaştınlması başka bir söyleyişle kitle iletişimi sözkonusudur. Kitlelere 

ulaşmak gerektiğinde ise ileti kadar önemli bir diğer unsur; iletiyi aktaran, yayan ve 

dağıtan araç ve teknikiere de ihtiyaç duyulmaktadır. Mcluhan'ın da dediği gibi "mesaj 

aracın kendisidir." İletişim sırasında iletinin aktarılma şeklinin özelliği nedeniyle doğal 

olarak içerisinde bir mesaj taşımaktadır. Araçların taşıdığı içerik o aracın nasıl bir 

mesaja yöneldiğini de belirlemektedir. Her yeni araç bir önceki teknolojik içeriğe 

karşılık gelmektedir. Televizyonun içeriği haberler, haber programları haberlerin içeriği 

3 Raşit Kaya, Kitle İletişim Sistemleri Basm, Radyo ve Televizyon Yayınlannın Düzenlenmesi, 
(Birinci basım, Ankara: Teori Yayınları, Ekim 1985), s. 1. 

'
1 İsmail Doğan, "Çevircnin Yorumu: İletişim Sorunu ve Marshall McLuhan", İletişim ve 

Yabancılaşma Yazılı Kültüriimüzde İlkler, (İstanbul: Sistem Yayıncılık, Mayıs 1998), s. 45. 
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olayların aktanldığı yazılı metinler, yazılı metinlerin içeriği ıse söz ve sözlü 

anlatımlardan oluşmaktadır. 5 

Bireylere yönelik; habercilik, toplumsallaştırma, tartışma, eğitim, kültür, eğlence, 

uyarma ve bütünleştirme gibi temel toplumsal işlevleri yerine getiren iletişim devrimi, 

teknolojik olarak da sorunlar üretmektedir. Toplumsal işlevleri açısından iletişim ve 

iletişim araçları kendi başlarına "iyi" veya "kötü" kavramları ile adlandınlmamalıdır. 

Bu araçlar tarafsız olmadıkları için tehlikeli hale gelebilirler. Siyasal bir araç, ekonomik 

olarak güç, eğitici rolü üstlenen iletişim, ulusların kültürleri üzerinde de yozlaştıncı 

etkiye sahip olabilirler. Olayın teknoloji boyutu ele alındığında, teknoloji gittikçe 

karmaşıklaşmakta ve pahalanmakta dolayısıyla uluslarasında iletişim ve araçlanndan 

yararlanma olanakları eşit dağılmamaktadır. Ayrıca ülkelerin kendi içlerinde de iletişim 

ve araçlarını kullananlar arasında aynı kullanım farklılıklan sözkonusu olmaktadır. 

Ülkelerin gelişmişlik dereceleri farklı olduğundan ve gelecekte de böyle olacağından, 

ayrıca iletişim araçlarında hergün ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler bu sorunun daha 

uzun bir süre yaşanacağının bir kanıtıdır. 

1.1. İletişim Hakkı Kavramının Genel Çerçevesi 

Bilgi akışının uluslararası bir boyut kazanması ve iletişim teknolojiterindeki 

gelişmeler yeni bir tartışma başlatmıştır ki, bu da "iletişim hakkı" kavramıyla ilgilidir. 

Bu bağlamda iletişim süreci hem bireysel hem de toplumsal olarak ele alınmakta ve 

iletişime ait mevcut hak ve özgürlüklerin daha yaygın olarak kullanılması gerektiği 

belirtilmektedir. 6 

İletişim hakkı kavramının temelinde yatan, sürekli iletişim halinde olan insanın 

bireysel ve toplumsal alandaki iletişim gereksinimidir. İletişim ve iletişim sürecinden 

bahsedebilmek için karşılıklı etkileşimin sözkonusu olduğu bir bilgi akışının ve 

katılımın olması gereklidir. 

İletişim hakkı kavramı dendiğinde iletişimde demokratikleşme, katılım, karşılıklı 

etkileşimi öngören bir bilgi akışı, daha adil ve yaygın bir kaynak dağılımının 

gerçekleştirilmesi gereklidir. Böylece tek taraflı iletişimdense, bireylerin toplumsal 

5 Aynı, s. 47. 
6 Semra Soycr Akdemir, "Uluslararası İletişim Alammn Düzenlenmesine Yönelik Normatif 

Kavramlarda Ortaya Çıkan Yeni Gelişmeler'', (Yayımlanmanuş Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, I 993 ), s. 173. 
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düzeyde katılımını sağlayan çok yönlü bir iletişim düzeninden sözedilebilir. Bunlann 

sonucunda da bireysellikten uzak, kişilerin iletişim sırasında kullanacaklan kaynaklan 

elde etme hakkı veya iletişim kaynaklannın bireyler, gruplar ve uluslar tarafindan 

denedenmeksizin eşit olarak kullanılması başanlacaktır. 7 

1.2. Kavramın Gelişim Süreci 

İnsan yaşamı boyunca haber alma ve bilgiye ulaşma gereksinimi içindedir. 

İletişim olarak ifade edebileceğimiz bu gereksinim temel insan hakkı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İletişim hakkında olduğu gibi diğer insan hak ve özgürlükleri de gelişen ve 

gelişmek isteyen birey ve toplumlann, insana özgü beceriler ve yaşam koşullannın bir 

sonucudur. 

Düşünce ve söz söyleme özgürlükleri de iletişim hakkı kavramı içinde 

yeralmaktadır. Düşündüğünü ifade etme ve bunlan istediği araçlarla iletme hakkı 

yazının bulunuşundan önce sözle; sonra elle yazılmış kitap ve mektupla; matbaanın 

icadından sonra mevkuteler8
, daha sonralan ise diğer kitle iletişim araçlanyla 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde keşif ve icatlar ile Rönesans'da bu gelişmeleri 

hızlandırmış ve evrensel bir bilgileome dönemine geçilmiştir. Bireylerin haber almaya 

ve bilgilenmeye olan gereksinimleri hem ekonomik hem de kültürel olarak ortaya 

çıkmış, 15. yüzyıldan itibaren ve 16. yüzyıl boyunca gazetelerin ve el yazması 

haberlerin geliştiği ve giderek artan bir bilgi dolaşım ağının kurulduğu görülmektedir.9 

Böyle bir yapı içinde düşüncelerin açıkça ortaya konması yönetimleri rahatsız 

etmiş ve bazı yasaklanmalara gidilmiştir. Bu yasaklarnalara karşı başlatılan mücadeleler 

düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesinin böylece başlamıştır. 

En yakın anlatımla, bağlı olmayan, bağımlı bulunmayan anlamına gelen 

"özgürlük" düşünce kavramıyla birleşince, "düşünüyorum öyleyse vanm" yargısı 

doğrulanmaktadır. Varolmak, önce düşünmekle başlamakta ve düşünce özgürlüğüyle 

devam etmektedir. Düşüncenin ilk şartı yaratıcı olmasıdır. Yaratıcılık da özgürlüklerle 

özdeştir. 10 

7 Aym, s. 174. 
8 Gazeteler, haber ajanslan neşriyatı ve belli aralıklarla yayınlanan diğer bütün basılmış eserlerdir. 
9 Jean Noel Jeanneney, Başlangıcmdan Günümüze Medya Tarihi, Çeviren: Esra Atuk, (Birinci 

basım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınlan, Ocak 1998), s. 23-24. 
10 Bekir Özgen, Düşünce Özgürlüğü ve Laiklik, (Birinci basım, İstanbul: Çınar Yayınlan Araştırma 

Dizisi, Ekim 1994), s. 17. 
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İnsan onurunun temel öğesi, maddi ve manevi varlığının ancak düşünce 

özgürlüğüyle gelişebilmesi özgürlüğün temel dinamiklerindendir. Bireyin düşünme 

özgürlüğünün yanında, yıne özgürce bu düşüncelerini açıklayabilmesi de 

gerekmektedir. Bunun için de sözel, çizgisel, yazınsal tüm iletişim araçlarını 

kullanabilmesi hakkı tanınmalıdır. ı ı 

1990'lı yıllara gelindiğinde, düşünce özgürlüğüne yönelik dinamiklerin, bir insan 

hakkı olarak hemen hemen tüm ulusların anayasalarında yeralmaya başladığı 

gözlenmektedir. Ayrıca düşündüğünü açıklama ve yayma hakkı;ı2 

a) Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirgesi 

b) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 

c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

d) Uluslararası İnsan Haklan Beyannamesi 

e) Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi 

f) Kişi Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi gibi uluslararası kuruluşların 

bildirgelerinde ortak dayanaklara sahiptir. 

1948 yılında 58 üye ülkenin katılımıyla ve uzun tartışmalardan sonra kabul edilen 

İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nde " ... Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğüne hakkı 

vardır. ... " hükmü yer almaktadır. 13 Benzer düzenlemeler belirtilen Beyanname ve 

Sözleşmelerde de ifade edilmektedir. 

Uluslararası bu düzenlemelerle birlikte bir çok ulusun ve T.C. Anayasası'nda 

düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Bunların neler olduğu 

izleyen bölümlerde ele alınacaktır. 

1969 yılında Acil Dünya (Instant World) adlı bir raporda her bireyin 

bilgilendirilmeye, duymaya ve duyulmaya hakkı olduğu, iletişim hakkının, demokratik 

bir toplum için önemli bir amaç olduğu belirtilmiştir. Böylece iletişim hakkı kavramıyla 

ilgili çalışmalar Fransız iletişim bilimci Jean D'arcy'nin üyesi olduğu Uluslararası 

iletişim Enstitüsü ve UNESCO'nun katkılarıyla gelişmiştir. ı4 

11 Aynı, s. 17-18 
12 United Nations Landmarks in Human Rights, http://www.un.org/right/HR/chrono.htm s. 2-3, 

(20.03.2000); Özgen, a.g.e., s. 19. 
13 Universal Declaration of Human Rights, m. 19, http://www.un.org/rights/HR.Today/chrono.htm, 

(20.03.2000) 
14 "Instant World Information (Canada, 1977), s. 3"; "Desmond Fisher, The Right to Communicate: A 

Status Report, (Paris: UNESCO Press, 1982), s. 8", (Akdemir, a.g.e., s. 175.'deki alıntı). 
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1973 yılında Uluslararası Yayıncılık Enstitüsü'nün (Uluslararası İletişim 

Enstitüsünün) "insan ve iletişim hakkı" konulu yıllık toplantısında D'arcy'nin 

konuşmasıyla, iletişim hakkının kaynağı bireysel mi yoksa toplumsal mı sorunu ortaya 

atılmıştır. 15 

1970 yılında yapılan 16. UNESCO Genel Konferansı'nda herkesin iletişim 

hakkına sahip olduğu belirtildikten sonra, birey veya toplumların bilgi ve fikirlerini 

değişmelerine olanak sağlayan temel bir sosyal süreç olduğu belirtilmektedir. Bununla 

birlikte iletişim hakkı, birey ve toplumları biraraya getiren temel insan hakkıdır. ı 6 

1974 yılında toplanan UNESCO 18. Genel Konferansı'nda Genel Direktöre 

İletişim Araştırmaları ve Politikaları ile ilgili önemli görevler verilmiştir. Bunlar: 17 

• Sivil toplum örgütleri, ulusal araştırma kurumları ve üniversitelerin bu konuyla 

çalışan birimleri arasında birlikte çalışılmasını sağlamak 

• Toplumun iletişim gereksinimi ve ekonomik olanaklarını, birey ve kurumların hak 

ve sorumluluklarını ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak 

iletişim politikalan kavramını geliştirmek. 

UNESCO Genel Konferansı'nın 1978'deki yirminci oturumunda Genel Direktör'e 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtilen ilkeler ışığında insan haklarını güvence 

altına almayı amaçlayan çalışmaları destekleme görevi verilmişti. Bu amaçla düzenlenen 

toplantılardan birisi 1978'de Stockholm'de yapılmıştır. Bu toplantı sonucunda şu genel 

sonuçlara ulaşılmıştır; "iletişim hakkı tanınmış, hukuksal bir ilke değil, gelişmekte olan 

bir kavramdır" genel görüşüne ulaşılmış ve şu tavsiyelerde bulunulmuştur: İletişim hakkı 

kavramı farklı kültürel ortamlar tarafindan araştınlmalı, kavramın içerdiği tüm haklar 

incelenm eli, kitle iletişim araçlarına ulaşma ve katılım ilkesine öncelik verilmelidir. Yeni 

Uluslararası Enformasyon ve hetişim düzeni tartışmaları öncülüğünde kavramı 

uluslararası gündeme getirecek bir uluslararası uzmanlar toplantısı düzenlenmeli, 

kavramın potansiyel uygulama imkanları incelenerek elde edilecek veriler iletişim, eğitim 

ve kültür alanlarındaki toplantılarda kullanılmalıdır. ıg 

15 Akdcrnir, a.g.e., s. 176. 
16 Records of General Conference, Resolution, Cilt 1, 16. Genel Konferansı, Paris, 1970. 

(http:/ /unesdoc. unesco.org/irnages/00 11/00 1140/114046e.pdf#xnıl=http://unesdoc. unesco.org/ulis/cgi
bin/ulis.pl?database=gcex&set=38B56B54 1 108&hits rec=l&hits lng=eng, 10.02.2000) 

17 Records of General Conference, Resolution, Cilt I, 18. Genel Konferansı, Paris, 1974. 
(http://unesdoc.unesco.org/irnages/0011/001140/114040e.pdf, 12.04.2000) 

18 Akdernir, a.g.e., s. I 78. 
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1980 yılında yayımlanan MacBride Raponr'nun Dördüncü Bölümündeki insan 

haklan bölümünde, ifade, basın, bilgi ve toplanma hakkının insan haklannın 

gerçekleşmesi için vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir. Bunun başanlabilmesi için de 

demokratik toplumlarda iletişim gereksinimleri; bilgilendirilme, bilgi verme, özel 

hayatın korunması ve kamu iletişimine katılma hakları olarak sıralanmaktadır. Bu 

tarihten itibaren iletişim ile ilgili ortaya çıkan sorunlar ve yeni gelişmeler MacBride 

Yuvarlak Masa Toplantılan'nda ele alınmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Son 

yıllarda yapılan toplantılar ve konuları Tablo 1 'de verilmiştir. 

Tablo 1. MacBride Yuvarlak Masa Toplantıları 

X MacBride Yuvarlak Masa Toplantısı 
Amman-Ürdün, 1998 
IX MacBride Yuvarlak Masa Toplantısı 
Boulder, Colorado-USA, 1997 
VIII. MacBride Yuvarlak Masa Toplantısı 
Seul-Kore, 1996 
VJJ. MacBride Yuvarlak Masa Toplantısı 
Tunus, 1995 
VI. MacBride Yuvarlak Masa Toplantısı 
Honululu-Hawaii, 1994 
IV. MacBride Yuvarlak Masa Toplantısı 
San Paulo-Brazil, 1992 
lll. MacBride Yuvarlak Masa Toplantısı 
İstanbul-Türkiye, 1991 
ll. MacBride Yuvarlak Masa Toplantısı 
Prag-Çekoslovakya, 1 990 
I. MacBride Yuvarlak Masa Toplantısı 
Harare-Zimbabve 

Kültür ve İletişim: Küresel Bilgi Toplumu 
Küresel Medya ve Küresel Sorumluluk: 
Seçim Zamanı 
İletişim ve Kültür: Kimlik, Çoğulculuk ve 
Eşitlik 

Afrika ve Bilgi Akışı 

Azınlık Haklan ve Kültürleri 
Banş, Kültür, Sivil Toplum, Bilgi 
Toplumundaki Dengesizlikler ve Kadın 
Haber Yayımlama Araçlan ve Uluslararası 
Anlaşmazlık 

Mevcut ve Gelecekteki İletişim Sorunları 

Küresel İletişim Raporu Değerlernesi 

Tüm bu hareketlerin bir sonucu olarak Mart 1999'da 21. Yüzyılda Medya ve 

İletişimde Halkların Sesi İçin Küresel Hareket (voices21) isimli resmi bir kimliği 

olmayan organizasyona gidilmiştir. Bu organizasyon; Kültürel Çevre Hareketi, 

Halkların İletişim Birliği, MacBride Yuvarlak Masa Toplantılan, Demokratik İletişim 

Platformu gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Organizasyonun temel amacı da "dünya üzerindeki insanların ifade ve düşüncelerinin 

herhangi bir şekilde sınırlandınlmasının önlenmesi dir". 20 

19 Many Voices, One World The MacBrideReport 1980, 
http://www2.hawaii.cdu!-rvincentlrncbcon2.htm, (06.05.2000), s. 7 

::o voiccs21: A Global Movcıucnt for Pcoplc's Voiccs İn Madia and Communication in the ıı•t Century 
lıttp://m.vw.comunica.org/statement.htm, (06.05.2000), s. 1. 
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Bu amacın başaniması için beş hedef ve bunlar için eylem planları organizasyon 

tarafından belirlenmiştir. 21 Bunlar; 

• Erişim ve Erişilebilirlik 

• İletişim Hakkı 

• ifadenin Çeşitlendirilmesi 

• Güvenlik ve Özel Hayatın Korunması 

• Kültürel Çevre 

1 .3. Kavramın içerdiği Haklar 

Kişilerin birbirleriyle iletişimde bulundukları her durum da hak kavramı ve 

sınırları tartışma konusu olmaktadır. Özellikle kitle iletişim araçlannın ve kitle iletişim 

araçlarının karşılıklı birbirleriyle çatışmaları bireyin gözardı edilmesine neden olmakta 

ve bunun bir sonucu olarak ta, kişilik hakkı kavramı ön plana çıkmaktadır. Kişi, kişinin 

hakları, sözleri, yüz ifadeleri kitle iletişim araçlarında biraraya gelerek hem kişisel hem 

de toplumsal birtakım zararlar yaratmaktadır. Kişisel zararlarda atılan çamurun izi daha 

sonra telafi edilmeye çalışılmakta, zararları doğmadan engellemek de güçleşmektedir. 

Açılan davalada adalet kişisel boyutta sağlanmaya çalışılırken, iletişim ortamında 

meydana gelen bu saldırılar, toplumsal kirliliğe yol açmaktadır?2 

Konuya açık alan, özel alan ve gizlilik alanından oluşan özel yaşam kişide ayrı 

düşünülemez. Bunlardan özellikle özel alan ve gizlilik alanının kişilik hakkı olarak 

değerlendirilmesi ve korunması gerekir. 

İletişim hakkı kavramı kişilik hakkı sonucu ortaya çıkmıştır. İnsanların devlet 

yaşantısı içerisinde oluşan olayları öğrenme ve bilme hakkı vardır. Demokratik 

ortamlarda kişilerin günlük yaşamla ilgili her konuda bilgi alma, yorum, inceleme ve 

eleştiride bulunma hakkı da vardır. Ancak bu durum olayların kitle iletişim araçlarıyla 

onlara duyumlmasıyla mümkündür. Böylece ortaya çıkan iletişim özgürlüğü hakkı daha 

önce de belirtildiği gibi düşünceyi açıklama ve söz söyleme özgürlüğünü de beraberinde 

getirmektedir. 23 

21 Daha geniş bilgi için bakınız. Aynı., s. 5-8. 
22 Gürsel Öngören, Televizyon ve Radyoda Kişilik Hakianna Saldınlara Karşı Hukuki Başvuru 

Yollan, (İstanbul: Dcr Yayınlan Yayın no: 179, 1996), s. i. 
23 Aynı, s. 18. 
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İletişim hakkından söz edebilmek için şu üç unsurun birarada olması gerekir: 

• haber, düşünce ve kanıların serbestçe öğrenilmesi ve toplanabilmesi hakkı, 

• haber, düşünce ve kanıların serbestçe açıklanabilmesi hakkı, 

• haber, düşünce ve kanıların serbestçe yayılabilmesi hakkı. 

Demokratik ortamların varlığı düşüncelerin rahatça açıklanabilmesi özgürlüğüne 

bağlıdır. Bunun başarılabilmesi için kitle iletişim araçları önem taşımaktadır. Bu amaçla 

Haziran 1997' de UNESCO bünyesinde ifade Özgürlüğü ve Demokrasi Birimi 

oluşturulmuştur. 24 Bu birimin amacı, demokrasi için vazgeçilmez unsur olan temel 

insan hakkı ifade özgürlüğünün geliştirilmesi için UNESCO'nun rolünü artırmaktır. 

İletişim özgürlüğü kavramında sadece kişi hakları değil ulusların haklarının da 

dikkate alınması gerekir. Bu noktada tüm insanların ve ulusların haber verme hakkı 

kadar haber alma hakkı ve herkesin kitle iletişim araçlarından yararlanabilme hakları 

sözkonusu olmaktadır. Bunun başarılabilmesi için voice2 1 organizasyonu nelerin 

yapılması gerektiğini şöyle belirlemiştir: 

• Medya ve iletişim yapılandırılması konusunda her nerede gereksinim duyuluyorsa 

işbirliği yapmak, 

• Yerel altyapının yeterli olmadığı yerlerde modern teknolojilerin kullanılması, 

• Erişim ile ilgili işler için birlikte yatırım yapma imkanları yaratmak, 

• Dünya Ticaret Örgütü ve diğer çok taraflı kurumlarla lobi toplantıları yapmak. 

Ülkemiz açısından devlete düşen görev T.C. Anayasası'nda25 " ... devlet, basın ve 

haber alma özgürlüğünü sağlayacak tedbirleri alır..." şeklinde ifade edilmektedir. Diğer 

bir ifadeyle haberleşme özgürlüğünün gerçekleştirilmesini sağlamak devlete verilmiş 

görev dir. 

Tüm bu açıklamalardan sonra iletişim hakkı kavramını; kişi, kitle iletişim 

kuruluşlan ve uluslararası boyutu olarak üç başlık altında ele almak olanaklı dır. 26 

Düşünce ye ifade özgürlüğü, bilgilendirilme hakkı, bilgilendirme hakkı, haber 

kaynaklarına ulaşabilme hakkı kişi açısından ön plana çıkmaktadır. Kitle iletişim 

kuruluşları için; haber kaynaklarına ulaşabilme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, 

mesleki sırları koruma hakkı olarak sıralanabilmektedir. Uluslararası boyutunda ise; 

24 Along The Freedom Road 1989-1998, 
http://www.unesco.org/webworldlcommunication democracy/along.htm, (11.02.2000), s.1. 

25 T.C. Anayasası, m. 28. 
26 Akdcmir, a.g.e., s. 183. 
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haber verme hakkı, özgür haber akışı, kültür bütünlüğünü koruma, kültürel değişim, 

düşünce ve ifade özgürlüğü, bilgilendirilme hakkı, düzeltme ve cevap hakkı olarak 

sınıflandırılabilir. 

1.4. Hukukta İletişim Hakkını Düzenleyen Bazı Kanunlar 

İletişim araçlarının sosyal, ekonomik ve siyasal yarariarına karşın, iletişim 

alanındaki hak ve özgürlüklerin sınırsız olmasını düşünmek gerçekçi değildir. 

Başkalarının özgürlüklerinin korunabilmesi için bazı düzenlernelerin yapılması bir 

zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir söyleyişle, iletişim ve araçlarının 

kullanım özgürlüğü hakkı sınırsız olamaz. Bu düzenlemeler Birleşmiş Milletler'in 

çalışmalarında gündeme geldiği gibi T.C. Anayasası'nda da yer almaktadır. 

İnsan Hakları Komisyonu Fikir ve ifade Özgürlüğü Hakkının Geliştirilmesi ve 

Korunması ile ilgili Raportör Abid Hussein ulusal güvenlik dikkate alındığında, fikir ve 

ifade özgürlüğü ile ulusal güvenliğin arasında bir dengenin kurulması gerektiğini 

belirtmektedir. 27 Bu denge özgürlük ve ulusal güvenlik açısından önem arzetmektedir. 

Ulusal güvenliğin olduğundan fazla ön plana çıkarılması veya gözardı edilmesi anarşiye 

neden olabilecektir. 

Devletin temel amaç ve görevleri ile ilgili 1982 Anayasası'nın 5. Maddesine göre; 

"Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 

ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun 

refah huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal 

hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik 

ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için 

gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır". Bu maddede kişinin temel hak ve 

özgürlüklerinin sınırlanmaması ve hatta geliştirilmesi devletin temel amaç ve 

görevlerinden biri olarak belirtilmektedir. Bu temel hak ve özgürlüklerin kişiliğe bağlı, 

dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklar olduğu Anayasa'nın 12. Maddesinde 

27 Abid, Husscin, "Press Briefing by Special Rapporteur on Promotion and Protection of Right to 
Freedoom of Opinion and Expression", OHCHR/99/94/13/B, 13 Nisan 1999, 
http://www.unhchr.ch/Hurican .. ./, (21. 02. 2000). 
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belirtilmiştir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu hakların kullanımına bazı 

sınırlamalar getirilebilir. 28 

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması ile ilgili bu düzenlemelerle birlikte, 

düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün bazı durumlarda sınırlandınlabileceği 

konusu yine Anayasa' da hüküm altına alınmıştır. Bu durumlar, suçların önlenmesi, 

suçluların cezalandınlması, devlet sım olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin 

açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlannın yahut 

kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine 

uygun olarak yerine getirilmesidir. 29 

Tüm açıklamalardan demokrasinin ön şartlanndan olan düşünce ve ifade 

özgürlüğü ile bunları yayma özgürlüğü kişilere Anayasa tarafından sağlanan bir hak 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu haklar yine Anayasa' da belirtilen durumlarda 

sınırlandırılabilmektedir. Bu noktada gözardı etmemiz gereken bir diğer noktada bu 

hakların kullanımında iletişin araçlarının vazgeçilmez birer unsur olduğudur. 

1.4.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde İletişim Özgürlüğü 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra siyasal, toplumsal ve ekonomik sorunlar yaşanan 

Avrupa'da yeni arayışlara gidilmiştir. Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika Birleşik 

Devletleri birlikte hareket etmek isteyen Avrupa, ekonomik ve toplumsal sorunlan 

aşmak için de çeşitli uluslararası birleşmelere yönelmiştir. Bu amaçla Avrupa Konseyi 

Statüsü 5.5.1949'da Londra'da on devlet tarafından imzalanmıştır. Konsey statüsü ile 

ilgili 5646 sayılı yasa, 12.12.1949'da kabul edilmiş ve Türkiye Avrupa Konseyi 

statüsüne katıldığı 8.8.1949 tarihinden itibaren Avrupa Konseyi üyesi olmuştur. 4 

Kasım 1950 tarihinde Konseyin ilk önemli çalışması olarak kabul edilen İnsan Haklan 

ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi kabul edilmiş ve 3 Eylül 1953 'te 

yürürlüğe girmiştir. 30 Bu sözleşme, aralannda Türkiye'nin de olduğu 15 devlet 

28 T.C. Anayasası m.l3: "Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, 
kamu yararının, genel ahiakın ve sağlığın korunması amacı ile ve anayasımn ilgili maddelerinde 
öngörülen özel sebeplerle, anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sımrlanabilir. Temel 
hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sımdamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 
olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullamlamaz" 

29 T.C. Anayasası, m. 26. 
30 A Brief History of the Council of Europe, http://www.coe.fr/eng/presentlhistory.htm, (11.03.2000), 

s. ı. 
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tarafindan onaylanmıştır. Bu sözleşmenin içeriğine bakıldığında, kişilik ve iletişim 

haklarını uluslararası hukuk kurallan içerisinde düzenleyen 1 O Aralık 1948 tarihli İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi'nin etkili olduğu görülmektedir.31 Ayrıca bu haklada 

ilgili olarak 27 Haziran 1929 tarihli Cenevre sözleşmesi, Medeni ve Siyasi Haklar 

hakkında Birleşmiş Milletler Antiaşması (Covenant) ve 22 Ekim 1969 tarihli San Jose 

Paktı uluslararası hukuk kurallan bağlarnındaki düzenlemelerle ilgili anlaşmalardır. 

Avrupa İnsan Haklan ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nde olduğu 

gibi, Birleşmiş Miiletlerce kabul edilen "Medeni ve Siyasi Haklar" ya da 

Anayasa'mızda "kişi hakları ve siyasal haklar" ile iletişim özgürlüğünün sağlanması 

gerektiği ifade edilmiş ancak bunun kullanımının sınırsız olmadığı da aynı 

düzenlemeler içinde yer almıştır. ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. Maddeye göre, 

herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak fikir sahibi olma ve hiçbir sınırlama 

olmaksızın bilgi ve fikirlerin alınması ve paylaşılması haklarını içerir. Aynı maddenin 

ikinci fikrasında ise, bu özgürlüklerin demokratik toplumlarda zorunlu önlemler olarak 

ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin, düzeni korumanın, 

suçun önlenmesinin, sağlığın ve ahlakın, başkalannın şöhret veya haklarının korunması, 

gizli haberlerin ifşasına engel olunması veya adalet gücünün üstünlüğünün ve 

tarafsızlığının sağlanması için kanunla belirli merasime, koşullara, sınırlarnalara veya 

yaptırırnlara bağlanabileceğini belirtmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre; düşünce özgürlüğü demokratik 

toplumun temellerinden birisidir. Mahkeme sadece zararsız görülen, olağan karşılanan 

görüş ve düşüncelerde değil; devlete, topluma ters düşen, şok etkisi yaratan 

düşüncelerin açıklanması konusunda da düşünce özgürlüğü açısından olumlu olduğu 

yönünde kararlar vermiştir. Ancak bu özgürlüğün de kalıcı olmadığını ve birtakım 

yaptırım ve sınırlamaların olabileceğini kabul etmiştir. Batı ülkelerinde demokratik 

toplumlarda, düşünce açıklama özgürlüğünün kullanımıyla ilgili olarak "açık ve mevcut 

tehlike" ifadeleri kullanılmaktadır. Düşüncenin açıklanması halinde; doğrudan yasadışı 

bir eylemi teşvik etmesi, şiddeti açıkça övmeye veya oluşturmaya yönelmesi ve o 

31 Comrention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Roma, 4 Kasım 
1950. http://www l.umn.edulhumanrts/euro/z20protl.html, (08.02.2000) 
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açıklama sonrası muhtemelen olayın meydana gelmesi ihtimalinin belirlenmesi 

aranmalı diğer bir ifadeyle bir ölçüt olarak "açık ve mevcut tehlike" şartı aranrnalıdır32 . 

Doğal olarak bu özgürlüklerin kullanılması açık olarak kamu yararı içindir. Ancak 

bazı durumlarda bu özgürlüklerin kullanılmasıyla toplumun elde edeceği yararla, özel 

hayatına bir müdahale olmadan yaşama hakkına sahip kişinin çıkarlan arasında bir 

çekişme olması da çok doğaldır. Bu iki durum arasındaki sınırı belirlemek çok zordur. 

Kamusal olaylarla ilgili durumlar dışında, kişilerin özel hayatlannın dokunulmazlığı 

sağlanmalıdır. Genel bir olayla ilgili olsa bile, özel hayata kanşmak henüz kabul 

edilebilir değildir. 33 

Basın ve diğer kitle iletişim araçlannda ilgili meslek kuruluşlannın tanımladığı 

kurallara bağlı kalmak sorunun çözümü için yeterli olmayabilir. Sorunun çözümü için, 

kişilik hakkını düzenieyebilmek için; davranış kurallannın oluşturulması, meslek 

disiplin mahkemelerinin kurulması. Kendine özgü mevzuatın kabulü gibi yöntemler 

biraraya gelebilir. 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi 1982 Anayasası'nda uluslararası anlaşmalardakine 

benzer, temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlandınlabileceğini belirtmektedir. 

Mevzuatımız incelendiğinde iletişim özgürlüğünü sınırlayan çok sayıda düzenlemenin 

yer aldığı görülmektedir. Bunlar; 

• T.C. Anayasası, 

• Basın Kanunu, 

• Türk Ceza Kanunu, 

• Askeri Ceza Kanunu, 

• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 

• Sıkıyönetim Kanunu, 

• Olağanüstü Hal Kanunu, 

• Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 

• Türkiye Radyo Televizyon Kanunu, 

• Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun, 

• Terörle Mücadele Kanunu' dur. 

32 Fikrct İlkiz, "Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ve ifade Özgürlüğü", İstanbul Barosu Dergisi, 
(İstanbul: Haziran 1999), Sayı no: 2, Cilt no: 73, s. 319-320. 

33 Sühcyl Donay, "Özel Hayata Saygı Gösterilmesi Üzerine", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, (İstanbul: 1974), Sayı 39 (114), s. 445. 
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1.4.2. T.C. Anayasası 

Düşünceyi yayma ve ifade özgürlüğünü daha önce de ifade ettiğimiz gibi 

Anayasa'mızda aynntılı olarak düzenlemiştir. Anayasa incelendiğinde iletişim 

özgürlüğünün büyük ölçüde gazete ve dergiler gözönünde bulundurularak ele alındığı 

görülmektedir. Diğer bir ifadeyle basın özgürlüğü kavramı ele alınmaktadır. Buna 

karşın radyo ve televizyon gibi görsel ve işitsel iletişim araçlannın gözardı edildiği 

görülmektedir. 

Basın özgürlüğü başlıklı Anayasa'nın 28. Maddesi basın özgürlüğü konusunu 

düzenlemekle birlikte, yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamayacağını 

hüküm altına almıştır. Aynca basın özgürlüğünün sınırlandınlabileceği ve bunun 

anayasal bir hak olduğu yine bu madde de yer almaktadır.34 

Anayasa'da basın özgürlüğü 28. Maddesindeki genel esaslan ile düzenlendikten 

sonra 29. Maddedeki süreli süresiz yayıncılık güvence altına alınmıştır. Bu hüküm 1961 

Anayasası' ndan farklı olarak süreli ve süresiz yayınlarda mali teminat yatırma şartını 

yasaklayarak, basın özgürlüğüne verdiği önemi göstermiştir. Yine süreli ve süresiz 

yayın hakkıyla ilgili olarak 29. Maddede süreli yayın çıkarma, yayım şartlan, mali 

kaynaklar ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun; haber, 

düşünce ve kanaatierin serbestçe yayımianmasını engelleyici veya zorlaştıncı siyasal, 

ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz. Süreli yayınlar devletin ve diğer kamu tüzel 

kişilerinin veya bunlara bağlı kurumlann araç ve imkanlanndan eşitlik esasına göre 

yararlanır. 

Basın araçlannın korunması, basın özgürlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez 

bir unsurdur ve bununla ilgili düzenleme Anayasa'nın 30. Maddesinde yer almaktadır. 

Bu düzenlemede, kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve 

eklentilerine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetin temel 

ilkeleri ve milli güvenlik aleyhine işlenmiş bir suçtan mahkum olma hali hariç, suç aleti 

34 T.C. Anayasası, m. 28. " ... Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve Iniiletin bölünmez bütünlüğünü 
tehdit eden suç işlemeye ve ayaklanmaya teşvik eden nitelikte olan ya da devletle ilgili gizli bilgilere 
ilişkin her türlü haber yazı yazanlar ve basanlar bu suçlara ait kanun hükümleri uyannca sorumlu 
olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım, hakim karanyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun 
açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili mercii, bu karanın en geç 
24 saat içinde yetkili hakime bildirir. Yetkili hakim bu karan en geç kırk sekiz saat içinde 
onaylamazsa, dağıtımı önlemekaran hükümsüz sayılır .... " 
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olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilerneyeceği ve işletilmekten alıkonamayacağı 

hüküm altına alınmıştır. 

Bu konuda Anayasa' da haberleşme özgürlüğü ile ilgili yer alan diğer iki 

düzenleme 31 ve 32. Maddelerdir. Kişilerin ve siyasi partilerin, kamu, tüzel kişilerinin 

elindeki basın dışı kitle haberleşme veya yayım araçlanndan yararlanma hakkına sahip 

olduğu 31. Maddede hüküm altına alınmıştır. Ancak Anayasa'nın 13. Maddesinde35 yer 

alan genel sınırlamalar dışında bir nedene dayanarak, halkın bu araçlarla haber almasını, 

düşünce ve kanaatıere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici 

kayıtlar konulamayacağı da bu maddede belirlenmiştir. 

Kişilerin haysiyet ve şereflerine dakunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe 

aykırı yayınlar yapılması durumunda düzeltme ve cevap hakkının olduğu 32. Maddede 

güvence altına alınmıştır. Düzeltme ve cevap isteğinin yerine getirilmemesi durumunda, 

yayımianmasına gerekli olup olmadığına hakim tarafindan ilgilinin müracaatı üzerine 

karar verilecektir. Bu kararında başvuru tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde 

verilmesi gereklidir. 

Bu açıklamalar ışığında Anayasa'ınızdaki düzenlemeleri özetleyecek olursak 25, 

26, 27, 28, 29, 30 ve 31. Maddeler düşünce ve kanaat özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve 

yayma özgürlüğü, süreli ve süresiz yayın hakkı, basın araçlannın korunması, kamu tüzel 

kişilerinin elindeki basın dışı kitle iletişim araçlanndan yararlanma hakkı, düzeltme ve 

cevap hakkını düzenlemektedir. 

Yine Anayasa'nın 13 ve 15. Maddeleri yer alan temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlanması ile temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının durdurulması belirttiğimiz 

bu hakların kullanılmasına sınırlamalar getirmektedir. Ayrıca özgürlükleri düzenleyen 

26, 27 ve 28. Maddeler özgürlüklerin hangi hallerde sınırlandınlacağını da belirlemiştir. 

35 T.C. Anayasası Madde 13: Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, 
kamu yarannın, genel ahiakın ve genel sağlığın konınınası amacı ile ve aynca Anayasanın ilgili 
maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla 
sınırlanabilir. 

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine 
aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. 
Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 
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Anayasa bu maddeler kapsamında ele alındığında, Anayasa sistem olarak izin 

verilen düşünce ve izin verilmeyen düşünce alanlan yaratmakta ve bu alanların 

sınırlarını ise net olmayan ölçüdere bağlamaktadır.36 

1.4.3. Basın Kanunu 

Basın Kanunu'nda haberleşme özgürlüğünün sınırlandınlması ile ilgili 

hükümler yer almaktadır. Bunlardan ilki 30. Maddedir. Haberi yayma hakkıyla birlikte 

haberin öğrenilme hakkına da sınırlamalar getiren bu maddenin 1. :fikrası, ceza 

kovuşturmalarına ait talep ve iddianamelerle, karariann ve diğer her türlü vesika ve 

evrakın aleni duruşmada okunmasından, hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya 

yargılamanın men'i, tatil veya düşmesi kararı verilmesinden önce yayınıanmasını 

yasaklamaktadır. Aynı maddenin 2. :fikrası ise, " ... Ceza kovuşturmasının başlamasıyla 

hüküm kesinleşinceye kadar hakim ve mahkemenin hüküm, karar ve işlemleri hakkında 

mütalaa yayınlamak yasaktır" hükmü ile haberleşme özgürlüğü ile düşünce ve kanılan 

serbestçe açıklayabilme hakkını sınırlandırmaktadır. 

1 O Kasım 1983 tarihinde Basın Kanunu'na eklenen Ek 1. Madde basılı eserlerin 

dağıtımının önlenebileceği ve toplatılabileceği ile basılmış eserlerin basımında 

kullanılan makineler ile diğer basım aletlerinin müsadere edilebileceğini belirtilmiştir. 37 

Dağıtırnın önlenmesi kararı eserin basıldığı yerdeki sulh ceza hakiminin kararı ile 

gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde ise bu yerdeki Cumhuriyet savcılığının yazılı 

kararı ile gerçekleşir. Ancak kararın kesinlik kazanabilmesi için sulh ceza hakimliğinin 

onaylaması gerekir aksi halde karar hükümsüz kalacaktır. 

Basılı eserlerin toplatilması soruşturma safhasında sulh ceza hakimince, 

kovuşturma satbasında ise görevli mahkemece verilecek karara bağlıdır. Ancak, 

soruşturma satbasında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcılığı da 

toplatma kararını yazılı olarak verebilir. Bu karann yine yetkili sulh ceza hakimi 

tarafindan onaylanması bir zorunluluktur. Karann onaylanmaması halinde toplatma 

kararı hükümsüz sayılır. 

36 Basın Özgürlüğünün Önündeki Engeller-2,-TGS 15. Olağan Genel Kurulu, 12-13 Eylül 1998, 
lıttp://www.tgs.org.tr/docunıents/r06-l.html, (14.01.2000), s. 1. 

37 Basılmış eserlerin dağıtınumn önlenmesi, toplatilması veya basılnuş eserlerin basınunda kullamlan 
makine ile diğer basım aletlerinin müsadere edilebilmesi için T.C.K., 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine 
İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanunda sayılan suçların işlenmesi veya Devlete ait gizli belgelerin 
açıklanması suçunun işlenmesi gerekir. 
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Aynı madde basılmış eserlerin basımında kullanılan makineler ile diğer basım 

aletlerinin müsaderesine izin vermektedir. 

Basın Kanunu'nun 31. Maddesi haber, düşünce ve kanılan öğrenebilmek ve 

toplayabilmek hakkı ile bunları serbestçe yayabilmek hakkını sınırlayan bazı şartların 

sağlanması durumunda sınırlandırılacağını hüküm altına almaktadır. Bu maddede, 

yabancı ülkelerde çıkan basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulması ya da dağıtılmasının 

yasaklanabileceği veya bu eserlerin dağıtımının Bakanlar Kurulu'ndan tarafindan 

alınacak bir kararla, İçişleri Bakanlığı'nca yasaklanabileceği dağıtılmış olanların da 

toplanabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, bu madde de belirtilen yasaklanmış eserleri 

Türkiye'ye sokanlann, dağıtanlann, iktihas veya tercüme edenlerin fiil başka bir suç 

oluştursa bile ayrıca hapis ve ağır para cezası ile cezalandınlacaklan belirtilmiştir. 

intihar olaylarıyla ilgili haber çerçevesini aşarak, okuyuculan etki altında 

bırakacak yazıların, resimlerin yayınlanması 32. Madde ile yasaklanan bir diğer 

konudur. Aykın davranışlarda bulunanların ağır para cezası ile cezalandınlacakları yine 

bu maddede belirlenmiştir. 33. Madde de bazı haberlerin yayınlanması ile ilgili 

düzenlemelere gidilmiştir. Bu madde de "kanunen evlenmeleri yasak kimseler 

arasındaki cinsi ilişkilere ait haber ve yazılann", "T.C.K.'nun 414, 415, 416, 421, 423, 

429, 430, 435, 436, 440, 441 ve 442. Maddelerindeki cürümlerle38 ilgili haberlerde 

mağdurların kimliklerini açıklayıcı bilgi ve resimlerin" ve "18 yaşını doldurmamış olan 

suç fail ve mağdurlannın kimliklerini açıklayan bilgi ve resimlerin" yayınlanması 

yasaklamıştır. Yine bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin hapis ve ağır para 

cezası ile cezalandınlacaklan belirtilmiştir. 

Basın Kanunu'nda yer alan bir diğer düzenleme de cevap ve düzeltme hakkı ile 

ilgilidir. Kanunun 19. Maddesinde cevap ve düzeltme hakkı, 29. Maddede de cezai 

yaptırımlar yer almaktadır. 

Bir kişinin, haysiyet ve şefine dokunan veya kendisi ile ilgili gerçeğe aykırı 

hareketler, düşünceler sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı bir şekilde yapılan bir 

yayımdan dolayı ilgili veya yetkili temsilcisinin cevap ve düzeltme hakkını 

kullanabileceği 19. Maddede belirtilmiştir. Yapılan başvuroya rağmen cevap veya 

38 T.C.K. 'nun bu maddeleri; "zorla ırza geçen, küçükleri baştan çıkaran ve iffete saldıranlar", "kız, kadın 
ve erkek kaçırma", "fuhuşa özendirme" ve "zina" ilc ilgilidir. 
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düzetmenin yayımlanmaması durumunda fail hakkında ağır para cezasına hükm 

olunacağı yine 29. Maddede yeralmaktadır. 

Anayasa'daki düzenlemelere paralellik gösteren 30, 32 ve 33. Maddelerdeki 

hükümler ile hakiann kötüye kullamlması önlenmeye çalışılmış, aym zamanda da 

haberleşme özgürlüğünün özüne dokunulmamıştır. Bu kanun maddelerinde yapılan 

sınırlamalar toplumun genel ahlak, sağlık ve kişilerin korunması amaçlarımn 

sağlamasına yönelik olduğu görülmektedir. Ancak yine de yargı kararı olmaksızın basılı 

eserlerin savcılık karanyla dağıtımının önlenmesi veya toplattiması basın özgürlüğü 

önündeki önemli engellerden biri durumundadır. 

Basın özgürlüğü ile ilgili olarak eleştiri konusu olan bir diğer konuda 30 ve 33. 

Maddelerdir. Basın Kanunu'nda suç olarak sayılan ve bu iki maddede belirtilen yayınlar 

televizyon aracılığıyla yapıldığında suç olmamaktadır. Bu nedenle bu iki madde için 

tüm kitle iletişim araçlan için uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır. Bu 

maddelerde yer alan haberlerin suç olmaktan çıkanlarak, haberin veriliş amacı 

bakımından kast unsuru dikkate alınmalıdır?9 

1.4.4. Türk Ceza Kanunu 

Yıllarca kamuoyunda tartışma konusu olan ve ifade özgürlüğü önündeki en 

büyük engellerden biri olarak görülen T.C.K.'nun 140, 141, 142 ve 163. Maddeleri 

yapılan bir değişiklikle yürüdülükten kaldınlmıştır. Ancak bu maddelerin kaldmiması 

yeterli olmamış ifade özgürlüğü bu kez de T.M.K. ile sımrlandınlmıştır. 

T. C. K. incelendiğinde ifade özgürlüğü ile ilgili uygulamada olan maddeler ve 

içeriği aşağıda açıklanmıştır. 

• Devlet topraklanın bir başka devletin egemenliği altına sokmaya, devletin 

bağımsızlığım azaltmaya veya devletin idaresindeki topraklan ayırmaya yönelik 

eylemler. (Madde 125) 

• Yabancı bir devletin Türkiye'ye karşı savaş açması veya düşmanca hareketlerde 

bulunması için yabancı ile aniaşan ya da bu amaca yönelik eylemler. (Madde 127) 

• Askeri kanunlara karşı gelmeye teşvik eylemleri (Madde 153) 

• Cumhurbaşkam'na hakaret. (Madde 158) 

39 Basın Özgürlüğünün Önündeki Engeller-5,-TGS 15. Olağan Genel Kurulu, 12-13 Eylül 1998, 
http://www.tgs.org.tr/documcnts/r06-l.html, (14. Ol. 2000), s. 1-2. 
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• Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin manevi şahsiyetini, 

Bakanlıklan, devletin askeri kuvvetlerini aşağılayan ve küçültenler. (Madde 159) 

• Savaş sırasında kamunun heyecanını azaltacak, gerçek dışı, mübalağalı veya özel 

amaca dayalı haber yayınlanması. (Madde 161) 

• Bir suçun işlenınesini tahrik etmeyi suç haline getirmek. (Madde 3 ı ı) 

• Kanunun cürüm saydığı bir eylemi öven, iyi olduğunu söyleyen veya halkı kanuna 

karşı gelmeye, sınıf, ırk, din, dil, mezhep veya bölge farkı gözeterek kin ve 

düşmanlığa tahrik etmek. (Madde 3 ı2) 

• Müstehcen yayın yapmak. (Madde 426) 

• Hakaret sövme suçlannı düzenleyen (Madde 480 ve 481) 

• Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkının ihlaline yönelik, şeref ve haysiyet 

aleyhine işlenen suçlar. (Madde 480 ve 490) Kişilerin değerlerine saygı duyma 

toplum halinde yaşamanın temel şartlarındandır. Bu kanun hükmüne göre, manevi 

değerlerden olan özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına saygı göstermeyen, 

şeref ve haysiyet bozacak şekilde davrananlar hakaret ve sövme suçu işledikleri için 

cezalandınlırlar. Kişinin bu değerlerine yapılacak saidıniarda meydana gelecek 

manevi zararlar mahkemenin öngöreceği tazminatla giderilmek istenir. (Madde 38) 

• Bir kimsenin, kamusal düzeyi ya da niteliği ya da uğraş ve sanatı gereği olarak, 

açıklanmasında zarar beklenen bir sım bilip te, yasanın ve törenin doğru bulduğu 

bir nedene dayanmaksızın açıklaması. (Madde 198) Bu Düzenlemenin amacı, sım 

korunmasıdır ve bu konu hem kişiyi hem mesleğini ilgilendirmektedir. Ancak 

burada kitle iletişim aracı çalışanlannın veya sorumlulannın mesleği, aldığı bilgiyi 

kamuya aktarmak olduğu için, bunlann bilgiyi aktarma işi bu madde kapsamında 

düşünülmemelidir. 

1.4.5. Askeri Ceza Kanunu 

Askeri Ceza Kanunu'nda ifade ve iletişim özgürlüğünü sınırlayan 

düzenlemeler yer almaktadır. Bunlar: 

• Savaş hıyaneti (Madde 55) 

• Milli savunmaya hıyanet eylemleri (Madde 56) 

• Milli direnci kırmaya yönelik yayınlar (Madde 58) 
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• Amire veya üste hakaret, askeri şahıslardan birinin amınne veya üstüne karşı 

koymayı Fiilen taarruza tahrik ve askeri şahıslara birlikte itaatsizliğe tahrik (Madde 

85, 93 ve 94) 

• Askerlikten soğutucu yayınlar (Madde 96) 

1.4.6. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 

Çalışma kapsamında C.M.U.K.'nda yer alan düzenlemeleri iki başlık altında 

ele alabiliriz. Birincisi Birinci Kitap Sekizinci Faslında yer alan ve haberleşme hakkını 

sınırlayan arama ve el koyma; ikincisi ise, haber alma ile verme hakkını sınırlayan ve 

aynı zamanda kişilerin, şeref, haysiyet ve haklarının korunması ile birlikte genel 

ahlakın, milli güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması amacına yönelik yapılmış 

düzenlemedir. 

Haberleşme hakkını sınırlayan 86. Madde "Tahkikat için sübut vasıtalanndan 

olmak üzere faydalı görülen veya müsadereye tabi olan eşya muhafaza veya başka bir 

suretle emniyet altına alınır..." demektedir. Bu yasa hükmüne göre basılı eseriere delil 

elde etmek veya müsadere amacıyla el konulabilmektedir. 

Haber verme ve alma hakkını düzenleyen, aynca kişinin özel hayatının gizliliği ve 

korunması hakkını güvence altına alan 377. Maddenin 2. fıkrası " ... gizli yapılan 

duruşmalarda İcra kılınan muhakemenin yayımı yasaktır" hükmü ile, haber verme ve 

haber öğrenme hakkını sınırlandırmaktadır. Aynı madde " ... muhakeme milli güvenliğe 

veya genel ahlaka veya kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına dakunacak veya suç 

işlemeye kışkırtacak mahiyette ise mahkeme bunlan önlemek amacı ile ve bu amacın 

gerektirdiği ölçüde muhakemenin kısmen veya tamamen yayınianmasını yasaklar ... " 

demektedir. Bu yayın yasağı kişilerin haysiyet, şeref ve haklarının korunması ile birlikte 

genel ahlakın, milli güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik düzenlemedir 

ve daha önce belirttiğimiz Anayasa'nın 28. Maddesindeki düzenlemeye de uygun bir 

sınırlamadır. 

1.4.7. Sıkıyönetim Kanunu 

13. O 5. 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu' nun 19. 09. 1980 tarih ve 

2301 sayılı kanunla değişik 3. Maddesinde sıkıyönetim komutanının görev ve yetkileri 

belirlenmiş ve bu yetkilerden biri de iletişim hakkını kısıtlanması olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Kanuna göre sıkıyönetim komutammn Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu'nun yayımlan dahil olmak üzere telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi her çeşit 

araçlarla yapılan yayım ve haberleşmeye sansür koymak, kayıtlamak veya durdurmak 

ve hizmetin gerektirdiği durumlarda bunlardan öncelikle faydalanmak yetkisi 

verilmiştir. 

Bununla birlikte, söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her türlü yayım, 

haberleşme, mektup, telgraf vb. kontrol etmek; dergi, gazete, kitap gibi yayınların 

basım, yayım ve dağıtımım, bulundurulmasım yasaklamak, sansür koymak yetkileri 

vardır.40 

Bu kanunun 19/9/1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 16. 

Maddesinin 2. fikrası, sıkıyönetim bölgesinde maksadı mahsusa müstenit kamunun telaş 

ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayan ve 

iletenlerin altı aydan iki yıla kadar cezalandınlacağı hükmü ile düşünce ve karnların 

açıklanması diğer bir söyleyişle haberleşme özgürlüğünü kısıtlamaktadır. 

1.4.8. Olağanüstü Hal Kanunu 

Anayasa'mn 119, 120 ve 121 Maddelerinde tanımlanan ve düzenlenen 

hükümlere istinaden 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 25.10.1983 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Kanunun ll. Maddesi gereği genel güvenlik, asayiş ve kamu 

düzenini korumak, şiddet olaylanmn yaygınlaşmasım önlemek amacıyla yayınların 

toplatılabileceğini hüküm altına almış ve bu hakkı olağanüstü hal uygulaması olan, il 

veya bölge valisine veya birden fazla bölgede koordinasyonu ve iş birliği Başbakaniıkça 

sağlanmak üzere bölge valilerine verilmiştir.4 ı 

1.4.9. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 

18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı anlaşılan 

yayınların sınırlandınlmasına yönelik olarak çıkanlan 1117 sayılı Küçükleri Muzır 

Neşriyattan Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kapsamdaki yayınların sırndarup 

40 Daha geniş bilgi için bkz. 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu, m.3, (Değişik: 28/12/1982-2766/2 m.) 
41 Olağanüstü Hal Kanunu m. 11/e " ... Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin 

basılmasını, çoğaltılmasını, yayımianmasını ve dağıtılmasım, bunlardan olağanüstü hal bölgesi 
dışında basılmış veya çoğaltıhnış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılınasım yasaklamak veya 
izne bağlamak; hasılınası ve neşri yasaklanan ki- tap, dergi, gazete, broşür, afış ve benzeri matbuayı 
toplatınak ... " 
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sını danamayacağı karar yetkisi Başbakanlık bünyesinde oluşturulan kurula aittir. 42 Anı 

düzenlernede kurul kararlannda Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki genel amaç ve 

ilkelerin gözönünde bulundurulacağı belirtilmektedir. Kurulun incelediği eserler eğer 

zararlı görülürse, eser sahiplerine, sorumlu müdürlere bu durum tebliğ edilir. Bu 

eserlerin sahibi, telif hakkı sahibi ve sorumlu müdürleri yayınlannın ön kapaklan 

üzerine "Küçüklere Zararlıdır" damga veya işaretini basmak zorundadırlar.43 Burada 

amaçlananın küçükleri zararlan yayınlardan korumak olduğundan, bunun basın 

özgürlüğünü ile ilgili olağan bir düzenleme olduğunu düşünmek yanlış olmamalıdır. 

1.4.10. Türkiye Radyo Televizyon Kanunu 

Kanunun 23. Maddesi, Başbakan veya görevlendireceği bakana, radyo ve 

televizyondaki bir haber veya yayını ulusal güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde 

yasaklama yetkisini vermiştir. Verilen bu karann yazılı olması esas olmakla birlikte acil 

durumlarda karar sözlü olarak da iletilebilir. Ancak sözlü karann kısa sürede yazı ile 

tekrarlanması şarttır. 

1.4.11. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 

Anayasa'nın 133. Maddesine44 göre, radyo ve televizyon istasyonlannın 

kurulması ve işletilmesi kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde herhangi bir şarta 

bağlanmamıştır. Ancak kamu tüzel kişiliği olarak kurulan Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslanmn özerk ve 

yayınlannın tarafsız olması genel bir kuraldır. 

Radyo ve televizyon yayınlannın düzenlenmesine ilişkin çıkanlan 3984 Sayılı 

Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun 4. Maddesinin c 

fıkrası ile yayıniann kişi hakianna aykın olmayacak şekilde yapılacağı belirlenmiştir. 

Kanunun 25. Maddesinde, yargı karan saklı kalmak üzere, yayıniann önceden 

denetlenemeyeceği ve durdurolamayacağı ifade edilmiş; ancak Başbakan veya 

görevlendireceği bakanın milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu 

düzeninin ciddi şekilde bozulması kuwetle ihtimal dahilinde olması durumunda yayını 

durdurabileceği hüküm altına alınmıştır. 

42 ı ı ı 7 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu (Değişik: 6/3/1986-3266 Sayılı Kanun), m. 2. 
43 ı ı ı 7 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu(Değişik: 1 115/1988-3445/10.), m. 4 
44 T.C. Anayasası, m.l33 (Değişik:8 Temmuz 1993 tarih ve 3913 Sayılı Kanunla Değişen Şekli) 
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İletişim özgürlüğünü düzenleyen 33. Maddeye göre, Üst Kurul45 öngördüğü 

yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal eden, yayın ilke ve esaslarına 

aykın yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarınakla görevlendirilmiştir. 

Bu uyarıda ihlalin niteliğine göre ve tekran halinde izin uygulaması bir yıla kadar Üst 

Kurul tarafindan durdurulur veya yayın izni iptal edilebilmektedir. Özellikle yayın 

izninin durdurulması ve iptali iletişim özgürlüğünün sınıriandıniması açısından 

üzerinde durolası gereken konulardan biridir. 

1.4.12. Terörle Mücadele Kanunu 

Bu kanun kapsamında konumuz ile ilgili olarak 6, 7 ve 8. Maddeler karşımıza 

çıkmaktadır. Kanunun 6. Maddesi "İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime 

yönelik olduğunun anlaşılınasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri 

tarafindan suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin 

hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef 

gösterenlerin ... " ağır para cezası ile cezalandınlacağı belirtilmiştir. Bu fiilierin 5680 

sayılı Basın Kanunu'nun 3. Maddesindeki mevkuteler vasıtasiyle işlenmesi halinde ise 

ayrıca sahiplerinin ve sorumlu müdürlerinin de ağır para cezası ile cezalandınlacağı 

hüküm altına alınmıştır. 

7. Madde, meydana getirilen örgüt46 mensupianna yardım edenlerin ve örgütle 

ilgili propaganda yapanların hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılacaklannı 

belirtmektedir. Propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3. Maddesinde 

belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi durumunda ise ayrıca sahiplerine ağır para 

cezası, sorumlu müdürlerine de hapis cezası uygulanacaktır. 

27 Ekim 1995 tarih ve 4126 Sayılı Kanunla değiştirilen 8. Madde, basın 

özgürlüğü ile ilgili olarak tartışılan en önemli madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

madde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüşü 

yasaklamaktadır. Propaganda suçunun mevkuteler vasıtası ile işlenmesi durumunda, 

ayrıca sahipleri ağır para cezası, sorumlu müdürleri ise para hapis cezasına çarptınlır. 

45 Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, özerk ve tarafsız bir kamu tüzelkişiliği 
niteliğinde kurumdur. 

46 Örgüt teriıni, T.C.K. ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, ceıniyet, silahlı 
cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar.(T.M.K., m.l) 
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Yasanın genel gerekçesi'nde de ifade edildiği gibi yapılacak düzenlernelerin 

düşünceyi ifade özgürlüğünü engellernemesi gerekir. Ancak, Yasanın yaratılma mantığı 

ile uygulama mantığı arasındaki çelişki nedeniyle yasa ile amaçlanan terör eylemlerini 

önlemek olduğu halde, terör ve şiddet eylemini tahrik ve teşvik etmeyen birçok yazıdan 

dolayı gazeteciler ve yazarlar hapis ve para cezasına çarptınlmıştır. Eleştiri sınırlannı 

aşmayan, terör eylemlerini yaratanlan eleştİren ve bu eylemleri yaratanlan açıklayan, 

onlan topluma tanıtan, bilgi veren yazılar ve röportajlar dahi bu yasa kapsamında suç 

olarak görülmektedir. 47 

1.5. İletişim Hakkı Kavramını Ortaya Çıkaran Yeni Toplumsal, Siyasal ve 

Kültürel Gelişmeler 

İnsan için vazgeçilmez unsurlardan biri olan iletişim hakkı kavramı, toplumsal, 

siyasal ve kültürel açıdan ele alındığında şu özellikleri karşımıza çıkmaktadır. 48 İletişim: 

• Yaşamı destekleyen, canlandıran toplumsal bir etkinlik olarak uygarlığın ifadesi dir. 

• Düşüncenin ortak kaynağı olarak mesajı iletirken aynı topluma ait olma fikrini 

pekiştirir. 

• Düşünceyi eyleme dönüştürerek tüm duygu ve ihtiyaçlan yansıtır. 

• Bilgi, örgütlenme ve iktidan bütünleştirerek insanda, kökeniyle ilgili bilgileri daha 

iyi bir yaşam için özlem duyduğu şeylere bağlar. 

• İnsanlara ortak bir bağlılık, dayanışma ve anlayış duygusu vermeye çabalayan 

iletişim insanlığı gereksinim ve korkudan özgür kılınayı amaçlar. 

İlk çağlarda toplumsal bir işlev olarak iletişim, bir topluma ait gelenek, tören, 

kural ve tabulara ya da o toplumun belli bir kesimiyle sınırlı kalmıştır. Bunun doğal bir 

sonucu olarak ta geleneksel araçlar ve iletişim unsurlan bir kültürden diğerine 

farklılıklar göstermiştir. Bu farlılıklarla birlikte toplumdaki kültürel, hukuksal, ahlaksal 

ve siyasal (dinsel) kurumlar iletişim hakkının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Küçük toplumsal birimlerde kişilerarası iletişim toplumsal ilişkinin temelini 

oluştururken, bu geleneksel iletişim her durumda çalışmayı teşvik ederek grup uyumunu 

özendirmiş ve ortak karariann alınmasıyla toplumsal bir boyut göstermiştir. Kişilerarası 

47 Basm Özgürlüğünün Önündeki Engeller-3,-TGS 15. Olağan Genel Kurulu, 12-13 Eylül 1998, 
http://www.tgs.org.tr/docuınents/r06-l.html, (14.01.2000), s. 1. 

48 Sean MacBride, Birçok Ses Tek Bir Dünya: İletişim ve Toplum-Bugün ve Yann, (Çeviren 
Ertuğrul Özkök vd.), (Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 1993), s. 3. 
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iletişim hakkı zaman içinde toplumsal gelişmelere paralel olarak kurumsallaşarak, kural 

ve alışkanlıklan iletme konusunda belli mesajiann iletilme sorumluluğunu üstlenen 

ozanlar, büyücüler, yöneticiler, yazıcılar gibi meslek kategorileri oluşmuştur. 49 

Matbaanın bulunuşu ile modern iletişim çağının başlaması sonucu XVII. yy.' da 

kitaplardan sonra gazeteler ortaya çıkmıştır. 50 Bu gazetelerin kimisi ticaret, mal, 

gemilerin hareketleriyle ilgili haberler verirken, kimileri de toplumsal ve siyasal 

davranışlarla ilgili yorumlarta beslenmiş güncel haber vermekteydi. Diğer bir grup ise 

popüler ya da demokratik konularda kamuoyunu harekete geçirecek tarzda haberler 

yapmaktaydı. Böylece günümüz gazeteciliğinin, iş ve düşünce basınının, heyecan 

uyandıncı basının temelleri atılmıştır. O dönemde gazetelerin açık bir biçimde 

kişiselliği benimserlikleri ve kendilerini konunun yaranna adadıklan görülmektedir. 

Böyle bir yaklaşımla basının ve haber aktancılannın toplumsal ve siyasal sorumluluk 

bilinci, yönetimleri rahatsız etmiştir. Bu amaçla yönetimlerin getirdiği sınırlama ve 

kısıtlamalar karşı ilk zafer 1789'da Fransa'da açıklanan İnsan Haklan Evrensel 

Bildirgesi'dir. Bu bildirgede düşünce ve görüşlerin serbestçe ifade edilmesi ve yayımı 

hakkı elde edilmiştir. Bunun sonucunda özgürlük ve çeşitli düşünceler, siyaset ve 

düşünce liderlerinden halka uzanan bir iletişim ortamımn oluşmasım sağlamıştır. 

Herşeye rağmen ülkelerde gazeteler bir kitle basımından söz edilebilecek kadar çok 

hasılınaya başlanmıştır. Basındaki bu gelişmelerin etkisiyle toplumsal yapı ve 

süreçlerdeki değişmeler sonucu eğitimsizlik nedeniyle halkın siyasal yaşam dışında 

bırakılına dönemi sona ermiştir. Bu açıdan basının toplumsal rolü, sadece çeşitli 

görüşleri yaymak, bağımsız bir kamu yaratmak değil, aym zamanda toplumu eğitmek, 

harekete geçirmek ve yönetimler tarafindan belirlenen siyasal amaçlar karşısında destek 

sağlamak olarak karşımıza çıkmaktadır.5 ı 

Kitle iletişimi sürecinde dolaylı bir karşılıklı etkileşim sözkonusudur. Bu nedenle 

kitle iletişimi tek yönlü değil, iki yönlü bir süreçtir. Bu araçlarla dağımk bir kitleye 

iletilen mesajlar iletişimsel bir olaydır. Kamusal nitelik taşıyan kitle iletişimi, bir çok 

mesajın oluşmasına ve yayınianmasına neden olmaktadır. 52 

49 Aynı, s. 5 
50 Jardine, Lisa, "The Future Began in 1455", The Spectator, (Ekim 1999), s. 42. 
51 MacBride ve Diğerleri, a.g.e., s. 8-9. 
52 Orhan Gökçe, İletişim Bilimine Giriş: İnsanlararası ilişkilerin Sosyolojik Bir Analizi, (Ankara: 

Turhan Kitabcvi Yayınları, Eylül, 1993), s.81-82. 
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Modern kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla birlikte son yıllarda iletişim 

alanında köklü gelişmeler yaşanmaktadır. Hergün yüzmilyonlarca insan radyo 

dinlemekte, televizyon izlemekte ve gazete okurunun sayısı da günden güne 

artmaktadır. Ancak şunu da gözardı etmemek gerekir ki, hala teknolojik gelişmelerden 

yararlanabilen ülke sayısı oldukça azdır. 

Habereilik ve iletişim hakkına sahip olmak, günümüzde önemli bir gücünün 

kullanımını da birlikte getirebilmektedir. Uluslararası mesafelerin açılmasında sorumlu 

olan sistem ve eşitsizlikler nedeniyle, bu güce erişimle ilgili olumsuzluklar daha da 

artmaktadır. Ancak burada gözardı edilmemesi gereken, habereilik ve iletişim hakkının 

toplumsal, siyasal, kültürel olanak ve gereksinimlerden bağımsız olmadığıdır. 

Karmaşık bir toplumda insanların birarada yaşayabilmesi için asıl görev kitle 

iletişim araçlarına düşmektedir. Çünkü, bunların toplumsallaşma, siyasal araç olma, 

ekonomik güç olma, eğitimci bir potansiyeli olması ve kültürel etki-tepki gibi özellikleri 

bulunmaktadır. 53 

iletişimi elinde bulunduran çoğunluklarla bunların etkisi altında olan azınlıklar 

·arasındaki her türlü (teknik buluş-toplum-siyaset-ekonomik-kültürel) olanak ve 

gereksinmelerle ilgili bilinçlenme giderek artmaktadır. Toplum ve devlet birbirlerinin 

alanına girerek, güçlü ve büyük kitle iletişim araçları ile hükümet kuruluşları özel 

yaşam alanlarına müdahale edilmektedir. Ulusal ve uluslararası iletişim kurma, bilgi 

alışverişinde bulunma gereksiınİ bu müdahaleyi daha önemli hale getirmektedir. Aynı 

zamanda bu büyük kitle iletişim araçlarını elinde bulunduranların kendi fikirlerini 

diğerlerine kabul ettirme riski de devam etmektedir. İletişim hakkı gelişmekte olan 

ülkelerde, bağımsızlık çabası ve sonrasında toplumsal yapıların değiştirilmesinde 

ekonomik sorunların çözümlerinde önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kültürel bağımsızlık bir çok ülke için en az siyasal bağımsızlık kadar önemli 

olmaktadır. Bu amaçla bireylerin kitle iletişim araçlarından yararlanabilme hakkının 

gelişmesi gerekir. Ancak çeşitli baskı grupları amaçlarına uymayan bu durumu 

kabullenmek istememektedirler. Çoğu ülkede de bu durum, bireylerin büyük haber 

araçlarına karşı protesto haklarını kullanmasına neden olmaktadır.54 

53 Daha geniş bilgi için bkz., MacBridc ve Diğerleri, a.g.e., s. 17-20; Gökçc, a.g.e., s. 87-92; Kaya, 
a.g.c., s.l7-30. 

54 MacBridc ve Diğerleri, a.g.e., s. 13. 
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1.6. Eleştiri ve Yorum Hakkının Yeniden Yorumlanması 

Hasan Eren'in 1988 tarihli Ankara Türk Dil Kurumu yayım olan Türkçe Sözlüğe 

göre eleştiri bir insamn, bir eserin veya bir konunun doğru ve yanlış yaniarım bulup 

göstermek amacıyla yapılan inceleme işidir. 

Bu kavramla birlikte insanın temel haklanndan olan düşünceyi açıklama veya 

ifade özgürlüğü hakkımn ele alınması gerekir. Özellikle çoğulcu ve halkın yönetime 

doğrudan katıldığı demokratik rejimlerde ifade özgürlüğü rejimin vazgeçilmez 

unsurlanndandır. 

Bugün yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen ve bireyin en doğal hakkı olan 

haber akışı, bilgiye ulaşma ve bilgiyi aktarma kitle iletişim araçlanyla 

gerçekleştirilmektedir. Hem bu araçların hem de bu araçları kullananlar diğer bir 

ifadeyle çalışaniann içinde bulunduklan ortamı düzenleyici kurallar bulunmaktadır. 

Böylece bu araçlar ve çalışanlar etik dışı davranmaktan uzak tutulabilir. 55 Basın 

konseyleri gibi düzenleyici kurumlar şikayetler hakkında karar verip, davramş 

kurallanın yorumlayıp, nelerin kabul edilir olup olmadığına karar vermektedir. Bu 

konuda en önemli faktör yasalardır. Hakaret, sövme, doğruluğu kamtlanmamış olan 

haberler gibi özel hayatın ihlal edilmesi dava konusu olabilmektedir. Bu davalara konu 

olan olayların çoğunda yasal olmayan şeyler aym zamanda etik dışı da sayılabilir. 

Bazen de yasal sonuçlanndan korkulduğu için kitle iletişim araçlan medya çalışanlan, 

etik açıdan doğru olan şeyi yapmaktan kaçınabilirler. Bir gazeteci hakaret suçu 

işlememek için, birisinin bir kamu görevine uygun olup olmadığı hakkındaki gerçek 

görüşünü açıklamaktan çekinebilir. 56 Yorum hakkımn böyle durumlarda kullamlmaması 

haber ile gerçeğin aym şeyi yansıtmadığım göstermektedir. Haber bir olayı iletirken, 

gerçek, saklı kalmış olguları ortaya çıkarmak, aradaki bağiantıyı kurarak insanlararası 

iletişime yardımcı olmak; gerçeği resmetmektir. 57 Haberin nasıl okunduğu değil, 

gazetecilerin karşılaştıkları toplumsal olayları nasıl algıladıklan ön plana çıkmaktadır. 

Bir haber, toplumsal bir olayla ilgili, kabul edilebilir olası yorumlardan birini seçmek 

55 Andrcw Belsey, Ruth Chadwick, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Çeviren: Nurçay Türkoğlu, 
(İstanbul: Aynntı Yayınlan: 225, İnceleme Dizisi: 122, 1998), s. 89. 

56 Aym, s. 90. 
57 Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlan: 

476, 100. Doğum Yılında Atatürk' e Armağan Dizisi: 19, 1981), s. 5. 
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zorundadır. Kimi haberlerde ve haber verme biçimlerinde ahlaki açıdan kabul edilemez 

bir taraf tutmanın varlığı hissedilebilir. 58 

Banş ve Uluslararası Anlayışın Güçlendirilmesi, İnsan Haklanmn Geliştirilmesi 

ile !rkçılık ve Savaş Kışkırtıcığı ile İlgili Kitle İletişim Araçlanmn Temel Prensipleri 

Bildirgesi'nin59 1. Maddesi bu soruruann üstesinden gelebilmek için bilginin serbest, 

geniş ve dengeli bir dağılımımn ön koşul olduğunu belirtmektedir. Bildirgenin 5. 

Maddesinde ise, düşünce, ifade ve haber özgürlüğüne saygı göstererek haberlerde her 

tür görüşün yansıtılması ilkesi benimsenmiştir. Eğer bir haber, banş ve uluslararası 

anlayışın güçlenmesine, insan haklarına, ırkçılık ve savaş kışkırtmalanna karşı çıkılınası 

konulanndaki çabalara zarar veriyorsa bu haberde sözkonusu olan kişilerin kendi 

görüşlerinin de yayınlanmasımn önemli olduğu belirtilmektedir.60 

Medeni ve Siyasi Haklara dair Uluslararası Sözleşme'nin6 ı 19. Maddesi herkesin 

kısıtlama olmaksızın fikir sahibi olabileceğini ve ifade özgürlüğü hakkına sahip oluğunu 

hüküm altına almıştır. Ancak bu hakkın kullamını sımrsız değildir. Aym maddenin 3. 

fıkrası bu hakiann kanunla öngörülen ölçüde ve başkalanmn hakianna ve şöhretine 

saygı göstermek, ulusal güvenliği veya kamu düzenini, genel ahlakı korumak için 

kısıtlanabileceğini ifade etmektedir. 

Daha önce de bahsedildiği gibi 1982 T.C. Anayasası'mn 26. Maddesinde herkesin 

düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına ve toplu olarak 

açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Bu özgürlük müdahale 

olmaksızın haber ve fikir alma, verme serbesdiğini de kapsamaktadır. Bu fıkra hükmü, 

radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımlann izin sistemine 

bağlanmasına engel değildir. Bu özgürlüklerin kullamlması, suçlann önlenmesi, 

suçlulann cezalandınlması, devlet sım olarak belirtilmişlerin açıklanmaması, 

başkalarımn şöhret veya haklanmn, özel ve aile hayatlanmn veya kanunun öngördüğü 

58 Bclscy, Chadwick, a.g.e., s. 141-142. 
59 Declaraton on Fundamental Principles Concerning the Contribution of the Mass Media to 

Strengthcning Pcacc and International Undrstanding, to the Promotion of Human Rights, and 
the Countering Racialism, Apartheid and Incitement to War, (Paris: 28 Kasım 1978), 
http://www.hri/uninfo/treaties/18.shtml, (06.03.2000); Haluk Şahin, Yeni İletişim Ortamı 
Demokrasi ve Basın Özgürlüğü, Basın Konseyi Bilimsel Araştırması 1990, (İstanbul: Kasım 1991), 
s.97. 

60 Şahin, a.g.e., s. 97. 
61 International Covenant on Civil and Political Rigbts, U.N.T.S., No:14668, Vol 999, 1976, 

http://www.hnveb.org/legaVcpr.html, (21.02.2000). 
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meslek sırlarının korunması veya yargılama görevının gereğine uygun olarak yerıne 

getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 62 

İletişim araçlarında yapılan eleştiri ve yorumlar olumlu ise sorun olmamakta 

ancak olumsuz bir durum sözkonusu olduğu hallerde, kullanılan deyimler üsluba göre 

sövme, hakaret veya şahsiyet hakkına saldırı (M.K. m. 24, 24/a; B.K. m. 49) teşkil 

edebilir. Bu durum genelde siyasi eleştiri yazıları yada beyanlarda görülmektedir. 63 

Hemen hemen hergün gazetelerde rastlanılan, eleştiriler için ilgili kanunların öngördüğü 

müeyyidelerden birisi de cevap ve düzeltme hakkıdır. Eğer bir yayın organında bir 

kişiyle ilgili bir haber verilmiş ve haber doğru değilse, kişi bu yaniışı düzeltmek için 

cevap verme hakkına sahiptir. 

2. HABER KA VRAMI AÇlSINDAN ELEŞTİRİ-YORUM HAKKI İLİŞKİSİ 

2.1. Yazılı Basında (Gazetede) Haber Kavramı 

Bireysel olarak varlığını sürdürürken aynı zamanda toplum içindeki ilişkileriyle 

de varolan insanı, diğer varlıklardan ayıran özelliklerden birisi de iletişimde bulunma 

yetkisi dir. 64 Sosyal yaşamda en küçük toplum birimi olarak aile kurumu içinde bile bir 

iletişim süreci yaşanmaktadır. Toplumsal iletişimin ilk şekli, kişilerarası, toplumsal 

alışkanlıklardan öte, yüzyüze ilişkilerle gerçekleşen geleneksel iletişimdir. Diğeri ise 

belirli araçlar yoluyla gerçekleşen ve iletiyi gönderenle alıcı arasında kişisel olmayan 

iletişimdir. 65 

Haber ve bilginin kişisel olarak aktarırnından sonra kitle iletişim araçları ile bir 

topluluk içinde aynı türden olmayan ve tek tek özellikleri kesin olarak bilinmeyen bir 

kitleye seslenilmeye başlanmıştır. Böylece iletişim; basın, radyo, televizyon gibi bu iş 

için özellikle seçilmiş kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.66 

Karmaşıklaşan bir toplumda birey için önemli olan haber ve bilgi, toplumsal bir 

gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan konu ele alındığında haber ve bilgi 

sağlama işlevi, kitle iletişim araçlarında en temel rolü üstlenmektedir. Yalnız birkaç 

62 Feyyaz Gölcüklü, "Hakaret-Sövme Suçlan ve Politik Eleştiri", İnsan Haklan Merkezi Dergisi, (Cilt 
no: I, Sayı no: 1, Ocak 1991), s. 8. 

63 Aynı, s.8. 
64 Kaya, a.g.e., s. 1. 
65 Aynı, s. 10. 
66 Aynı. 
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kişinin yaşadığı evlerden, uluslararası dev örgütlere kadar her organizasyonda gerekli 

işlerin devam edebilmesi için yeterli ve akıcı bir bilgi akımına ihtiyaç vardır. Bu akım 

kuruluşlarda haberleşme kanallan, toplumda ve toplumlararasında ise kitle iletişim 

araçlanyla sağlanır. Kişi veya toplum davranışlannı olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyen etkenlerden birisi de haberleşmedir. 67 

Karşılıklı bilgi alışverişi ya da bilgilerin ortak hale getirilmesi olarak 

tanımlanabilen haberleşmenin temeli dün bilinmeyen herşeyin bugün haber olması 

ilkesine dayanmaktadır. Haber zamanında verilen, toplumun çoğunu ilgilendiren, 

etkileyen herhangi bir olay düşünce veya kanıdır. Bu kavram ülkelerin, toplumlann 

yapılanna göre değişiklik gösterebilir. Bir ülke için çok büyük önem taşıyan bir olay 

diğer ülke için aynı değerde değildir. Yerel basın için önemli olan bir haber de ulusal 

basın için önemli hale gelebilir. 68 

Haber ile birlikte ele alınması gereken bir diğer kavram da haberleşmedir. 

Haberleşme, kişileri birbirine bağlayan süreç, gönderen tarafindan, istenen anlamın 

alıcıya iletilerek onun cevap niteliğinde bir davranışta bulunmasına neden olan herhangi 

bir davranış, anlam alışverişi olan bir davranış, herhangi bir araçla kişilerin fikir 

değişiminde bulunması, karşılıklı taraflar arasında, fikir, duygu, düşünce alışverişi ile 

ortak bir anlayış yaratılması, iki veya daha fazla kişi arasında bilgi alışverişini etkileme 

süreci, karşı tarafın istenilen şekilde davranmasını sağlayacak gibi çevrenin şartlannı 

düzenlemesi, gönderici, alıcı, geri bildirim ve denetimi içeren bir sistem, haberle dolu 

mesajiann kaynaktan alıcıya aktanm sürecidir.69 Bu ilişki Şekili' de gösterilmiştir. 

'-
___ KA __ Y~N-A_K __ ~~---M_e_s_~_· ___ "J._ ________ A_L~I~C-1--------~ 

Kanal VI 
:ı: 

• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Geri Bildirim 

Şekil 1. İletişim Süreci 

Kaynak: Kavaklı, a.g.e., s. ll. 

67 O!;,ıuzhan Kavaklı, Haberleşme: Haberleşme Teorileri ve Haberleşme Araçlan, (İzmir: Ankara 
Matbaası, Ekim-1985), s. 5. 

68 Nezih Demirkent, Sayfa Sayfa Gazetecilik, (Birinci basım, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, Mart 
ı 982), s. 89-90. 

69 Kavaklı, a.g.e., s. I 1-12. 
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İletişim süreci içerisinde varolan haber ve habereilik kavramlanna değinildikten 

sonra; burada haberin, medya çeşitleri içerisinde gelişerek günümüze doğru yazılı 

basınla birlikte nasıl ileriediği üzerinde durulacaktır. Bu kronolojiden yararlanarak 

haberin unsurlarına, yapısına, işlevleri ve önemine değinilecektir. Ayrıca gazeteden 

televizyona, yapı ve işlevler açısından değişen haber ve habereilik kavramlanndan 

bahsedilecektir. 

2.1.1. Genel Olarak Haber ve Habereiliğin Tarihçesi 

Genel olarak haber ve habereiliğin tarihini dört dönem olarak ele almak 

olanaklı dır. Bunlar: 70 

• 1451 ve Öncesi Dönem: Başlangıç Dönemi 

• 1451 -1700 Dönemi: İlk Batılı İletişim Devrimi Dönemi 

• 1700-1850 Dönemi: Basının Yükselme Devri 

• 1850 ve Sonrası Dönem: Modern Kitle iletişimi Dönemi 

İnsanlığın ilk yıllarında, insaniann fikirlerini bir diğerine aktarabilmek için açıklık 

ve kolaylığı esas alan ve bir konunun veya görüşün bir diğerine aktanlması olarak 

açıklanan kişiler arası iletişim ön plandaydı. Bu iletişim şekli birebir ilişki ile küçük 

gruplar için uygun olmasına rağmen hızlı nüfus artışı ve insan gereksinimierindeki 

değişmeler yeni iletişim şekillerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu amaçla 

insanların doğru, eksiksiz ve güncel haber alma isteği, haberlerin ulaşımında çabukluğu 

gündeme getirmiştir. İlk medya çok basit ve öngörülebilen bir olayın herkese açık bir 

şekilde anlatılması dır. Yazının olmadığı çağda, bir ağaçtaki çentik, kırık bir dal, renkli 

bir çakıl taşı ilkel insanlara göre düşmanın yaklaştığını veya bir av hayvanının oradan 

geçtiğini/geçeceğini belirtirdi. Gündüz duman, geceleri ateş veya tam tam sesleri gibi 

görsel ve i şitsel işaretler de bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 71 

MÖ 3500'lerde Sümerlerin kil tabietler üzerine çeşitli olaylan resmetmeleri kitle 

iletişimin ve habereiliğin başlangıç yıllannın belirlenmesi için iyi bir örnektir. 

Gazetecilik tarihinin ilk 5. 000 yılında gelişmeler çok yavaş gerçeklemiştir. Bu 

dönem içinde kitle iletişiminin elişimi ile ilgili ilk sinyaller gelmeye başlamış, özellikle 

70 Joseph Tetreault, A Brief History of Joumalism and Mass Commuuication, 
http://metalab.unc.edu/journalism/jhistory/, (21. 07. 2000). 

71 Jeannency, a.g.e., s. 20. 
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Yunan Alfabesinin geliştirilmesi (MÖ 775) ve Çin'de kalem ve mürekkebin 

kullanılmaya başlanması (MS 450) örneklerdir.72 

İsa' dan sonra IX. yy.' da Bizans imparatoru Abbasilere karşı sının korumak için, 

hava kapalı değilse bir saat alev içinde almasını sağlayacak bir ateş ve fener sistemi 

kurdurmuştu. Ancak bu görsel işaretlerle ulaşılan haberler bazen insanlan yanlış 

sonuçlara götürebiliyordu. Bu nedenle işaretleri daha belirgin yapmak için daha iyisini 

aramak gereği ortaya çıktı. 73 

Böylece insan hızla, basit ve iki şıklı bilgilere, daha detaylı mesajlar yardımıyla 

gerçek bilgiler eklemenin, beklenmeyeni de anlatmanın yollarını aramaya başlamıştır. 

Yazının bulunuşundan önce bilginin aktarılabileceği tek kanal vardı o da insan 

hafızasıyla desteklenen "söz" dü. 74 

Ancak yazının bulunuşu haberlerin dolaşım hızını artırmıştır. Reani Posta 

merkezlerinin Pers Alıarneniş İmparatorluğu zamanında kurulduğu ve daha sonra Roma, 

Bizans ve Müslüman dünyasına yayıldığı, 15. yy.'da da özel haberleşmeye açık resmi 

posta merkezlerinin kurulduğu görülmektedir. 75 

İlkçağ medeniyetlerinden bu yana, panayır, agora, forum veya tapınak gibi 

haberlerin dağıldığı özel yerler bulunmaktadır. Eski Yunanda ve Roma'da günün 

haberleri agorada, pazar yerinden duyurulurdu. Acta publica, acta divrna isimli resmi 

gazeteler, Roma halkının okuması için duvara asılırdı. 76 Böylece, XV. yY.' dan itibaren 

XVI. yy. boyunca bugünkü gazetelerin orijini olan "el yazması haberlerin" gelişimiyle 

başlayan ve giderek artan bir bilgi dolaşımı ağı kurulmuştur. İşte bu dönemde 1438'de 

Gutenberg tarafından matbaa bulunmuşsa da Çinliler bu keşfi birkaç yüzyıldan beri 

biliyorlardı. Çin'de 618'den 907'ye kadar hükümdarlık yapan bir grup Ti pao adlı bir 

resmi gazeteyi halka sunabilmişlerdi. 77 

Batıda ilk kitap 1473'te Lyon'da yayınlanmış ve hemen sonrasında basılı haberler 

gazetelerde ortaya çıkmıştır. 78 Dedikomu taşıyan "canard"lar, yergi gazeteleri, dava 

ilanlan, magazİn gazeteleri ("chansoh"lar) din savaşları sırasında gelişmişlerdir. 
Böylece basının günümüzde de devam eden genel haber, cemiyet haberleri, fikir basını 

72 Tetreault, a.g.e., http://metalab.unc.edu/journalisrnljhistory/. (21. 07. 2000). 
73 Jcanncncy, a.g.e., s. 21. 
74 Aynı. 
75 Aynı, s. 22. 
76 Aynı, s. 23. 
77 Kaya, a.g.e., s. 33. 
78 Jcanncney, a.g.e., s. 24. 
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olmak üzere üç temel yönü belirlenmiş olu. 1391 yılında yıllık yayın anlamına gelen 

Alınanak'lar söz konusu olmuş, 1448'den itibaren de ilk takvimler hasılınaya 

başlanmıştır. Gerçek anlamda sureli yayın ancak XVII. yy. başında yayımlanmıştır.79 

İlk haftalık yayın 1622'de Paris'te çıkarılmıştır. Basının bugün de varolan bir çok 

özelliğinin temeli XVII. yy.' da atılmıştır. Gazete türleri o günlerde bile çok geniştir. Bu 

meslek aynı zamanda hükümetlerin müdahaleleri, paranın yozlaştıncılığı ve hatır işleri 

gibi unsurlar karşısında özgürlük alanını genişletmeye başlamıştır. Bu yeni araç 

karşısında hükümetler, doğal bir refleksle, yasaklamalar ve cezalar kapatmalar 

getirmiştir. 80 

Bu yaptınmlara karşı basının o dönemdeki mücadelesi üç aşamada ele alınabilir. 

İlk aşamada hükümdarlan sarayın suskunluğuna karşı korumak ve onlara yakın 

çevrelerinin kendilerinden sakladığı ancak tebaalanndan gelen eleştirileri göstermek 

amaçlanmıştı. Böylece ilk defa çekinerek de olsa basın, yöneticilere karşı bir 

bağımsızlık kazanmaya başlamıştır. Gazetecilik tarihinin başlangıcından itibaren, gizli 

para karşılığı, yalan haber vermeyi kabul eden, çıkarak haber yazıları, satılık gazeteler 

ortaya çıkmaya başlamıştır. İkinci aşamada bu amaçla rüşvete karşı özgürlük elde etmek 

hedeflenmiştir. Üçüncü aşama ise; günümüzde de güncelliğini koruyan düşünce ve 

eleştiri özgürlüğünü yok eden dostların hatınna karşı özgürlük çabalandır. 8 ı. 

1665'te Paris Parlamentosu'nda danışman olan Denis de Salio'nun çıkardığı 

Journal des Savants'da Avrupa'nın pek çok kentinde yayımlanan bilimsel ve edebi 

eserler hiçbir engel tanımadan yorumlanacaktır. Böylece çoğu yazan kızdıran, sert 

eleştiriler yapılmıştır. O dönemde bu gazetenin kurucusunun yerine gelen daha esnek 

olan Rahip Gallois özeleştirisi şöyledir: "Muhakkak, itiraf etmek gerekir ki, herkesin 

eserlerini yargılama hakkını kendinde görmek, kamu özgürlüklerine tecavüz etmek ve 

edebiyat imparatorluğunda bir tür zorbalık yapmak demektir. Biz de gelecekte tarafsız 

kalmaya ve eleştirilerimizi yöneltmek yerine, şimdiye kadar yapılmış olandan daha 

doğru bir sonuç elde etmek için, kitaplann iyice okunmasına özen göstermeye karar 

verdik". 82 

79 Aynı, s. 26. 
80 Stan Le Roy Wilson, Mass Media Mass Culture: An Introduction, (Üçüncü basım, USA: McGraw 

Hill, Ine., 1995), s. 94. 
81 Kaya, a.g.e., s.32-34. 
82 Aynı, s. 35. 
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Bunun ardından Fransa'da hükümetin fikir yazılanndan kanı belirtme 

özgürlüğünü kısıtlama isteği, kısa süre sonra Hollanda' da Denis de S all o geleneğini 

sürdüren bir başka yayının doğruasma yol açmıştır. Nouvelles de la Republique des 

Lettres adlı gazete (Edebiyat Cumhuriyetinden Haberler) "dalkavukluğun tutsaklığı ile 

sansürlerin küstahlığı" arasındaki orta noktayı bulmayı hedeflemiştir. 83 XVII. yy.' dan 

başlayarak basının, taşıdığı gerçeklik, bunun sınırlan ve etkileri ile ilgili olarak 

düşünmesi istendi. Böylece her dönemde yaşanan bu şuna karşılık gerekli olan alçak 

gönüllülük, kalıcı bir tedirginlik ve herşeye rağmen güçlendinci bir güven olmak üzere 

üç muhtemel davranış şekli geliştirilmiştir. 84 

Haber ve habereilik her iki kavrarnda ilk çağlarda insaniann bazı işaret, şekil, 

davranış ve sesleri kullanması, sonralan konuşma, şarkı, mektuplarla daha anlaşılır hale 

gelmiştir. Haberleşme araçlannda 19. ve 20. yy.'larda telefon, radyo, televizyon büyük 

gelişmeler olmuştur. Bunlar yalnız haberleşme aracı değil, aynı zamanda kültür unsuru 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Haberlerin dağıtımının hızla yapıldığı, habereiliğin kitle 

iletişim araçlanna paralel olarak gelişme gösterdiği günümüzde bu araçlan da içine alan 

medya nedir sorusuna verilecek en uygun tanım: bilgilerin anlamlı şekilde 

sıralandınlarak, mesajiann sinyaliere dönüştürülmesi sürecidir.85 Şekil 2'de medya 

çeşitlerinin tarihsel gelişimi, kullanılan teknik aletler de dikkate alınarak verilmiştir. 

83 Aynı. 
84 Aynı, s. 36. 
85 Andrcw Hart, Understanding the Media: A Practical Guide, (Birinci basım, Great Britain: 

Routledge London and Ncwyork, 1991), s. 4. 
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Kaynak: Hart, a.g.e., s.5. 
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Tablo 2. Basının Kültürel Tarihçesi 

1. Yüzyıl Romalılar şehir meydanlanna duyurulan astı. 
16. Yüzyıl İtalyanlar "Gazetta" isimli basılı duyurulan sattı. 
17. Yüzyıl Almanya' da "Corantos" başladı. 

1665 İlk İngilizce gazete "Oxford Gazette" kuruldu. 
1690 13 Kolani'de ilk gazete basıldı "Publick Occurrences" 
1704 "Boston News Letter" düzenli basılan ilk Amerikan gazetesi oldu. 

1765-1783 Amerikan Gazeteleri devrimi destekledirler. 
1791 Basın sansüre karşı koruma altına alındı. 
1798 Alien and Sedition Anlaşması kabul edildi. 
1827 İlk Afrikan-Amerikan gazetesi olan "Freedom's Journal kuruldu. 
1833 New York Sun kuruldu. 
1841 Horace Greeley "New York Tribune" e geçti; editörün sayfasını 

oluşturdu ve köleliğe karşı mücadeleye başladı. 
1848 İlk haber ajansı " Associated Press" kuruldu. 
1883 Joseph Pulitzer "New York World" da başladı. 
1895 William Randolph Hearst "New York Journal" ı satın aldı ve 

Pulitzer ile olan tiraj savaşı "yellow journalism" olarak 
isimlendirildi. 

1896 Adolph Ochs "New York Times" ı satın aldı ve tarafsız 

gazetecilikte öncü oldu. 
1907 "United Press" ikinci haber ajansı oldu. 
1909 Hearst üçüncü haber ajansı olan "Inernational News Service"ı 

kurdu. 
1923 Sosyal sorumluluklarla ilgili olarak Gazete Editörleri Birliği 

"Canons of Journalism" i yayımladılar. 
1958 "United Press" ve "International News Service", "United Press 

International" olarak birleşti. 
1965-1970 "Underground N ewspapers", amerikan alt kültürlerinin yaşam 

tarzını yansıtmaya başladı. 

1972 İki Washington Post muhabiri Watergate skandalını ortaya çıkardı 
ve sonucunda Başkan Nixon Görevden aYQldı. 

1982 USA Today, satellite teknolojisini ve renkli grafikler kullanarak 
ulusal günlük gazete olarak kuruldu. 

1985 Desktop publishing özgün gazetelerin baskısını ucuz hale getirdi. 
1994 Times Mirror Newspaper electronic olarak dağıtılınaya başladı. 

Kaynak: Wilson, a.g.e., s. 92. 
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Tablo 3. Basın Kronolojisi: Türkiye'de 1908-1993 Arası 

1908 Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye, Basın tarihimizin ilk meslek derneği 

olarak kuruldu. 
25.07.1931 Basın Kanunu TBMM'nde kabul edildi. 
25.05.1935 I. Türk Basın Kongresi Anlara' da toplandı. 

1940 Matbuat Umum Müdürlüğü'nün Başbakanlığa bağlanmasıyla hükümetin 
basın üzerindeki denetimi arttı. 

24.09.1946 Basın Kanunu değişikliği yapıldı. 
1950 Basın Mahkemeleri kuruldu. 
1952 1936 tarihli İş Kanunu kapsamı dışında kalan fikir işçilerini kapsayan 

Basın İş Kanunu yasalaştı. 
23.07.1953 "Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Kanunu" Meclis'te kabul 

edildi. Basın buna "Mili Selamet Kanunu" adını verdi. 
0803.1954 Devletin siyasal prestijine ve mali gücüne zarar verdiğine karar verilen 

ya da kişilerin özel hayatına tecavüz eden yazılar yazan gazetecilere ağır 
cezalar getiren düzenlemeler Basın Kanunu'nda yap)ldı. 

07.06.1956 Basın Kanunu değiştirildi. 
07.01.1961 Basın İlan Kurumunu oluşturan 195 Sayılı Yasayla 1957 yılından beri 

süren devlet tekeli sona erdi ve Basın İlan Kurumu'nun dağıtaeağı resmi 
ilanlar dışındaki tüm ilan ve reklamların yayımlanması serbest bırakıldı. 

29. ı 1.1962 Basın, Aınerika'mn jüpiter fuze üslerini Türkiye'den kaldırmaya karar 
verdiğini bildirdi. 

22.12.1967 Basın, Meclis Başkam Ferruh Bozbeyli'nin Meclis'te bir iftar yemeği 
verdiğini bildirdi. 

11.08.1969 Bir basın konferansında Bülent Ecevit, CHP'nin köylüleri kalkındırma 
plamm açıklayarak " toprak işleyenindir, su kullanamndır" slogamm 
kullandı. 

15.05.1979 TÜSİAD, Bülent Ecevit hükümetie yönelik basın ka.J.l!Qanyası başlattı. 
1983 Çemberlitaş'ta Türk Basım ile ilgili malzemenin sergilendiği müzenin 

Gazeteciler Cemiyeti' nin önerisi üzerine Basın Müzesi olması kabul 
edildi. 

06.02.1988 Basın Konseyi kuruldu. 
09.05.1988 Basın Müzesi açıldı. 
10.11.1989 Cağaloğlu Basın Müzesi'ndeki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 

"Geleneksel İnanç ve Simge Açıından Kadın Başlan Sergisi" ni basan bir 
grup fotoğrafları tahrip etti. 

07.08.1993 Çeşitli dernek, sendika ve odalar, İstanbul' da bir basın toplantısı 

düzenleyerek, Tuzla Tersaneler bölgesinde bekletilen ve kamuoyunda 
"asbestli gemi" olarak bilinen United States adlı geminin Türkiye' den 
gönderilmesini istediler. 

Kaynak: 3. Kuşak Cumhuriyet, Cumhuriyet'in 75. Yılı Kutlama Programı 
Çerçevesinde Türk Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakti. Başbakanlık 

Tamtma Fonu Katkısıyla hazırlanmıştır. 
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2.1.2. Haberin Unsurları, Yapısı, İşlevleri ve Önemi 

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen haber, insanın iyi ve kötü bilincini 

sürekli yenilemektedir. Yazılı basın olsun sözlü basın olsun diğer bütün toplumsal 

kurumlar gibi tarih içinde şekillenmiş, haberleşme araçlannın yönetimi, buralardan 

yayınlanan haberlere uygulanan yasal ve kurumsal denetimler ve seçim her toplumun 

geçmişine olan bilgisi boyutunda anlam kazanmıştır. 86 

Haberin tarih içindeki yerine ve önemine değindikten sonra günümüzde haberi 

haber yapan birtakım özelliklerine de değinmek uygun olacaktır. 

Haberin Unsurları: Haber kavramının önemini ve anlamını belirleyen iki temel unsur 

olarak toplumda geçerli olan haberleşme teknolojileri ve mevcut toplumsal yapı 

açısından yazılı basında haber üreten kişilerin nasıl değerlendirileceğinin ve dolayısıyla 

bir haberin unsurlarının neler olduğunun ortaya konması gerekir.87 
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Kaynak: Cari Warren, Gazetecinin El Kitabı, Çeviren: Burhan Arpad, (İstanbul: 
Gazeteciler Cemiyeti Yayınları: 5, 1964), s. 22. 

86 Tokgöz, a.g.e., s. 51. 
87 Aynı. 
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Haberi alıp yazan kişi olan muhabir, habere kişilik veren kişidir. Bu nedenle 

muhabir için yaratıcılık en önemli özelliktir. Muhabir bu yaratıcılığını kullanarak 

olayiann az olduğu dönemlerde bile olaylan çarpıtmaksızın haber üretebilmelidir. 

Willbur Scharamm'ın haberin olaya özdeş olmadığı yönündeki düşüncesi; haber, 

olay ve gerçek arasındaki bağlantıya bir gözatılmasım gerektirmektedir. Olayı gerçek 

yapan, olgular sürekli olarak gerçekler üzerine kuruludur ve haber olayla benzer 

olamayacağı için haberde gerçek payı değişken dir. 88 W alter Lipmann ise89 William 

James'in etkisiyle haberin gerçeğin aymsı olmadığım, belirtmiştir. Haber bir olayı 

iletirken, gerçek saklı kalmış olgulan ortaya çıkartmakta ve böylece birileri arasındaki 

bağiantıyı kurarak insanoğlunun iletişime tirsat tamması için gerçeğin resmini 

yapabilmesi olduğunu ifade etmiştir. 90 Haberin önemi kişilerin açık ve net olması kadar 

yerinin ve gereken aynntılann bildirilmesi kadar haberin gününün geçmemiş olmasıyla 

da artar veya azalır. 

Güncellik 

Haberin önemi çok çabuk değişmekte ve bu nedenle haberde hız önem 

kazanmaktadır. Artık eskiden olduğu gibi haberin yapılması ve ulaştınlması için aylar 

gerekmemektedir. Haberin güncel olması değerini yansıtırken, "ne zaman ortaya 

çıktığı?" sorusuna da cevap vermektedir. Telefon, telsiz, bilgisayar ve uydu gibi 

teknolojik gelişmeler dünyayı küçültmekte, haberler bu araçlarla çok kısa sürede 

iletilmekte ve haber kısa süre içinde değerini kaybetmektedir. Olaylar ani veya yakın 

tarihte geçmiş olan şeylerse "bugün" sözcüğünü kapsarlar. O nedenle haber kitleye taze 

bilgiler sunacak şekilde hazırlanmalıdır. Diğer bir ifadeyle haberde, yeni meydana 

gelmiş bir olaydan ilk kez sözetmek ve içinde yeni bilgilerin bulunması önem 

arzetmektedir.9 ı 

Haberde zaman unsurunu belirleyen yenilik, anilik ve geçerlilik habere güncellik 

değerini katmaktadır. Haberin güncelliğini sağlayan unsurlardan yenilik, haberin yeni 

88 Aym, s. 53. 
89 S. Elif Müftüler, Televizyon Haberciliği ve Kişilik Hakları, (Y ayımlanınamış Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 
İstanbul, 1 997), s. 6. 

90 Tokgöz, a.g.c., s. 53. 
91 John Hohcnbcrg, The Profcssional Joumalist, (Beşinci basım, USA: Holt, Rinehart and Winston, 

1983), s. 89; Tokgöz, a.g.c., s. 63-64. 
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olmuş olması dışında, yeni öğrenilmiş olmasım da ifade edebilir. Gerçeklik ise, anilik 

kavramıyla bağlantılıdır. Bugün pek çok kitle iletişim aracımn egemen olduğu 

günümüzde, haber bombardımanındaki anilik toplumda varolan iletişim teknolojisiyle 

kitle iletişim araçlarımn kurumsal yayın politikaları arasındaki etkileşimle 

değerlendirilmek durumundadır. 92 

Bilgi 

Haberin ilgilendiği kitlenin büyüklüğü haberin oluşumu ile ilgili bir diğer 

unsurdur. Örneğin ücretlerle ilgili vergi kanunlarında yapılan bir değişiklik toplumun 

büyük bir kısmım ilgilendiriyorsa, bu haber gazeteci için ilgi çekici olmasa bile toplumu 

ilgilendireceği açıktır. Bu nedenle haberdeki biliyi kullanacak kitlenin büyüklüğü 

sürekli gözönünde bulundurulmalıdır. Haberin önemi yalmz zamanlılık, yakınlık, sonuç 

gibi haber öğeleriyle belirlenemez. Bunun yamsıra ne zaman ve nerede oldu soruları da 

haberi tamamlamaktadır. Nasıl ve neden sorularına cevap bulma da habere önemlilik 

kazandınrken, diğer yandan günümüzde yaygın olarak kullamlan açıklayıcı ve 

yorumlayıcı haber yazmanın temelini oluşturmaktadır. Neden, niçin ve nasıl sorulanın 

kendine soran gazeteci, haberi yapmadan önce, topladığı bilgiler üzerinde hüküm 

verebilmektedir. 93 

İlgi 

Ün, varlık, şöhret gibi nedenlerle popüler olan insanlarla ilgili haberlerin 

okurunun da daha çok olduğu bir gerçektir. Tamnmış kişiler hakkındaki haberleri 

izlemenin önemi Amerikalı yazar Curtis Mc Dougal tarafindan şöyle ifade edilmiştir: 

"İnsanlar eşit yaratılmakla beraber kimileri diğerlerine oranla, habere konu olma 

bakımından daha çok önemli olabilirler. Bu durum onların toplumdaki yerlerinden, 

statülerinden ileri geldiği gibi, daha önce neden oldukları olağandışı bir hareketten 

dolayı devamlı olarak, ilgi çekmelerinden de kaynaklanabilir" .94 

Herkesin karşılaşabileceği durumlarda, kadın olsun erkek olsun herkesi 

ilgilendiren olaylara duyulan ilgiyi, insamn ilgisini çeken (human interest) olaylar 

şeklinde tammlamak mümkündür. İnsanlar çevrelerinde olup bitenle ilgilenirler. Ancak 

haberin değeri, ne kadar çok insam ilgilendiriyorsa o kadar çok artmaktadır.95 

92 Tokgöz, a.g.e., s. 64. 
93 Aym, s. 67. 
94 "Curtis McDougal, Interpretative Reporting, (Beşinci basım, New York: The McMillan Co. 1969), s. 

10-12.", (Tokgöz, a.g.e., s. 67'deki alıntı). 
95 Tokgöz, a.g.e., s. 67. 
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İnsanlar arasındaki nefret, arzu, kıskançlık, mizah, cimrilik gibi duygular daima 

habere yansımaktadır. İnsanın ilgisini çeken konular ki bunlar genelde çatışma, kuşku, 

karşılık ve olağanüstülük bulunması haberi daha ilginç yapmaktadır.96 

Haberde bulunması gereken ve bir habere haber olma özelliği katan unsurlann 

ardından, yine onlarla birlikte üzerinde durulması gereken diğer özellik de; estetik, yazı, 

başlıklar ve fotoğraf gibi elemaniann kullanımına yönelik yapıdır. 

Haberin Yapısı: Gazete haber demektir ve haberin gazete sütunianna en iyi şekilde 

yansıtılması gerekmektedir. İçinde insan öğesi bulunan, insan olayı olan gazete 

belgeseldir. Gazetede heyecan, estetik, fotoğraf ve dengeli yazı ile haber başlıklan 

bulunmalıdır. Gazete kitap gibi günboyu veya günlerce okunan bir araç değildir. Bu 

nedenle gazete en kısa zamanda, en çok haber ve düşünceyi verebilme gücüne sahip 

olmalıdır. Bununla birlikte olaylar açıkça, düşünceler net şekilde ortaya konmalıdır.97 

Bir sabah gazetesi için "dünün olayı" olan haber, ajans muhabirieri için "bir an 

öncesinin olayı"dır.98 Tanımı ne olursa olsun bir haber için en eski değerlendirme 

unsurlan, doğruluk, ilgi çekme, zamanlı olma ve açıklamadır. Ancak bu unsurlara 

rağmen kesin olarak haberin belirlenmesi mümkün olmamaktadır. Çünkü bunlann 

yanısıra, insanlar, olayın gerçekleştiği ortamlar, kaynaklar, teknikler, yayın araçlan ve 

haberin veriliş şekli gibi pekçok değişken de haber üzerinde etkili olabilmektedir.99 

Haber verme işinde "gerçeğe sadık kalma" unsurundan sonra ikinci önemli nokta 

haber kaynağının veya kaynaklannın nasıl belirtildiğidir. Basın toplantılan, mülakatlar 

ve resmi bildirilerin önemi, kaynağın ne dereceye kadar açıklanmasına izin verildiğine 

bağlıdır. Haber kaynağı ile muhabir haberin basılınaması yolunda bir anlaşma yapabilir. 

Diğer taraftan bir tehdit, bu haberi verirken doğrudan doğruya değil de aynı anlamda 

fakat değiştirerek yazmayı gerektirebilmektedir. 100 

Haberde sözcü demeçleri, kimsenin üstüne almak istemediği bilgilerin 

yayınlanmasında önemli ve güç bir iş olmaktadır. Olayın tarihçesi deyimi ile de haber 

kaynağını belirtmeksizin haber hakkında muhabirin bilgi vermesi kastedilmektedir.ıoı 

Muhabire basılınaması şartıyla verilen bir haber, her ne olursa olsun yayınlanmamalıdır. 

96 Aynı, s. 69. 
97 Demirkent, a.g.e., s. 66-67. 
98 John Hohenbcrg, Gazetecilik Mesleği, Çeviren: Filiz Ofluoğlu, (İstanbul:Gazeteciler Ccmiyeti 

Yayınlan no: 1, 1963), s. 39. 
99 Aynı, s. 40. 
100 Hohenberg, The Professional ... , a.g.e., s. 180-181. 
101 Aynı, s. 183. 
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Politikada, dış siyasette, bilimsel olaylarda hiçbir muhabir bütün bildiklerini yazma 

ayncalığına sahip değildir. Mahrem haberlerin saklanması muhabirin mesleğine olan 

saygısının ve bağlılığının göstergesi olmaktadır. Ancak "basılmasın" şartıyla bilgi 

vermek de çok doğru bir davramş olmamakta ve bazen muhabir kendisine bu şartla bilgi 

verilmemesini isteyebilmektedir. Çünkü bazen yazmadan duramayabilir ve sonuçta iki 

kişiden fazla kimsenin bildiği haber, ergeç herkes tarafindan bilinebilir. 102 

Kimi zaman bir olayın meydana gelmesinden önce, gazetenin haberi iletmede 

gecikmemesi ve hayat görünmemesi için, haber yazılarımn bir kısmımn önceden 

hazırlanması gerekmektedir. Çünkü aksi halde olay bittikten sonra tüm haberin 

yazılması çok zaman alabilir ve yazı baskıya yetiştirilemeyebilir. 103 

Haber yazısını oluşturan faktörlerden birisi de, olayı anlatırken uslubun, edebiyata 

yönelmeden, çekiciliğinin arttınlmasıdır. 104 Ancak haberi çekici ve ilginç hale getirmek 

için de haberde görüş bildirip, yorum yapmaktan diğer bir ifadeyle .tarafsızlığı 

bozmaktan kaçınılmalıdır. 105 Gazeteciliğin önemli ayncalıklanndan biri olarak 

dürüstlükten aynlmadan, yorum hakkına sahip olmak, özellikle herkesi ilgilendiren 

konularda öncelikli olmalıdır. Her çeşit yayın üzerine sert ve eleştirici yorumlar 

yapılabilir. Ancak bunu yaparken artniyetle görüş bildirmekten kaçımlmalıdır. Böyle bir 

yorum yazısında kişiye ve kişiliğe dokunulması, basma tamnan hakkın sırurlanın aşmak 

olur. Kamu hayatının takipçisi olduğu söylenen basında gazetecinin eleştirel bir yazıda 

gerçekler ve olaylardan başkasına yer vermemesi artniyetten kaçınması daha da önemli 

hale gelmektedir. ıo6 Haber yazısında yorum yapılması doğru bulunmamaktadır. 

Muhabir-gazeteci kendi görüşünü, kuşkusunu ve buna benzer duygulanm habere 

serpiştirmekten kaçınmalıdır. Gazeteciliğin temel kurallanndan biri olarak her tür 

önyargıdan kaçımıması gerekmektedir. Gazetecinin görevi olayı geçtiği gibi anlatmak 

ve bu konudaki yargıyı okurlara bırakmaktır. ı o? 

Muhabir gazeteci yazısında elbette bir görüşe dayanacaktır. Görüşsüz bir yazı 

yazmak mümkün değildir. Ancak bu görüş, yorum olmamalıdır. Çünkü anlatılan olayın 

102 Aynı, s. 187. 
103 Aynı, s.188. 
104 Warren, a.g.e., s. 33. 
105 Aynı, s. 35, Nail Güreli, "İletişim Olaylan İçinde Yazılı Basımn Durumu", İletişim Olaylan ve 

Türk Basının Sonınlan, Ed. Selaıni Akpınar ve Diğerleri, (Birinci basım, Gazeteciler Cemiyeti 
Yayınlan, Yayın No: 17, Aralık 1984), s. 87. 

106 Warren, a.g.e., s. 100. 
107 Aynı, s. 35. 
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aynntılan üzerinde durup bir takım sonuçlara varmak görüş sahibi olmak değil, yorum 

yapmaktır. Olayı belirli bir açıdan ele alıp, haberi bir görüş üzerine oturtmak doğru 

olmaktadır. Olay veya kişiler üzerine övgü, suçlama, dekundurma yapmak yazımn 

haber özelliğini yok eder ve yazı yorum yazısı olabilir. Y orumlu yazı ise okurlann 

güvenini sarsarak gazetecinin taraf tuttuğunu düşündürebilir.ı08 Meslek kuralı olan 

tarafsız ve yorum yapmaksızın verilen haberin tamamlayıcı çeşitli öğelerini de gözardı 

etmemek gerekmektedir. Öncelikle haberin bilgi öğeleri tam olmalıdır. İki takımın 

oynayacağı maçın tarihi, takımiann adlan, televizyonda oynayacağı kanal belirtilip, 

hangi ülkenin takımlan olduğu belirtilmezse bu haberde bilgi unsuru eksik demek yanlış 

olmamaktadır. 109 

Kitle iletişiminden ve kitle iletişiminin araçlanndan olan gazeteden söz ederken 

iletişimin karşılıklı yönüne de değinmek gerekmektedir. Her ne kadar kitle iletişim 

araçlan kamuoyunu oluşturuyor ve etkiliyorsa, kitlelerin de kitle iletişim araçlanın 

etkilernesi mümkündür. Bu karşılıklı, doğal bir iletişimdir. Özellikle yazılı basında bu 

karşılıklı iletişimin sağlanması gazetenin başansı içinde önemli bir etkendir. Yoksa 

gazete kitleden kopuk ve okursuz bir kitle iletişim aracı olarak kalabilir. 110 Bu nedenle 

okuru haberi okumaktan vazgeçirmernek için, yazılarda açık, düz, kısa ifadeler, okurun 

seviye ortalamasına dikkat edilmeli, haber yazılannda gereksiz süslü sözler ve 

tekrarlardan kaçınılmalıdır. Aniatılmak istenen, en yerinde kelimelerle belirtilip, genel 

anlamlı deyimler; altın kalpli,yıldınm hızıyla, resim gibi güzel, yaprak gibi titrernek 

gibi sözlerden kaçımlmalıdır. Bu yaklaşım habere olan ilginin artmasına neden 

olmayacaktır. 111 

Gazete haberler verilirken belirli kelimelerin kullanımından kaçmak 

gerekmektedir. Bunlann kullanımından doğacak sonuçlara aynca da katlanmak 

gerekmektedir. Rüşvetçi, yuva yıkan, soyguncu, baştan çıkaran, şantajcı, kalpazan, iki 

yüzlü, yoldan çıkaran, metres, orospu, şarlatan, şaklaban, sarhoş, suçlu, suikastçı, 

muhabbet tellah gibi. Özellikle eleştirel ve kişiye zarar verecek türdeki yazılarda geçen 

isimlerin kullanımına dikkat etmek gerekmektedir. Eldeki bilgilerin doğruluğundan 

emin olunroadıkça adres bile yazılsa doğruluğuna dikkat edilmelidir. 1 ı2 

108 Aynı, s. 36. 
109 G·· ı· 88 urc ı, a.g.e., s. . 
110 Aynı, s. 88. 
111 Warren, a.g.e., s. 37. 
112 Aynı, s. 102. 



45 

Haberin unsurlanndan bu şekilde bahsettikten sonra üzerinde durulmasının 

yerinde olacağı bir diğer nokta ise haberin yapısıdır. 

Gazetede haber yazılannın yapısını etkileyen dört ana faktör vardır. Bunlar, 

haberin şekli, sütunlarda bu habere aynlacak yerin uzunluğu, yayın zamanı ve haberin 

yazannın becerisidir. Haberin unsurlannda da olduğu gibi bu kadar çok değişkenle, 

haber yazılannın belirli bir şekli olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi haber yazma bir sanattır; bir ifade sanatıdır, hayatın 

kendisidir. Bu nedenle haberin yazdış şekli buna yansıtılmalıdır. 113 

En eski ve uygun haber yazısı yapısı tersine dönüş, piramit şeklidir. 114 Edebi 

eserlerin yapı piramirlinin tersine burada gazeteci haberi yazarken en önemli bilgiyle 

başlamaya özen göstermektedir. Haberin en ilginç aynntılan seçilip henüz başlarken 

ortaya konulmaktadır. Haber yazılan iki kişinin haberleşmesi değil, herkesi ilgilendiren 

bir olayın okur kitlesine iletilmesidir. Bu ilgiyi hemen başında gerçekleştirmek için, 

havadisin en heyecanlı parçası ya da parçalannın kısa bir özeti ile haber yazılanna giriş 

yapılmaktadır. 115 

En Heyecanlı Nokta 

Yukarıdan 

Aşağıya 

Doğru 

Giderek 
Azalan 
İlgi 

Şekil 4. Haberlerin Yapı Pirarnidi 

Kaynak: Warren, a.g.e., s. 38. 

Önemlerine göre sıralanan verilerden en üstte olan en önemli haberdir. Böylece bu 

haber başlıkta yer alır ve azami ölçüde dikkat çeker. Daha önemsizler ise aşağılardadır 

113 Hohenberg, Gazetecilik ••• , a.g.e., s. 73. 
114 Aym, s. 73. 
115 Warren, a.g.e., s. 39-40. 
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ki, eğer yer ve zaman darlığı varsa yayın müdürlerinin yetkisiyle kolaca bu son kısımlar 

çıkarılabilir. 1 16 Bu kalıpla birlikte sade ve düz bir haber anlatım şekli kullanımı uygun 

olmaktadır. Ancak kimilerine göre aynı haberin hem başlıkta, hem girişte hem de 

haberin geri kalan kısmında tekrartanıyor olması, ters piramidin eleştirilmesi gereken 

özelliğidir. Buna rağmen eskiden olduğu gibi bugünde kullanılan piramit uygulaması, 

önemli haberlerin iletilmesinde önemli yer tutmaktadır. Bugün artık olayların özet 

olarak giriş cümlelerine yerleştirilmesine gerek olmadığı iddia edilmektedir. "Radyo ve 

televizyon gazetelerden önce haberi duyurmaktadır" görüşü, okurun dinlediği ve 

seyrettiği olayları aynı zamanda okumak da istemesiyle önemsizleşmektedir. Bir haber 

gazetenin okunmasından önce gazete ve televizyonda yayınlandı diyerek, halkın olayla 

ilgili olarak tam bilgi edinmiş olduğunu savunmak ve ilgisinin bu kadar çabuk dağılmış 

olabileceğini düşünmek doğru bulunmamaktadır! 17 Okurun talebine göre haber yazıları 

çeşitli şekillerde verilebilir. Ancak kitle haberleşmesinde gazetelerin bu kadar önemli 

yer tuttuğu düşünülürse, ters piramit önemli yazılar ve özellikle başlık veren yüksek 

tirajlı gazeteler için en uygun şekil olmaktadır. ııs 'Bir haberin "ilginç haber'' olarak 

nitelendirilebilmesinde ters piramidin etkisi yüzde doksan ise geri kalan etken 

muhabirin yıllara dayanan tecrübeleri olmaktadır. ıı9 

Artık günümüzde gazetede haber okumaya çok fazla zaman ayırmayan insanların 

çok kısa sürede olup bitenlerden haberdar olmalan gazetenin ilk görevlerindendir. 

Böylece, gazetedeki her satır, her başlık hemen şöyle bir bakıldığında okura birşeyler 

anlatabilmelidir. Edebi eser gibi yazılmış bir haber okuyucuyu sıkabilir. Oysa heyecanlı 

bir giriş okurun ilgisini çeker ve haberin devamım da okutturmayı başarabilir. 

Gazetecinin bir olaydan iyi bir haber yazabilmesi; olayın aynntılarından 

önemlilerini seçmek için iyi almak ve okurun gözünde olayı yeniden canlandıracak iyi 

üslup gibi yeteneklerine bağlı görünmektedir. İyi yazılmış bir haberin önemli 

noktatarım ortaya koyabilmek kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl sorularına 

verilecek cevaplara bağlı olmakla birlikte, bu sorulardan en önemlisinin cevabıyla ilk 

olarak yazıya başlamak da önemli olmaktadır. 120 

116 Hohenberg, Gazetecilik. •• , a.g.e., s. 74. 
ı ı 7 Aynı, s. 76. 
ııs Aynı, s. 78. 
119 Warren, a.g.e., s. 41. 
ızo Aynı, s. 43. 
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Ancak okurun ilgisini sürekli tutmak için gazetecilikte çeşitli anlatım şekilleriyle 

karşılaşmak da mümkün olmaktadır. Diğer bir anlatım yöntemi, bir kişinin ya da olayın 

göz önünde canlanmasını sağlayacak şekilde canlı sunulmasıdır. Bir birinin tam tersi iki 

uç noktanın ele alınmasıyla oluşturulan çelişıneli sunuş da diğer bir anlatım yöntemidir. 

Okurun hemen ilgisini çekecek, konuya uygun çarpıcı bir soru da bir başka anlatım 

şeklidir. Sergiler, geçitler, şenlikler vb. olaylar, yerlerin ayrıntıları ve özellikleri ön 

plana çıkanlarak anlatılabilir ki böylece olayın bir tablosu canlandınlmış olmaktadır. 121 

Okurun haberin ilk satırlarında ilgisinin çekilmesi, neşeli sunuş denilen, haberde korku, 

heyecan, şaşırma, sevinme gibi duyguları yaşattırarak mümkündür. 

Bu alt başlıkta bahsedilen haberin yapısıyla ilgili açıklamalar aynı zamanda 

değişen gazete ve gazetecilik anlayışını da ortaya koymaktadır. Ancak daha önce ve bu 

anlayışa paralel olarak haberin işlevleri ve önemi de karşımıza bir üçüncü unsur olarak 

çıkmaktadır. Özellikle de kitle iletişim sürecinde haberin işlevi ve öneminden 

bahsedilerek, yazılı basma yönelinecektir. 

Haberin İşlevleri ve Önemi: İletişim temelde şu üç öğeden oluşur; Kaynak, bir 

konuşmada konuşmacıyı, bir tebliğde sunucuyu, eserlerde yazarı, kitle iletişim 

sürecinde ise yayının veya mesajın üretimine katılan bir veya birkaç kişiyi kapsar. ileti, 

konuşmacı ile dinleyici veya kaynak ile hedef arasındaki ilişkiyi sağlayan husustur. 

Ancak iletide işaretler, sinyaller ve alıcıya iletilrnek istenen her tür içerik de söz 

konusudur. 122 Hedef, bireysel tek bir kişi olabilir, okuyan veya izleyen bir kişi ya da bir 

grubun içindeki dinleyici pozisyonundaki bir birey olabilir. 123 Bu kişi, hedef gönderilen 

iletiyi algılayan ve bunun anlamını bildiğini belirterek iletişimsel eylemin genel amacı 

olan anlamiann ortak paylaşılmasını gerçekleştirmeye çalışan kimse de olabilir. 124 

İletişim sürecinin başlaması, mesajın kedianmasına bağlıdır. Bir paylaşımın 

gerçekleşmesi için, bilgi veya düşünce alınıp, yayınlanıp aktarılabilecek bir hale 

dönüştürülür. Kodlanmamış, beyinlerdeki görüntülerin yayınlanıp aktanlması mümkün 

olmamaktadır. 

ı 2ı Aym, s. 49-51. 
ın G-k 52 o çe, a.g.e., s. . 
ı 23 Ünsal Oskay, İletişimin ABC'si, (İstanbul: Simavi Yayınlan, ABC Dizisi: 9, 1992), s. 16. 
ı~ G-k 54 o çe, a.g.e., s. . 
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Kitle iletişimi kavramı, özellikle "kitle" kavramından dolayı iletişimden farklı bir 

anlam taşımaktadır. Ayrıca kitle kavramımn olumlu ve olumsuz iki anlamı ortaya 

çıkmaktadır. Olumsuz görüşü savunanlara göre, sanayileşmenin ve medyalaşmamn bir 

sonucu olarak insanlar da değişikliğe uğramaktadır. Kitle insamnda görülen bu 

değişimierin belirleyicisi ise şahsiyet zayıflığı olarak açıklanmaktadır. Olumlu görüşü 

savunanlar ise, kitle kavramı ile çalışan insanların dayamşmasımn ve gücünün ifade 

edildiğini kabul etmektedirler. Kitle iletişimi açısından kitle kavramı ile kitle iletişim 

araçlan kullamlarak iletilen mesajların bir çok insana ayın anda hitap ettiği 

kastedilmektedir. Ayrıca bu araçların içeriklerine yönelen bütün insanlar ifade edilmek 

istenmiştir. Bu kitleye dağımk seyirci dinleyici de denilebilir. Bu kitle üyelerinin 

birbirleri ile genelde doğrudan karşılıklı ilişkileri yoktur. Heterojen olan bu kitlenin 

üyeleri dağımk sosyal yapıya sahiptir, amaçları, tutumları, yaşam ve düşünce tarzları da 

farklılıklar göstermektedir. 125 

Kitle iletişiminde teknik araçlar aracılığıyla toplumun bir bölümüne ya da bir 

gruba değil, toplumun büyük bölümüne hitap edilebilir. Kaynaklahedef arasında gazete 

okumak veya önceden bir yayım çekip sonra yayınlamak gibi mekansal ayrımlar vardır. 

Ayrıca kitle iletişim sürecinde akımı doğrudan etkileyen geri bildirimde mesajların 

algılanması, seyirci veya dinleyicinin psikolojik yapısına ve beklentilerine göre de 

değişebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, kitle iletişim sürecine doğrudan müdahale etmek 

mümkün değildir. Sadece hedeflenen anlamın istenildiği gibi algılanması ve anlaşılması 

beklenir. Kitle iletişim sürecinde hedefin kesin olarak belirlenemernesi ve nicelik olarak 

sımrlandınlamaması nedeniyle kitle iletişiminin kamusal boyutu olduğu söylenebilir. 

Diğer bir ifadeyle mesajların kamusal olarak, dolaylı bir şekilde, tek yönlü teknik bir 

araçla dağımk bir kitleye itildiği sürece kitle iletişimi denilmektedir. 126 

Kitle haberleşmesinde temel kaynaklar bir haberleşme örgütü veya kurumlaşmış 

bir kişi olabilir. Gazete, radyo yayın istasyonları, film veya bir kitap/magazİn basımevi 

haberleşme örgütüdür. Bir gazetede, gazetenin görüşlerini belirten sütunda bu kurumun 

sağladığı imkanlarla yazı yazan arkasında kurum olmadan konuşunca fazla önem 

taşımayacak olan gazete editörü ise kurumlaşmış bir kişidir. 127 

125 Aynı, s. 78. 
126 Aynı, s. 80. 
127 Ünsal Oskay, Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş, (İstanbul: 1992), s. 121. 
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Kitle iletişiminde kaynak bir haberleşme örgütü ise burada girdi-çıktı oranı 

bireysel haber bildirişimciye göre daha fazladır. Bu örgütlerde bazen milyonlarca 

kodlama bir anda yapılıp, aym anda benzer milyonlarca mesaj gönderilebilir. ı 28 

Teknik olarak gelişmiş olan bu örgütler, eldeki imkanlarla iletilerin 

biçimlendirilişinde önemli etkiye sahip görünmektedir. Kitle iletişiminin ikinci unsuru 

olan ileti, medya organizasyonlarında hedef kitlenin tüketici profiline göre düzenlenir. 

Kaynakça şekinendirilen iletinin hangi kanallarla görüntü, ses gibi hangi teknolojik 

unsurla hedefe ulaştınlacağı kitle iletişim sürecinin diğer bir aşamasıdır. Hangi amaç 

için ne söylendiği ve nerede yayınlanacağı önemlidir. Çünkü televizyon için yapılan bir 

programın işlenişi gazete haberinin işlenişinden farklı olacaktır. 

Kitle iletişim örgütlerinde geri bildirimin alınması dolaylı şekilde 

gerçekleşmektedir. Hedef kitle tepkisini, yayınlanan dergiyi veya gazeteyi almayarak ya 

da yayımlanan programı izlerneyerek gösterecektir. 

Kitle iletişim sürecinde haber kavramından sonra, ele alınması gereken ikinci 

konu yazılı basında haberin önemidir. 

Toplumsal olarak önemli bir ihtiyaç haline gelen haber, yüzyüze iletişimde ve 

kitle iletişiminde temel özelliktir. Kitle iletişim araçlarımn da doğma sebebi olan haber 

için diziler, sinema programları, eğlendirme, propagandanın ikna etme işlevleri yüklü 

iletiler sözkonusu değildir. 129 Çoğu kişi için haber tarafsız ve yeterli ağız özelliği taşır. 

Ancak haber de diğer ürünler gibi alımr ve satılır. ıJo Haber önceden planlanmış bir 

etkilerneye gereksinim duymaz. Ancak kitle iletişimi sürecinde önemli bir etkiye neden 

olabilir. Haberi kitle iletişiminde kademeli bir iletişim sistemi olarak düşünürsek, bu 

sistemin birinci kademesi, haberin oluşumunu, ikinci kadernesi de iletişim sürecine 

girerek yarattığı etkiyi ortaya koyar.ı3 ı 

128 Aym, s. 122. 
129 Aym. 
130 Jeanneney, a.g.e., s. 37 
131 Nurdoğan Rigcl, Haber Çocuk ve Şiddet: Üretim, Kitle iletişim ve Tüketim Sürecinde Haberin 

incelenmesi, (İstanbul: Dcr Yayınlan 166, Eren Ofset, 1995), s. 160-161. 



50 

i(~ijŞii!!S.4!.~Ç~fı4.~ifl4k~i.J 

ı Kaynak ı Kim (İletişimci) 
ileti olarak haberi oluşturmak için gerekli kişiyi bulmak. Bu kişi, kurum kuruluş 

olabilir. Bir basın bülteni, bir dosya, basılı bir yayın olabilir. 

\ İleti ı (Ne Söylüyor) 
Haber kaynağının verdiği bilgi. Haber kaynağı kişi ise ileti yüzyüze konuşmayla 

edinilen bilgidir. Veriler yazılı belge ise ileti o belgenin içerdiği bilgidir. 

\Hedef Alıcı ı (Kime Söylüyor) 

Bilgiyi, kişiden, yazılı bir belgeden veya yayından alan kişidir. Muhabir. 

\ Kanal j (İletişim Ortamı) 
Bilginin alımını sağlayan kanallar, yüzyüze iletişimde konuşma, telefonla 

konuşma, faksla yazışma, posta ile basın bülteninin gönderilmesidir. 

\Geri Besleme ı (Feed Back) 
Kaynaktan gelen bilgilere göre muhabirin bu bilgiyi haber örgüsü içinde planlı bir 

şekilde yazmasıdır. Gelen bilgiler tekrar bir ileti oluşturur. Bu ileti de haberdir ve yeni 
bir iletişim süreci başlatır. 

x~ti~tıiitif!m:stir~'ii6.ft~:WJi!!i1r 

\Kaynak 

Medya kuruluşunun herhangi biriminde görevli, topladığı bilgileri haber 
formatında düzenleyen muhabirdir. 

ı ileti j 

İkinci kadernede ileti kesinlikle haberdir. ilişkili olduğu medya kurumuna ve o 
kurumda yayınlanacağı yer ve zamana göre şekiilendirilen haberdir. 

ı Hedef Kitle ı 
İkinci kadernede hedeflenen "kitle" kavramı, "hedef alıcı" yerine geçmiştir. Kitle 

iletişim sürecinde amaç çok daha fazla sayıda insana ulaşmaktır. Hedef kitle haberi 
talep eden tüketicidir. 

\Kanal 
Medya iletinin. Haberin dağıtımının gerçekleştiği yer olarak artık bir kanal 

durumundadır. Her medya kuruluşu tipografik veya elektronik ortamı kullanarak ileti 
dağıtım işlevini üstlenmiştir. 

ı Geri Besleme ı 
Tüketici olan hedefkitlenin habere gösterdiği tepkidir. ı 32 

132 Rigel, a.g.e., s. 160-161. 
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İletişim sürecinin ve kitle iletişim süreemın kavramlar ile ilgili değişiklikler, 

düzenlemeler bu işleyişi etkili sosyal bir güç haline getirebilmektedir. Süreç içindeki 

kavramlar üzerinde yapılacak düzenlemeler ile istenilen olumlu sonuçlara 

ulaşılabilecektir. Sistemin işleyişine müdahale etmenin etik kurallara zarar vereceği 

gözardı edilmemelidir. Bu nedenle çeşitli gruplann bilinçsizce ve kötü amaçla kitle 

iletişim araçlarının gücünden yararlanma çabalarının hukuksal düzenlemelerle 

giderilmesi gerekir. Konuyla ilgili hukuksal kavramlar, düzenlemeler ve örnek olay 

incelemesi izleyen bölümlerde ele alınacaktır. 

Yazılı basında haber kavramıyla birlikte ortaya konan haberin yeri, haberin 

unsurlan, yapısı, işlev ve öneminden sonra tüm bunlarla yakından ilgili olarak değişen 

habereilik ve gazetecilikten de bahsetmek yerinde olacaktır. 

Gazete Haberi ve Habercilik: Öteden beri bilindiği gibi gazetenin birinci görevi haber 

vermektir. Bu haberin doğru, eksiksiz ve çabuk ulaştınlması gazetenin amacı olmalıdır. 

Nezih Demirkent'e göre "insanı insan yapan haberleşmedir. O halde çağın insanı 

haberleşmeye önem vermeli, bu haberleşme yolunu kullanmalıdır. Bu anlayış sonucu 

biz her türlü haberleşme aracının yayına girmesine saygı duyuyoruz. Dün iki ev 

arasında iletilen mesajlar, bugün kıtalar arasına ulaşabilmişse, yarın bunun kapsamı 

mutlaka daha büyüyecektir. Çünkü insaniann haberleşmeye su, ekmek gibi beslenme 

kadar ihtiyacı vardır." 133 

En iyi yönetim şeklinin parlamenter demokrasi olduğu toplumlarda basın, siyasal 

toplumsal düzen içinde önemli bir yapıtaşı durumundadır. Basın artık devlet düzenini 

döndüren yasama-yürütme-yargı kuvvetleri arasında dördüncü kuvvet olarak 

nitelenmektedir. Vazgeçilmez unsurlardan olan basının, modem demokratik toplumsal 

düzendeki kamusal görevleri, devletçe gerçekleştirilen kamusal görevlerden 

aynlmaktadır. Bugün önemli toplumsal güçlerin, siyasi iradenin oluşmasında katkıları 

olduğu ve bu katkının kamusal görev niteliğinde olduğu da kabul edilmektedir. Basının 

da toplumsal yaşantıda önemli kamusal görevleri vardır. Bunlar haber verme, denetim 

133 G" ı· 87 urc ı, a.g.e., s. . 
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ve eleştiriyi vurgulama, kamuoyuna açıklama ve oluşturma, okuru eğitme, halk, 

parlamento ve hükümet arasında iletişim kurmaktır. 134 

Özgürlükçü hukuk devletinde güç vatandaşın elindedir. Ülke içinde ve dışında 

olan olayiann sağlıklı şekilde haber olarak ulaştınlması tek yanlı olmayan, doğru haber 

bireyin seçimini olumlu etkileyecektir. Basın denetim ve eleştiri göreviyle de kamu 

yaşamındaki yanlışlan bulup çıkararak, sahip olduğu uzmanlar yardımıyla devlet 

mekanizması ve ekonomik hayat üzerinde söz sahibi olmaktadır. Tüm kamusal 

sorunlarda halkın sesini duyurduğu ölçüde önem kazanan basın, kamuoyunun sesini 

duyururken kendisi de kamuoyu oluşmasına yardım eder. Elbette kamuoyu oluşurken en 

önemli etken halkındır. Yoksa kamuoyu önceden hazırlanmış görüşlerin gazetelerle 

halka dağıtılması anlamına gelmemektedir. Basımn görevi belli önyargılann 

propagandasını yapmak değil, halkın kendi başına bir görüşe, yargıya , ulaşmasına 

yardımcı olmaktır. 135 

Televizyon ve radyo için olduğu kadar gazetelerin de temel amacı günün 

haberlerini doğru, açık, seçik, ciddi ve tarafsız olarak vermektir. Bu seçim sırasındaki 

ölçüt, yalmzca haber değeri taşımak olmalıdır. O halde haber için uygulanabilecek tek 

kıstas, onun yeni, gerçek ve ilginç olmasıdır. 136 

Haber nedir diye tekrar sorulursa, bilimden çok bir sanat olan gazetecilikte haber 

bilimsel bir terimdir ve kişiye göre de değişkenlik gösterebilir. 137 Herşey veya toplumda 

konuşulan herşey belirli ölçülerde haber olabilir. O halde haberin değerini belirleyen bir 

takım özellikler bulunmaktadır. Gazeteler yapıtanna göre haber ayrımı yaparken, ayın 

anlayış okur içinde geçerlidir. Gazete okuru da ilgi alamndaki haberleri tercih ederken, 

gazeteler de bu ölçüde haber yayınlamayı istemektedir. Haberi yazan, ona kişilik veren 

muhabirdir. Öyleyse neyi yazmak gerekir sorusuna en iyi cevap; insamn konuştuğunu 

kağıda aktanp, sonra da gazetelerin yazdıklanm konuşmaya başlayan insaniann 

konuştuklanm yazmaktır. 138 

134 Kayıhan İçel, "Günümüzde Basın Kamusal Görevleri", Genç Gazeteciler Eğitim Semineri, Ed. 
Vcdii Evsal ve Diğerleri, (Birinci basım, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Yayın No: 19, Mart 1986), 
s. 17-19. 

135 Aynı, s. 19-20. 
136 Aynı, s. 31. 
137 John Vivian, Media of Mass Communication, (Boston-USA: Allyn and Bacon, 1991), s. 214. 
138 Demirkent, a.g.e., s. 220. 



53 

Dally Express gazetesinin eski yazı işleri müdürü Derek Jamieson'a göre, gazeteci 

her haberi yazmalıdır. Observer'ın yazı işleri müdürü O'Srian'a göre ise, hayati önemi 

olan konularda gazetecinin haberden önce kamu görevlilerine yardım etmesi 

gerekmektedir. Varsayım olarak ortaya atılan azılı katil ve onun gazeteciye herşeyi itiraf 

etmek üzere gönderdiği bir mesaj üzerine iki tartışma yaşanmıştır. Jamiesan' a göre, 

"gazetenin görevi haberi alıp kamuya dürüstçe yansıtmaktır. Polisin görevi katili 

yakalamaktır. Gazeteci öncelikle kendisine güven duyulduğunu unutmayarak, bunu 

suiistimal etmemelidir. Belki de bu görüşme sonucu katil kendini savunma imkanı elde 

edecektir." O'Brian'a göre ise "gazetecilik bir kamu görevidir ve kamu adına görev 

yapan gazeteci toplumun düşmanı olan suçluyu ihbar edip yakalatarak amme görevi 

yapmış olur. Haber uğruna katilin kaçmasına göz yummak ahlaki bir davranış 

değildir." 139 

İnsan duyduğu bir haberi eksik bile olsa diğer arkadaşına aktarmak ister. Bunun 

gibi haberci gazetelerin haber anlayışını da bu çerçevede ele alırsak, "şu haberi vererek 

şu dünyayı şaibe altında bırakmak istedi" veya "bu haberle bir başka ortam yaratmak 

istiyor" ya da "maksatlı haber" gibi ifadeler kullanmak doğru olmamaktadır. Eğer 

ortada bir olay varsa, onu haber olarak vermeden saklamak ancak basın için 

mümkündür. Halk için olayın haber değeri ortadan kaldınlamaz. Ancak bazen 

gazetelerin vermediği haberler toplumda konuşulmakta, yayılmaktadır. O zaman da 

kendini dördüncü kuwet olarak gören basın organlarının güçsüzlüğü ortaya 

çıkmaktadır. 140 Sadece doğru iş yapmakla sorumlu kişilerin, özellikle de toplumda 

önemli görevler üstlenmişlerse, yapacaklan davranış ve ifadelerin birgün haber olarak 

yazılabileceğini unutmadan hareket etmeleri gerekmektedir. 

Haberde doğruluk, sansasyon, tam ve bol haber demokrasisinin ortaya çıkışında 

ve demokratik ortamlarda ön şartlarda olmaktadır. İnsanoğlu akıllı olmakla birlikte aynı 

zamanda ikna edilebilir de bir varlıktır. Karşıt görüşlü biri onu objektif çıkarının tersi 

bir duruma da yöneltebilir. Özellikle de insanlar kitle halinde iken kendini ruhsal 

durumuna bırakarak, subjektif çıkar kitlesel heyecanlar, sloganlar ve kalıp düşünceler, 

coşkuyla birleşince aklın yerine geçebilir. Ancak akıllı insanın önüne, önceden 

saptanmış haberler olmaksızın, seçim yapacağı herşey, karşı görüşle birlikte 

139 Aym, s. 219. 
140 Aym, s. 93. 
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sunulabilirse, bireysel ve toplu aklının doğruyu görmemesi imkansızlaşmaktadır. 

Herşeyin adil olarak sunulması, taraflı bir ön seçimin olmaması yazılı basının toplumsal 

işlevini yerine getirmesine, tek görevi sadece haberi okuyucusuna iletmek olan tek 

görevinde başarmasına yardımcı olmaktadır.ı41 

Gazete haberinde herşeyin aynı değerle okuyucuya iletilip iletilemeyeceği, her 

haber aynı önemde ele alınırsa gazetede veya televizyonda haberleri ilgi çekici 

yapmanın mümkün olup olmadığı sorularına en iyi şekilde basının kamuoyunu 

bilgilendirmesindeki güçlüklerden bahsederek cevap vermek mümkündür. 

Umulmadık, hoş olmayan ya da alışılmamış haberler, toplum üzerinde önemli 

etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle bu haberlerin toplumda yeretmesi isteniyorsa 

bıkmadan ve usanmadan sürekli tekrarlamnası gerekecektir. 

Haberde yorum ne kadar kuvvetle verilirse verilsin, tepki önemsiz kalabilmekte 

diğer bir ifadeyle insanlar birinci derecede kendilerini ilgilendirdiğini düşündükleri 

sorunlara ilgi gösterebilmektedir. Üzerinde durulması gereken bir diğer konu da 

insaniann giderek genişleyen ilgi alanlarıdır. Daha önceleri gazeteye haber olarak 

girmeyecek bir konu bugün aynntılarıyla gazetelerde yeralabilmektedir. Haberler ister 

okurun ilgisi ister gazetenin isteği yönünde belirlensin, gazetelerin kamuoyunu, 

kamuoyunun da gazeteleri etkilernesi bir kısır döngü olarak düşünüise bile, zaman 

zaman bunlardan birinin ağır basarak hakim unsur haline geldiği de bir gerçektir. 

Gazeteler açısından olaya bakıldığında mesleği insaniann haber alma hakkına aracılık 

etmek olan gazeteciler~ haberlerin sunuluşu, haberlerin birbiriyle ilgili veya aleyhine 

abartılmasının önlemnesi, okurun ilgisinin canlı tutulması için yapılması gerekenlerle 

ilgili yetkili birimlerdir. Ne siyasal olana, ne de ekonomik olana hükmeden, ne de aileyi 

düzenleyen bu üç dünyanın arasında adeta kan damarı görevi yapıp iletişimeinin işine 

karışabilir. Eğer karışırsa, işinde usta gazetecinin ilginç olmak için yapacağı seçimin 

yerine, ekonomik veya siyasal olan ya da geçerli değer yargıları ön planda olacak ve 

güçlü olanın dediği ortaya çıkacaktır. Ancak işinde usta gazetecinin "herşeyi layıkıyla 

verme" isteği "benim istediğimi vereceksin" diretmesiyle yer değiştirebilir.ı42 

Herşeyi herkesin aynı değerde öğrenebilmesi gazetecilik mesleğinin varoluş 

nedenidir. Herşeyi tek kişinin verme imkanı olmadığına göre, çeşitli bakış açılarında 

141 Oktay Kurtböke, "Yazılı Basında Habercilik", Genç Gazeteciler Eğitim Semineri, Ed. Vedii Evsal 
• ve Diğerleri, (Birinci basım, Gazeteciler Ceıniyeti Yayınları, Yayın No: 19, Mart 1986), s. 44. 

142 Aym, s. 49-50. 
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çok sayıda yayın organı olacak ve herşey böylece eksiksiz halka aktanlacaktır. Yayın 

organlannın yöneticilerinin, haber seçimindeki mesleki kaygılan mutlaka herşeyi verme 

bağlamında dengeyi bozacaktır. Bunlann sonucu ise, haberin demokratik işlevini yerine 

getirmesi beklenirse, gazetecilik her türlü yasaklardan uzak olarak, o mesleği İcra 

edenler tarafindan gazetecilik mesleğinin kurallan konulmalıdır. ı43 

Değişen Gazetecilik Anlayışı: Gazetecilikte "yorum" yazılannın gelişimi II. Dünya 

Savaşından bu yana sürmektedir. Amerikan basın tarihinde yorum yazılan daha da 

eskiye, yeni prensiplerle hükümetlerin tavırlannın değişmeye başladığı günlere kadar 

gitmektedir. O dönemdeki yorum yazılan, düz haber yazılannın yetersizlİğİnİ 

belirtmekteydi. Artık Amerikan basını, basının sorumluluğu karşısında yeni bir 

anlayışla, bütün dünyaya karşı ufkunu genişletmektedir. Sadece haber vermek değil, 

haberi açıklama amacı da taşıyan günümüz gazeteleri, öğretme, ölçme ve değerlendirme 

görevlerini de taşımaktadır. Bunu yaparken radyo ve televizyonda uygulanan pratik 

tekniklerin gazeteye göre ayarlanmış yöntemlerini kullanmaktadır. Böylece sıyası 

haberlerin daha sağlıklı yorumlanmasına, gazetenin tavnnın belirlenmesi ıçın, 

kamuoyunu daha net bir şekilde belirlenmesi sağlanabilmektedir. Burada amaç 

gazeteleri geliştirmek, kamuoyunu aydınlatmak ve daha iyi bir hükümet için çaba 

harcamaktır. Ancak makale yazarlannın, sütun sahiplerinin ve muhabirierinin daha tam 

olarak ayırt edilemediği bir ortamda bu yenı yöneliş akıllan ıyıce 

kanştırabilmektedir. ı 44 

Bugün çok yaygın olan siyasi haberlerde, kamuoyunun görüşünün değişmesiyle 

değişmeye başlamıştır. Eskiden vergi yokken veya düşükken, bugün II. Dünya Savaşı 

sonrası vergiler yükseldikçe çok ihtiyaç duyulmayan, meskenler, yollar, yeni okullar, 

hastaneler ve bunun gibi şeyler büyüyen bir toplum için temel ihtiyaçlar haline gelmeye 

başlamıştır. Yükselen hayat standardı ile haberler daha detaylı verilmeye, en ilgisiz 

insan bile iç ve dış haberlere karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Çünkü kamuoyu artık 

kendisinin de olaylardan büyük ölçüde etkilendiğini farketmiştir. 145 

Dış haberler ve hükümet haberlerinde yapılabilen yorum yazının içinde veya ayn 

da verilebilmektedir. Haber yazısının içinde yapılan yorumlamalarda en iyi yol önce 

143 Aynı, s. 50. 
144 Hohenberg, Gazetecilik ••• , a.g.e., s. 275-276. 
145 Aynı, s. 277. 
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haberi vermek ve en uygun yerde de anlamını açıklamaktır. Birkaç anlamı olan 

durumlarda ise hangisinin doğru olduğunu belirtıneden hepsini vermek gerekmektedir. 

Eğer yazıya yorumla giriş yapılıyorsa, yorumun açıklaması hemen verilmelidir. Eğer 

açıklama tam değilse yazının girişine haberle başlanmalı sonra da eksiklik belirtilerek 

yorum yapılmalıdır. Yazarların kullandığı; güvenilir kaynaklara göre, yetkililerin 

bildirdiğine göre gibi ifadeler, yorumun tarafsız olduğunu belirtebilir. Olayiann geçmişi 

ile ilgili bilgi vermek, tarih bildirmek, daha önce alınmış kararları hatırlatmak gerekli 

ise bu bilgiler yorum sayılmaz. 146 Bu yorum şekilleri hükümet haberlerinde de 

kullanılabilir ve karışık olaylar en ilgisiz okura bile anlatılabilir. Yorum yapıldığı zaman 

yorumu yapan ister gazete sahibi ister muhabir olsun, verilere dayalı ve dürüst 

olunmalıdır. Böylece okur verilere dayanarak kendi kendine de bir sonuca varabilir ve 

muhabire-gazeteciye bağımlı olmaktan kurtulabilir. 

2.1.3. Gazeteden Televizyona Haberin Yapısı ve İşlev Açısından Değişimi 

Buraya kadar olan bölümlerde yaşamın ve basının önemli unsurlarından olan 

iletişim hakkı kavramı, bu kavramın hukuksal sınırlılıkları, eleştiri ve yorum hakkının 

yazılı basının işlevleri açısından ele alınması gibi konular üzerinde durmaya çalıştık. Bu 

başlık altında ise gazetede habereilik veya başka bir ifadeyle, kitle iletişim aracı olarak 

gazetelerde haberin önemini ortaya koymaya çalışacağız. 

Bugün kitle haberleşmesinin yarısı yazılı basınla diğer yarısı da radyo ve 

televizyon gazeteciliğiyle gerçekleştirilmektedir. Her devirde özgürlüğün bayrağı olan 

yazılı basının önce bir haberleşme aracı olduğu gerçeği artık unutulmaya başlanmış, 

gazetelerin haber vermekten daha çok, belirli düşünceleri yayan ve haberlerle değil, 

yazılan ile önemli hale gelen kuruluşlar olduğu görüşü yaygınlaşmıştır. 147 Radyo ve 

televizyon ile gelişen haberleşme teknolojisi gazetecilikte haberde zaman unsurunun 

önemini daha çok ortaya koymuştur. Gazeteler, radyo ve televizyondan geri kalmamak 

için bürolar kurmuş, 1964'te ilk ofset gazeteyi basmış, kurşun dizginin yerini foto dizgi, 

1981 'de elektronik dizgi almıştır. 148 Günümüzde ise, haber ulaşımında uydulardan, 

bilgisayarlar ve internet ağlarından yararlanılmaktadır. 

146 Aynı, s. 278-279. 
147 Demirkent, a.g.e., s. 131. 
148 İsmet Giritli, "Çağımızda Haberleşme", Genç Gazeteciler Eğitim Semineri, Ed. Vedii Evsal ve 

Diğerleri, (Birinci basım, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Yayın No: 19, Mart 1986), s. 15. 
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Toplumsal düşünceyi ortaya çıkarmaya çalışan basın rekabetine dayanabilmek 

ıçın, standart bir okur kitlesi tarafindan anlaşılabilmek için haberde olayın temeline 

inerek bilgi vermesi ve olay ile ilgili yorumların yapılmasımn zorunlu olduğunu 

bilmektedir. İşte bu açıklamalardan ilki bilgi veren, ikincisi ise yorumlayan gazetecilik 

kavramlan olarak ifade edilmektedir. ı49 

Geçmişe bakıldığında çoğu kez otoritenin emrine girmiş olan radyo ve televizyon 

Sovyetler Birliği'nde devrimle, Almanya'da Nazizm'le, İtalya'da faşizmle, İspanya'da 

iç savaşla güçlenmiş, özellikle II. Dünya Savaşı yıllarında devletler tarafindan 

propaganda aracı olarak kullamlmışlardır. Radyo ve teleyizyon haberciliğinde, 

Amerika'da reklam gücüne dayalı radyo-televizyonlar hariç, radyo-televizyon 

gazeteciliğinde devletin etkisi hep görülmektedir. Avrupa ülkelerinde ise özgür 

gazeteler ile otoritenin aracı radyo ve televizyon bir bütün oluşturmaktadır. Ancak 

devlet gazetelerin özgürlüğüne saygı duyarken, radyo ve televizyon yazılı basımn 

gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bizde ise gazeteler özgür olabilmek için ve 

televizyon ile radyonun yarattığı rekabet ortamımn baskısından kurtulabilmek için 

sadece kendi kaynaklarıyla yol almaya çalışmaktadır. Otoritenin sesi olması gereği, 

radyo ve televizyonun geniş kitlelere bu sesi duyurabilmesi için destek olunmakta, özel 

bir yasa ile korunmaya çalışılan TRT kurumu önce özerk olarak kurulmuş, ancak bu 

anlayış devlet otoritesini yansıtmada yeterli olamayınca, tarafsızlık ilkesi getirilmiştir. 

Bu nedenle partiler arasında siyasi alanda radyo ve televizyon sahibi olma kavgası 

başlamıştır. 150 Aradaki bu rekabet yazılı basınla radyo ve televizyonu zaman zaman 

karşı karşıya getirmektedir. Olması gereken gazetelerin özgürlüğü ile radyo ve 

televizyondaki devlet otoritesini dengelemektir. Ancak bu mümkün olmamakta ve 

gazeteleri kaynak olarak kullanan TRT televizyon kanalları gazeteler arasında ayncalık 

yaparak iktidar yanlılanna taraf olmuşlardır. Özellikle habereilik alamnda TRT'nin 

zaman içinde kendine özgü haber değerleri doğmuştur. Oysa gazeteciliğin ister yazılı 

basında, ister radyoda olsun belli kuralları vardır. ısı 

Gelişen teknoloji ile basın sanayiinin iletişim sanayiine dönüşmesi kaçımlmazdır. 

Ancak bu yapılırken özgürlüğünde feda edilmemesi gerekir. Çünkü haberde otoritenin 

149 Aynı, s. 16. 
150 Demirkent, a.g.e., s. 132. 
151 Aynı, s. 132-133, 
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gücü insan gücüyle sınırlı olmalıdır. Toplum anlayışı karşısında otoritenin gücü ise çok 

küçük kalacaktır. 152 

Haberin çeşitli tanımları daha önce yapılmış ve insan için olan önemi de 

vurgulanmıştı. Bundan dolayı haber verme yazılı basının en önemli işlevidir. Böylece 

insanın en temel gereksinimlerinden birisi karşılanmaktadır. Ancak, yaklaşık yanın 

yüzyıllık bir geçmişi bulunan televizyon teknolojisi de hızlı bir gelişme göstererek 

bugün kitle iletişiminde ön planda yer almaktadır. Radyonun ve özellikle televizyonun 

kamuoyu oluşturmada kitleleri büyük ölçüde etkileme gücüne karşın yazılı basının da 

bugün için kamuoyu oluşturmadaki etkinliği sürmektedir. Yazılı basının kalıcılığı, 

görselliğin dışında, özellikle düşünce ve yorum alanında daha farklı imkanlara sahip 

oluşundan kaynaklanmaktadır. Radyo ve televizyon siyasi iktidarların etkisine açık 

olmakla birlikte yine de kamuoyu oluşturmadaki etkinliğini korumakta, etki altında 

kaldığı oranda da kamuoyu oluşturmada yazılı basma da önemli ölçüde etki alanı 

bırakmaktadır. 153 

Televizyon kitle iletişiminde öncelikli olan eğlendirme ve görsel duyulara hitap 

etme özelliğinin yanısıra gazetelerin "haberde" daha etkin olduğu gözlenmektedir. 

Televizyonun haberde daha sınırlı kalması ve gazetelerin özgün, değişik haber çıkarma 

olanakları gazeteleri haberde de televizyona üstün duruma getirmektedir. Gazetelerde 

haber, yorum, makale, inceleme gibi unsurlar üstünlük yaratmaktadır. ıs4 

Televizyonun haber programlarında haber, insanda heyecan, nefret, üzüntü, merak 

yaratan sahnelerle beslenmektedir. Böylece televizyonun haber programlan, ölüm, aşk 

ve duygu olarak özetleneo üç ana temayla doludur. Ne kadar çok şiddet, ne kadar çok 

ölüm gösterilirse, "duygu" unsuru o kadar çok ön plana çıkartılmaktadır. Sonuçta da 

bugün Televizyon haberleri giderek daha çok şiddet içermektedir. Amaç insanların 

düşüncelerine, aklına yön vermekten çıkıp, insanın en zayıf noktası olan duygusallığı ön 

plana çıkarmaktadır. 155 

Gerçekte temele "haber" kavramı koyulduğunda gazete ile radyo-televizyon 

haberciliği arasında, haber unsurlan açısından çok önemli fark yoktur. Temel aynlık 

daha önce de belirtildiği gibi gazete haberinin yazı ve fotoğraflarla, radyo ve televizyon 

152 Aynı, s. 134. 
153 Güreli, "İletişim Olaylan İçinde ... ", a.g.e., s. 86-87. 
154 Aynı, s. 87. 
155 Nurdan Rigel, Medya Ninnileri, (İstanbul: Sistem Yayıncılık, Yayın no: 009, 1994), s. lll. 
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haberinin ise ses ve görüntüyle kitlelere ulaştınlmasıdır. Televizyonda görüntüye uygun 

metin yazılır ve haber seyredilen görüntüyle sınırlıdır. Bir deprem haberi gazetede 

habereinin kendi yeteneğiyle daha da güçlendirilebilirken;. televizyondaki görüntü 

kendisini zaten anlatmaktadır ve metne bile gerek kalmayacaktır. 156 Televizyonda 

görüntü ve fondaki müzik düşünceyi eticilerne sürecini uzatmak içindir. Bu süreç 15-20 

dakika ile sınırlıdır. Bu nedenle başarılı denilen televizyon yapımlarında duygu 

yükünün ağırlığı önemlidir. Çünkü ilgiyi duygusallık ayakta tutmaktadır. Gazetelerde 

ise haber değerlendirilirken, sayfalar çevrildikçe şu üç temel duruma dikkat 

edilmektedir: ilki habere konu olan veya haber kaynağı durumundaki kişinin protokol 

sıralamasındaki (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, siyasi parti yöneticileri gibi) yerine 

göre oluşturulmuş, siyasi içerikli haberlerdir. İkincisi ise, rakamsal verilerdir. Bunların 

büyüklüğü haberin seçilme şansını arttıracaktır. Bir deprem de bir ilde ölenlerin sayısı 3 

değil de 33 olduğunda bu haber birinci sayfada hatta manşette yer alabilir. Üçüncü 

önemli nokta ise haberin içeriğindeki duygusallığın ağırlığıdır. Bu duygusallık, üzülme, 

güldürme, hayret gibi her tür tepkiyi kapsar. 157 Tüm bu anlatılanlardan duygu 

unsurunun televizyonda daha çok ortaya çıktığını göstermektedir. 

2.2. Yazılı Basında Eleştiri ve Yorum Kavramı 

Olayları çarpıtmaksızın yazılacak her tür haber, kişisel değerlendirmelerden 

ibarettir ama çoğu kere okurun ilgisini fazlasıyla çeker. Nitekim bu tür haberler son 

yıllarda giderek yaygınlaşmakta, hatta bu da yeterli olmadığı için yoruma ihtiyaç 

duyulmaya başlanmıştır. Özellikle alanında uzman muhabirler olacakları da yazarak 

ünlerini arttırmıştır. Bu gelişmeler sonucu gazeteler düşünce ürünlerinin açıklandığı 

yayın organları haline dönüşmüştür. ı58 Haberi yorumlamak diğer bir ifadeyle olayları 

tarihsel süreç içinde verip, hangi nedenle meydana geldiğini anlamak II. Dünya 

Savaşı'ndan önce başlayan bir yöntemdir. Zaten yorum da ancak IL Dünya Savaşı'ndan 

sonra yazılı basında yer almaya başlamıştır. 159 

Gazeteler, insanların konuştuklarını kağıda yazmakla doğmuş ve sonra insanlar, 

gazetelerin yazdıklarını konuşmaya başlamışlardır. O halde en azından insanların 

156 Ülkü Kuranel, "Radyo ve TV' de Habercilik", Genç Gazeteciler Eğitim Semineri, Ed. Vedii Evsal 
ve Diğerleri, (Birinci basım, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Yayın No: 19, Mart 1986), s. 37. 

157 Rigel, Medya ••• , a.g.e., s. 109. 
158 Demirkent, a.g.e., s. 240. 
159 Hohenberg, Gazetecilik. •• , a.g.e., s. 25. 
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konuştuklannı yazmakta zorunluluk vardır. Konuşulmayanlann yazılması ise bir zaman 

işidir. Bu zamanı da iyi seçmek gerekmektedir. 160 

Gazeteci bir olayı haber haline getirirken, özetierne ve hikaye etme işlemi 

gerçekleştirmektedir. Yapılan haber olayla bire bir özdeş değil ancak, olayın genel 

çerçevesı içinde tekrar kurulmuş durumdadır. Bu durumda gazeteci olayı kendi 

algıladığı boyutuyla haber haline getirmektedir. Dolayısıyla haberlere kitle iletişim 

araçlanndan ulaşan kişiler haberlerin asıl amacını tahmin edememektedir. Kişilerin 

haber almalan kendi ilgilerine göre, gazeteci tarafindan haber olarak seçilmiş, 

düzenlenmiş ve yazılmış olayiann okunınası şeklinde gelişmektedir. Olayı haber haline 

getiren gazeteci, kendine göre olgular arasında bir seçim yaparak olayı esas sınırlan 

içinde ele almaya çalışır. Bu nedenle olayın gerisindeki gerçeklerle ilgili anlam 

yaratmaya başlar. Gerçekle haber arasındaki ilişkide haberi yazan kişi olayın mümkün 

olduğunca aslına bağlı kalmak zorundadır. Olaya bağlı kalma, olayın gerçeklerine 

dayandınlması diğer bir ifadeyle gerçeği en iyi şekilde yansıttığı ölçüde önemli hale 

gelmektedir. Ancak haberde gerçek sürekli değişir. ı6 ı 

Gazetecilik etiğiyle ilgili konulardan birisi, gazetecilerin karşılaştıklan olaylan 

nasıl yorumladıklandır. Ahlaki olarak kabul edilebilir bir haberin, şeyleri gerçekte 

olduğu gibi sunduğu düşünülebilir. Mahremiyetle ilgili konular bir kenara bırakılırsa, 

haberin içeriği, öznel bir yorum olmaksızın gerçekte yaşanan olaylara uyuyorsa, haber 

rahatsız edici olsa da ahlaksız veya haksız sayılmamalıdır. ı62 

Haber metni gerçek olaydan mecburen aynlır. Haber metni olayı okuyucuya 

yeniden sunar. Haberi okumalda okuyucu gerçek olayın karmaşıklığını veya basitliğini 

bilemez. Aslında metin gerçek olaylardan öne çıkanlan alıp tanımlamalar yaparak 

gerçek karmaşıklık içinden bir seçme yapar. Okur için olay metinde sabitlenmiş anlam 

olarak bir varlık kazanır. Bu anlamlar, haberin yapılandınlması ve okurun kendi yorumu 

aracılığıyla başka metinlerle ve anlamlarla bağlantılı olacaktır. 163 

"Gazetecinin gerçekliği yorumlarken içinde bulunduğu bir gazetecilik utku 

belirlenebilir. Bu ufuk gazetecinin hangi olayın haber değeri olduğu konusunda, 

gazetecinin olduğu gibi sorgulamadan kabul ettiği bilgi birikimi ve becerileriyle 

160 Demirkent, a.g.e., s. 220. 
161 Tk .. 54 o goz, a.g.e., s. . 
162 Bclsey, a.g.e., s. 142. 
163 Aynı, s. 147. 
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oluşur". Bir isteğİn yorumu, yazann amacını yeniden üretecek biçimde 

gerçekleştirilebilir. Ancak bir edebi metnin yorumlanmasında yazann amacı 

önemsenmez. Aralanndaki fark gazetelerde aktanlan eylemlerin sahiplerinin genellikle 

yazıyor olmalan ve bu yorumlara cevap verebilmeleridir.ı64 Buradan şu sonuca varmak 

mümkündür: Gazeteciliğe sınır konulabilir ancak bir haberi de gerçekleri çarpıttığı için 

eleştirrnek tutarlı olmaz, çünkü en iyi yorum bile gerçekliği çarpıtmak zorundadır. 

Hem geçmişte hem de bugün önemli olan haberde dürüstlükten aynlmamak; 

doğru ve tarafsız yayın yapmak, ikna ve inandırma işini köşe yazılanna bırakmaktır. 

Gazetecinin tarafsızlığı en gerçek haliyle ancak böyle gerçekleşebilir. Bunun yanısıra 

haberi yazan haberin anlamını gerektiği kadar açıklar. Ama bu o haberi makale şekline 

dönüştürmemelidir. Dr. George Gallup bu konudaki görüşünü şöyle açıklamıştır: 

"Okuyucular haberleri anlamak, bu haberlerin önemini kavramak için gazetenin 

yardımını ister. Tarafsızlık istemezler. Zaten okuyucu, gazetenin görüşüne göre 

haberleri istediği gibi kullandığı görüşündedir. Fakat yorum da haber kadar tarafsız 

olabilir. Tarafsızlık iddiasında olan haberlerin yazılışında da bazı detayiann verilip 

bazılannın verilmemesiyle zaten tarafsızlık bozulmaktadır."ı65 

2.3. Yazılı Basının Haber Verme ve Eleştiri-Yorumda Bulunma İşievinin 

Toplumsal ve Siyasal Açıdan Anlamı 

Kitle iletişim sürecinin bireyler ve toplum için önemi artık bilinmektedir. Çünkü 

bu süreç birtakım toplumsal fonksiyenlara sahipken aynı zamanda çeşitli alanlarda da 

farklı etkilere neden olabilmektedir. Şahsi olmayan ve sosyal bir olay olan sosyal 

iletişim ile toplum arasında sıkı bir ilişki vardır. Sosyal ve toplumsal değişim sosyal 

iletişim şekillerindeki değişimle paralel gelişmektedir. Kendine has iletişim şekli olan 

toplumlarda toplumsal değişimin aşamalan ilkel grupsal yapı, şehirlere yönelik yüksek 

kültür ve bugünkü karmaşık sosyal iletişim şekillerinde, karmaşık toplumsal sistemlerde 

önemli değişiklikler yaşanmakta, çeşitli yayın teknikleriyle aynı anda çok sayıda insana 

ulaşılabilmektedir. Sonuç olarak toplumlar artık kitle iletişim araçlan tarafindan 

yönlendirilmektedir. 166 Bu araçlann toplumsal fonksiyonlan demek, aynı zamanda 

sosyal sistem ya da uyum için fonksiyonlan da demektir. De Fleur'un görüşlerinden de 

164 Aynı, s. 148-149. 
165 Hohenberg, Gazetecilik. .• , a.g.e., s. 25-27. 
166 Gökçc, a.g.e., s. 82-84. 
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yararlanarak Orhan Gökçe'de sosyalizasyon fonksiyonlan, sıyası, ekonomik ve 

enformasyon fonksiyonlan olmak üzere kitle iletişim fonksiyonlannı dört gruba 

ayırmıştır. Kitle iletişim araçlanmn sosyalizasyon sürecindeki önemli fonksiyonlanndan 

birisi düşünceyi yönlendiren değer sistemleri ile toplumda örnek kişilerin tamtılmasıdır. 

Diğeriyse yaşamı kolaylaştıran düşünce ve davramş şeklinin aktanlarak sosyal sistemin 

devamımn sağlanmasıdır. Bir diğer fonksiyonu da sosyal yönlendirmedir. Kitle iletişim 

araçlan günlük yaşantımızı düzenlernede çevreyi algılamamızı sağlarken çevreye de 

ayak uydurmamızı kolaylaştırmaktadır. 167 

Ağır sorumluluk yüklenen kitle iletişim araçlanndan özellikle yazılı basın, 

gazeteler düzeyinde ele alımrsa, topluma karşı sorumluluk ve siyasal güçlerin baskısına 

karşı sorumluluk olmak üzere iki başlıkta toplanabilir. Bu iki unsur birbirini 

tamamlamakla birlikte, zaman zaman aynlmaktadır. Gazete ekonomik olarak ve kitle ile 

olan iletişimi açısından güçlendiğinde topluma karşı olan sorumluluğunu yerine 

getirmesiyle siyasal ve ekonomik güçlere karşı bağımsızlığım sürdürebilmesinin şartlan 

bir ölçüde aynlabilmektedir. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü Kuvvet olan 

basımn zaman zaman siyasal güçle sürtüştüğü gözlenmektedir. Çünkü gazete kamu 

adına denetim ve eleştiri görevini de üstlenmiştir. Bu işlevden kimi zaman memnun 

olmayan ekonomik ve siyasal güçler sonucu basın özgürlüğü tartışması gündeme 

gelmektedir. 168 Bu noktadan hareketle ilk başlarda değindiğimiz gibi yeni dünya görüşü 

ve savaş sonrası dönemdeki, demokrasi bilincinin iyice kabullenilmesi ve toplumsal 

sorumluluk kavramına ulaşılmaktadır. Bu kavramın açıklayıcılanndan olan Theodore 

Peterson'un eleştirilerine göre; "basın sahip olduğu gücü kendi çıkarlan doğrultusunda 

kullanmakta, ona sahip olanlarda özellikle siyasi konularda kendi görüşlerine öncelik 

tammaktadırlar. Basın, büyük iş sahiplerinden yayın politikasım ve içerik denetimine 

müdahalesini kabullenmektedir. Kamu ahiakım tehdit eden basın geçerli nedeni 

olmadan kişilerin özel yaşamlanmn sınırianın ihlal etmektedir."169 

Ancak bugün gazetede haber verme işlevi ile birlikte daha pek çok toplumsal ve 

psiko-sosyal işlevler de üstlenilmiş durumdadır. 170 Toplumsal Sorumluluk Kuramına 

göre de, basın haberleri doğru ve geniş kapsamlı vererek, düşünce ve yorumlann 

167 Aynı, s. 86-88. 
168 Güreli, "İletişim Olaylan İçinde ... ", a.g.e., s. 89. 
169 Murat Özgen, Kurumsal, Kuramsal ve Tarihsel Açıdan Gazetecinin Etik Kimliği, Tezler Dizisi, 

(İstanbul, Haziran 1998), s. 121, 
170 Tokgöz, a.g.e., s. 12. 
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alışverişini sağlayan bir görev üstlenmekte, çeşitli gruplann görüş ve düşüncelerini 

yansıtan, toplumun değerlerini açıklayan, toplumun her bir ferdine ulaşan bir araç 

olmaktadır.ı 71 

Bugün kitle iletişim araçlan gibi gazetelerde haber verirken topluma, güncel veya 

genel nitelikteki siyasal, ekonomik, toplumsal, sanatsal, bilimsel enformasyonu çeşitli 

olgular arasında ilişkiler kurarak sunmaktadır. Kimi zaman olumlu kimi zaman da 

eleştirel görüşlerle olay ve değerlerin toplumda yer edinmesine yardımcı olmaktadır. Bu 

işlevlerle birlikte; bilgi verme, değerleri aktarma, eğitim unsuroyla da 

ilişkilendirilmekte diğer bir ifadeyle haberin toplumsallaşmadaki rolü ortaya 

konulmaktadır. 172 

Haber vermenın diğer toplumsal işlevlerini ıse aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür: 

1) Toplumda kimi fikirlerio savunucusu olarak belirli yönde fikir değişikliği ve yeni 

tutum kazandırma, kimi zaman da siyasal karar alma yönünde ikna etmek. 

2) Toplumun ekonomik yapısı içerisinde, mal tanıtımı ile halkı ekonomi hakkında 

bilinçlendirmek. 

3) Halkı siyasal ve ekonomik açıdan bilgilendirirken aynı zamanda da ikna etmek. 

4) Psikolojik ve toplumsal değerleri içeren, eğlendirme, dinlendirme ve ilk defa 

sansasyonel habereilik ile yazılı basında görülen boş zamanlan değerlendirme 

işlevini yerine getirmek. Özellikle yazılı basında oldukça güçlü olan sansasyon 

habercilik, televizyon ve radyoda da yapısal özelliklerine göre değişim göstererek 

oldukça güçlenmektedir. 

5) Bireylerin üzerinde düşünmeleri açısından çeşitli sorunlan ele alarak gündem 

belirlemek ve önemli olaylar olmasa bile insanda bilgi birikimini 

gerçekleştirmektiL 173 

Her kitle iletişim aracı mensubunun olduğu gibi yazılı basında gazeteci veya 

muhabire de çeşitli görüşlerin aktancısı, duygu ve düşüncelerin tercümanı rolünü 

üstlenmektedir. Bugün giderek karmaşıklaşan toplumsal yapının yanısıra siyasi sistem 

de gelişmektedir. Bu kanşık siyasal sistemde haberin yeri ve amacı, bu sistemi daha 

anlaşılabilir hale getirirken halkı siyasal bilinçlenmeye götürebilmektedir. ı 74 Kamuoyu 

oluşturma görevini de yüklenmiş olan yazılı basın, toplumdaki mevcut görüşleri ayının 

171 Özgen, a.g.e., s. 123. 
172 Tokgöz, a.g.e., s. 12. 
173 Aynı, s. 13. 
174 Gökçc, a.g.e., s. 89. 
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yapmaksızın duyurabilir, değişik görüşlere yer verirse haber o ölçüde başarılı 

olmaktadır. Aksi halde basımn bir gruba hizmet ettiği düşünülerek, karşıt kamuoyu için 

başka kitle iletişim araçlan ya da gazete alternatifleri ortaya çıkacaktır. 

Bu çerçeveler içerisinde kitle iletişim araçlarından birisi olarak yazılı basımn bir 

diğer görevi olarak eleştiri-yorum ve kontrol gündeme gelmektedir. Bu özellikleri 

sayesinde dördüncü güç sıfatı kazanan basından da; toplumda yalmz söz sahibi olan 

kişilerin sözcüsü olması değil, aym zamanda eleştiren, yorumlayan ve denetleyen güç 

olması beklenmektedir. Yazılı basındaki eleştiri kavramı gazetelerin yazdıkları 

haberlerle söz sahibi güçlü kişileri eleştireniere de söz hakkı tanımayı ve aym zamanda 

gazetelerin, gazetecilerin eğer varsa ellerindeki haber ve sahip oldukları görüşleri açıkça 

belirtmeyi kapsamaktadır. 

Bu açıklamalardan sonra denilebilir ki gazetelerde yer alan haberlerin gerçekte yer 

alan ve özellikle metin içerisinde anlam kazanan birtakım göndermelere sahip · olması 

gerekmektedir. Gazeteci için önemli olan gazeteciliğin gerektirdiği şartlara ve olayla 

ilgili yorumlara bağlı önyargılar olmaktadır. Bu çerçevelerde yer almayan olayın haber 

olarak önemi çok fazla olmayacaktır. Her tür yorumda olduğu gibi haber olayı, en son 

haliyle ve kesin değil ancak belirli bir bakış açısı içinde aktarabilir. Bir olayın haber 

olarak yorumlanması sırasında gazetecilik dışındaki yaklaşımlar olaya daha çok veya az 

önem verebilir. ı?s 

Bir haberde metnin diğer bir özelliği de, metnin yazann zihnindeki amacından 

aynlabilmesidir. Bu olayın ilk yorumu bireye aitmiş gibi görünse de, asıl yorumlama 

toplumsal gelenekler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Kişinin yorumu bir başkası 

tarafından çürütülmeye çalışılabilir ya da onaylanabilir. Haberi yazan kişi yorumlama 

sürecinde olayın amacım dile getirerek olaya bir anlam yükleyebilir ancak tek başına 

çok ayncalıklı bir konuma sahip değildir. 176 

Eylemde bulunan kişi eylemle ilgili kendi yorumunu savunabilir ama, yorumlama 

sürecine katılan diğer kişilerden daha ayncalıklı değildir. Çünkü eylemin sonuçları ve 

başlangıçtaki eylemin ortaya çıkardığı sonraki toplumsal olaylar olayı gerçekleştirenin 

amacım aşabilir. Eylemin anlamı yorumlamrken hem eylemde bulunamn amaçlarımn 

hem de eylemin amaçlanmayan sonuçlarımn tamnması, yorum bilgisel ve etik konuların 

175 Belsey, a.g.e., s. 148. 
176 Aynı, s. 149. 
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bir yere kadar birbirinden ayrılmasını gerektirebilir. Bir yazar ancak kendi eyleminin 

planlanmış sonuçlanndan sorumlu tutulabilirken, yorumcu da bir eyleme keyfi olarak 

bir anlam yüklemeyecektir. Sonuç olarak eylemde bulunan kişiye doğrulanamayacak bir 

amaç yüklemek ya da bir eylemin amaçlanmamış sonuçlannı, eylemde bulunanın 

amacıyla kanştırmak da etik ve yorumbilgisel süreçte çok doğru olmayacaktır. ı77 

Gazeteciliğin nesnel olması, bir eylem şeklindeki olayın haber olarak 

aktarırnından önce değiştirilmeyecek şekilde yorumlanmasını gerektirmektedir. Bu 

nedenle gazetecilik nesnellik taşıyamaz. Gazetecilikle yorum-bilgisi ilişkisi şöyle ifade 

edilebilmektedir. "Haber aktanını bir toplumsal olayın anlamını saptar, her ne kadar bu 

anlam kesinleyici olmasa da. (Haber alq;anmı bir yorumlama sürecindeki bir basamaktır 

ve verilen özgül yorum gazetecilerin ve okuyuculann ufukları, gereğince 'yanlı'dır.) 

Haber yapılan eylemin icracılan, eylemin yorumlanmasında belli bir rol oynarlar ama 

yorumlan ayrıcalıklı değildir."ı78 Aktanlan olaylar başka metinler ve anlamlarla olan 

ilişkileri aracılığıyla anlam kazanmaktadır. Sonuç olarak, bir olayın potansiyel olarak 

anlamlandınldığı ve başkalanna aktanldığı ölçüde gazeteciliğe konu olabileceğini 

söylemek mümkündür. Gazeteciliği çok fazla sınırlamak mümkün görünmemektedir. 

Bir haberi gerçekleri çarpıttığı için eleştirrnek çok doğru olmayacaktır. Çünkü en iyi 

yorum bile gerçekliği çarpıtmak durumunda kalabilir. 

Kendi haber değerleriyle ufkunu oluşturan gazeteci gazetecilik yorumbilgisel 

sürecinde, metinlerden çok olaylara yönelmekle birlikte önyargı sorgulamasına da 

girmek durumundadır. Bu da gazetecinin ortadaki olayla ilgili önyargılannın potansiyel 

olarak olayın kendisi tarafindan sorgulanabilmesine neden olmaktadır. Burada metin ve 

toplum arası benzerlikle ilgili bir açıklama yapmak gerekirse; olay yalnızca toplumsal 

bütünün parçasıdır, metin ve toplumun bağlan belirgin değildir. Metnin yorumu 

dolaysızca elde olan belgeyle sınırlanamaz. Diğer metinlere de başvurulmasını 

gerektirmektedir. Diğer taraftan da farklı yorumlar farklı bütünlüklere başvuracaktır. Bu 

da yorumun çarpıtıldığını değil, zenginleştirildiğinin göstergesidir. Önemli noktalardan 

birisi de, olay bütünlükten ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın varolan yoruma karşı 

itirazlara yorumu yapanın açık olması gerekmektedir. 179 

177 Aym, s. 150. 
178 Aym, s. 151. 
179 Aym, s. 158. 
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BİREY VE KURUMLAR AÇlSINDAN ELEŞTİRİ VE YORUM HAKKININ 

KİŞİLİK HAKLARI BOYUTU 

1. KİŞİ AÇlSINDAN KİŞİLİK HAKLARI VE ÖZELLİKLERİ 

66 

Bu bölümde kişiler arasında eleştiri ve yorum hakkının kullanımı sırasında doğan 

ya da özgürlüğü ve kişilik hakları konularına girmeden önce hukuk alanında kısaca 

kişiyi ve hakianın tanımlamakta yarar görülmektedir. Daha sonra ise ifade 

özgürlüğünün kullanımı ile ortaya çıkan kişilik hakları ve bunlara saldın şekilleri 

üzerinde durolmaya çalışılacaktır. 

Hukuk, kişiler arasındaki ilişkileri, toplu haldeki yaşamı düzenlemektedir. Diğer 

bir ifadeyle kişiler olduğu için hukuk vardır. Hukuk kuralları toplumdaki malları 

paylaştınrken, bir takım hak ve yükümlülükler öngörerek toplumda bir düzen 

oluşturmaktadır. Hukukun öngördüğü bu hak ve yükümlülüklerin bir sahibinin olması 

gerekmektedir. Bunlar da kişiye yöneltilmiştir. Kişi haklardan yararlanan, hak sahibi 

olan varlık demektir. Herkes bu haklardan yararlandığı için, her insan hukuki açıdan bir 

kişi olarak değerlendirilmektedir. Hukuk, kişi olma ve haklara sahip olma özelliğini 

önce insana tanımaktadır. ı 80 

Kişi Olabilmenin Şartları 
1 

TamDoğum SağDoğum 

Şekil 5. Kişi Olabilmenin Şartları 

Kaynak: Bilge Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, (Birinci basım, Ankara: 
Turhan Kitapevi, Ekim 1995), s. 206. 

180 .. 
Oztan, a.g.e., s. 205. 
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Hak edinebilme ve borç yüklenebilme yeteneğine sahip varlık olarak her insanın 

M.K. 'un 8. Maddesinde de belirtildiği gibi "hak yeteneği vardır. Böylece bütün insanlar 

yasa sınırlan içinde haklara ve borçlara yetenekli olmada eşit" sayılmaktadır. 181 

1. 1. Kişi Açısından Gerçek ve Tüzel Kişilik 

Hukukçu olmayaniann dilinde "kişi" "insan" anlamına gelmekle birlikte, hukuk 

düzeninde her insan bir "kişi"dir. Ancak hukuk, insanlardan başka, demek ve şirketler 

gibi bazı kuruluş veya vakıf denilen mal topluluklanna da kişi gözüyle bakmaktadır. 

İnsanlara gerçek kişiler, diğerlerine de tüzel kişiler denmektedir. Dar anlamda kişi, hak 

ehliyetine sahip olan varlık anlamına da gelmektedir. Buna karşılık bizim hukukumuz, 

kişi kavramını geniş anlamıyla benimsemiştir. M.K. 'un 8. Maddesinde olduğu gibi kişi 

denilince sadece hak ehliyetine sahip olan kimse değil, M.K. 'un 23 ve 24. Maddelerinde 

belirtilen ve hukuki olarak korunan onur, saygınlık, özgürlük gibi değerlerden oluşan 

varlık anlaşılmaktadır. 182 

Kişiler Hukukuna İlişkin Temel İlkeler 

1 1 

r r 

Eşitlik t Hürriye Kişiliğin Korunması 

Şekil6. Kişiler Hukukuna İlişkin Temel İlkeler 

Kaynak: Öztan, a.g.e., s.204. 

1982 Anayasası'nın 12. Maddesi ile "Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 

devredilemez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir" ifadesi ile kişilik haklan 

anayasal güvenceye alınmıştır. 183 

Toplumsal yaşamda hangi varlıklann "kişi" sayılacağını, kimlerin hak 

edinebileceğini, insanlardan kimlerin hukuksal anlamda kişi sayılacağını hukuk 

181 Öngören, a.g.e., s. 15; Mesut Önen'den aktarrna, (Hukukun Temel Kavramlan, İstanbul 1985, s. 
203-204.) 

182 Selahattin Sulhi Tekinay, Medeni Hukukun Genel Esaslan ve Gerçek Kişiler Hukuku, (Altıncı 
basım, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1992), s. 201-202. 

183 Öngören, a.g.e., s. 15. 
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belirtmiştir. Yürürlükteki hukuk kurallarının, hak ehliyeti tanıdığı varlıklar "kişi"dir. Bu 

da her toplumun hukuk düzeninin sorunu olmaktadır. Ancak hukukun bu alandaki 

düzenlemesi her dönem aynı olmamış ve hak sahipliği, bazı dönemlerde dar bazı 

dönemlerde de geniş tutulmuştur. 184 

Haklan anayasal güvence altına alınan kişi kavramında hukukta insanı ve diğer 

varlıkları ayırt eden temel iki başlıkla karşılaşılmaktadır. Bunlardan biri gerçek kişiler 

diğeri de tüzel kişilerdir. 185 

Kişiler Hukukunun Kapsamı 

Gerçek Kişiler 

Şekil 7. Kişiler Hukukunun Kapsamı 

Kaynak: Öztan, a.g.e., s. 203. 

Gerçek Kişiler: Hak ehliyetini kazanmak için insan olmak hem yeterlidir hem de 

gereklidir, zira insan olmayan canlılar hak sahibi olamamaktadır. Hak ehliyetiyle ilgili 

olarak insanların eşitliğine ilişkin kural, hukuk tarihinin önemli olaylarından birisidir. 

Eski hukuk sistemlerinin kabul ettiği "kölelik" tarihe karışmış artık insanlar ırkı, dili, 

derisi, dini, cinsi, aklı, parası ne olursa olsun birtakım haklara sahip oldukları 

konusunda eşit sayılmaktadır. M.K. insanların hak ehliyeti konusunda eşit olduklarım 

açıklarken, Anayasa'nın 10. Maddesinde çok daha geniş çerçevede ele alınan eşitlik 

ilkesi Özel Hukuk diliyle ifade edilmiştir. Anayasa'mn bu hükmü gereği "herkes, dil, 

ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle ayrım 

gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." 186 

184 Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramlan, (Sekizinci basım, Ankara: 
Turhan Kitapevi Yayınları, Ocak 1993), s. 72. 

185 ö .. 15 ngoren, a.g.e., s. . 
186 Tekinay, a.g.e., s. 203. 
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KİŞİLER 

Gerçek Tüzel 

Şirketler 

Şekil 8. Kişiler 

Kaynak: Öztan, a.g.e., s. 207. 

Türk Hukukunda "gerçek kişiliğin" başlangıcı M.K. 27 ll' de belirtilmiştir. Buna 

göre, "şahsiyet çocuğun sağ olarak doğduğu anda başlamaktadır". Bu hükme göre 

kişiliğin başlaması tam doğum ve sağ doğum olmak üzere iki şartın gerçekleşmesine 

bağlıdır. Bizim hukukumuzda kişiliğin başlaması için çocuğun yaşama yeteneğine sahip 

olması gerekirken, insan kökünden gelme ve "sağ olarak tam doğum" koşullan yerine 

gelmişse insan biçiminde olma koşulu da aranmamaktadır. 187 

Kişiliğin sona ermesi yine M.K. m. 27'ye göre ölüm ve gaiplikle (kayıplık) 

mümkündür. Ölümle birlikte sona eren kişilik sonunda buna bağlı haklar ortadan 

kalkarak, diğer haklar mirasçılara geçer. Ölümle hak ehliyeti de sona erer ve toplumun 

parçası olmaktan çıkar. Bazı durumlarda da kişinin öldüğü kesin olarak bilinmemekle 

beraber, duyulan şüphe ve ortadaki durum, özellikle mal varlığı hakkı yönünden 

olumsuzluklar doğurmaktadır. Bu nedenle kişiliğin yargıç karanyla, gaiplik yoluyla 

187 Mustafa Dural, Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler, (Dördüncü basım, İstanbul: Filiz 
Kitapcvi, 1995), s. 13-14. 
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sona ermesi yöntemi tercih edilmektedir. Kişinin ölümü çok muhtemel görülürse onun 

kişiliği, yargıcın gaiplik kararıyla sona erdirilebilmektedir. ı 88 (M. K. 31/1) 

Hak ehliyetleri, şahsi durumlar ve şahsiyet(kişi) hakları olmak üzere kişiliği üç 

kategoride ele almak mümkündür. 

Daha önce de belirtildiği gibi kişi, hak ve borç yeteneğine sahip bir varlıktır ve bu 

da hak ehliyeti olarak adlandınlmaktadır. Hak ehliyeti tüm insanların sahip olduğu 

genel bir ehliyettir. Bu durum M.K. m. 8/1 de "her şahıs medeni haklardan istifade 

eder" deniterek belirtilmiştir. Ayrıca herkesin aynı kapsamda hak ehliyetine sahip 

olması eşitlik ilkesini de beraberinde getirmektedir. Ancak bu ilke yaş, cinsiyet, temyiz 

kudreti, şeref ve haysiyete aykınlık, yabancılık gibi unsurlada 

sınırlandınlabilmektedir. ı 89 

Fiil ehliyeti de kişiye ait ehliyetlerden olup "bir kişinin kendi fiili ile haklar 

kullanabilmesi ve mükellefiyet altına girebilmesidir. Fiil ehliyeti belli ölçüde hak 

ehliyetinin üzerine kurulmuştur. Diğer bir ifadeyle fiil ehliyetine sahip her şahıs hak 

ehliyetine de sahiptir. Ancak üç aylık bir çocuk hak ehliyetine sahipken, kendi fiiliyle 

bir oyuncak alma için satış anlaşması yapma ehliyetine sahip değildir. Kısaca hak 

ehliyetinde iradenin rolü yokken, fiil ehliyetinde önceliği şahsın iradesi almaktadır.ı90 

Unsurlardan en sonuncusu olarak kişi haklan ise kişi varlığının en temel 

unsurudur. İnsana insan olması nedeniyle ve onun korunması için tanınan haklar 

topluluğudur. Kişilik, kişinin kendisiyle birlikte kişi olduğu için sahip olduğu hak ve fiil 

ehliyetinin yanında, kişinin hayatı, sağlığı, bedeni bütünlüğü, şeref ve haysiyeti, itibarı, 

sırlan ve diğer değerleri üzerindeki hakların tamamıdır.ı91 

Kişinin sahip olduğu bütün, hukukun kapsamına alınmış ve "hak" adı 

verilmiştir. ı 92 Bu anlamıyla "hak" hukuk tarafindan tanınan ve korunan bir yetkidir. Bu 

kavramda; hukukun koruduğu bir çıkan anlatmak ve sahibine bu korumadan yararlanma 

yetkisi vermek gibi iki öğe bulunmaktadır. Hukuk bir düzeni, hak ise düzen tarafindan 

188 Bilge Öztan, Şahsın Hukuku Hakiki Şahıslar, (Altıncı basım, Ankara: Turhan Kitapevi, 1994), s. 
30; Dural, a.g.e., s. 20-27. 

189 Öztan, Medeni Hukukun ••• , a.g.e., s. 219-220. 
190 Öztan, Şahsın Hukuku ••• , a.g.e., s. 53-54. 
191 Öztan, Medeni Hukukun ••• , a.g.e., s. 256. 
192 "Mesut Önen, Hukukun Temel Kavramlan, (İstanbul: 1985), s. 203-204" (Öngören, a.g.e., s. 

16'daki alıntı). 
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korunan çıkan anlatmaktadır. Bu nedenle hukuk genel ve nesnel, hak ise bireysel ve 

özneldir. 193 

Tüzel Kişiler: Daha önce de bahsedildiği gibi toplumsal yaşamın getirdiği çeşitli 

gereksinmeler, bireyi aşan örgütlenmeleri zorunlu kılmıştır. Bu nedenle hukuk, sadece 

gerçek kişileri hak sahibi görmemiş, bunlann yanında "tüzel kişilik" dediğimiz, hukuk 

düzeninin yarattığı belli bir amaca dönük kimi topluluklan da kişilik olarak 

değerlendirmiştir. Toplumlann ihtiyaçlan sonucu ortaya çıkan tüzel kişiler, ortak amaca 

yöneltilmiş kişi topluluklan ya da belirli bir amaca yöneltilmiş mal topluluklandır. 

Tüzel kişilerin her ikisinde de kendilerini oluşturan tüzel kişilerden ayn, bağımsız 

kişilikleri vardır. Bu da kendilerine özgü hak ve yükümlülüklere sahip olmalan 

sonucunu getirmiştir. Belli bir amaca dönük varlıklar olarak tüzel kişiler, tüzel kişiliği 

meydana getiren ve bundan yararlanacak olanlann ortak çıkarianna dayalı bir 

örgütlenmedir. Amaca yönelik faaliyette bulunan tüzel kişilerin varlıklan, haklar, 

yükümlülük ve amaçlan arasındaki sıkı ilişki nedeniyle haklar amaçlarla 

sınırlandınlmıştır. 194 

Toplumda sosyal bir olgu olarak ortaya çıkan gerçek kişilerin hayat sürelerinin ve 

güçlerinin sınırlı olmasından doğan tüzel kişiler; tek tek bireylerden meydana 

gelmektedir. Böylece bir insan ömrüne sığmayacak amaçlan gerçekleştirmek, güçleri ve 

imkanlan birleştirip, sürekli olması gereken faaliyetleri devam ettirmek istenmektedir. 

Ancak bu topluluklar, ancak hukuk düzeninin kendilerini tanıması ve onlan kişi veya 

mallardan bağımsız bir varlık olarak kabul etmesi halinde tüzel kişilik kazanmaktadır. 

Hukuk düzeni tüzel kişiliği kabul ederek, tüzel kişinin de haklara ve borçlara sahip olma 

ehliyetini, hak ehliyetini (medepi haklardan yararlanma ehliyetini) tanımaktadır. Bu da 
1 

tüzel kişi olmanın hem şartı h~m de tüzel kişilik kazanmanın bir sonucudur. Gerçek 
1 

kişilerde olduğu gibi tüzel 1şilerde hak ehliyeti kişiliğin temelini oluşturmaktadır. 
Ancak hukuk düzeni, tüzel !Jişinin bağımsız bir hak unsuru olarak hukuk alanına 

1 

katılmasında, gerçek kişilerin bu alana katılmalanna göre kimi kısıtlamalar ve şartlar 

getirmektedir. Bu nedenle çeşi~li ülkelerde varolan hukuk düzenine ve egemen siyasi 

otoritenin tüzel kişilere olaıi yaklaşımına göre tüzel kişilerin bağımsız olarak 

1 

1 

193 Gözübüyük, a.g.e., s. 136; Öngö~en, a.g.e., s. 16. 
194 Gözübüyük, a.g.e., s. 77. i 

1 
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doğabilmesi için ızın sistemi, serbest kuruluş sistemi ve tescil sistemi gibi sistemler 

geliştirilmiştir195 . 

Tüzel Kişilerin 
Türleri 

1 1 

ı ı 
üzel Hukuk KamuHukuku 
Alanında Alanında 

1 
ı ı 

Kar Amacı Olmayan Kar Amacı Olan 

1 

ı 
Vakıflar 

Dernekler Şirketler 
(Tescil Sistemi) (Serbest Kuruluş) 

Kollektif Şirket 
_(İzin Sisternil +1 Şahıs Şirketleri }+ Adi Komandit Şirket 

(Tescil Sistemi) 
Uluslararası Beraberlik 

Anonim Şirket 
Yapılmasında Yarar Olan +1 Sermaye Şirketleri f--+ Demekler Limited Şirket 

(İzin+ Tescil Sistemi) · 

Şekil 9. Tüzel Kişilerin Türleri 

Kaynak: Öztan, Medeni Hukukun ... , a.g.e., s. 207-311 den alınıp düzenlenmiştir. 

Roma Hukukundan bu yana süren kamu hukuku-özel hukuk ayınınma paralel 

olarak, tüzel kişiler de başlıca iki gruba aynlmaktadır. 

Kamu hukuku tüzel kişileri: kamu gücüyle donatılmış kuruluşlardır. Örneğin, 

devlet bir tüzel kişidir. Bunlar da kamu idareleri ve kamu kurumları olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Kamu hizmeti görmek üzere kurulan kamu tüzel kişilerine kamu idareleri 

adı verilmiştir. Anayasa'nın 127. Maddesine göre mahalli idareler "il, belediye veya 

köy halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve 

karar organları yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafindan seçilerek oluşturulan 

195 Tcoman Akünal, Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler, (İkinci basım, İstanbul: Beta Basım 
Yayım Dağıtım Yayın no:500, Hukuk Dizisi: 217, Mart 1995), s. 20. 
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kamu tüzel kişileri" olarak nitelendirilmektedir. Kamu kurumlan ise, tüzel kişiliği olan 

üniversiteler, hastaneler, TRT gibi kuruluşlardır ve kamu hizmeti görmektedirler. 196 

Özel hukuk tüzel kişileri: Özel hukuk alamoda bir hukuki işlem ile kurulurlar. 

Bunlar kamu otoritesini temsil etmezler ve nasıl kurulacaklan kanun hükümleriyle 

belirlenmiştir. Özel hukuk tüzel kişileri amaçlan kar amacı olan ve kar amacı olmayan 

tüzel kişiler olarak da ikiye ayrılmaktadır. 197 

1 
Tüzel Kişiler 

1 
1 L 

ı ı 
1 

üzel Hukuk 
1 1 

KamuHukuku 
1 Tüzel Kişileri Tüzel Kişileri 

ı ı ı 

+ ... _ .. .. 
Kiir Amacı Olmayan Kar Amacı Olan Kamu Kurumlan Kamu İdareleri 
*Demek * Kollektif Şirk. *Devlet 
*Vakıf * Adi Komandit Şirk. * İl Özel İdareleri 

* Limited Şrk. * Belediyeler 
* Anonim Şrk. *Köyler 
* Kooperatif 

1 

Meslek Kuruluşlan Sosyal Güvenlik Kururnlaı 
* Barolar + * Sosyal Sigortalar Kurum 
* Türk Tabibler Birliği * Emekli Sandığı 

*Bağ- Kur 
,. 

Kültürel Kamu Kurumlan 
İktisadi Kamu Kurumlan *TRT 

* Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Kurumu 

Şekil 10. Tüzel Kişiler 
Kaynak: Öztan, Medeni Hukukun ... , a.g.e., s. 307. 

1.2. Kişi Açısından ifade Özgürlüğü 

Demokratik düzenlerde özgürlükler sistemi içinde 

açıklama özgürlüğü" almaktadır. Bugünün anayasal 

özgürlüklerinin sistemleştirilmesinin üzerinde önemle 

*PTT 
*THY 

en önemli yen "düşünce 

sistemleri kişi hak ve 

durmaktadır. Bir ülkenin 

demokratik nitelik ve ölçüsünün belirlenmesinde özgürlükler sisteminin önemi 

büyüktür. Bu sistem içinde ise düşünce özgürlüğü, tüm özgürlük türleri ile ilgili olup 

demokrasinin en önde gelen unsuru ve ölçüsü olarak ortaya çıkmaktadır. Sadece 

düşünce fonksiyonu, kişinin iç dünyası ile ilgili olmakla birlikte, kişinin düşünme 

196 Akünal, a.g.e., s. 7. 
197 öztan, Medeni Hukukun ••• , a.g.e., s. 308. 
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yetenek ve firsatının sınırlandınlması mümkün olmamaktadır. Düşünce özgürlüğü, 

temelde belirli bir düşüncenin açıklanarak bunun etrafinda toplanma hakkının 

kendisidir. Bu nedenle siyasal bilim açısından düşünce özgürlüğü, düşüncenin 

açıklanması hakkını da içerdiği gibi düşüncenin yaygınlaştınlması, etrafinda 

birleşilmesi hakkını ve düşüncenin açıklanıp, propagandasının yapılması imkanlannı da 

kapsamaktadır. Bundan dolayı kimi zaman düşünce özgürlüğünü belirlemek için "ifade 

özgürlüğü" terimi de kullanılabilmektedir. ı98 

Bu bakış açısıyla düşünce özgürlüğü, düşüncenin bireysel veya kitle iletişim 

araçlanyla toplantılarla, gösteri yürüyüşleri ve demokratik kitle örgütleriyle açıklanması 

firsatı verilirse gerçekleşebilir. Çoğulcu, uzlaşmacı siyasal sistemlerde düşüncenin 

açıklanmasında, kişilerin gerçekleri öğrenmesinde sınır kabul edilemez. Bu sırurlann 

ortadan kaldmiması da kişilerin sağlıklı, siyasal tercihlerde bulunarak demokrasiyi 

işletme çabalanna bağlı görünmektedir. 

Genelde düşünce açıklama özel de ise diğer araçlarla düşünce açıklama özgürlüğü 

çağımızda halkın bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkının gerçekleştirilmesini sağlayan 

bir değer olarak düşünülmektedir. Öğrenme hakkının varsayılabilmesi ise özgür, doğru, 

yaygın bilgi ve haber dolaşımını öven düşünceler etrafinda örgütlenebilme hakkını 

öngören siyasal yapının oluşturulmasına bağlı görünmektedir. ı 99 

Düşünce özgürlüğü, temel insan haklan içinde de stratejik bir konuma sahip 

durumdadır. Bu özgürlük, diğer pek çok demokratik hakkın, özgürlüğün, temel insan 

haklannın kullanılabilmesinde, işlevsel olabilmesinde başlangıç noktası oluşturduğu 

için de aynca önem taşımaktadır. Demokratik katılım, düşünce özgürlüğü olmadan 

mümkün olmamakta, düşünce yasak olunca eylem daha sert cezalandırılmaktadır. Oysa 

karmaşıklığın sık sık yaşandığı günümüzde, bilgi ve enformasyon çağında bile bilgi 

edinme ve haber alma hakkı; bir taraftan düşünme özgürlüğünü ve düşüncenin ifade ve 

yayılmasını gerektirirken, diğer taraftan da katılım gibi birçok öteki hakiann etkin 

kullanımında da öncelik taşımaktadır.200 

198 Çetin Özek, Türk Basın Hukuku, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınlan no: 2381, Hukuk 
Fakültesi No:538, 1978), s. 27. 

199 Çetin Özek, "Demokratikleşme Sancısı-Düşünmek Özgürlüğümüz Var mı?", ifade Özgürlüğü 
Hapiste, (Birinci basım, Ankara: Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye İnsan Haklan Vakfı 
Yayını, Ararlık, 1994), s. 8. 

200 Haluk Gerger, "Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü (Giriş)", ifade Özgürlüğü Hapiste, (Birinci basım, 
Ankara: Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye İnsan Haklan Vakfı Yayını, Aralık, 1994), s. 3. 
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Bu bağlamda insan haklan kavramıyla, hukuk ve devlet ilişkisine şöyle bir 

bakmak gerekirse; Türkiye geleneksel, kültürel, ideolojik ve genel toplumsal yapı 

olarak "yüce devlet" anlayışına sahip bir ülke durumundadır. Bir diğer ifadeyle insan 

haklannı, bireyi, toplumu ve şiddeti de aynı anda elinde bulunduran devlete karşı bir 

korumadan bahsetmek mümkündür. Ancak insan haklan devlet tarafindan koruma 

altına alınmakla birlikte, zaman zaman hem devlet hem de tek tek bireyler tarafindan bu 

haklar ihlal edilebilmektedir. Kimi zaman devletin haklan da ihlal edilmektedir. Ancak, 

insan haklan herhangi bir ihlal veya olasılık durumundan doğduğu için sürekli devlete 

ya da egemen güçlerin ihlaline karşı bir mücadele içindedir. Zaten ihlal olmasa bir olgu 

hak olarak ortaya çıkmayacak ve savunulmayacaktır. ıoı 

Şu halde insanoğlu hiçbir zaman düşünmekten alıkonulamamıştır. Ancak sadece 

düşünmek de yetmemektedir. Başkalanna aktanlmayan düşünceler, tek kişinin 

kafasında kapalı kalan düşünceler bir özgürlük yaratamamaktadır. Düşünce 

özgürlüğünün bir anlamının olabilmesi için düşüncelerin söz haline gelmesi, ifade 

özgürlüğü olarak devam etmesi gerekmektedir.202 

Düşünce açıklama özgürlüğü, toplumun sosyal ve ekonomik gelişimi ile yakın bir 

ilişki içindedir. Hiçbir grup veya görüş kendi inançlanm diğerlerine zorla kabul ettirme 

hakkına sahip olmamaktadır. Her görüş kendisinin tercih edilmesi ve tüm sistemin buna 

göre şekillendirilmesi için demokratik kurallar içinde hareket etme imkanına sahip 

bulunmaktadır. ifade özgürlüğünün ilişkili olduğu kavramlardan birisi de demokrasinin 

temellerinden olan eşitlik kuralıdır. Kişiler eşit olarak ve özgürce siyasal yaşama 

katılabilmekte ve etkinlik sağlayabilmektedirler. Eşitlik ilkesinin işlerliğinin en önemli 

garantisi de siyasal hayatın oluşturulmasında ve işleyişinde siyasal iktidariann tutumlan 

olmaktadır. Politik tutumun belirlenmesi ve eşitlik kuralımn işlenişi kişilerin siyasal 

iktidar üzerindeki etkinliğine bağlı olmaktadır. Düşünce açıklama özgürlüğünün eşitlik 

kuralı ile ilişkisi, demokratik düzenlerde belirli bir görüşün "resmi" olarak kabul 

edilmesi, düşünceyi açıklama tirsatından kişilerin eşit yararlanması ile ilgili olarak; 

toplanma, basın, örgütlenme gibi özgürlüklerden doğan haklann, düşüncenin türü ne 

201 Aynı, s. 5. 
202 Cevdet Perin, Tarih Boyunca Düşünce ve Basın Özgürlüğü, (İstanbul: Remzi Kitapevi, 1974), 

s.l7. 
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olursa olsun her kişinin kullanabileceği yapıda düzenlenmesi demokrasilerin gereği 

olarak ortaya çıkmaktadır. 203 

Bu açıdan bakıldığında, demokrasilerde en önemli sorun belki de iktidardaki 

otorite ile düşünceyi ifade etme özgürlüğü arasındaki dengeyi kurabilmektir. Bu denge 

ancak dile getirilen düşüncenin devlete karşı bir tehdit unsuru oluşturmadığını, buna 

karşın siyasi sistemin değişmesi için anayasaya uygun olmayan hareketlerin ve 

özgürlüklerin verdiği hakları kötüye kullanarak, hukuka ters düşüleceği bilinerek 

kurulmaktadır. Bu nedenle kişiler anayasaya uygun hareket ederken, bu sisteme uygun 

düşünce yapısı içinde olmak zorunda kalmamaktadır. 

1.3. Genel Olarak Kişilik Hakları ve Bunlara Saldırı Şekilleri 

Her bireyin kendi bedensel bütünlüğü üzerinde haklan vardır. Bu herkesin 

sağlığını ve hayatını her türlü haksız saldınlara karşı dokunulmazlığının sağlanmasını 

isteme hakkıdır. Diğer taraftan insanın isim, şeref, haysiyet, özgürlük, sır, inanç, 

özgürlüğü gibi manevi varlıkları üzerinde de hakları vardır. Herkes, başkaları tarafindan 

sırlarının açıklanmaması ve şeref-haysiyetinin zedelenmemesini isteme gibi yetkilere 

sahiptir. Genelde hukuk kuralının verdiği yetkiler olarak ifade edilebilen haklar, özel ve 

medeni hukukun özünü ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Özel hukuk alanında, 

mülkiyet, alacak, miras gibi haklardan söz edilirken, kamu hukuku alanında da dava 

hakkı, vatandaşlık hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi haklardan söz etmek 

mümkündür. 204 

Çeşitli açılardan ayrıma giden haklardan olan şahıs varlığı hakları ise şahıslar 

üzerindeki şahsa bağlı haklardan sayılmaktadır. Bu hak sahibinin hem kendi şahsı 

üzerinde hem de diğer şahıslar üzerindeki hakları söz konusudur. Şahsın kendisi 

üzerindeki en önemli hakkı, mutlak bir hak olan, şahsiyet hakkıdır. Şahsiyet hakkı 

kapsamında his, namus, şeref gibi haklar olduğu gibi insan vücudu üzerindeki haklar da 

yeralmaktadır. 205 

Hak sahibi, bu haklan herkese karşı yöneltebileceği gibi, kişisel değerlerine 

yapılan saldınların önlenmesinde de talep edebilir (M.K. m. 24). Kişilik haklannın 

203 Özek, Türk Basın ••. , a.g.e., s. 30. 
204 Zahit İmrc, Medeni Hukuka Giriş, Temel Kavramlar, Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri 

ve Hakiki Şahıslar Hukuku, (Üçüncü basım, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayın no:2718, Hukuk 
Fakültesi Yayın no:l60, 1980), s. 239. 

205 . .. • 
Imrc, a.g.e., s. 248; Oztan, Mcdcnı Hukukun ••• , a.g.c., s. 256. 
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başlıca özellikleri bunlann başkalarına devredilememesi, miras yoluyla geçmemesi ve 

bunlardan vazgeçilem~mesidir.(M.K. m. 23) Ayrıca kişilik haklarının bir diğer özelliği 

de, herkesin sahip olması nedeniyle "genel" olması ilkesidir.206 B.K. m. 49'da ise kişilik 

hakkı yerine şahsi menfaat ifadesi kullanılmıştır. Bu maddeye göre; "şahsi menfaatleri 

haleldar olan kimse hata durumunda zarar ve ziyan ve hatanın hususi ağırlığı 

gerektirdiği şekilde manevı zarar hamile nakdi bir meblağ itasını dava 

edebilir"denmektedir. M.K.'un 24. Maddesinde ve B.K.'nun 49. Maddesinde de şahsi 

menfaatler terimi İsviçre M.K. ve B.K. 'nun Fransızca "interest personnels" karşılığı 

olarak kullanılmıştır. Ancak ne "şahsi menfaatler" ne de "kişisel ilişkiler" terimleri 

uygun olmamaktadır. Çünkü şahsi menfaatten anlaşılan, bir kişinin kişisel varlıklarına 

duyduğu ilgidir. Oysa bir saldırı durumunda değişikliğe uğrayan, yok edilen kişinin bu 

varlıklara duyduğu ilgi değil kişisel varlığın kendisidir. Oysa kişilik hakianna saldında, 

saldırıya uğrayan ilişki değil, hak sahibine ait olan kişisel varlıktır. 207 

Kişilik hakkı pek çok şekilde tanımlanmıştır. Bu tanımlar çeşitlilik 

göstermektedir. 

"Kişilik hakkı; kişinin kişiliğine bağlı haklar, kişinin toplum içindeki saygınlığını 

ve kişiliğini serbestçe geliştirmesini temin eden varlıklann tümü üzerinde sahip 

olduklannın bütünüdür. "208 

"İnsana insan olması nedeniyle ve onun korunması ıçın tanınan haklar 

topluluğudur. "209 

"Her şahsın, esaslı niteliklerinden olan şahsis varlıklannda, hayatı, sağlığı, vücut 

bütünlüğü, manevi ve fikri değerleri, özgürlük, şeref ve şöhreti özel hayat çerçevesi 

üzerinde korunmasını gerektiren mutlak bir haktır."210 

"Bir şahsın kişi olma sıfatıyla sahip olduğu, kişiliğine bağlı haklandır."211 

"Kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbestçe geliştirmesini temin 

eden hakların tümü üzerindeki haklardır."212 

206 Ergun Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, (Dördüncü basım, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Ya)1n 
no:2792, İktisat Fakültesi Yayın no:473, 1981), s. 282. 

207 Ahmet Kılıçoğlu, Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldınlardan Hukuksal 
Sorumluluk, (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın no:466, 1982), s. 4. 

208 Öngören, a.g.e., s. 16. 
209 Öztan, Medeni Hukukun ... , a.g.e., s. 256. 
210 İmre, a.g.e., s. 445. 
211 Fikrct Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II, (İkinci basım, Ankara: S Yayınları, 1988), 

s. 388. 
212 Özek, Türk Basın ... , a.g.e., s. 229. 
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Kişilik hakkını çok genış anlamda tanımlamak gerekirse: "kişisel varlıklar 

üzerinde sözkonusu olan şahsa bağlı bir mutlak haktır. Yaşam, sağlık, özgürlükler, şeref 

ve haysiyet, özel yaşam, isim, resim, his yaşamı gibi kişisel varlıklar üzerindeki haklar 

kişilik hakkını ifade etmektedir."213 

1988 tarih ve 3444 Sayılı Kanunla değişiklik yapılmış olan 1926 tarih ve 743 

Sayılı M.K. 'un 24. Maddesinde hukuka aykırı olarak şahsiyet hakkına tecavüz edilen 

kişi hakimden, tecavüzde bulunanlara karşı korunma isteyebilmektedir.214 "Şahsiyet 

hakkı ihlal edilenin rızasına veya üstün nitelikte bir özel ya da kamu yaranna veya 

kanunun verdiği bir yetkiye dayanmayan her tecavüz hukuka aykırıdır" denilmiştir. 

Burada "şahsiyet hakkına tecavüz edilen kişi" ifadesi kullanılmış ancak bu haklara 

nelerin girdiği tek tek belirtilmemiştir. Kanun koyucu, kişisel varlıkların sayılannın ve 

bunlara saldırı şekillerinin zaman içinde, teknik gelişmelere paralel olarak ve günün 

ihtiyaçlarına göre değişebileceğini gözönünde tutarak kişisel varlıklan tek tek 

belirtmekten kaçınmıştır.215 

M.K. m. 24' de yargıca her olayda günün şartlarına göre kişisel varlıkları tespit 

etmeyi sağlayacak, açık bono veren bir hüküm getirilmiştir. Böylece yargıç kişisel 

varlıkların neler olduğunu tespit edecek, bunu yaparken de bu konuda öğreti ve 

mahkeme kararlanndaki görüşlerden yararlanacaktır. Buradan hareketle kişisel 

varlıklan ikiye ayırmak mümkündür. Kişinin insan olması nedeniyle bedensel 

bütünlüğe ilişkin sahip olduğu, vücut, yaşam, sıhhat ve ruhsal varlıklar üzerindeki hak, 

özgürlük, kişisel işgücü üzerindeki haklan "iç kişisel varlıklar" olarak 

sınıflandırmaktadır. Diğeri ise birlikte yaşamanın sonucu olarak doğan ve kişinin 

toplumdaki durumunu belirleyen isim, meslek ünvanı, şeref, haysiyet gibi varlıklar 

olarak ifade edilen "dış kişisel varlıklar"dır.Z 16 

Kılıçoğlu'na göre kişisel varlıklar üç ayrı bölümde değerlendirilmektedir. 

Bunlardan ilki kişinin duygu, zihin ve irade yaşamının dokunulmazlığının bulunduğu 

kişinin pisişik alanı, diğeri fizik olarak kişinin bedensel dokunulmazlığı üzerindeki 

213 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 4. 
214 Özck, Türk Basın .•• , a.g.e., s. 231. 
215 Fikrct İlkiz, "Kişilik Haldan Özel Yaşam, Gazetecilerin Korunması", İstanbul Barosu Dergisi, 

(istanbul: Mart 1999), Sayı no: I, Cilt no: 73), s. 45; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 5. 
216 Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, (Üçüncü basım, İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Yayın no: 2198, Hukuk Fakültesi Yayın no: 499, 1977), s. 106-107; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 6. 
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hakiann olduğu fiziksel alandır. Üçüncüsü ıse kişinin toplum içindeki durumunun 

korunmasına ilişkin varlıkların girdiği sosyal kişilik alanıdır.217 

Kişilik haklan ile ilgili olarak bu genel açıklamalar sonunda; bu hakkın kişiye, 

kişi olması nedeniyle tanınmış olmasının onu diğer haklardan farklı kıldığı sonucuna 

vanlmaktadır. 

Kişinin korunmasını isteyebileceği hukuki, manevi, ahlaki ve bedensel 

niteliklerine ilişkin menfaatlerine de kişilik hakları denmektedir. Bunlar mal varlığı 

haklarının dışında kalan, parayla ifadesi ve başkalarına devri mümkün olmayan 

haklardır.218 Bu tanım ve açıklamadan yola çıkarak kişilik haklarının özelliklerinin 

şunlar olduğunu söylemek mümkündür: 

• Manevi varlıklara ilişkindir. Ekonomik değerlerle doğrudan ilişkileri yoktur. Kişilik 

haklarının sınırları belli değildir. Bu sınır yapılan tecavüze göre değişir. Şahsiyet 

hakları para ile ölçülememekle birlikte şahsın beden bütünlüğüne yapılacak bir 

tecavüz şahsın tedavisini gerektirmişse, doğan zararlar para ile ölçülebilir. Aynı 

şekilde zarar, şahsın şeref ve haysiyetine yapılan bir tecavüz, manevi bir zarar da 

olabilir. 219 

• Mutlak hak kategorisinde yer almaktadır. İnsana insan olması nedeniyle tanınmıştır. 

Özel olarak kazanma sebeplerine gerek yoktur. 

• Kişiye sıkı sıkıya bağlıdır, miras yoluyla geçemez. 

• Kişilik haklan devredilemez, haczolunamaz, iflas masasına girmez. 

• Mutlak hak olması nedeniyle herkese karşı ileri sürülebilir.220 

Kişilik haklarının şahıs varlığı haklanndan olması, bunlara saldırı durumunda 

sadece manevi zararın doğacağı, maddi zararın meydana gelmeyeceği anlamına 

gelmektedir. M.K. m. 24 böyle bir durumda, manevi ve maddi tazminatın da 

istenebileceğini belirtmektedir. Bir kimsenin basın yoluyla ticari ve mesleki şeref ve 

haysiyetine saldırı halinde müşteri ve meslek kaybetme sonucu doğan maddi zararlar bu 

duruma örnek olabilmektedir. 221 

217 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 6. 
218 Tekinay, a.g.e., s. 249. 
219 öztan, Şahsın Hukuku ••• , a.g.e., s. 116. 
220 öztan, Medeni Hukukun ••• , a.g.e., s. 257. 
221 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 7. 
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Kamu hukuku alanında, ferdi özgürlüklerin ve temel hakların devlet otoritesi 

karşısında ezilmemesini sağlayan kurallar kabul edilmiştir. Demokratik rejimlerde 

insaniann özgürlükleri ye temel hakları; keyfi idare ve otoriter eğilimlerin saidıniarına 

karşı, koruma amaçlı anayasalar, kanunlar ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına 

alınmıştır. T.C.K. ve Anayasa'mızda da bu amaçlı hükümler bulunurken Türkiye 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 'nun 1 O Aralık 1948 tarihli "Evrensel İnsan Haklan 

Beyannamesi"ne de imza atmıştır.222 Böylece kamu hukukuyla korunmaya çalışılan 

insan haklarına paralel olarak özel hukukta da kişilik hakları teorisi geliştirilmiştir. Bu 

da ilk olarak İsviçre Medeni Hukuku'nda yer almıştır. Ancak özel hukuk alanındaki 

kişisel özgürlüklerin, devlet yönetimindeki keyfıliğe karşı değil, doğrudan diğer kişilere 

karşı korunması üzerinde durulmaktadır. Bu teorinin aslını da kişisel özgürlükler 

oluşturmaktadır. Çünkü Medeni Hukuk alanında korunan kişilere ait nitelikler, özgür ve 

insanca yaşamın da gerekleri olmaktadır. 223 Bu niteliklere karşı yapılan saldınlan ise 

genel olarak ve teknolojik gelişmeler yoluyla olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 

Genel Olarale Mal varlığı değil de kişisel varlık üzerindeki haklardan olan kişilik 

hakkı gerçek kişilerde doğumla, tüzel kişilerde kuruldukları anda başlamakta ve ölümle 

ya da tüzel kişiliğin bitmesiyle son bulmaktadır.224 Kişilik hakkının bu özelliği ile 

birlikte hukuk düzenince korunan kişisel değerlerin tümü de hakkın konusu içine 

girmektedir. M. K. 'un 23. ve 24. Maddeleri kişiliğin · korunmasına ilişkin genel 

hükümleri oluşturmaktadır. Çünkü, kişilik haklan kavramı içinde yer alan unsurlar bu 

hükümlerle belirtilmektedir. Ancak hakkın konusunu oluşturan değerlerin çeşitliliği ve 

zaman içinde yenilerinin de eklenebilecek olması, bunlann sınırlandınlmasını 

imkansızlaştırmaktadır. Teknik yaşamın gelişimi sonucu daha önce var olmayan yeni 

kişisel değerler doğabilmektedir. Bununla birlikte kişilik hakkının konusuna girdiği 

belirtilen değerler gözönünde tutulduğunda, kişisel değerleri maddi (bedensel) değerler, 

manevi ve mesleki-ekonomik değerler olarak üçe ayırmak mümkündür. 225 

Bu değerlerin bulunduğu kişilik haklannın ihlali M.K.'un 23. ve 24. Maddelerinde 

hukuksal işlem ve haksız fiille düzenlenmiştir. Kişilik haklannın haksız bir fiille ihlali 

maddi bir fiile dayanabiieceği gibi söz, yazı veya belge gibi maddi olmayan bir fiile de 

222 27.05.1949 tarihli Resmi Gazete. 
223 Tckinay, a.g.e., s. 249. 
224 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 7. 
225 Aydın Zevkliler, Kişiler Hukuku Gerçek Kişiler, (Ankara: Doruk Kitap Yayın Dağıtım, Olgaç 

Matbaası, 1981), s. 271. 
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dayanabilmektedir. Bu gibi ağır sözlü hakaret durumlannda da maddi kişisel varlık ihlal 

edilmiş olabilmektedir. Maddi fiile kişilik hakkının ihlali, öldürme gibi saldında 

bulunan kişinin fiili saldınsına dayanırken böyle bir saldında maddi kişisel varlıklar 

kadar maddi olmayan kişisel varlıklar da ihlal edilebilmektedir?26 

Maddi bedensel değerleri, yaşam, beden tümlüğü, sağlık; manevi değerleri, 

özgürlükler, onur ve saygınlık (şeref ve haysiyet, ad üzerindeki hak, resim üzerindeki 

hak, giz-sır alanı, mahremiyet çevresi), giz alanının belirlenmesi, gizli yaşam alanı, özel 

yaşam alanı, ortak yaşam alanı; mesleki ve ekonomik değerleri, ekonomik özgürlük ve 

varlık, mesleki onur ve saygınlık, meslek ve ticari gizler olarak ayırmak mümkündür.227 

Kişilik Haklannın Sınıflandınlması 

Hayat 

Sağlık 

Hareket Özgürlüğü 

·Özel Alan Şeref ve ismin 
Korunması 

Ekonomik Özgürlük 

Şekil ll. Kişilik Haklannın Sınıflandınlması 

Kaynak: Öztan, Medeni Hukukun ... , s. 258. 

Sosyal kişilik haklanndan olan ve basın yoluyla en çok ·ihlal edileni, şeref ve 

haysiyet hakkı ile özel hayat hakkıdır. Şeref ve haysiyet bir kişiye üyesi bulunduğu 

toplum tarafından zorunlu görülen ahlaki niteliklere sahip olduğu için verilen bir 

değerdir. 228 

226 Kıhçoğlu, a.g.e., s. 9. 
227 Zevkliler, a.g.e., s. 101. 
228 Eren, Borçlar Hukuku ... , a.g.e., s. 389. 



Sosyal Kişilik Alanı 

j 
_+ + + 

Özel Hayatın 
Şeref ve 

ismin 
Korunması 

Haysiyetin 
Korunması 

Korunması 

Şekil 12. Sosyal Kişilik Alanı 

Kaynak: Öztan, Medeni Hukukun .•• , s. 260. 
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+ 
Ekonomik 
Özgürlük 

Teknolojik Gelişmeler Yoluyla: Çağımızda özellikle toplumsal hayattaki ve 

teknoloji alanındaki gelişmeler, şeref-haysiyet ve özel yaşam alanını kapsayan kişilik 

hakianna farklı şekillerde saldın yollannın doğruasma neden olmuştur. Gerçekten de 

bugün güncel hayatın temel bir öğesi olarak düşünülen iletişim araçlannın çoğu ı 8. 

yy. 'ın başında henüz yoktu. ı 8. yy. sonlanna doğru elektriğe dayalı araştırmalar 

başlamış ve iletişim teknolojisindeki patlamalara yol açacak buluşlann ortaya çıkması 

sonucunu vermiştir.229 1867'de kalem yerini daktiloya bırakmıştır. Teknolojik 

gelişmelere yol açan bu buluşlar, ister toplumdaki ihtiyaçtan kaynaklansın isterse 

ekonomik ve toplumsal gelişme sonucu kimi ihtiyaçları yaratmak amacından 

kaynaklansın230, özel yaşamın korunması sorununu çağdaş hukukun en önemli 

konulanndan biri olarak karşımıza çıkarmaktadır.231 

Özellikle son yıllarda büyük şehirlere olan büyük göçler sonucu ortaya çıkan 

mesken sorunu insaniann yaşam alanlannı daraltarak, burun buruna yaşama 

zorunluluğu getirmiştir. Bunun sonucu olarak ise özel yaşam alanında serbestçe hareket 

etme özgürlüğüne kısıtlamalar gelmiştir. 

Sosyal alanda özel yaşama gelen bu olumsuz sınırlılıklann yanı sıra teknolojik 

alandaki gelişmeler de kişilerin özel yaşamına yeni saldırı yöntemleri getirmiştir. Küçük 

dinleme aletleri, ses ve görüntü cihazlan, teleobjektifler, kişilerin gizli yaşam alanına 

229 Aynı, s. 208. 
230 Önder Şenyapılı, Toplum ve İletişim, (Ankara: Turhan Kitapevi, Bilimsel Eserler Dizisi, No:8, 

ı 98 ı), s. 2 ı ı. 
231 Şahin, Yeni İletişim Ortamı ••• , a.g.e., s. 54. 
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girerek başkalanna yayılmasına firsat yaratmıştır. Sosyal ve teknik alandaki bu 

gelişmeler, kişiliğin daha etkin şekilde korunması gereğini ortaya koymuştur.232 

1984 adlı kitapta adı geçen Büyük Birader'in, kalp atışlannı izleyerek bireylerin 

ne yaptığını öğrenmesini sağlayan araçtan çok daha gelişmişleri bugün kişileri 

gözetlerneye devam etmektedir. Günümüzde fotoğraf makineleri hiç ışık olmayan yerde 

fotoğraf çekebilmekte, dinleme aletleri yüzlerce metre uzaklıktaki konuşmalan 

duyabilmekte, bu aletlerle elde edilen veriler telekomünikasyon ağlan ile uzaktaki 

insanlarla paylaşılabilmektedir. 233 

Sanayi devrimiyle birlikte, gerek girişimcilerin, gerekse sanayi yerleşimlerine 

yığılan halkın ihtiyaç duyduğu, kapsamlı bilgiyi sağlayabilen ilk aracın gazete olduğu 

görülmektedir. Gazetenin önemi, sanayi devrimiyle değişikliğe uğrayan, ekonomik 

toplumsal ve siyasal yapılann ihtiyaç duyduğu geniş düzeydeki bilgilenme ile daha da 

artmıştır. Ancak 19. yy.'a gelindiğinde bu toplumlarda bile okur-yazar sayısının azlığı 

gazetenin önemli bir iletişim aracı kimliğini kazanmasında zorluklar yaratmıştır. 

1950'lerdeki sorun da buradan hareketle yığınlann gazeteyi haber veren bir araç olarak 

görmeyerek, hayatın hoş, çekici bir öğesi olarak görmeye başlamalan olmuştur. Böylece 

başanyla pazarianan ilk tüketim malında, bol fotoğraf ve kısa haber ön plana çıkmıştır. 

Tüketime yönelik bir ekonomik düzende ise başan ön planda tutulmakta, başan ise 

"kar"la ölçülmektedir. Burada üzerinde durulması gereken, her tür tekniğin insanın 

çevresiyle uyum kurmak, yaşadığı çevreyle bütünleşebilmek için geliştirildiğidir. İnsan 

gücünü arttırmak, daha geniş bir alanı denetim altına alabilecek güç ve hıza ulaşmak 

için teknolojik gelişmelere önem verilmiştir. Kısaca gazete, radyo ve televizyon gibi 

kitle iletişim araçlan, yeni teknik, yürürlükteki ekonomik ve toplumsal yapılarla 

bütünleşmekte ve ekonomik ilişkilerle özdeşleşmektedir. 234 

Hukuk alanında kişilerin özgür ve insanca yaşamasını sağlayan, korunan kişilere 

ait niteliklerin eleştiri ve yorumla ihlali kurumsal olarak da mümkün olmaktadır. 

232 Kılıçoğlu, a.ç.e., s. I O-ll. 
233 Şahin, Yeni Iletişim Ortamı ••• , a.g.e., s. 53-54. 
234 Şenyapılı, a.g.e., s. 225-226. 
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1.4. Yazılı Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı 

Kişilik haklan kapsamında yer alan şeref ve haysiyete gelecek saldınlar üçüncü 

şahıslar tarafindan sözlü, yazılı ve resim yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Böyle bir 

durumda isim belirtilmemiş bile olsa, o kişinin kimliği kolaylıkla anlaşılabiliyorsa şeref 

ve haysiyete bir saldından söz etmek mümkündür. Bu hakkın ihlali ise daha çok kurum 

kimliği taşıyan basın yolu ile yapılmaktadır.235 Bu nedeni~ basımn en çok eleştiri aldığı 

konulann başında kişilik hakianna saldınlar gelmektedir. Çeşitli gazetelerde kimi 

zaman gözleri bantlı kimi zaman da olduğu gibi fotoğraflanyla ve çeşitli haberlerle yer 

alan, mağdur duruma düşürülen insanlar bulunmaktadır. Farklı gazetelerde yayınlanan 

aynı haberler dikkatlice incelendiğinde her birisinde farklı aynntılarla karşılaşmak 

mümkündür. İnsan haklan kuruluşlanmn da önemle üzerinde durduklan; henüz zanlı 

durumunda iken gazete ve televizyonda bu insaniann deşifre edilmeleri, ertesi gün de 

sanki iddia edilen suçlan işlemiş gibi mahkemeye sevk ederek hemen sonra 

salınıvermeleri ve o insaniann mağdur edilmeleridir. Bu durum önemli ve üst düzeydeki 

insaniann da başına gelebilmektedir. 236 

Kişilik hakianna saldın konusu bugün çoğu demokrasilerin ortak noktası 

durumuna gelmiştir. "Özgürlükçü demokrasilerde basının görevi; kamuyu ilgilendiren 

konularda topluma bilgi vermek, kamuya, tüm politik, ekonomik, bilimsel, edebi ve 

sanat olaylan hakkında yol göstermek, genel çıkarlar doğrultusunda kamuoyunun 

oluşmasını sağlamak, toplumu ilgilendiren herhangi bir olayın çözümü için fikir 

açıklamak, devlet yönetimi ve toplumdaki suiistimallerle ilgili toplumu aydınlatmaktır. 

Zamamnda, gerekli görülen aynntılan ile ve doğru olarak aktanlmasında kamu yaran 

olan haberlerin toplarup halka ulaştınlması, toplumun bir yargıya varması ve 

kamuoyunun serbestçe oluşmasım sağlayarak, kamu gücünü elinde bulunduraniann 

üzerinde, toplumun denetim aracı rolü üstlenmek T.C. Anayasası'mn 26. Maddesinde 

basının görevi olarak açıklanmıştır. Ancak bu görevlerin yerine getirilmesi için de 

basının özgür olması gerekmektedir ve yine Anayasa'da belirtilmiştir. 237 

Her demokraside basın özgürdür ve bu önemli bir değerdir. Ancak kişilerin özel 

hayatlan da tek başına önemli birer değerdir. Bu nedenle demokrasi yargısız infaza 

235 Öztan, Medeni Hukukun .•• , a.g.e., s. 262. 
236 Fehmi Koru, "Basın Kendini Sorguluyor", Paneller Dizisi-Medya ve Kişilik Haklan Konulu 

Panel, Türk Gazeteciler Cemiyeti Yaymlan:43, 10 Nisan 1995 Pazartesi- (İstanbul1996), s. 161. 
237 Dural, a.g.c., s. 127. 
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karşı temel haklar arasındaki dengeyi kurabilecek güce sahiptir. Eğer demokrasi insanın 

güvenli yaşayabilmesi ise, herkesin özel hayatı kendine aittir, kimse dokunamaz, 

suçsuzluk temel unsurdur, kimse saldıramaz. Bu değerleri korumak için varolan 

demokrasinin yanında eğer medya bu değerleri bozmaya çalışırsa, aynı zamanda 

demokrasiyi de zedelemiş olacaktır. Basın özgürlüğü adına medyanın özel hayata 

saidırma hakkı olmamalıdır. 238 

Bu nedenledir ki basın özgürlüğü sınırsız değildir. Anayasa'nın 28. Maddesinde 

belirtilen sınırlamalardan birisi de kişinin şeref ve haysiyetiyle ilgilidir. Anayasa 28/1 

de basın hürdür, sansür edilemez hükmü getirildİkten sonra ikinci fıkrasında, Devletin 

basın ve haber alma özgürlüğünü sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı belirtilmiştir. 

Basın özgürlüğünün sınınnın ne olduğu ise Anayasa 28/IV de Anayasa 26 ve 27'ye atıf 

yapılarak belirtilmiştir. Bu atıfta basın özgürlüğünün sınırlanndan birinin kişilik hakkı 

olarak kişinin şeref ve haysiyeti olduğu anlaşılmaktadır. Anayasa 26/II'ye göre basın " 

. . . başkalannın şöhret ve haklanmn özel ve aile hayatının veya kamunun öngördüğü 

meslek sırlannın korunması amaçlarıyla sınırlanmıştır."239 

Bugün sermayeyle birleşerek tekelleşen kitle iletişim araçlan, elde ettiği siyasal 

ve ekonomik güçle, bilgilenme sürecini olumsuz yönde etkileyerek, demokrasi ve insan 

haklan açısından tehlikeli ortamlar yaratmaktadır. Çetin Özek' e göre "Bilgilenme en 

üstün kişilik haklanndandır. Ancak basın; güç, reyting ve kazanç amacıyla kişilik 

hakianna saldırmakta, habereilik ve gazetecilik ahlak kurallan da göz ardı edilmektedir. 

Kışkırtıcı ajanlarla, gizli dinleme ve görüntüleme yöntemleriyle habere ulaşmak insan 

hakianna ve kişilik hakianna saldırıyı oluşturmaktadır. Haber vermek yerini haber 

yaratmak konumuna bırakmıştır."240 

Anayasa' da basın, iletişim özgürlüğü, kişilik haklan temel haklardandır ve her 

zaman da birbirleriyle çatışma halinde olmalan mümkündür. Görevi, toplumun 

menfaatini ilgilendiren konularda halkı bilgilendirerek kamuoyu oluşturmak olan basın 

ve diğer kitle iletişim araçlan bu görevi yerine getirirken, kamu yaranyla ilgili olaylan 

açıklamak, olaylar hakkında haber vermek, değerlendirme ve eleştiri yapmak 

238 Turgut Kazan, Basın Kendini Sorguluyor, Kişi Haktan, (İstanbul: Türk Gazeteciler Cemiyeti 
Yayın no: 43, Paneller Dizisi-Medya ve Kişilik Haklan-lO Nisan 1995 Pazartesi-1996), s. 171. 

239 Dural, a.g.e., s. 127. 
240 Çetin Özek, "Bireyin Kişilik Hakkı", Basın Kendini Sorguluyor, (İstanbul: Türk Gazeteciler 

Ccmiyeti Yayın no: 43, Paneller Dizisi-Medya ve Kişilik Haklan-lO Nisan 1995 Pazartesi-1996), s. 
61. 



86 

durumundadır. Ancak eleştiri ve yorum yapılırken kişinin kişilik değerlerine; şeref ve 

haysiyetine, özel hayatına, gizlilik alanına isim ve özel resmine, mesleki ve ticari 

itibanna müdahale edilmiş olabilir ve bu da kişinin maddi ve manevi zarara uğramasına 

yol açabilir. Bu zarara katlanacak olanlann; kişilik hakkına saldında bulunulan kişi mi 

yoksa görevi kamuyu aydınlatma ve oluşturma olan basın mı olacağı sorusuna basında 

sorumluluk sistemiyle cevap bulmak mümkün görünmektedir. 241 

Basın kamuyu aydınlatırken, kişinin şeref ve haysiyeti ile basın özgürlüğü karşı 

karşıya gelmektedir. Bu nedenle de basının, kişinin hakianna müdahalesinin hangi 

hallerde hukuka aykırı sayılmayacağının sınırlannın belirtilmesi gerekmektedir. 

Basın görevlerini yerine getirirken ya olay bildirmekte veya değer yargısında 

bulunmaktadır. Olay bildirmede durumun şeref ve haysiyete saldırı olarak 

nitelendirilmemesi için, basında açıklanan olayın gerçek olması gerekmektedir. Aksi 

halde hukuka aykırı bir müdahale yapılmış sayılır. Ancak olayın doğru olması da 

yapılan müdahalenin hukuka aykırılığını tek başına ortadan kaldırmamaktadır. Haberin 

ya da yazının uygun bir amaca, uygun bir araçla hizmet etmesi de gerekmektedir. Bu iki 

kavramın ilişkisi sadece haber vermeyi değil, eleştiriyi de ilgilendirmektedir. "Basının 

sorumluluğu haberi tümüyle doğru vermektir. Bu nedenle haberin bir kısmına ağırlık 

vererek diğer yönünü okurun gözünden kaçacak şekilde vermek, haberin doğruluk 

özelliğini zedelemektedir''. Haberin iyi niyetle, doğruluğuna inanarak verilmesi; yanlış 

haberin, şeref ve haysiyeti hukuka aykırı olarak zedelemesini önleyememektedir. Ancak 

böyle bir durumda "kusur" olmadığı için maddi manevi tazminat istenememektedir. 242 

Sorumluluğu, kusurun varlığına dayandıran "kusur sorumluluğu" sisteminde, basın 

yoluyla kişilik hakkının ihlalinden doğan zararı, basının tazmin edebilmesi için, basının 

hatalı olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle bir olayı açıklarken veya eleştirirken 

kişinin kişilik hakkı ihlal edilip, şeref ve haysiyeti saldırıyla zarara uğratıldıysa ve basın 

kusurlu değilse basın gerçekleşen zarardan sorumlu değildir. Sebep sorumluluğunda ise 

sorumluluğun olması için, zararın kusurlu bir davranış sonucu gerçekleşmiş olması 

zorunlu değildir. Basın yoluyla yayımlanan olay açıklama veya eleştiri ile gerçekleşen 

zarar arasında uygun bir neden sonuç ilişkisinin olması yeterlidir. Bugün sebep 

sorumluluğu sistemi, kitle iletişim araçlarının önlenemeyen etkisi karşısında güçsüz 

241 •• 
Ongören, a.g.e., s. 26-27. 

242 Dural, a.g.e., s. 128. 
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kalan kişiyi- korumayı gerektirdiği için daha çok benimsenmektedir.243 Daha önce de 

belirtildiği gibi, gerçekten de basın görevlerini yerine getirirken zorunlu olarak kişilik 

hakianna müdahale etmektedir. Bir kamu görevlisinin rüşvet aldığını iddia etmek 

zorunlu olarak o kişinin şeref ve haysiyetine müdahaleyi gündeme getirmektedir. 244 

Basın yoluyla şeref ve haysiyete müdahalenin ikinci türü ise eleştiridir. Hukuka 

aykın olmayan eleştirinin şeref ve haysiyete tecavüz etmemesi için; gereksiz yere onur 

kıncı olmaması, gerçekleştiği anda bilinen olaylara dayanması ve eleştirilen olayla 

birlikte üçüncü kişilerin değerlendirmelerinin de verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

kamuya açılan kişiler belirtilen bu ölçüler içerisinde eleştirildiklerinde, "kişilik 

haklanmız ihlal ediliyor" diye karşı koyamamaktadır. Bu sert eleştirileri; gerçekleri 

yansıtması ve haklı bir sebeple topluma iletmesi şartı olması halinde kabul etmek 

durumundadırlar. Yazının eleştiri sınırları içinde olup olmaması ise, orta seviyeli bir 

okurun anlayışına göre, tüm metin ölçü alınarak belirlenmektedir. Ancak eleştiri bu 

amaçtan uzaklaşır ve kişiye saldın için araç niteliği kazanırsa hukuka aykınlık gündeme 

gelmektedir. Eserle, o eseri yazan birbirinden aynlamayacağı için, eser eleştirilİrken 

eseri yazanın fikirleri ve kişiliği de eleştirinin içine girmektedir. Bu nedenle basın 

amaca uygun; uygun bir araçla hizmet ettiği, kamunun· veya üçüncü kişilerin çıkarını, 

şerefe müdahale etmeye oranla üstün tutmadıkça, şeref ·.ve haysiyete saldın 

iddialarından kurtulabilecektir. Verilen haberde veya eleştiride ne zaman üçüncü kişinin 

çıkan daha üstündür ve kişiliğe saldın vardır veya ne zaman yokturun ölçüsü yargıca 

göre M.K. 'un 1. Maddesinden yararlanarak belirlenmektedir. Bu değerlendirme, olayın 

tüm özellikleri göz önünde tutularak kişinin şeref ve haysiyetinin korunması ve üstün 

olduğu iddia edilen, çatışan çıkarlar karşılıklı ölçülerek yapılmaktadır. 245 

M.K. 'da kişilik haklan hukuki bir işlemle (m. 23), haksız bir fiille (m. 24) ya da 

borca aykınlık gibi üç yolla ihlal edilebilir denmektedir. 246
. Genel olarak sözleşmeye 

aykın bir davranıştan dolayı ya da haksız bir fiil nedeniyle ihlal edilebilen kişilik haklan 

basın açıklamasına ilişkin olarak da iki şekilde ihlal edilebilmektedir. Bunlardan birisi 

basın açıklamasına ilişkin sözleşmeye aykınlık nedeniyle ortaya çıkan ihlaldir. Bu 

durum bir kişinin basın yoluyla bir açıklamada bulunmak üzere sözleşmeyle 

243 .• 00 Ongoren, a.g.e., s. 26-27. 
244 Dural, a.g.e., s. 127. 
245 Aynı, s. 128-130. 
246 Tekinay, a.g.e., s. 251 



88 

yükümlülük altına gınnesıne rağmen, bu yükümlülüğünü yerıne getirmemesi halinde 

doğmaktadır. Diğeri ise basın yoluyla kişilik haklannın ihlalinin en çok görülen şekli, 

taraflar arasında bir sözleşme olmadığı halde yapılan açıklamayla kişilik hakianna 

saldırılmasıdır.247 Daha önce de belirtildiği gibi kişilik haklan ile ilgili kategoriler 

gözönüne alındığında basın yoluyla kişilik haklannın ihlalini; maddi manevi varlığın 

ihlali ile mesleki ve ekonomik değerler olmak üzere üç temel başlık altında incelemek 

mümkündür.248 

• Maddi varlığın ihlali 

• Manevi varlığın ihlali 

• Mesleki-ekonomik değerlerin ihlali 

1.4. 1. Maddi Değerlerin Basın Yoluyla ihlali 

Kişilik hakkını oluşturan maddi bedensel değerler, insanın sağlıklı ve eksiksiz 

bedensel varlığa sahip olmasını ve bunu sürdürmesini sağlayan yaşamı ve hareket 

özgürlüğüdür. 249 

Basın yoluyla maddi kişisel değerlerin ihlali; basında·· yer alan gerçek dışı bir 

haberin kişide şok etkisi yaratıp kalp krizi sonucu ölümüne veya bir basın açıklamasının 

tavsiyesi üzerine alınan bir ilacın, kişinin sağlığını bozmasına yol açması şeklinde 

olabilmektedir. Ancak bu durumlarda basın yoluyla açıklamada bulunan veya bu 

açıklama nedeniyle sorumlu duruma düşen kişilerin sorumluluğu yoluna gidilebilmesi 

için açıklamanın, meydana gelen zararın uygun sebebi olup olmadığına bakmak 

gerekmektedir. 250 

1.4.2. Manevi Değerlerin Basın Yoluyla ihlali 

Manevi değerler, maddi varlığı olmayan kişisel değerlerdir. Bunlar, kişinin dış 

yaşamla, toplumla olan ilişkilerinden kaynaklanan ve kişiye kişi olması nedeniyle 

tanınan, hukuk düzenince de korunan onur, saygınlık, giz çevresi, özgürlük, ad, resim 

gibi değerlerdir?51 Bu manevi değerleri hedef almış olan eylemler de kişilik hakkına 

247 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 35-36. 
248 Zevkliler, a.g.e., s. 271; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 36; Öztan, Medeni Hukukun ••• , a.g.e., s. 258. 
249 Zevkliler, a.g.e., s. 271. 
250 Kıhçoğlu, a.g.e., s. 37. 
251 Zevkliler, a.g.e., s. 278. 
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saldın niteliğindedir. Kitle iletişim araçlannın yayınlan yoluyla kişilere metodlu olarak 

manevi acı çektirmek, sürekli psikolojik baskı ve tehdit altında tutmak, ruhsal 

yapılannda sarsıntıya yol açmak kişilik haklannı zedeleyici nitelik taşımaktadı?52 . 

Özellikle de basın yoluyla kişisel varlıklann ihlali, daha çok maddi olmayan kişisel 

varlıklara saldın halinde gündeme gelmektedir. 253 

Özgürlükler, manevi kişisel değerlerin en önemlilerinden olarak başta 

Anayasa'nın 12, 19 ve devamı maddeleriyle güvence altına alınmıştır. T.C.K. 174. 

Maddeyle siyasal hakları kuBanma özgürlüğünü, 175-177. Maddelerinde din 

özgürlüğünü, 179, 181-186. Maddelerinde bedensel özgüilüğü, 188 ve 191. 

Maddelerinde korkusuz yaşama özgürlüğünü, 195 ve 196. Maddelerinde haberleşme 

özgürlüğünü, 198. Maddesinde giz alanına sahip olma özgürlüğünü, 201. Maddesinde 

çalışma özgürlüğünü güvence altına alıcı düzenlemeler getirmiştir. Bir kişinin hukuk 

düzeninin çizdiği sınırlar içinde, yaşamını özgür ve kusursuzca sürdürmesi, oturması, 

yer değiştirmesi, özgürce davranması, gezmesi, dilediği gibi düşünmesi, inanması, 

toplanması, düşünce ve görüşlerini açıklaması, ekonomik gelişmelerde bulunması gibi 

durumların hepsi özgürlüğün yansımasıdır. Kişilerin, varolan durumun tersine 

davranmaya zorlanması kişilik hakianna saldırı niteliği taşımaktadır. Kişinin dinsel, 

siyasal, düşünsel inançları, kanaat özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü de kişisel 

değerlerin içinde yer aldığından, kişinin belli bir dine üye olması ya da belirli bir dini 

kabul etmesi, belirli bir görüş ya da ideolojiyi benimsernesi yolundaki zorlamalar da 

kişilik hakkına saldın niteliği taşımaktadır (M.K. 23/II). Kişi bu zorlamalara kendi razı 

olsa bile bunlar geçerli değildir. Kişi aşın gitmeden ve hukuka, ahlaka aykın olmamak 

şartıyla özgürlüklerin kısıtlanmasına razı olabilir. 254 

Bugün düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü ve yazılı basının kullandığı basın 

ve yayın özgürlüğü aracılığıyla kişilerin özel ve aile hayatlarına, konut 

dokunulmazlığına, haberleşmenin gizliliğine, seyahat özgürlüklerine ve şahsiyet 

haklarına çeşitli müdahaleler yapılmakta ve çoğu zaman bunlar hukuka aykırı nitelikte 

oldukları için kişi ve toplum tarafından çok kolay kabullenilmemektedir. Kimi 

zamanda bunun tersine, toplumdaki aykın durumlan, suçlan ortaya koyan yazılı basın 

organlan ve çalışanlan kamuya hizmet ettikleri için, toplum tarafından sevilmekte ve 

252 .. 
Ongören, a.g.e., s. 65. 

253 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 37. 
254 Zcvklilcr, a.g.e., s. 278. 



90 

toplum için önemli kişiler haline gelmektedir. 255 Bahsedilen bu hak ve özgürlükler 

arasındaki dengenin iyi kurulması ve onlan herkesin tam olarak kullanabilmesinin 

sağlanması sorunu karşımıza çıkmaktadır. Bu dengelerin kurulmaması durumunda bir 

taraftan diğer tarafa devamlı ihlaller olacak ve böylece hak ve özgürlükler ancak tek 

taraflı olarak kullanılabilecektir. 

Daha önce de sıralanan manevi değerlerin basın yoluyla ihlali özel yaşama, şeref 

ve haysiyetin resimle kişilik haklannın ad üzerindeki hakiann olmak üzere birkaç başlık 

altında toplanmaktadır. 

1.4.2.1. Özel yaşamın ihlali 

Kamusal hayatı herkesle, aile hayatını ailesiyle paylaşan kişi, özel hayatına 

gıren faaliyetlerinin sadece kendisine ait olmasını isteme hakkına sahiptir. Bundan 

dolayı özel hayatının gizliliği ve korunması hakkı ile temel özgürlüklerden olan basın 

özgürlüğü birbirleriyle sınırlayıcı şekilde karşı karşıya gelmektedir. Özellikle de 

toplumda sosyal ve politik açıdan önemli kişiler, onların kişisel görüşleri, özel hayatlan 

kamuoyu tarafindan bilinmek istenir ve bazı durumlarda bunların bilinmesi ve 

paylaşılması zorunluluğu özel hayatın gizliliği ve korunması, hakiann basın karşısında 

sınıriandıniması sonucunu getirmektedir. Bunun yanısıra özel hayatın gizliliği ve 

korunması hakkının tamamen ihlale uğrarnaması için de kamuoyunun öğrenme hakkının 

sının mutlaka bulunmalıdır.256 

1982 Anayasası'nın ilgili maddelerinde "özel hayatın gizliliği ve korunması" 

başlığı altında kişinin "özel hayatının gizliliği", "konut dokunulmazlığı" ve "haberleşme 

özgürlüğü" düzenlenmiştir. Kişisel bir varlık olarak özel yaşamın dokunulmazlığının 

korunması sayesinde bu kişiler başkalarının takiplerinden ve bakışlarından uzak, 

isteğine uygun bir yaşam ve kişiliğini geliştirme alanına sahip olmuşlardır. I O Aralık 

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 12. Maddesi, 4 Kasım 1950 tarihli 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gibi uluslararası anlaşmalarda ve 

Anayasa'nın 20, 26. Maddeleri gibi koruyucu hükümlerde de bu hakka yer 

verilmi ştir. 257 

255 Ersen Şen, Devlet ve Kitle İletişim Araçlan Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, 
(İstanbul: Hukuk Yayınlan No:148, 1996), s. 28. 

256 Aym, s. 2. 
257 Sevil Aydın, Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Haklannın İhlali ve Hukuksal Korunma, 

(Ankara: Adil Yayınevi, Yayın no: 61, Hukuk Yayınlan Dizisi: 60, 1997), s. 109. 
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Özel hayatın içeriğinin kesin olarak belirlenmesi, zamana, mekana ve kişiye göre 

değiştiğinden dolayı bu ayının oldukça zordur. Bu nedenle özel hayat kavramı 

çalışmada kişisel ve ailevi hayatı içerecek şekilde ele alınmıştır. 

Özel hayat alanında dört çeşit çıkada karşılaşmak mümkündür. Bunlar, genış 

anlamda basın özgürlüğü, kişinin mahremiyetini, özel hayatının gizliliğini korumadaki 

çıkan, devletin genel yarar düşüncesiyle özel hayat alanına müdahalesi, karteller, 

sendikalar gibi gruplar tarafindan çıkarlarına ters hareket eden kişilerin özel hayatlarının 

ihlal edilmesidir. Kuzey Ülkeleri Hukukçuları Kongresi' nde özel hayata saygı; kişilerin 

haklarındaki zor duruma düşürücü, yanlış ve alışılmışın dışında açıklamalara karşı 

korunarak dilediği gibi yaşaması şeklinde tanımlanmıştır. Kişinin yaşamında beliren bir 

durumu, olayı, ilişkiyi, anı veya belgeyi, görüntü ve resmi başkalannın bilgilerinden 

uzak tutmak istemesi onun en doğal haklarından sayılmaktadır?58 

Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkının müdahaleye uğradığı en önemli alan; 

1982 Anayasası'nın 28. Maddesinde düzenlenen "basın özgürlüğü" ve dolayısıyla kitle 

iletişim araçları kapsamına giren gazetecinin "haber verme" hakkıdır. Çünkü başkası 

tarafindan bilinmesi istenmeyen ve gizli kalması amaçlanan konuları içine alan özel 

hayatın gizliliği ve korunması hakkı ile kamuoyunun merakı; · gerçekleri öğrenme hakkı 

(1982 Anayasası m. 28/III) ve bu amaçlara hizmet eden ve bu arada da para kazanmayı 

hedefleyen "basın özgürlüğü" ve "haber verme hakkı" karşı karşıya gelmektedir. 259 

Özel yaşamın "gazete haberleri yoluyla ihlali"; bu yaşam çerçevesi içine giren 

olayların öğrenilmesi, başkalanna aktarılması ve yaşamından söz edilen kişi hakkında 

bir değer yargısı içeren bilgilere haberlerde yer verilmesi şeklinde olmaktadır. 260 

Kişinin özel hayatına yapılacak müdahalede, kamuya malolmuş birisiyle, basit bir 

kişi arasında fark yoktur ve kural olarak bu durum kişilik haklarına müdahaledir. Ancak 

kamuya malolmuş kişilerde, özel alana giren bazı olayların açıklanması hukuka aykırı 

bir müdahale sayılmamaktayken, basit bir kişinin, rızası olmaksızın bu alana yapılacak 

her tür müdahale kural olarak hukuka aykın kabul edilmektedir. Bu özel hayata 

müdahalede hukuka aykırı durumlar; özel hayatın casuslarca araştırılması, gazetecilerin 

kişilerin hayatiarına müdahalesi, kişisel ilişkilerin açıklanması, özel konuşmalann 

gizlice dinlenmesi, gizli resim çekme gibi durumlar olmaktadır. Kişinin özel hayatına 

258 .. 
Ongören, a.g.e., s. 71-72. 

259 Şen, a.g.e., s. 18. 
260 Kıhçoğ1u, a.g.e., s. 83. 
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giren konulann sadece açıklanınası değil aynı zamanda bunlann hukuka aykın olarak 

öğrenilmesi de kişilik hakkı ihlalini yaratmaktadır. 261 

Daha önce de bahsedildiği gibi haber verme hakkı, gazeteciye gazete çıkarma 

özgürlüğünün tanınmış olmasından doğan subjektif bir hak olduğu kadar, kamuoyunun 

da toplumda olup biten olaylar hakkında bilgilenınesi konusunda kamusal nitelikli bir 

haber alma hakkını ifade etmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bir mesleğin 

icrası olduğundan dolayı haber verme hakkını kullananlar, bu hakkın uygulayıcılan 

olarak ifade edilen bir hukuka uygunluk sebebinin kapsamına girmektedirler. Haber 

verme hakkına ilişkin fiiller de gerek özel gerekse kamu hukuku açısından hukuka 

aykın kabul edilmemektedir. Ancak bu hak kamunun bilgilendirilmesi için dahi olsa, 

kanun koyucunun belirlediği sınırlar içinde kullanılmalıdır. Çünkü bu hak ve 

özgürlükler, haber verme hakkını kısıtlayıcı rol oynamaktadır. Bunun da nedeni, haber 

verme hakkını kullananlann, başkalanyla ilgili bilgileri öğrenip ister doğru ister yanlış 

olsun kamuya aktarmak istemelerine dayanmaktadır. Haberin güncel ve gerçek olması, 

açıklanmasında kamu yaran olması, kamunun ilgisini çekmesi ve haber verme hakkı 

sınırlannın aşılmaması, haberi verme hakkını doğurmaktadır. Bu şartlar gerçekleştiği 

takdirde, ifade ve basın özgürlüklerini kullandığım ileri süren kişinin haber verme 

hakkına dayanınasından söz edilebilir. Böylece de hukuka uygunluk sebebinin varlığı 

kabul edilebilir. Kusursuz haber vermeyle birlikte gündeme gelen eleştiri hakkının da 

bu sınırlar çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Bu iki hakkın ancak çizilen sınırlar 

içinde kullanılmasıyla, özellikle özel hayatın gizliliği ve korunmasında hukuka 

uygunluktan bahsedilebilecektiL Kimi zaman da önemli bir konunun veya kişinin 

açıklanması veya bir olayın daha iyi anlaşılabilmesi için, kişilerin özel hayatlanndaki 

bazı konulann kamuoyunun bilgisine sunulması gerekebilmekte ve bu da hukuka uygun 

sayılmaktadır. Ancak yine burada da haber verme hakkının sınırlan aşılmadan, habere 

konu olan kişiler hakkında gereksiz, hakaret içeren açıklamalar yapılmadan bu hak 

kullanılmalıdır. 262 

Daha önce de belirtildiği gibi özel hayatla ilgili açıklamalar, hukuka uygun elde 

edildiği sürece kamuoyuna aktanlmasında sakınca olmamakta, hukuka uygun 

sayılmaktadır. Habere konu olan kişinin kendi nzası, yapılan araştırmada konuyu bilen 

261 Dural, a.g.e., s. 133. 
262 Şen, a.g.e., s. 20-22. 
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kişilerle görüşme, habere konu olan kişiye bir yerlerde rastlama gibi uygun yolla 

öğrenilen, kamuyu ilgilendiren kişinin haber yapılması ayrı, kişinin özel ve aile hayatına 

girilmesi ayrı bir konu, kişinin özel hayatına yönelik yalan yanlış haber yapılması ise 

ayrı konulardır. Kişilerin başkalarıyla olan ilişkilerine göre özel yaşamlan; dar anlamda 

özel yaşam alanı, ortak yaşam alanı ve sır alanı olmak üzere üç alana ayrılmaktadır. 263 

Dar anlamda özel yaşamın ihlali; bu yaşam alanı da kişilik hakianna ilişkin 

korumadan yararlanmaktadır. Bu alana haksız müdahale, bu alandaki olaylardan bilgi 

edinme hukuka aykırıdır. 264 Dar anlamda özel yaşam alanında, kişilerin edindikleri 

bilgileri başkalarına aktarmalan hukuka aykırı değildir. Özel yaşam sahibi bu alanda 

paylaştığı kişilerin bilgileri gizli tutmayacağını bilir. Ancak bu tür olayların da basın 

yoluyla belirsiz kişiler topluluğuna (kamuoyu) açıklaması hukuka uygun 

olmamaktadır. 265 

Ortak yaşam alanının ihlali; bu alan kişinin toplumsal hayata katılımı sonucu, 

toplumun diğer üyeleriyle paylaştığı, yaşam alanıdır. Bu alanda oluşan olay ve ilişkileri 

toplumun diğer bireyleri de görerek, duyarak öğrendikleri için bu alanın öteki kişilerden 

gizli tutulması mümkün olmamaktadır. Ancak kişilerin ortak yaşam alanına ilişkin, 

asılsız söylentiler yaymak ya da kişiyi küçük düşürmek amacıyla, ortak yaşam alanına 

ilişkin bilgileri başkalarına aktarmak kişilik hakkına saldırı şekline dönüşmektedir.266 

Basın yoluyla kişinin ortak yaşam alanına ilişkin açıklamalar, çok geniş bir kitleye 

hitap etmektedir. Kişi günlük yaşamın bir zorunluluğu olarak ortak yaşama ilişkin 

olayların, içinde olduğu toplum tarafindan izlenınesini doğal karşılayabilir. Ancak 

kimseden bu alanla ilgili bilgilerinin geniş kitlelere aktanlmasına razı olması 

beklenememektedir. 267 Basın yoluyla özel yaşam alanının ihlali, şeref ve haysiyetten 

farklı olarak saf değer yargılanyla değil, bu alana giren bazı olayların başkalanna 

açıklanmasıyla diğer bir ifadeyle basın açıklamalanyla mümkündür. Özel yaşamı ihlal 

eden olay açıklama, şeref ve haysiyetin ihlalinde olduğu gibi gerçek veya gerçek dışı bir 

olaya ilişkin veya değiştiriterek yayımianmış olabilir. Gazetecilerin hiç yapılmamış bir 

röportajı yapılmış gibi yayımlamalan gerçek dışı açıklama kapsamına girmektedir. 

Ayrıca basın açıklamalarında özel yaşam alanının ihlali, şeref ve haysiyetin ihlalinde 

263 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 83. 
264 Aydın, a.g.e., s.l09. 
265 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 93. 
266 Zevkliler, a.g.e., s. 293. 
267 Aydın, a.g.e., s. 1 10. 
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yazıyla, resimle veya yazı ve resim birlikte kullanılmasına göre daha ağır bir saldın 

niteliği taşıyabilmektedir. Resimli açıklamalar daha inandıncı ve dikkat çekici olduğu 

için özel yaşam daha fazla koruma gerektirmektedir.268 

Kişilerin özel yaşamlan içine giren ve üçüncü unsur olan sır alanı ise şeref ve 

haysiyetin, resimle kişiliğin, mesleki değerlerin ihlali başlıklan altında ele alınacaktır. 

1.4.2.2. Şeref haysiyetin ihlali 

Kişinin şeref, haysiyet ve saygınlığı onun toplum içindeki bütün manevı 

değerlerinden oluşmaktadır. Bunlar kişinin ahlaki değerleridir. Kişinin şeref ve 

haysiyetinin ihlali; onun bütün manevi değerlerini zedeleyecek, kişiyi küçük düşürecek, 

yanlış tanıtacak, zor duruma sokacak, düşmanca bir ortam yaratacak davranışlarda 

bulunulması sonucu ortaya çıkmaktadır. 269 Şeref ve haysiyet, insanın insan olması 

sıfatıyla, doğuştan sahip olduğu temel değerlerden birisi olarak kişilik hakkına dahildir 

ve hukuk tarafindan da korunmaktadır. Bu değer Anayasa'da da (17/II) temel haklar 

arasında sayılmış ve kimseye işkence ve eziyet edilemeyeceği, insan haysiyetiyle 

bağdaşmayacak ceza verilerneyeceği şeklinde belirtilmiştir. 270 

Toplum kişileri sadece bir insan olarak doğuma ilişkin değerleriyle değil, aynı 

zamanda davranışlan ve yetenekleriyle de değerlendirmektedir. Toplumun kişiler 

hakkındaki önyargılan zihinsel, bedensel, mesleki ve ticari olabileceği gibi doğumda ve 

sonradan kazanılanlan ahlaka ilişkin de olabilmektedir. Böylece şeref ve haysiyet için 

bireyin, toplum tarafından objektif olarak değerlendirilerek elde ettiği manevi değerlerin 

bütünüdür denebilir. 

Tüzel kişiler de toplumsal yaşamda önemli yer tutan toplumsal yaşamın 

bireyleridir. Onların da şeref ve saygınlıklan vardır, aynı değerlere sahiptirler, 

dolayısıyla da hukuk düzeni tarafından korunmaktadırlar. 271 

Kişilerin şeref ve saygınlığı göreceli bir kavramdır. Bireyin içinde bulunduğu 

çevreye ve zamana göre değişebilmektedir. Bu nedenle hakim, şeref ve haysiyete bir 

saldın olup olmadığını ahlaki ölçülere ve o zamanda, o yerde geçerli olan inançlara göre 

268 K.ılıçoğlu, a.g.e., s. 98-99 
269 Özsunay, Gerçek Kişilerin .•• , a.g.e., s. 125. 
270 Dural, a.g.e., s. 124. 
271 Zcvkliler, a.g.e., s. 280. 
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belirleyebilmektedir. Bununla birlikte göreceli olmasına karşın her insan asgari ölçüde 

insanlık şerefine sahiptir ve bu korunmaktadır?72 

Kitle iletişim araçlarında, şeref ve haysiyete saldın niteliğindeki yazılı ve sözlü 

yayımlar; kişiler hakkında gerçek dışı fikirlere yol açacak açıklamalar yaparak, bilgi ve 

görüşleri kasıtlı olarak farklı yorum ve imalara yol açabilecek şekilde kelime, mimik ve 

el kol hareketleriyle aktararak, bir kişi hakkında gerçek dışı suçlama, iftira ve 

dedikodularda bulunmak ya da bir kişiye açıkça küfredip, hakaret etmek şeklinde 

karşımıza çıkabilmektedir. 273 

1961 Anayasası'nın 27. Maddesinde düzeltme ve cevap hakkı düzenlenmiş ve 

böylece kişilerin haysiyet ve şereflerine dakunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe 

aykırı yayınlar yapılması hallerinde bu hakkın herkes tarafindan kullanılabileceği 

öngörülmüştür. Bu hak, kişinin özel hayatına yönelik şeref ve haysiyet kıncı veya 

gerçeğe aykırı yapılan yayınlara karşı kullanılabileceğinden, kişinin özel hayat hakkına 

ilişkin önemli bir anayasal güvencenin 1961 Anayasa' sı ile düzenlenmiş olduğu 

söylenebilir. 274 

Basın yoluyla şeref ve haysiyetin ihlalinde ise kişiye, toplumun verdiği manevi 

değerlere saldınnın basılmış eserle olması gerekmektedir. Bu da olay açıklamalarla 

şeref ve haysiyetin ihlali ve değerlendirmeler yoluyla şeref ve haysiyetin ihlali olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Olay açıklaması yoluyla bu hakkın ihlalinde bir olayın basın 

yoluyla ilk defa açıklanması veya tekrarlanması söz konusudur. Olay gerçek, gerçek dışı 

bilinen veya gizli bir olay olabilir. Ancak gerçek dışı olay hukuka aykırı olduğu gibi, 

her gerçek olayın açıklanması da daima hukuka uygun olmamaktadır. Basın, şeref ve 

haysiyete saldıran bir olayı, kamu yararı olmadıkça açıklama hakkına sahip değildir. 

"Bilinen bazı gerçek olayların zamanla unutulması ve bu olaylar nedeniyle toplumsal 

değerlerini kaybeden kişinin yeniden toplumdaki itibarını kazanması mümkündür". Bu 

nedenle gerçekte bilinen olayların, güncelliğini kaybettikten sonra, açıklanmalarında 

kamu yararı yoktur ve bu tür açıklamalar hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanamamaktadır.275 

272 Dural, a.g.e., s. 125 
273 •• 

Ongören, a.g.e., s. 67. 
274 Şen, a.g.e., s. 87. 
275 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 74-75. 
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Şeref ve haysiyetin, değerlendirmenin yapıldığı basın açıklamalanyla ihlalinde; 

bazen sadece soyut subjektif bir değer yargısımn açıklanması bazen de olayla birlikte 

kanşık bir değer yargısının açıklanması söz konusudur. Basında şeref ve haysiyete en 

ağır saldınlar özellikle değer yargıianna dayanan açıklamalarla olmaktadır. Çünkü 

burada kişi hakkında olumsuz değerlendirmeler söz konusudur. Kişiye toplum 

tarafindan verilen değerleri inkar eden, kişiyi toplum önünde küçük düşüren; fahişe, piç, 

zina mahsulü çocuk, eşek, ayı, deve, aptal, kafasız, manyak gibi soyut ifadeler, bir olaya 

dayanmayan, şeref ve haysiyeti ihlal eden birtakım subjektif değer yargılandır. Kimi 

zaman bu ifadelerin olay açıklamasıyla birlikte kullanımında "başkalanyla düşüp kalkan 

kadın, bankalan delandıran adam, A'yı öldürrnekten samk gibi değer yargılan söz 

konusu olmaktadır. Bu tür açıklamalarda olumlu ifade kullanılsa bile, tam tersi bir 

anlamın sezdirilmeye çalışılması da şeref ve haysiyeti ihlal edici nitelik taşımaktadır.276 

Kişinin şeref ve haysiyetinin korunmasında "eleştiri" (değerlendirme) de önemli 

unsurlardandır. Bir eleştiri yansız ve objektif olduğu sürece ne kadar sert olursa olsun 

hukuka aykırı sayılmamakta ve kişilik hakianna saldın unsuru oluşturmamaktadır. 

Ancak eleştiride objektif sımdar aşıldığında, haksız yere kötüleme veya art niyetle 

küçümseme niteliği kazarursa hukuka aykın sayılabilmektedir. Buna göre Yargıtay 4. 

H. D.'nin 10.10.1958 tarihli, Esas No: 6740, Karar No: 612 Sayılı Karannda "sert bir 

tenkitte" şahsi çıkariann ihlale uğradığı kabul edilemeyeceğinden manevi tazminata 

karar verilerneyeceği belirtilmiştir. Eleştirilerde verilen örnekler üzerinde önemle 

durulmalı, kişinin ekonomik faaliyeti ile ilgili, onur, şeref ve ekonomik saygınlığımn 

gerçeğe uygun olmayan açıklamalarla zarar görmemesine çalışılmalıdır.277 

Basın açıklamaları yoluyla şeref ve haysiyetin ihlalinde kullamlan araçlar yazı ve 

resimler olmaktadır. Bu hakkın ihlali çoğunlukla yazı ile mümkünken, hem yazı hem de 

resim kullanılarak şeref ve haysiyetin ihlali saldırıyı daha da ağırlaştırmaktadır. Daha 

önce açıklanan özel yaşam ihlalinde olduğu gibi okuru inandırma ve dikkatini çekme 

gücü böyle bir haberde çok daha fazla olmaktadır. Şeref ve haysiyetin ihlalinin ağırlığı; 

açıklamada bulunan kişiye, açıklamanın şekli ve kullamlan ifadelere, okuyucu sayısına, 

saldınya uğrayan kişiye ve şeref-haysiyetin türüne göre değişebilmektedir. Yapılan 

basın açıklamasının yer aldığı basın orgamnın ciddiyeti veya yazıyı yazanın güvenilir 

276 Aynı, s. 76. 
277 Özsunay, Gerçek Kişilerin ••• , a.g.e., s. 132-133; Aydın, a.g.e., s. 115. 
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oluşu bu açıklamayı okuyanlar üzerinde daha etkili olacağı için, şeref ve haysiyetin 

ihlali de o kadar ağırlaşmaktadır. Şeref ve haysiyeti ihlal edici yazılann büyük 

puntolarla, ilk sayfada veya renkli verilişi de okurun ilgisini daha çok çekeceği için 

ihlalin ağırlığı bu yolla da artmaktadır. Açıklamalarda kullanılan acemi, yeteneksiz, geri 

zekalı gibi ifadeler de ihlalin ağırlığına etki etmektedir. Kesin ifadelerle yapılan 

açıklamalar, metnin gerçek dışı olabileceği ihtimaline yer veren esnek ifadelere göre, 

okuyucuya daha fazla inandırıcı geleceği için, şeref ve haysiyete daha ağır şekilde 

saldırıldığı sonucuna vanlacaktır. Bir basın açıklaması ne kadar geniş kitleye 

sesleniyorsa, habere konu olan kişinin şeref ve haysiyeti onca kişinin gözünde küçük 

düşürülmüş olmaktadır. Bu nedenle büyük tirajlara sahip gazetelerde şeref ve haysiyete 

yönelen saldırılar, sürekli olmayan diğer basılmış eserlerle yapılan saldınlara göre daha 

ağır sonuçlar getirmektedir. Açıklamanın konusu olan kişinin, okur tarafindan tanınıp 

tanınmaması da şeref ve haysiyetin ihlalindeki ağırlığı etkileyen faktörlerden birisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamuoyunda tanınan kişilerin sahip olduklan otoriteyi de 

sarstığından dolayı belli bir mevkiye sahip olan kişilere yönelik saldırılar, normal 

kişilere yönelik saldırılara göre daha ağır bir nitelik taşımaktadır. 278 

"Ahlaksal şeref ve haysiyete yönelen saidıniann toplumsal şeref ve haysiyete; 

genel şeref ve haysiyete yönelen saidıniann da özel şeref ve haysiyete oranla daha 

ağırdır''279 görüşünden yola çıkarak, şeref ve haysiyete yönelen saldmiann bu hakkın 

türlerine göre farklı ağırlıkta kabul edilmesi güçleşmektedir. Toplumsal şerefe yönelik 

bir saldırı, ahlaki şerefe yapılan saldırıdan, özel şerefe yapılan saldırı da genel şerefe 

yapılan saldından daha ağır olabilmektedir. 

Özel yaşamın basın yoluyla ihlalinde de şeref ve haysiyete saldırılardaki etkili 

unsurlar geçerliliğini korumaktadır. Bunlann dışında, bir özel yaşam olayının 

payiaşıldığı kişilerin sayısı ne kadar az ise, bu alana olacak saldın da o oranda 

ağırlaşmaktadır. Kişinin sır alanı hiç kimseyle veya çok az kişiyle paylaştığı alan olduğu 

için, bu alana yönelik saldınlar da dar anlamda özel veya ortak yaşam alanına yönelik 

saldınlardan daha ağır olmaktadır. Aynca özel yaşama yönelik resimli açıklamalar, 

yalnız yazının kullanıldığı açıklamalara göre daha ağır bir saldırı niteliği 

taşımaktadır. 280 

278 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 76. 
279 Aynı, s. 80-8 1. 
280 Aynı, s. 100. 
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1.4.2.3. Resimle kişilik haklarının ihlali 

Kişinin resmi, onun kişiliğini dış dünyaya yansıtan en önemli araçlardan 

birisidir. Bu nedenle hiç kimse başkasının resmini yapmaya ya da çekmeye yetkili 

değildir.28ı Kişilik hakkından doğan bu yetkiye dayanarak kişi resminin çekilmesini, 

yapılmasını, basılmasını, yayınianmasını ve dağıtılınasını yasaklayabilir. Kişinin izni 

olmadan görüntü alınması veya yayınlanması onur ve saygınlığa veya giz alanına saldın 

niteliğinde olabilmektedir. Saldın niteliğindeki bu davranışlara karşı kişi M.K. 'un 24. 

ve 24/a. Maddeleriyle korunmakta; ayrıca, B.K. 'nun 49. Maddesi de kişinin resim 

üzerindeki hakkına koruma getirmektedir.282 

Kişisel varlıklardan birisi olarak koruma kapsamına gıren resım, üzerinde 

belirginleştiği kart, tuval, kağıt, plastik gibi nesne değil, o nesne üzerinde belirginleşen 

kişinin ya da içinde bulunduğu ortamın dış görüntüsü üzerindeki hakkıdır. Bir 

parlamenterin parlamentodaki bir oturumda esnerken ya da uyuklarken resminin 

çekilmesi ve seçmenler önünde onu küçük düşürme amacıyla yayınlanması, onun onur 

ve saygınlığını zedeleyici nitelik taşımaktadır. Resim üzerindeki hak, kişinin izni 

olmayan durumlarda meydana gelebileceği gibi, kişinin izni olduğu halde, kişinin 

resınının suçlu-özürlü, komik, başka birinin adıyla yayınlanması gibi durumlarda da 

mümkündür. 283 Ancak bir kişi her zaman resminin çekilmesini ve yayınianmasını 

yasaklayamamaktadır. Bunun için resim çekme veya yayınlama eyleminin kişinin 

kişilik hakkını çiğneyİcİ nitelikte olması gerekmektedir. Toplumsal yaşamın bir sonucu 

olarak kişi, belirli oranda kişiliğine karşı yapılacak girişimiere göz yummak zorunda 

kalmaktadır. Toplumun olaylar hakkında bilgi sahibi olma hakkı ve buna karşın basının 

da toplumu olaylar hakkında aydınlatma görevi bulunmaktadır. Bu görevin sınırları 

aşılmadığı ve kişilerin özel yaşamlarına, gizlerine saldın niteliği taşımadığı sürece, kitle 

iletişim araçlarında resminin yayınianmasını kişi yasaklayamamaktadır. 284 

Topluma malolmuş kişilerin, tanınan devlet adamlarının, bilimadamlarının, 

resimlerinin yayımı FSEK. m. 86'da kamu yararı düşünülerek hukuka uygun olarak 

değerlendirilmiştir. Basın ve televizyonda m. 86/II.b'de kamu yararı düşüncesiyle 

toplumu olaylar hakkında aydınlatma ve haber verme görevine giren bazı olayların 

281 Dural, a.g.e., s. 135. 
282 Öngören, a.g.e., s. 68-69. 
283 Zevkliler, a.g.e., s. 287. 
284 Öngören, a.g.e., s. 70. 
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resimlerinin yayını hukuka uygun olarak değerlendirilmektedir. Haber verme ve 

kamuoyunu bilgilendirme görevinin sınırlan aşılmadığı ve kişilerin özel yaşamlanna 

saldın unsuru oluşturmadığı sürece, kitle iletişim araçlannda resmin yayınlanması kişi 

tarafindan yasaklanamamaktadır. Kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 

kişilerin resimlerinin yayınlanması kişilik hakianna saldın niteliği taşımamaktadır. 

Bilimsel amaçla kişinin resminin çekilmesinde, bilimin de çıkan olduğu durumlarda, 

kamu yararı sözkonusu olmaktadır. Dolayısıyla resmin yayınlanması da hukuka 

uygunluk nedeni olabilmektedir. 285 

1.4.2.4. Ad üzerinde kişilik haklarının ihlali 

İsınin korunması özel olarak M.K. 'un m. 25' de düzenlenmiştir. Bununla 

beraber ismin ihtilafa neden olmadığı durumlarda isme yapılan tecavüzlere karşı kişi 

M.K.'un 24. Maddesi ile de korunmaktadır.286 

İsim üzerindeki hak kişilik hakkının konusuna· giren manevi kişisel değerler içinde 

yer almaktadı?87 ve kişinin toplumsal ilişkilerinden kaynaklanan bir kişisel değer 

durumundadır. Yalnızca gerçek anlamdaki isim değil, kişiyi ve ailesini toplum içinde 

tanıtmaya yarayan ünvan, takma isim, simgeler, ün gibi değerler de kişilik hakkının 

koruması altındadır. Türk hukukunda insaniann taşımalan · zorunlu olan özadlan ve 

soyadlan vardır. Bunun dışındaki; göbek adı, lakap, ünvan gibi zorunlu olmayan adlar 

da kullanılabilmektedir. 288 

1.4.3. Mesleki ve Ticari Değerlerin Basın Yoluyla ihlali 

Kural olarak "mesleki ve ticari faaliyet" kişinin koruma altındaki "gizlilik 

alanı"na girmemektedir. Bu nedenle, bireyin ticari ve ekonomik alandaki durumu, 

başan veya başansızlığı ile ilgili gerçek bilgilerin verilmesi o kişinin, kredi isteyen 

işletmelerin faaliyetleri, borçları, üretim ve kapasiteleri gibi konularda bilgi edinmek 

istemeleri çok normal görünmektedir. 289 Ancak kişilerin bu faaliyetleriyle ilgili gizler de 

söz konusu olabilmektedir. Kişinin izni olmadan bu tür sırlan öğrenmek istemek, 

kişinin meslek ve ticaret hayatına ilişkin gizliliğin ihlali anlamına gelmektedir. Bir 

285 Aydın, a.g.e., s. 118-119. 
286 öztan, Medeni Hukukun .•• , a.g.e., s. 262. 
287 Zevkliler, a.g.e., s. 285. 
288 Öngören, a.g.e., s. 67-68. 
289 Özsunay, Gerçek Kişilerin ••• , a.g.c., s. 148. 
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bankanın kredi isteyen tüccar hakkında bilgi toplaması meslek hayatına olağan bir 

müdahaleyken, bankanın olumsuz çıkan araştırma sonuçlarını yetkili olmayan kişilere 

açıklaması veya başka amaçla kullanması kişilik hakkına saldın sonucunu 

getirmektedir. 290 

Belirli bir meslek veya sanata sahip kişinin mesleğinin gerektirdiği sınırlarda 

sahip olduğu onur ve o mesleği sürdürürken çevreye karşı kazandığı saygınlık ta onun 

kişisel değerleri içinde yer almaktadır. Kişinin mesleki onur ve saygınlığının 

çiğnenmesi, onun ekonomik yaşam içindeki varlığına da son verici bir unsur 

olabilmektedir. Bu nedenle, kişinin mesleki ve bilimsel kişiliği ve özellikleri ile ilgili 

gereksiz ve ağır eleştirilerle, onun hakkında yersiz suçlama ve söylenti yoluyla toplum 

içindeki saygınlığını sarsmak ve dolayısıyla ekonomik varlığına zarar vermek kişilik 

hakkına saldın niteliği taşımaktadır.291 

Sahip olduğu mesleğiyle toplum hayatına katılan kişinin özellikle serbest 

rekabetin hakim olduğu rejimlerde aynı meslekle uğraşan kişinin rekabetiyle 

karşılaşması oldukça doğaldır. Önemli olan, serbest rekabet kurallan dışına 

çıkıldığında, hukuka aykırı bir durumda kişinin nasıl korunacağıdır. İlk olarak 

düşünülen, serbest rekabeti düzenleyen hükümlerden yararlanarak koruma şeklidir. 

Ancak bu da yeterli olmamaktadır. Çünkü mesleki kişiliğin yok edilmesine yönelik 

saldınların mutlaka serbest rekabet alanı içinde olması zorunlu değildir. Mesleğe ve 

ticari hayata karşı yapılacak saldınlar, rekabet alanı dışında da olabilmekte diğer bir 

ifadeyle saldın doğrudan kişinin faaliyetine değil de kişiliğine yapılarak mesleki kişilik 

hedef alınabilmektedir. Bunun için yine kişiliği koruyan genel hükümler, M.K. m. 23-

24 ve B.K. m. 49 devreye girmektedir. Ancak ne zaman haksız rekabet vardır, ne zaman 

kişilik hakkının ihlali söz konusudur; bunun sınırlarını çizmek güçleşmiştir. Aynı olay 

bazen haksız rekabet bazen de kişilik hakkının ihlali olarak görülebilmektedir. Bir 

tüccann aynı işi yapan diğer tüccann malını kötülernesi haksız rekabet olarak ifade 

edilirken, bir gazetenin toplumu, belirli bir tüccann malına karşı boykota teşvik etmesi 

kişilik haklarına aykın kabul edilmektedir. 292 

"Mesleki faaliyetin bir diğer sonucu olarak da karşımıza eleştiri çıkmaktadır. 

Herkesin, ticari mal, bir fikir eseri veya herhangi bir ürün hakkında fikrini açıklama 

290 Dural, a.g.e., s. 139. 
291 Zevkliler, a.g.e., s. 300. 
292 Dural, a.g.e., s. 138-139. 
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özgürlüğü vardır. Ancak eleştiri sınırları içinde kaldığı ve mesleki varlığı yok etme 

amacı taşımadığı sürece ticari faaliyete ilişkin kişilik hakkına saldın gündeme 

gelmemektedir.293 Örneğin bir televizyon programında veya gazete haberinde gerçeğe 

aykırı olarak bir parlamenterin daha önce devlet ve devlet büyükleriyle, siyasi kişilikler 

hakkında eleştiri sınırını aşan konuşmalar yaptığını söylemek, bir kişinin iş yerinde 

ahlaksız kişileri çalıştırdığını ileri sürmek, bir kişinin mesleğini iyi şekilde yerine 

getiremeyecek kadar yeteneksiz olduğunu iddia etmek, o kişinin müşterilerinin 

azalmasına, yok olmasına neden olmak kişilik hakianna saldın niteliği 

taşıyabilmektedir.294 Bunun aksine iktisadi hayatta yapılacak müdahalelerde haksızlığı 

ortadan kaldıran bir durum da başkalannın üstün çıkannın bulunması dır. 295 Örneğin 

gazetede bir firmanın piyasaya sürdüğü bir besin maddesinde sağlığa aykın maddelerin 

bulunduğunu açıklama, eğer toplumun çıkarı söz konusuysa (M.K. 24/II) hukuka 

aykınlık yaratmamaktadır. Bu haber, iddia gerçekse ve kişiliğe saldın yoksa, kamuyu 

bilgilendirme görevinin bir sonucudur. 

Bunlann dışında basın yoluyla mesleki ve ticari gizlerin ihlali de söz konusu 

olabilmektedir. Bir gazete haberi için kişinin; iç işlerine ilişkin kayıt ve belgelerini, 

defterlerini, çalışmasına yönelik teknik bilgilerini, müşteriyle olan ilişki durumunu 

incelemek, görüntüsünü almak, bunlara ilişkin bilgi toplayarak başkalanna iletmek de 

kişilik haklarına saldın niteliği taşımaktadır. Kitle iletişim araçlannda özellikle özel 

hayatın gizliliğine karşı yapılan saidıniann ilk hali bunları öğrenme ve kaydetmedir. 

Kişinin gizli alanına girerek, gizlerini öğrenme, gizli çekim, gözleme ile kişinin gizli 

belgelerini okuma şeklinde gündeme gelmektedir. Öğrenilen bu gizlerin ses kayıt 

cihazlarıyla kaydedilmesi, görüntülerin kamerayla belgelenmesi halinde ise kişinin 

gizlilik alanına sürekli bir saldın söz konusu olmaktadır. Bu durumun toplumda 

yaratacağı korku ve güvensizlik ise toplumsal ilişkileri zedeleyerek kişinin maddi ve 

manevi varlığını geliştirme hakkını engelleyici bir ortam yaratacaktır.296 

293 Aydın, a.g.e., s. 123; Dural, a.g.e., s. 139. 
294 Öngören, a.g.e., s. 77. 
295 Dural, a.g.e., s. 139. 
296 .• 

Ongören, a.g.e., s. 79. 
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2. YAZILI BASINDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ VE HUKUKA 

AYKlRlLIK 

Daha önce de belirtildiği gibi M.K. 'un, kişiliğin korunmasına ilişkin 23 ve 24. 

Maddeleri genel çerçeve hükümleridir. Kişilik hakkının kapsamına giren unsurlar bu 

hükümlerde belirtilmemiştir. İnsan varlığını belirleyen değerlerin tek tek sayılmasının 

mümkün olmaması bu çerçeve hükümleriyle yetinilmesini ve kişi varlığı açısından 

zamanın ihtiyaçlarına göre yeni unsurların da dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.297 

Kişilik haklarının ihlali iki yolla gerçekleşebilmektedir. Kişilik haklan hukuksal 

bir işlemden dolayı ihlal edilebileceği gibi haksız bir fıille de ihlal edilebilmektedir. Bu 

nedenle M.K. 'un 23. Maddesi kişilik hakkının hukuksal bir işlemle ihlalini, 24. Maddesi 

ise haksız bir fıille ihlalini düzenlemektedir. Maddi bir fıille kişinin kişilik haklarına 

saldında bireyin maddi kişisel varlığı (beden, sıhhat gibi) ihlal edilirken şeref, haysiyet 

gibi maddi olmayan kişisel varlıklan da ihlal edilebilmektedir. Maddi olmayan bir fıille 

kişilik haklannın ihlali ise söz, yazı veya belgelerle kişisel varlıklara saidıniması 

şeklinde gerçekleşmektedir. Böyle bir saldırıda genellikle maddi olmayan kişisel 

varlıklar ihlal edilirken, bir kişinin uğradığı ağır sözlü bir hakaret sonucu hastalanması 

gibi durumlarda ise maddi olmayan bir saldın sonucu maddi kişisel varlıklar da ihlale 

uğrayabilmektedir. 298 

İşte bu açıklamalar doğrultusunda; insanların içinde yaşadıkları toplumsal ortamı 

düzenlemesi için kamu gücü tarafindan desteklenmesi gereken birtakım kurallann 

varlığına ihtiyaç doğmaktadır. Böylece toplumdaki ilişkilerin bir düzen içinde 

yürütülmesi için toplumsal düzen kurallan denilen din, görgü, ahlak ve hukuk kurallan 

geliştirilmiştir. Bu kuralların amacı, toplum içindeki bireylerin birbirlerine ve topluma, 

toplumun bireylere karşı tutumu ve davranışlarını düzenlemek, çıkar çatışmalan 

arasında bir denge sağlamaktır. Bunlar arasında da en etkili ve önemlisi olarak toplum 

içindeki tutum ve davranışlarımızı düzenleyen ve uyulması devlet zoru ile sağlanan 

hukuk kuralları karşımıza çıkmaktadır. Hukukun toplum düzenini. kurabilmesi için onun 

ihtiyaçlarını karşılaması, onun koşullarına uyması gerekmektedir. 299 

Hukukta kişilik hakkı denildiği zaman hukukun kişilere tanıdığı yetki 

anlaşılmaktadır. Bu bağlanınada hukuk nesnel anlamda kuralı, hak ise öznel anlamda 

297 Aydın, a.g.e., s. 81. 
298 Aym, s. 81-82; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 9. 
299 G·· .. b .. yük. 1 2 ozu u , a.g.e., s. - . 
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yetkiyi anlatmaktadır.300 Buradan hareketle kişilik haklarımn ihlalinde hukuka uygunluk 

ve aykınlık kavramianna şöyle bir bakmak yararlı olacaktır. 

2.1. Hukuka Aykırılık Kavramı 

Genel olarak hukuka aykınlık, hukuk düzenine ters düşen ve bu düzen tarafindan 

reddedilen bir davramş veya fiili ifade etmektedir. Bu da, hukuk düzeninin bir 

davramşla ilgili olumsuz değer yargısıdır. Olumsuz bir davramşta bulunan kişi, 

saldınya uğrayanın hukuksal varlığını korumak için varolan hukuk düzeninin yazılı 

veya yazılı olmayan emir yasaklarını ihlal etmektedir. Bu alanda hukuka aykırılık 

kavramı hukukun bir çok dallannda kullanılmaktadır?01 

B.K. 'nun 3444 Sayılı Kanunla değişik 49. Maddesinde, kişisel varlığa "hukuka 

aykın yapılan saldın sonucu manevi zarara uğrayan kişi, manevi giderim adıyla bir 

miktar paranın ödenmesi için istemde bulunabilir" denilmiştir. 302 B .K.' nun 41. 

Maddesinde bulunan hükümde, "haksız bir surette" ifadesi ile belirtilmek istenen bir 

haksız fiil öğesidir. Hukuk düzeninin bir emrini ihlal eden bir fiil, hukuka aykırı 

olmaktadır. 303 

Hukuka aykırılığın belirtilen genel anlamı dışında tazminat hukuku alamnda da 

kendine özgü bir anlamı bulunmaktadır. Bu anlamda hukuka aykırılığın bir tanırnma ve 

kişiliğin korunmasıyla ilgili M.K. m. 24'de ne de haksız fiille ilgili B.K. m. 4l'de 

rastlanmaktadır. Hukuka aykınlıkta öğreti ve mahkeme kararlarında iki teoriye 

rastlanmaktadır. 304 

Hukuka aykırılığı açıklayan subjektif teoride "haksız" teriminden hareket 

edilmektedir. Bu teoriye göre, başkalanna zarar veren kimsenin bu konuda subjektif bir 

hakkı olmadıkça fiil hukuka aykırı sayılmaktadır. Diğer bir ifadeyle haksız yere işlenen 

fiil, hukuka aykındır. Bir fiilin hukuka aykırı sayılabilmesi için yetkinin verilmemiş 

olması gerekmektedir. Kişinin böyle bir yetkiye ve özgürlüğe sahip olmaması veya 

bunlara sahip olsa bile sınırlarını aşması hukuka aykırı davramş olarak 

300 Aym, s. 4. 
301 Aydın, a.g.e., s. 83-84. 
302 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu ve Terim ve Sözcükler 

Kılavuzu, 2. Cilt, (Dördüncü basım, İstanbul: Rünkar Ofsct, 1988), s. 596. 
303 Aym, s. 592. 
304 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 41. 



104 

değerlendirilecektir. Kişinin bu durumdan doğan zarardan sorumlu olmaması için hukuk 

düzeninin kendisine bu fiili işlemesi için yetki verdiğini ispat etmesi gerekmektedir.305 

Objektif teoriye göre ise hukuka aykırı fıil, yetkisiz olarak işlenen fıil değil, 

hukukça korunan değerleri ihlal ederek bir hukuk kuralını çiğneyen fiildir. B.K. _m. 41 

yasaklan ve yasak olmayanlan kesin belirlememiş sadece hukuk kurallanna gönderme 

yapmıştır. Zarar verme tek başına fiili hukuka aykırı hale getirmemektedir. Fiilin 

hukuka aykırı olması için zarar görenin hukuk alanında müdahale edilmiş olması 

gerekir. Bu teoride de hukuka aykırılığın belirlenmesinde zarar verenden değil zarar 

görenden hareket edilmektedir.306 

Hukuka aykırılık hukuk düzenini oluşturan normlar açısından; bir davranış 

normunun çiğnenmesi, normun koruduğu yararlar açısından yarara zarar verme veya bir 

yararı tehlikeye atma, normun yüklediği görevler açısından ödeve aykırı olmaktadır. 

B.K. m. 41 'in görevi kişilerin uğradığı zararların tazmin edilmesini sağlamaktır. Bu 

nedenle hukuka aykınlık, doğrudan zararlı bir sonucu . yasaklayan veya bu sonucu 

önlemek için belirli davranışları yasaklayan hukuk normlandır?07 Kimi yazarlar 

subjektif teoriyle, hukuka aykınlığı haklar ve hukuken korunan yararlar açısından ele 

alan objektif teorinin aynı şeyin değişik ifadesi olduğundan hareketle norm teorisine 

katılmaktadırlar. Bir şahsın hukuken korunan yararı olarak açıklanan her subjektif hak, 

bir objektif hukuk kuralıyla korunmaktadır. Diğer bir ifadeyle her subjektif hak bir 

objektif hukuk kuralına dayanmakta ve içeriği ona göre belirlenmektedir. Bu nedenle 

hukuk normuyla her çatışma aynı zamanda bir subjektif hakkı ihlal etmekte veya bunun 

tersi de söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle bir hukuk normuyla çatışan ve 

dolayısıyla bir başkasının subjektif hakkını ihlal eden her davranış hukuka aykırı 

olmaktadır. Sonuçta hukuka aykırılık teorilerinin aynı şeyin değişik ifadesi olduğu 

ortaya konmaktadır. 308 

Norm teorisine göre hukuka aykınlıkla, bir fiilin kişilerin mal varlıklarını ve 

kişilerin doğrudan koruyan yazılı ve yazılı olmayan bir hukuk kuralını ihlal etmesi 

gerekmektedir. M.K.'un 24. Maddesi kişilik haklarına yönelen saldınların B.K. m. 41 'e 

göre hukuka aykırı olduğunu şahıs haklan bakımından hükme bağlamıştır. Kişilik 

305 Aydın, a.g.e., s. 84.; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 42-43. 
306 Aydın, a.g.e., s. 84. 
307 Aynı, s. 86. 
308 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 50. 
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hakianna yönelen saidıniann hukuka aykınlığının mutlaka bir madde içinde 

aranmaması gerektiğini, böyle bir saldınnın hukuka aykınlığının yazılı ve yazılı 

olmayan bütün hukuk kurallan göz önünde tutularak ·tayin edilebileceğini 

belirtmektedir. 309 

N o rm teorisine göre B .K. m. 4 1 'in 1. fikrası anlamında hukuka ay kınlık kişilerin 

mal ve şahıs varlıklarını doğrudan koruyan, emredici hareket tarzının ihlalidir. Bu tanım 

sonucunda hukuka aykınlıktan söz edebilmek için ihlal edilen normun bir davranış 

normu olması, ihlal edilen davranış normunun emredici olması, davranış normunun 

kişilerin mal ve şahıs varlıklannı koruması, ihlal edilen davranış normunun kimi 

yazariara göre mal ve şahıs varlıklannı doğrudan doğruya koruması gerekmektedir.310 

2.1.1. Yazılı Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlalinde Uygulanacak 

Normlar 

Daha önce de belirtildiği gibi, kişilik hakianna saldın niteliğindeki fiiller, 

hukuka uygunluk nedeni olmadıkça "haksız" olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir 

hukuka uygunluk nedeni, fiilin "haksız" niteliğini yok edebilmektedir. 

Basın yoluyla düşündüğünü açıklama hakkının da anayasal olarak değer taşıdığı, 

haber verme ve kamuoyu oluşturmanın demokratik sistemlerde önemli olduğu, bu 

nedenle de basının fonksiyonlannın yerine getirilmesinin bir "hak" ve "hukuka 

uygunluk nedeni" oluşturduğu özel hukuk alanında da kabul edilmektedir. Bu nedenle 

yargıtay kararlannda bile, "kişilik hakkının korunması" amacının yerine göre, kamu 

görevi olan haber verme hakkından önce geleceği belirtilmiştir. Kişilik haklarının 

korunması ve düşüncenin basınla açıklanması hakkı açısından ceza hukukundaki; haber 

verme, inceleme, yorumlama, eleştirme, yaratma gibi hakların aynıları özel hukukta da 

geçerlidir. Önemli olan bu hakların sınırlan içinde kalmış olmasıdır. Sınırların aşılması 

durumunda ceza hukukundan farklı olarak özel hukuk alanında sorumluluklar 

doğabilmektedir. 3 ıı 

Haber verme hakkı, gazetecinin sadece gazete çıkarma özgürlüğünün tanınmış 

olmasından doğan subjektif bir hakkı olduğu kadar, kamuoyunun da toplumda olan 

faaliyetler hakkında bilgi edinmek ve değerlendirmek için kamusal nitelikte bir haber 

309 Aydın, a.g.e., s. 86.; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 52-53. 
310 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 52-53. 
311 Özck, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 235-236. 
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alma hakkını ifade etmektedir. Böylece bu hak kamuoyunu bilgilendirmek için bir 

mesleğin icrası kabul edildiğinden, haber verme hakkını kullananlar, "hakkın icrası" 

veya "hakkın kullanılması" olarak ifade edilen bir hukuka uygunluk nedeninin 

kapsamına girmektedir ve haber verme hakkına ilişkin fiiller, gerek özel hukuk gerekse 

kamu hukuku açısından hukuka aykın kabul edilmemektedirler.312 

Daha önce de açıklandığı gibi, hukuka aykınlık kişilerin şahıs ve mal varlıklannı 

doğrudan doğruya koruyan, emredici hukuk kurallarının ihlalidir. Basındaki haberlerde 

kişilik haklannın ihlalinde kişilerin şahıs varlıklarını koruyan kurallann ihlali söz 

konusudur. Bu kurallar yazılı hukuk normları olabileceği gibi yazılı olmayan hukuk 

normlan da olabilmektedir.313 

Yazılı Hukuk Normları: Burada basın yoluyla kişilik haklannın ihlali açısından 

geniş bir uygulama alanına sahip olan bazı yazılı özel hukuk normlannı açıklamaya 

çalışacağız. 1988 tarih ve 3444 Sayılı Kanunla M.K. 24. Maddesinde yapılan 

değişiklikle, önce şahsiyetin tecavüze karşı korunmasına ilişkin ilke belirtilmiştir; 

"Hukuka aykırı olarak şahsiyet hakkına tecavüz edilen kişi, hakimden tecavüzde 

bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Şahsiyet hakkı ihlal edilenin rızasına veya 

üstün nitelikte bir özel ya da kamu yararının, kanunun verdiği bir yetkiye dayanmayan 

her tecavüz hukuka aykırıdır."314 

Bu madde kişiliğin her tür saldınlara karşı korunmasını sağlayan genel bir hüküm 

niteliğini taşımaktadır. Bu nedenle kişilik haklannın basın yoluyla ihlalinde de temel bir 

norm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu maddenin çok genel ifadesiyle yine kişiliğin 

korunmasıyla ilgili daha önce de belirtilen B.K. m. 41 ve 49' da olduğu gibi yargıca açık 

bono veren bir hüküm getirilmiştir. Diğer bir ifadeyle yargıç saldırının hukuka aykın 

olup olmadığını ve saldınya uğrayan varlığın kişilik haklanndan olup olmadığını takdir 

yetkisine sahiptir. M.K. m. 24' deki "haksız tecavüz" ve B. K. m. 41 'deki "haksız bir 

surette" ifadelerindeki "hak" sözcüğü Kılıçoğlu'na göre, subjektif değil objektif hakkı 

(hukuka aykınlık kavramını) ifade etmektedir. Bunun bir sonucu olarak eğer kişilik 

hakianna saldın objektif anlamda ıse haksız sayılacak ve sorumluluk 

312 Şen, a.g.e., s. 19. 
313 Aynı, s. 55. 
314 Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Kişiler Hukulm Dersleri-Gerçek ve Tüzel Kişiler, (Beşinci basım, 

İstanbul: Filiz Kitapevi, 1993), s. 86-87. 
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gerektirmeyecektiL Fiilin objektif anlamda hukuka aykınlığı kişilik hakianna ilişkin 

yazılı olan veya olmayan özel hukuk normlarına aykınlığını ifade etmemektedir.315 

M.K.'un kişiliği koruyan önemli hükümlerinden birisi de 23. Maddesidir. M.K. m. 

24'te kişiliğin nza dışındaki saldınlara karşı korunması söz konusuyken M.K. m. 23'te 

ise nzaya dayanan saldırılara karşı korunma söz konusudur.316 

M.K.'un bahsedilen bu hükümleri dışında, B.K.'nun 41 ve 49. Madde 

hükümlerinin de basın açıklamalannda hukuka aykırılığın tayini bakımından dikkate 

alınması gerekmektedir. B.K. m. 41 'de haksız fiili e başkasına zarar verilmesinden 

dolayı sorumluluğun genel şartlan düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 49. Maddesinde ise 

"şahsiyet hakkı hukuka aykın şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara 

karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini talep edebilmektedir. 

Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri 

makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumları da dikkate almaktadır. Hakim bu 

tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin şekli ilave ve ikame edebileceği gibi, 

tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu karann basın yoluyla ilanma da 

hükmedebilir" denilerek, haksız bir fıille kişilik hakları zarar gören kişinin tazminat 

taleplerini hükme bağlamıştır.317 Basın yoluyla yapılan saldınlar yönünden manevi 

giderin (tazminat) takdir edilebilmesi için, B.K. m. 49'un 1. fıkrasındaki koşullar 

gerçekleşmeli dir. 3 ı 8 

B.K. m. 49 maddi ve manevı tazminat davalarının ancak kanunda belirtilen 

hallerde tanınabileceğini öngören M.K. m. 24'ün özel bir uygulamasıdır. Türk-İsviçre 

hukuklarında basın yoluyla şeref ve haysiyet ve özel yaşamın ihlalinden doğan maddi 

ve manevi tazminat talepleri de bu maddeye dayanmaktadır. Bu anlamda B.K. m. 49 

manevi tazminatın şartlannın eskiye göre ağırlaştırılması basının etki ve baskılarının 

sonucudur. Bu yüzden kimi hukukçular bu maddeyi basın maddesi olarak 

adlandırmaktadır. 319 

Yazılı Olmayan Hukuk Normları: Örf ve adet hukuku ile yargıcın yarattığı hukuk 

kavramlarını kapsamaktadır. Basın yoluyla kişilik haklarının ihlalinde hukuka 

aykırılığın belirlenmesinde ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda ne İsviçre ne de 

315 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 56. 
316 Şen, a.g.e., s. 155. 
317 Hüseyin Hatemi, Kişiler Hukuku Dersleri, (İstanbul: Filiz Kitapevi, 1992), s. 109. 
318 Şen, a.g.e., s. 160-161. 
319 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 57. 
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Türk kanunlannda bir örf ve adet hukukuna rastlanmaktadır. Bununla birlikte bir hukuk 

kuralı niteliği taşımasa bile şeref ve haysiyete saldın hallerinde örf ve adetler önemli yer 

tutmaktadır. Kullanılan bir ifadenin kişilik haklarına, kişinin şeref haysiyetine saldın 

niteliğinde olup olmadığının belirlenmesinde okur kitlesinin anlayışı esas alınarak, o 

bölgedeki örf ve adetler bir ihlalin olup olmadığı konusunda yargıca yardımcı 

olmaktadır. 320 

Yargıcın yarattığı hukukun önemi M.K. m. 24 ve B.K. m. 41 'in çok genel olan ve 

yargıca açık bono veren hükümler karşısında basın yoluyla kişilik haklarının ihlalinden 

doğan uyuşmazlıklarda ortaya çıkmaktadır?21 

M.K. m. lll "hakim kendisi vazıı kanun olsaydı bu meseleye dair nasıl kanun 

vazedecek idiyse ona göre hükmeder." Diyerek hakime bir yetki tanımıştır. Ancak 

hakim bu yetkiyi kullanırken tamamen serbest değildir ve M.K.'nun 1. Maddesinin 2. 

fikrasında "Hakim hükümlerinde ilmi içtihatlardan ve kazai kararlardan istifade eder" 

demekle ona yardımcı hukuk kaynaklarını yön verici olarak göstermiştir. Hakim hukuk 

yaratırken hukukun genel ilkelerini ve mevcut hukuk düzenini zedelemeyecek şekilde 

hareket etmek durumundadır. Ancak bu karar gerçek anlamda bir hukuk kaynağı 

oluşturmamaktadır. 322 

Basın yoluyla şeref haysiyet ve özel yaşamın ihlalinde takdir ve hukuk yaratma 

yetkisinin olduğu diğer alan hukuka aykırılığın belirlenmesidir. Yargıç saldınya 

uğrayan varlığın kişisel varlık olarak korunmaya değer olduğuna karar verdikten sonra, 

saldınnın hukuka aykırı olup olmadığını araştıracaktır. Bunu belirlemek için genel bir 

ölçü belirlenememektedir. Çünkü kişisel varlıklar gibi bunlara saldın şekillerini genel 

olarak sınırlandırmak ve belirlemek de oldukça zordur. Zaman içinde bu ölçüler 

değişebilmekte, yargıç genel bir ölçüden değil öğreti ve mahkeme kararlanndaki 

görüşlerden hareket edebilmektedir. Her hukuksal uyuşmazlıkta olduğu gibi basın 

yoluyla şeref haysiyet ve özel yaşamın ihlalinde, basının serbestçe açıklamada 

bulunmaya ilişkin yararı ile fertlerin kişilik haklannın korunmasına ilişkin yarar 

320 Agk., s. 58,. Aynca Bkz: Sahir Ennan, Hakaret ve Sövıne Cürümleri, (İstanbul: Cumhuriyet 
Matbaası, 1950), s. 106 vd. 

321 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 59. 
322 Önen, a.g.e., s. 114-115. 



109 

çatışmaktadır. Sonuçta uygun bir amaç için bu amaca (kamu yararı) uygun bir araçla 

yapılan basın açıklamalannın hukuka uygun olarak değerlendirileceği görülmektedir.323 

2.2. Hukuka Uygunluk Kavramı 

Hukuka uygunluk sebeplerinin sınırlannın ne olduğuna ise "kişilik hakları" 

kavramının kapsamına giren ve basın yoluyla düşünce açıklanırken zedelenme ihtimali 

bulunan kişisel haklar yönünden de incelemek doğru olacaktır. 

Kişilik haklan genel olarak korunmuş hukuki değerleri ifade etmektedir. Şu da var 

ki, hiç bir hak sınırsız değildir. Gerçekten de kişilik haklannın sınırlan ne kadar geniş 

tutulursa, uğraşı erkinliği de o ölçü de daralmış olmaktadır. Kişilik haklannın sınırsız 

korunması kişisel özgürlüğü ve uğraşı erkinliğini önemli ölçüde daraltmakta, bu nedenle 

kişilik hakkına tanınacak koruma, kişisel özgürlüklerle uzlaşabildiği ölçüde 

varolmaktadır. Ödevlerin yerine getirilmesi için özgürlük kısılamamaktadır. Kişilik 

haklan mutlak ve sınırsız bir korumadan yararlanamamaktadır. Bunlara yönelen bazı 

saldınlar, bu nedenle hukuka uygun sayılmakta, bir başka ifadeyle hak sahibi kişisel 

varlıklara yönelen bir saldınyı engelleme yetkisi taşımamaktadır. Bazı hallerde kişinin 

hukuken korunan varlığı karşısında başkasının daha üstün bir varlığı yer alabilmektedir. 

Bu durumda saldınya uğrayan kişinin hakkı diğerinin karşısında geri çekilmek 

zorundadır. Bu nokta, M.K. m. 24'te "hukuka aykın olarak şahsiyet hakkına tecavüz", 

B.K. m. 41 'de "haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şeklindeki" 

ifadelerden çıkarılabilmektedir. Bu maddeden çıkan anlama göre, kişisel varlıklara 

yönelen her saldın değil; sadece hukuka aykın olan saldınlar sorumluluğu 

getirmektedir. Yazılı ve yazılı olmayan hukukta, saldınyı haklı kılan bir sebep varsa, fiil 

hukuka uygun olarak değerlendirilmektedir?24 Kişilik haklarının ihlali görünüşünü 

taşıyan açıklamalar, başkalannın ya da kamunun üstün çıkarlannı korumak amacıyla 

yapılmışsa doğru amaca yöneldiklerinden hukuka aykırı olmamaktadır. 

Erol Çetin'in konu ile ilgili Yargıtay kararlanndan alınan örneğe göre bir basın 

açıklamasında hukuka uygunluğun koşullan M. K. 'un 1. Maddesindeki ana kural gereği 

"çatışan hak ve ihlal edilen çıkarlar arasındaki sınır şeklinde özenle belirlenmiştir. 

Burada çatışan iki hukuksal değerden biri olarak basın özgürlüğü diğeri de ihlal edilen 

323 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 59-60. 
324 Aynı, s. 103; Öngören, a.g.e., s. 82-83. 
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kişilik hakkına tercih edilmektedir. Bu nedenle hakim olayı değerlendirirken böyle bir 

görüşe varırsa verilen haber, yapılan eleştiri, kişilik hakkını ihlal etmiş olsa bile bu ihlal 

hukuka uygun olduğu için açılan dava reddedilebilmektedir. Çünkü bu durumda basın, 

özgürlüğünden gelen genel yararla ilgili olaylarda toplumu aydınlatarak kamuoyunu 

oluşturmak görevini yerine getirmekte, kamu hizmeti yapmaktadır. Basının 

üstünlüğünün korunması, dolayısıyla haberde, eleştiri-yorum yoluyla gerçekleşen ihlalin 

hukuka uygun olması için daha önce de belirtilen doğruluk, kamu yararı, güncellik ve 

biçim gibi unsurlar geliştirilmiştir. 325 (H. G.K. 1 3. O 1.1988 4-405) Kişilik haklarına 

saldında bulunan kimse, eğer üstün çıkan korumak için davranmışsa, zarara uğratılan 

kişilik hakkı korumadan yararlanamamaktadır. Ne var ki haklan ihlal edenin izlediği 

hedeflerin korunmaya değer bulunması yetmemekte, başvurulan araçlar yönünden aşın 

davranılmaması gerekmektedir. Kişilik haklarının ihlali görünümünü taşıyan eylem ve 

davranışlar, diğer kişilerin ya da kamunun üstün çıkarını korumak amacıyla yapılmışsa, 

doğru amaca yönelik olduklanndan hukuka aykırı sayılamaz" denilmektedir. 326 

Öğretide, başkasının bir hukuksal varlığına yönelen saldırıyı haklı kılan sebebin 

davranışı hukuka uygun hale mi getirdiği, yoksa doğmuş olan hukuka aykırılığı mı 

ortadan kaldırdığı tartışma konusudur. Bu görüşe göre, burada hukuka aykınlığı 

kaldıran sebep söz konusudur. Esasen davranış bir hukuksal varlığı ihlal ettiğinden 

hukuka aykırıdır. Fakat bu davranışı ortadan kaldıran haklı bir sebep varsa, hukuka 

aykırılık ortadan kalkmaktadır. Diğer bir görüşe göre, burada hukuka aykırılığı kaldıran 

sebep varsa, bu onu başlangıçtan itibaren hukuka uygun hale getirmektedir. Hukuka 

uygunluk sebebi varsa, hukuka aykırılık hiç doğmamıştır ki, bunun kalkması söz konusu 

olsun. Böyle bir sebebin bulunup bulunmadığı hukuk düzenini oluşturan yazılı ve yazılı 

olmayan hukuk normları göz önünde tutularak tayin edilebilmektedir. Prof Kılıçoğlu bu 

görüşlerin ikincisini savunurken, Kanzig'i izliyor ve "bir davranışın hukuka aykırı 

sayılmasında olumsuz şart, davranışı hukuka uygun hale getiren sebebin bulunmasıdır. 

Böyle bir sebep varsa, olumsuz şart gerçekleşmemiştir ve dolayısıyla davranış hukuka 

uygundur" görüşünü savunuyor. 327 

325 Erol Çetin, Açıklam ah-İçtihatlı Basın Kanunu Basın ve Radyo-Televizyon Yoluyla Kişilik 
Hakianna Saldırıdan Doğan Sorumluluk- Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele 
Yasası'ndaki Basın Yoluyla İşlenen Suçlar Medya Mevzuatı, (Birinci basım, Ankara: Turhan 
Kitabevi, Ağustos 1999), s. 156. 

326 İlknur Serdar, Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali ve Kişiliğin Korunması, 
(Ankara: Seçkin Yayınevi, Ekim 1999), s. 132-133. 

327 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 104. 
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Haber verme hakkının bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmesi ve 

kullanılması sınırlandınlabilmekte ve kanun koyucunun çizdiği sınırlarda haber verme 

hakkının kullanılmış olması durumunda bir hukuka uygunluk sebebinin varlığından söz 

edilebilmektedir. Bu hak, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik olsa bile, kanun 

koyucunun belirlediği alan içinde kullanılması gerekmektedir. Çünkü özel ve ailevi 

hayatın gizliliği, haberleşme özgürlüğü 1982 Anayasası'nın güvencesindedir ve bu hak 

ve özgürlükler, haber verme hakkının sınırlarını belirleyici ve yerine göre haber verme 

hakkının sınırlarını engelleyici rol oynamaktadır. Çünkü bu engel ve sınırların temeli 

haber verme hakkını kullananların, devamlı başkaları hakkında birtakım bilgileri 

öğrenme, doğru ya da yanlış bilgileri kamuoyuna aktarmak istemelerine dayanmakta ve 

bu anlamda da kişinin özel hayatı daima haber verme hakkını kullananların ilgi alanı 

içinde kalmaktadır. İşte haber verme hakkını kullananların ilgi alanının sınırlanması ve 

daha önce üzerinde durolan buna ilişkin normlar, kişinin kendisine ait özel hayatının 

olur olmaz şekilde tecavüze uğramasının engellenmesi ve korunması amacıyla 

getirilmektedir. 328 

M.K. 'un 24. Maddesinde üç hukuka uygunluk sebebi öngörülmüştür. Bunlar 

üstün nitelikte özel ya da kamu yararı, kanunun verdiği yetki ve rızadır. Buradaki üstün 

nitelikte özel yararı genel hukuka uygunluk, üstün nitelikte kamu yararını ve rızayı da 

özel hukuka uygunluk sebebi olarak değerlendirmek gerekmektedir. 329 

Genel Hukuka Uygunluk Sebebi; saldında bulunan kişinin varlığının üstün 

değerliliği bu ayrımda genel hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmektedir. Burada 

çatışan iki hukuksal varlıktan hangisinin korunması gerektiği konusunda yazılı hüküm 

bulunmayan hallerde yargıç, karşılıklı yararları tartarak bir hükme varacaktır. 

Özel Hukuka Uygunluk Sebepleri arasında; burada meşru müdafaa, memuriyet 

görevinin ifası, zaruret hali, rıza, kamu yararı, çıkarı ve iletişim özgürlüğü ile vekaletsiz 

iş görme yer almaktadır. 330 

Belirtilen hukuka uygunluk nedenlerinin kişisel haklar yönünden yazılı basındaki 

sınırlarına geçmeden önce yazılı basındaki haberler yoluyla kişilik haklarının ihlalinde 

hukuka uygunluk sebepleri M.K. m. 24'te belirtilen hukuka uygunluk sebepleri 

bağlamında ele alınacaktır. 

328 Şen, a.g.e., s. 20. 
329 Öngören, a.g.e., s. 83-84; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 120-121. 
330 İçel, a.g.e., s. 236.; Aydın, a.g.e., s. 92; Dural, a.g.e., s. 130. 
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Şimdiye kadar yapılan sınıflandırmaların hepsinde üstün yararın icrası bir hukuka 

uygunluk sebebi olarak kabul edilmekte ve yararların tartılması ilkesine 

değinilmektedir. Basındaki haberler yoluyla kişilik haklarının ihlalinde de üstün yararın 

icrası bir hukuka uygunluk sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.33 ı 

Yararların çatışması konusunda bu yararlardan hangisinin üstün olduğuna karar 

verilmesi ve bunun hukuken koruma altına alınması konusunda, öğretide ve mahkeme 

kararlarında yararların tartılması ilkesi getirilmiştir. İsviçre' de ve Alman hukukunda da 

yararların tartılması ilkesini ve üstün yararın bir hukuka uygunluk sebebi olduğunu 

kabul eden hükümler bulunmaktadır. Bizde de yargıtayın yararların tartılması ilkesine 

özellikle basın yoluyla kişilik haklarının ihlalinde yer veren birçok kararına: 

rastlanmaktadır. 332 

Yararların tartılması ilkesiyle ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 

13.1.1988 Tarih Esas No: 978/4-405, Karar No: 27 Sayılı Kararında "Basın yoluyla 

kişilik haklarının ihlal edilmesi ve sonuçta manevi tazminat gerekınesi için, yazı, haber 

ya da eleştiriye konu olan kişinin kişilik haklarının ihlal edilmesi, bu ihlalden manevi 

bir zararın meydana gelmesi, ihlal ile gerçekleşen zarar arasında uygun bir nedensellik 

bağının var olması, kusurun özel ağırlığının bulunması gerekir. Basının manevi zarar 

altında sorumluluğunu belirleyebilmek için yazı, haber ya da eleştirinin, doğruluk, kamu 

yararı, güncellik ve biçim öğeleri yönünden basın özgürlüğü ile kişilik hakları tartılmak 

ve basın özgürlüğüne üstünlük taşımak gerekir" denilmektedir. 333 

Bir varlık, hukuksal bir varlık olarak, hukuk düzeni tarafından korunmaktaysa, bu 

varlığa yönelen saldırılar, kural olarak hukuka aykırıdır. Bu kuralın istisnası hukuka 

uygunluk sebeplerinin varlığını göstermektedir. Böyle bir sebebin varlığı bir yararın 

hukuk düzeni bakımından saldırıya uğrayan yarara göre da:ha ağır tartılmasını ifade 

etmektedir. İşte böylece yargıç tüm şartları değerlendirerek ve tarafların yararlarını 

tartarak saldırının hukuka aykırılığı veya uygunluğu konusunda bir karar 

verebilmektedir. Bunun için de çatışan varlıklar derecelendirilerek tartılacak, saldırının 

üstün tartılan bir amaç için uygun bir araç olup olmadığına karar verilecektir. Ancak 

331 K.ılıçoğlu, a.g.e., s. llO-lll. 
332 Aynı, s. ı ı 1. 
333 Müftüler, a.g.e., s. 86; Karabasan, a.g.e., s. ı29ı-ı292. 
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bunun sonunda zarara neden olan yararın üstün olduğuna karar verilirse fıil hukuka 

aykırı olarak değerlendirilmeyecektir. 334 

Yüksek mahkemenin uygulaması incelendiği zaman, verilen bir haber ya da 

eleştirinin uygun amaca hizmet ediyor olması, diğer bir ifadeyle hukuka aykırı 

sayılmaması için; gerçeklik (objektif olaylara dayanma), kamu yararı (üstün çıkar), 

toplumsal ilgi ve güncellik olmak üzere bu dört unsurun bulunmasının arandığı 

görülmektedir. Dava konusu haber verildiği andaki görünen koşullara göre gerçeği 

yansıttığı için hukuka aykırılık oluşmamaktadır. Bu da hukuka uygunluğun ortaya 

çıkışını ifade etmektedir?35 

Yargıcın hukuk en korunması gereken varlığı tespit amacıyla çatışan yararları 

tartması bunların belirli bir değer ölçüsüne tabi tutulmasını gerektirmektedir. İki varlık 

arasındaki ağırlık ilişkisinin tespiti, her ikisi için de ortak bir ağırlık ölçüsünü 

gerektirmektedir. Yararların tartılmasında böyle bir maddi ölçü söz konusu olamaz. 

Yararların nitelik ölçüsüne göre önemli olan, çatışan yararların değerler hiyerarşisi 

içindeki yeridir. Genellikle ideal olan yararlar, maddi yararların üzerinde yer 

almaktadır. Bu nedenle yaşam, vücut bütünlüğüne oranla daha üst seviyede yer 

almaktadır. Yargıç, varlıkların değerler hiyerarşisi içindeki yerini belirlerken Ceza 

Kanunlarının koyduğu ceza ölçüsünden yararlanılmaktadır. Yararların nicelik ölçüsüne 

göre, varlıkların tartılması sonucu her iki yararın eşit değerde olması durumunda ise, 

hukukun korunması gereken varlığın tayininde . çatışan yararların niceliğini farklı 

açılardan belirlemek mümkündür. Her şeyden önce saldırının ağırlığı bu konuda bir 

ölçü olabilmektedir. Buna göre bir varlığı ağır olarak tehdit eden saldırılar karşısında, 

saldırıya uğrayan yarar daha üstün tutulmaktadır. Kamuoyu önünde bir kimseye hakaret 

iki kişi arasındakine göre, çok büyük tirajlı gazetede şeref ve haysiyeti ihlal eden 

açıklama, sınırlı okuyucusu olan bir gazetede veya dergideki açıklamaya göre daha ağır 

olmaktadır. 336 

Yararların niceliği, yararın sıklığına göre de değişebilmektedir. Bazen aynı kişinin 

birden çok yararı veya birden çok kişinin bir tek yararı arasında çatışma olabilmektedir. 

Özellikle böyle bir durumla, fert yararıyla toplum yararının çatışması hallerinde 

karşılaşılabilmektedir. Böyle bir çatışmada "toplum yararının kişi yararından daha üstün 

334 Kılıoğlu, a.g.e., s. 113. 
335 Dural, a.g.e., s. 130. 
336 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 115-116. 
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olacağı" yolunda bir kural konulamamak:tadır. Fert ve toplum yararlarımn değerlerine 

bakan yargıç, çatışan yararların eşit değerde olması durumunda toplum yararına 

üstünlük tamyacaktır. Ancak kişinin üstün değerdeki bir varlığıyla (yaşam varlığı) 

toplum yararı çatıştığında ikincisinin birincisine göre üstün tutulması mümkün 

değildir.337 

Burada hukukumuzdaki genel olarak uygunluk sebeplerini incelemeye çalıştıktan 

sonra basın yoluyla kişilik haklarına yapılacak saldırılarda hukuka uygunluk sağlayan 

sebepleri M.K. 24. Maddede belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinin ayrıntılarıyla ele 

almaya çalışalım. M.K. m. 24'ün 2. fikrasında "kişilik hakkı ihlal edilenin rızasına, 

üstün nitelikte özel veya kamu yaranna veya kamunun verdiği bir yetkiye dayanmayan 

her tecavüz hukuka aykırıdır." denilmektedir. Hukuka aykırılığı kaldıran bu sebepler, 

mağdurun nzası, kamu yararı ve kanunun verdiği bir yetki olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sebepleri basın yoluyla kişilik hakianna müdahalelerde genel hukuka 

uygunluk kavramı açısından daha geniş şekilde incelemeye çalışalım. 

2.3. Genel Hukuka Uygunluk Sebebi: Hukuka Aykırılığı Kaldıran Sebepler 

Hukuki olaylarda iki yarann birbiriyle çatıştığı ve bunlardan birinin koruma altına 

alındığı bir önceki başlıkta incelenmiştir. Hangi kişisel varlığın koruma altına 

alınacağına da yararların · tartılma ilkesiyle karar verileceği belirtilmiştir. Her hukuksal 

varlığın ihlalinde olduğu gibi, basın ve kişilik haklan karşı karşıya geldiğinde, bir yanda 

anayasayla güvence altına alınmış olan düşünce ve diğer şekli olarak basın özgürlüğü, 

diğer tarafta ise kişinin sahip olduğu kişilik hakları karşı karşıya gelmektedir. 

Düşünce açıklama özgürlüğünün kişisel varlığın bir unsuru olduğu gerçeğinden 

hareket edildiğinde; düşünce açıklama özgürlüğüyle ilişkili olarak kişisel varlığın 

korunması yararı da gündeme gelmektedir. Düşüncelerin basın yoluyla açıklanmasına 

ilişkin yarar karşısında, saldırıya uğrayan kişinin şeref, haysiyet veya özel yaşamına 

ilişkin yararları yer almaktadır. Bu durumda basın yoluyla düşünce açıklama 

özgürlüğüne ilişkin kişisel varlık ile şeref, haysiyet veya özel yaşama ilişkin kişisel 

varlıklar arasında bir çatışma doğmaktadır. Bunlardan hangisine hangi durumlarda 

üstünlük verileceği; başka bir ifadeyle kişilik haklarına müdahalenin hangi durumlarda 

hukuka uygun sayılacağı ve yararların tartılması ilkesine gidileceği sorusuna basın 

337 
. Aynı, s. 116. 

Anadolu Unıvon>itt.::. 
Merkez Kütüp1ıcıı11: 
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yoluyla kişilik hakianna müdahalede eğer açıklama uygun bir amaca ulaşmak için 

uygun bir araç ise bireyin kişisel varlığına ilişkin yararına göre üstün tartılacak ve 

hukuka uygun değerlendirmesi yapılacaktır.338 

Hukuka uygunluğun sebeplerinden olan mağdurun rızası, muteber olmak şartıyla, 

haksız fiilierde genellik hukuka aykırılığı kaldıran bir sebeptir. M.K. 24. Maddede 

belirtildiği üzere, üstün nitelikte bir özel yarann varlığı durumunda şahsiyete tecavüz 

hukuka aykırı sayılmayacaktır. Bu üstün nitelikteki yarar, bizzat mağdura veya faile 

veya bir üçüncü şahsa ait olabilir. Hak arama özgürlüğü de kişilik haklarına 

müdahaledeki hukuka aykırılığı, korunan üstün yarar sebebiyle kaldırmamaktadır. 

Ancak bu özgürlüğün kötüye kullanılması halinde hak arama özgürlüğü, tecavüzün 

hukuka aykırılığını kaldırmaktadır. 339 

Kişilik hakiarım ihlal eden basındaki bir haberin yayımı üstün bir kamu yaranna 

hizmet etmekteyse, hukuka uygun olarak değerlendirilmektedir. Kamu yararına yönelik 

açıklamalar bireysel amaç ve yarariara değil, toplumun yararına hizmet eden 

açıklamalardır. Kişilik hakianna saldırı durumunda kamu yaranmn kişi yararından 

üstün tutulduğu hallere pozitif hukukta yer veren hükümlere rastlamak mümkündür. 

Hakaret cürümleri ile ilgili olarak T.C.K. m. 481 fıkra 3'e göre hakaret teşkil eden 

olayın ispatında kamu yararı varsa mahkeme bunun ispatına karar verebilir. Olayın 

ispatı durumunda fail sorumlu tutulmayacaktır. Bu hüküm radyo ve televizyon yoluyla 

şerefve haysiyetin ihlalinde de geçerli olmaktadır.340 

Anayasa'da 28. Maddeyle basın özgürlüğü adı altındaki "basın hürdür, sansür 

edilemez" hükmü ve Basın Kanunu'nun 1. Maddesindeki "basın serbesttir" ifadeleriyle 

öngörülen bu özgürlük; düşüncelerin basın yoluyla serbestçe açıklanabilmesi olarak 

tammlanmaktadır. Basın özgürlüğü, düşüncenin söz, yazı veya başka yollarla serbestçe 

açıklanabilmesine ilişkin Anayasa'mn 26. Maddesinin bir tamamlayıcısıdır. Basın 

düşünceleri açıklamak için bir araçken, basın özgürlüğü düşüncelerin basın yoluyla 

serbestçe açıklanabilme özgürlüğüdür. Bu nedenle düşünce açıklama konusunda geniş 

yetkilere sahip görünmektedir. Basının görevlerini rahatça yerine getirmesinde kamu 

yararı olduğu için bu özgürlük tamnmıştır. Çünkü demokratik toplumlarda, yasama, 

yürütme ve yargı gibi faaliyetlerle sosyal ve ekonomik gelişimden halkı haberdar etme, 

338 Aynı, s. 1 23. 
339 Oğuzman-Selici, a.g.e., s. 88-89. 
340 Aydın, a.g.c., s. 127. 



116 

bu konudaki yolsuzluklan ortaya koyma konusunda basma önemli görevler 

yüklenmektedir. İşte basın özgürlüğü de bu aşamada basının görevini yerine getirmesi 

için ancak bir kamu görevi yaptığı ve bu görevin sınırlan içinde kaldığı sürece bir 

güvence oluşturabilmektedir.34ı 

Bütün temel hak ve ödevlerin yasalarla belirlenmesinde kamu düzeni ve kamu 

yaran sınır oluşturmaktadır. Özellikle iletişim özgürlüğü için Anayasa'nın ll. ve 22. 

Maddelerinde benimsediği biçimde bir sınırdır. Bu sının getiren özel kanun 

Anayasa'nın benimsediği genel esaslara veya temel hak ve ödevlere aykın 

olamamaktadır. Gerek Anayasa'nın gerek özel kanunların koyduklan dengeli kamu 

düzeni ilkelerine aykırı olan yayınlar, kişilerin bunlarla korunmuş olan haklannı zarara 

uğrattığından, sının aşarak ihlal oluşturmaktadır. Bu konuda M.K. 23 ve 24. Maddeler 

en başta gelen kurallar olarak karşımıza çıkmaktadır. B.K. 'nun 49. Maddesinin 

yasakladığı yayıniann yapılması veya kamu düzenine aykırı ve Anayasa'nın kişilere 

tanıdığı haklara aykırı hareket ve tecavüze ilişkin yayınlar olarak tanımlamak 

mümkündür. Ancak M.K.'nun 24. Maddesinde hukuka aykınlık kavramına yeterince 

açıklık getirilmemesi, hangi durumlann hukuka aykın olduğunu takdir yetkisine 

dayanarak belirleme görevini yargıca yüklemektedir. 342 

Bir gazetede, kasette veya televizyon yayınında verilen bir haberin, yayınlanan bir 

resmin, sesin, yapılan bir eleştirinin bir kişinin şahsiyetine tecavüz oluşturması halinde 

basın özgürlüğünün hukuka aykınlığı kaldınp kaldırmayacağı, her olayda tecavüze 

uğrayanın şahsiyet hakkının korunmasına ilişkin yaran ile kamunun haber alma ve 

aydınlatılmadaki yaranndan hangisinin daha üstün olduğunun belirlenmesi, bu da 

hakimin takdir yetkisine bağlı bulunmaktadır. Bu yetkiden vanlan sonucu hakim 

objektif gerekçelere dayandırmak durumundadır. Bu konuda daha önceki olaylarda 

mahkemede benimsenmiş çözümlerden de yararlanılması gerekmektedir. 343 

Kamu yarannın ön plana çıktığı durumlarda bir kişinin şahsiyetine tecavüzün 

hukuka aykınlığı ortadan kalkabilmektedir. Doğrudan doğruya kanunun tanıdığı bir 

yetki ile şahsiyete yönelik müdahalelerin çoğu üstün kamu yaranna dayanmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarıyla şahsiyete tecavüzterin hukuka aykırı sayılıp sayılrnamalan 

açısından ise konu daha da önemli hale gelmektedir. Anayasa'nın 26. Maddesi, düşünce 

341 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 125. 
342 Aydın, a.g.e., s. 127-128. 
343 oy s ı· . 91 guzman- e ıcı, a.g.e., s. . 
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ve kanaatleri, söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına ve toplu olarak açıklama ve 

yayma özgürlüğünü, 28. Maddesi de basın özgürlüğünü teminat altına almıştır. Basın 

özgürlüğü kamu yararınadır. Bununla birlikte Anayasa'nın 19. Maddesine göre "herkes, 

kişi özgürlüğü ve güvenliğine sahiptir"; 20. Maddesine göre, "herkes özel hayatına ve 

aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının 

gizliliğine dokunulamaz; 22. Maddesine göre "herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir. 

Haberleşmenin gizliliği esastır"; 24. Maddesine göre ise "Kimse dini inanç ve kanaatleri 

nedeniyle kınanamaz. "344 

Genel olarak bakıldığında toplum çıkarlarıyla kişi çıkarları karşılaştığında toplum 

çıkan daha üstün gelmekte ve kişi çıkarı daha az korunmaktadır. Anayasa'nın 14. 

Maddesinde de kamu çıkan amacıyla, yasayla kişi çıkarlanmn sınırlanabileceği 

belirtilmektedir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 31.10.1978 tarih, Esas No: 11402 ve Karar 

No: 12234 Sayılı Kararına göre de basın özgürlüğünü, kişilerin kişilik hakları 

sınırlamaktadır. Kamu yararıyla kişi yararı çatışınca kamu yararı üstün tutulmaktadır. 

Böyle olunca da basının kamuyu aydınlatma konusundaki yararı kişinin şeref ve 

haysiyet varlığına oranla daha üstün bir değer taşımaktadır.345 

Haber verme, kamuyu aydınlatma, oluşturma ve eleştiri basın kapsamında hak 

olarak yer aldığı oranda basının görevlerini de oluşturmaktadır. Özellikle de kamu 

idarelerini ve idarecilerini eleştirrnek basının hakkı durumuna gelmektedir. Eleştiri sert 

veya küçük düşürücü olabilir. Ancak haber doğru olduğu sürece ve doğru bir amaca 

yöneldikçe şeref ve haysiyeti rencide etse bile sorumluluk söz konusu olmamaktadır. 

Çünkü bu durumda hukuka aykırılık ortadan kalkmaktadır. 

Bunun tersine, yayımlanan haber veya eleştiri gerçekleri yansıtmıyor, haber ve 

eleştiri-yorumda kamuoyunu aydınlatma görevi dışına çıkılarak şeref ve haysiyeti ihlal 

edici ifadelere yer veriliyorsa hukuka aykırılık ortadan kalkmaktadır. Bunun yanı sıra 

gerçek olayın yorumu, değerlendirilmesi ve eleştirilmesinde gereksiz ifadeler şahsiyete, 

hukuka aykırı tecavüz teşkil edebilmektedir. Bir kişinin özel hayatına ilişkin gerçek 

olayın açıklanması şahsiyete tecavüz olsa dahi, topluma malolmuş kişilerde farklı 

sonuca yol açabilmektedir. Siyasetçilerin, oyuncuların, futbolcuların özel hayatlarının 

yayınlanması diğer şahıslara göre daha geniş imkan bulmaktadır. Ancak burada 

344 Aynı, s. 90-91. 
345 Aydın, a.g.e., s. 127-128. 
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kamuoyunu aydınlatmak adına sınırların aşılması, özellikle o kişiyi küçük düşürme 

amacı taşınması, hukuka aykırı sayılmaktadır. Nitekim kamuya malolmuş kişilerle ilgili 

gerçek dışı açıklamalar da hukuka aykırı olmaktadır. Gerçek dışılık; verilen haberin hiç 

olmamış bir olaya ilişkin olmasından, olayın gerçekte başka şekilde meydana 

gelmesinden veya bir olaydaki bazı unsurların gizlenmesinden ya da olayın unsurlar 

ilave edilerek aktanlmasından ileri gelebilmektedir. Y azarun, haberin gerçek dışı 

olduğunu bilmemesi, bu habere konudan kişiye karşı tecavüzün hukuka aykınlığını 

etkilemektedir. Ancak mevcut durum sorumluluk açısından haberi yazanda kusurun 

bulunmadığını göstermektedir. 346 

Yargıtay kararlannda belirtildiği gibi, haber verme hakkı, gerçeklik, kamu yararı 

ve toplumsal ilgi, güncellik, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık temel kuralları ile 

sınırlandınlmaktadır. Gerçeklikten, somut gerçek değil, olayın verildiği andaki veriliş 

biçimine uygunluk şekli anlaşılmaktadır. Gazeteci haberi yayınlamadan önce, özenle 

haberin ne ölçüde doğru olduğunu araştınp yayınlaması gerekmektedir. Eğer haber 

üçüncü kişilere ağır bir zarar verebilecekse, doğruluğunun denetlenme görevinin daha 

sert ölçülere bağlanması gerekmektedir. Doğru olmayan haberler daima hukuka aykırı 

kabul edilmektedir. Herhangi bir haber ne derece gerçeğe uygun olursa olsun, haberin 

verilişinin gerektirmediği, zarar verici bir dilin kullanılması, hukuka aykırılık teşkil 

etmektedir. Hukuka aykırılığı kaldıran sebeplerden birisi de kamu makamlannın kamu 

hukukunu düzenleyen kanunlara dayanan yetkilerini kullanmaları, bu yetkinin bir şahsın 

şahsiyetine tecavüzü oluşturması durumu olmaktadır. Kanunun verdiği yetki açısından 

da kamu makamlarının kamu hukukunu düzenleyen kanunlara dayanan yetkilerini 

kullanmalan bu yetkinin bir kişinin şahsiyetine tecavüz teşkil etmesi durumunda 

hukuka aykınlığı kaldırmaktadır. Bu konuda Anayasa'nın 19. Maddesinde kişinin 

özgürlüğüne; 20. Maddesinde özel hayatının gizliliğine; 21. Maddesinde konut 

dokunulmazlığına; 22. Maddesinde haberleşme özgürlüğüne sınırlamalar 

öngörülmüştür. 347 

Belirtilen bu Yargıtay Kararianna ve kanunlarda belirtilen düzenlemelere 

bakıldığında, kamu yararı kişilik haklarını sırurlayan önemli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İnsanların toplu halde yaşadıklan göz önüne alırursa toplumun geneli için 

346 Oğuzman-Selici, a.g.e., s. 92. 
347 Aynı. 
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zararlı bir korumamn, tek bir bireyin yararı açısından ele alınması mantıksal açıdan 

doğru olmamaktadır. Ancak neyin toplumun geneli için yararlı, neyin toplumdaki 

bireyin haklan için zararlı olduğunu, yararlar ve zararlar arasındaki bu farklılıkları 

belirtmek, karar verme gücüne sahip olan yargıçlara bırakılmıştır. Kamu yararının ön 

plana çıkması tehlikeli olmasına karşın, hukuksal olarak da; somut olayda kamu 

yararının üstün tutulması gerekiyorsa, üstün yarar ilkesi nedeniyle yapılan yayımn 

hukuka uygun olduğunun kabul edilmesi gibi bir gerçek de söz konusu olmaktadır. 

Burada kamu yararı bir üstün yarar olarak genel hukuka uygunluk sebebi olarak kabul 

ed il ecektir. 

Hukuka aykırılığı kaldıran sebeplerden olan kamu yararı kavramım biraz daha 

irdeleyerek basımn görevi, görev alanları, haberin konusu ve konu olan kişilerin 

niteliklerine göre konuya yaklaşmak gerekirse bunları; devlet faaliyeti ile ilgili olarak 

kamu yararımn korunması, kültürel ve siyasal faaliyetlerle ilgili olarak kamu yaranmn 

korunması ve kişilerin toplumsal rolleri ve yazılı basındaki haberlerde kamu yararımn 

korunması olmak üzere üç başlık altında toplamak mümkündür. 

2.3.1. Yazılı Basındaki Haberlerde Basının Görevi ve Konularına Göre 

Kamu Yararının Korunması 

Kişilerin kamusal hayata katılmasıyla, diğer toplum bireyleriyle paylaştığı bir 

hayat alanı oluşmaktadır. Bu hayat alanı herkes tarafindan izlenebilen ve toplumsal 

ilişkiler içerisinde açık olarak gerçekleşen faaliyetlerin oluşturduğu kamusal, genel

ortak hayat alanıdır. 348 

Kamu düzeni ve yararı bütün temel hak ve ödevlerin yasalarla belirlenmesinde bir 

sınır oluşturmaktadır. Özellikle de Anayasa'nın ll ve 22. Maddelerinde benimsendiği 

gibi iletişim özgürlüğü için bir sınır teşkil etmektedir. Bu sınırı getiren özel kanun 

Anayasa'nın benimsediği genel esaslara veya temel hak ve ödevlere aykırı 

olamamaktadır. Gerek Anayasa'nın gerek özel kanunların koydukları dengeli kamu 

düzeni ilkelerine aykırı olan radyo ve televizyon yayınları ve basındaki kimi haberler, 

kişilerin bunlarla korunmuş haklarına zarar verdiğinden sınırı aşmakta ve tecavüz teşkil 

etmektedir. Bu konu M.K.'un 23. ve 24. Maddelerinde kurala bağlanmış, B.K.'nun49. 

348 Şen, a.g.e., s. 213; Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 260; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 83. 
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Maddesinin yasakladığı yayımlann yapılması da kamu düzenine, Anayasa'nın kişilere 

tanıdığı temel haklara aykın ve bunlara tecavüze ilişkin yayım olarak tanımlanmıştır. 349 

Almanya'da bazı eyalet kanunlannda, basının bir "kamu görevi" gördüğü kabul 

edilmiş ve hükme bağlanmıştır. Basının kamu görevi kavramında kamu sözcüğü, özel 

ve ferdi olmayan, geniş bir topluluğu ifade etmek için kullanılmaktadır. Basının kamu 

görevinin içine tek tek nelerin girdiğini belirlemek güç olmakla birlikte, İsviçre Federal 

Mahkemesi'nin bu konudaki karanna göre basının görevi; okura herkesi ilgilendiren 

belirli olaylar hakkında bilgi vermek, onu siyasi, ekonomik, bilimsel, edebi ve sanat 

olaylan hakkında bilgi sahibi yapmak; genel çıkariara ilişkin sorunlarda görüş 

alışverişinde bulunmaya teşvik etmek; kamuyu ilgilendiren herhangi bir sorunla ilgili 

pratik çözüm yollan göstermek; devlet idaresi ve kamu paralannın kullanılması 

hakkında hesap sormak ve suiistimalleri açığa çıkarmak şeklinde belirtilmektedir. 350 

Bu durumda basın, halka ulaştınlmasında kamu yaran olan haberleri zamanında 

ve gereken aynntıları ile ve doğru olarak toplayıp topluma ulaştırarak kamuoyunun 

serbestçe oluşumunu sağladığı ve kamu gücünü elinde tutanlar üzerinde toplumun 

denetim aracı olduğu sürece, bir kamu görevi durumundaki fonksiyonunu tam olarak 

yerine getirmiş olmaktadır. 

Basının haber vermek, denetim ve eleştiri yapmak, kamuoyunu oluşturmak, 

eğitim ve öğretim göreviyle ilgili açıklamalannın her biri farklı alanlarda farklı 

faaliyetlerle gündeme gelebilmektedir. 

Devlet Faaliyetleri Hakkında Kamu Yararı: Kitle iletişim araçlannın haber ve 

eleştiri şeklindeki açıklamalarının büyük bir bölümü devlet faaliyetleriyle ilişkili 

olmaktadır. Bu araçlann alana ilişkin açıklamaları demokrasi için yapıcı nitelik 

taşımaktadır. Çoğunluk rejimi olarak demokrasi, halkın devlet faaliyetlerini yakından 

takip etmeyi351
, devlet faaliyetleri ve bu alandaki eksiklikler, yanlışlar konusunda 

kamuoyunun oluşturulabilmesini, halkın bilgi edinebilmesini gerektirmektedir. Basma 

tanınan özgürlüğün temeli, basının devlet faaliyetleriyle ilgili açıklamalannda kamu 

yararı bulunması düşüncesine dayanmaktadır. 352 

349 Öngören, a.g.e., s. 86-87. 
35° Kılıçoğlu, a.g.e., s. 131. 
351 Aydın, a.g.e., s. 129. 
352 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 134. 
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1982 Anayasası'nın 6. Maddesinde "Türk milleti egemenliğini, Anayasa'nın 

koyduğu esaslara göre ve yetkili organların eliyle kullamr" ifadesi yer almaktadır. 

Burada yetkili organların klasik ayrımı yasama, yürütme ve yargı olmaktadır. Devlet 

faaliyetleriyle ilgili olarak basındaki haberlerde kamu yararı kavramını yasama, 

yürütme ve yargı organları bağlamında ele almak mümkündür. 

Yasama Faaliyetleri; basma devletin yasama faaliyetleri ile ilgili olarak halkı 

bilgilendirme konusunda önemli görevler düşmektedir. Basın parlamento çalışmalarını 

ve bununla ilgili gelişmeleri okura serbestçe aktarabilmektedir. Bu nedenle 

parlamenterlerin yasama faaliyetleriyle ilgili konuşmaları basın yoluyla kamuya 

açıklanabilmektedir. 353 

Basının yasama faaliyetleriyle ilgili açıklamalan doğrudan yasama faaliyeti ile 

ilgili görevli kişiler hakkında da olabilmektedir. Seçmenierin siyasal yaşamda rol 

oynayan kişiler hakkında, bir değer yargısına varabilmeleri için, onların faaliyetleri ve 

yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmalan gerekmektedir. Bu nedenle konu hakkında 
. . 

kamuoyunun oluşmasında basın önemli bir araç olmaktadır. Bunun için yayın yoluyla 

politikacılar ve politik kuruluşlar hakkında yapılan açıklamalarda kamu yararının 

bulunması gerekmektedir. Bu açıklamalar kişi ya da kişilerin siyasi amaçlı toplantı, 

gösteri ve yürüyüş gibi bütün faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetler haber veya 

yorum ve eleştiri olarak da sunulabilmektedir. 354 

Yasama faaliyetlerine ilişkin yayınlarda kişilerin şeref, haysiyet ve özel 

yaşamlarımn ihlali her şeyden önce bir parlamenterin bu nitelikteki konuşmasımn 

yayını halinde gündeme gelebilmektedir. Anayasa'nın TBMM üyelerine verdiği yasama 

dokunulmazlığına göre, TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki sözlerinden, 

düşüncelerinden ve bunları meclis dışında açıklamaktan sorumlu tutulmamaktadır. 

Ancak meclis çalışmaları ile ilgili olmayan açıklamalarda yasama dokunulmazlığından 

yararlanmak mümkün olmamakta ve hukuksal sorumluluk gündeme gelmektedir.355 

Yürütme Faaliyetleri; içine devletin ekonomi, ticaret, çalışma, sosyal alanlarda 

doğrudan veya dotaylı olarak sürdürdüğü faaliyetler girmektedir. Basın bu alandaki 

353 Aynı. 
354 ö .. 87 ngoren, a.g.e., s. . 
355 Aydın, a.g.e., s. 130. 
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kararlan, izlenen siyaseti, hatalan, yolsuzluklan, hukuka aykınlıklan, devletin parasının 

nasıl ve hangi amaçla kullanıldığını araştırmak hakkına sahip bulunmaktadır.356 

Basının yürütme alanındaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalan, ilgili idare ve 

kuruluşu veya bu alanda görevli olan kişileri hedef alabilmektedir. Bunlar arasında 

radyo, televizyon, basın gibi kitle iletişim organları, güvenlik organları, sağlık 

kuruluşları, bankalar, eğitim kurumları, dini ve askeri kuruluşlar, belediyeler ve 

bunlann yan kuruluşlan, sanayi kuruluşlan ve şirketler gibi toplum hayatında önemli 

yer tutan kuruluş ve idareler olabilmektedir. 357 

Basın yoluyla kişilerin şeref, haysiyet ve özel· yaşamının ihlali, açıklamanın 

yürütme alanında faaliyet gösteren kişileri doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmesi 

· halinde ortaya çıkabilmektedir. Kamusal bir görevi olan veya aday olaniann bu görevin 

gerektirdiği güven ve yeteneğe sahip olup olmadığının bilinmesinde kamu yaran 

bulunmaktadır. Kişilerin meslekle ilgili yeteneklerinin açıklarup eleştirilmesi hukuka 

aykırı bulunmamaktadır. Kimi zaman idari kadrodaki bir kişinin kanunlara aykırı 

olmamakla birlikte gelenekiere ve ahlaka uygun olmayan bazı davranışlarının 

açıklanmasında da göreve layık olma ve beklenen güven açısından kamu yararı 

olabilmektedir. 358 

Yargı Faaliyetleri; ile ilgili olarak ıse basındaki açıklamaları arasında özellikle 

mahkemelerde görülmekte olan bazı davalara ve verilen kararlara ilişkin haber·· ve 

eleştirilere geniş yer verilmektedir. 359 

Yargılamada asıl olan C.M. U. K. 'un 3 73. Maddesirte göre duruşmalann herkese 

açık olmasıdır. Ancak kamu düzeni ve genel ahiakın gerekli kıldığı hallerde duruşmanın 

bir kısmının gizli olmasına mahkeme karar verebilmektedir. C.M.U.K. 'na benzer olarak 

H.U.M.K. 'ndaki 149. Maddeye göre de duruşmanın açık yapılması, umumi ahlaka ve 

adaba kesin aykırı olacaksa, mahkeme duruşmanın gizli yapılmasına karar 

verebilmektedir. Hem ceza hem de hukuk mahkemelerinde gizli yapılan duruşmalarda 

yasamaya ilişkin belgelerin ve yasama faaliyetinin yayımı C.M.U.K.'nun 337. 

Maddesinde 2. fikra gereği yasaklanmıştır. Bunun dışında aleni olan bir duruşmada 

tarafların kişilik haklarına dokunan genel güvenlik ahlak ve adaba aykırı nitelikler 

356 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 136. 
357 Öngören, a.g.e., s. 88. 
358 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 137-138. 
359 Aynı, s. 138; Aydın, a.g.e., s. 133. 
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görülürse, mahkemece yayın yasağına karar verilebileceği kabul edilmiştir (C.M.U.K. 

m. 337, f 3). Yargılamaların gizli olmasını öngören kararlara aykın olarak yapılan 

yayınlar, hukuka aykın olarak değerlendirilmektedir. Bu yasağa aykın olarak yapılan 

açıklamalar da, kamu yaranna dayanan hukuka uygunluk sebebinden 

yararlanamamaktadır. 360 

Hukuk mahkemeterindeki duruşmalar kişiler arasındaki özel ilişkilere 

dayandığından ve bu davalarda genelde toplum adına davacı olan bir iddia makamı 

bulunmadığından, bunların açıklanmasında ceza davalarına nazaran daha az kamu yaran 

bulunmaktadır. Ceza mahkemelerinde Basın Kanunu m. 30 f. 1 'e göre hazırlık ve ilk 

soruşturmanın tamamlanmasından önce mahkemenin hükmünün, savcılığın 

iddianamesinin ve ilgili belgelerin yayımı yasaklanmaktadır. Gerek ön soruşturmalann 

ve gizli duruşmalann yayımlanması yasağını koyan hükümlere, gerek aleni olan bir 

duruşmada mahkemenin yayım yasağına ilişkin karanna aykın olarak yapılan yayımlar 

hukuka aykın olmaktadır. Bu yasağa aykın olarak yapılan açıklamalar kamu yaranna 

dayanan hukuka uygunluk sebebinden yararlanamamaktadır. Çünkü kanun tarafindan 

veya mahkeme karanyla yasaklanmış olan ve aksine hareketin cezayı gerektirdiği 

(Basın Kanunu m. 30/3; T.C.K. m. 526) bir yayıının kamu yararı olsa bile hukuka 

uygunluk sebebinden yararlanması düşünülememektedir. Bu yasaklara aykın yapılan 

yayımlar kişinin şeref haysiyet veya özel yaşamını ihlal ettiğinden hukuksal 

sorumluluğu gerektirmektedir. 36 ı 

Birçok olayda görüldüğü gibi, basında haberlerin yayımlanması; mahkemenin 

·karar vermesinden önce gayri resmi, sorumsuz ancak etkili bir kamu halk hükmünün 

verilmesine neden olabilmektedir. Bu yol hakimi etkilemekte ve kişileri yargılamadan 

hükümlü hale getirmektedir. Böylece basın bir kontrol mekanizması olmaktan çıkarak 

bir tehdit oluşturmaktadır. 

Basının olaya konu olan kişileri ve dosyaları inceleyerek yargılama ile ilgili 

haberlere geniş olarak yer vermesi, belki kamunun haberleri öğrenme hakkı açısından 

yerinde bir davranış olarak kabul edilebilmektedir. Ancak yargılama ile ilgili olarak 

belirli salınelerin verilmesi ve taraflı olarak belirli konuların üzerinde yoğunlaşılması 

kamuoyunu etkileyerek haksızlık meydana getirebilmektedir. Bu taraflı yayının bir 

360 Aydın, a.g.e., s. 133-134. 
361 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 139-140. 
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amacı da belki de insanların suça ve suçlutara karşı olan meraklarını sömürerek gelir 

artışı sağlamak, prestij elde etmek veya kişilerin intikam duygularını tatmin 

olabilmektedir. 362 

Yargısal faaliyetlerle ilgili olarak Basın Kanunu, ceza soruşturmasının 

başlamasından hükmün kesinleşmesine kadar geçen sürede yargıç ve mahkeme hükmü, 

karar ve işlemleri hakkında yorum veya eleştiri yapılmasını yasaklamaktadır (m. 30/2). 

Bu nedenle hüküm kesinleşinceye kadar ceza mahkemelerindeki duruşmalar hakkında 

bahsedilen esaslar çerçevesinde, sadece haber şeklindeki açıklamalar yapılabilmektedir. 

Ancak mahkeme kararı kesinleştikten sonra değerlendirme şeklinde basın 

açıklamalannın yapılmasında kamu yararı olabilmektedir. Çünkü bu açıklamalar olayla 

ilgili olarak mahkemenin sonucunu merak edenlere bir bilgi vermekle kalmayıp, 

bunların kanunlara ve benzer mahkeme kararlarına uygunluğunu değerlendirmeye de 

yardımcı olmaktadır. Yargısal faaliyetlerle ilgili olarak haber yayımı, faaliyetlere katılan 

kişilerle de ilgili olabilmekte, bu kişilerin görevleri ile bağlılık içinde olan faaliyet ve 

kararlar basın yoluyla açıklanabilmektedir.363 

Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Hakkında Kamu Yararı: Basın ve yayın 

açıklamalanmn büyük bölümünü sosyal ve kültürel alandaki faaliyet ve olaylara ilişkin 

açıklamalar oluşturmaktadır. Bilim, edebiyat, sanat ve sosyal olaylar gibi alanlardaki 

açıklamalar bunlar arasında sayılabilmektedir. Ülkelerin ilerlemesinde bu alanlardaki 

gelişme ve olayların kitlelere duyurulmasının büyük etkisi olmaktadır. Basın bilime 

hizmet amacıyla yaptığı açıklamalarda kamu yararı taşımakta, bu amaçla yapılan 

yayınlar karşısında ferdin şeref haysiyet ve özel yaşama ilişkin yararı geri 

çekilmektedir. 364 

Bir kimsenin bu gibi hakları, bilime hizmet için yapılan açıklamalarda saldırı 

unsuru oluşturabilmektedir. Ancak burada kamu yararı söz konusu olmalıdır ki, bilimsel 

faaliyetlerle ilgili düşünceler gazetelerde serbestçe açıklanabilsin. Bu amaçla 

başkalarımn kamu oyuna sunduktan eserler ve diğer bilimsel görüşler basın yoluyla 

eleştirilebilmektedir. Eser sahibi bu eleştiriyi hoş karşılamak durumundadır. Sahibine 

değinmeden bir eserin eleştirisi mümkün olmadığı için eser sahibi de bu eleştirileri 

362 Öngören, a.g.e., s. 91. 
363 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 140-141. 
364 Aydın, a.g.e., s. 137. 
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olağan karşılamalıdır. Önemli olan eleştiride gereksiz yere eser sahibinin kişiliğinin 

hedef alınmamış olmasıdır. 365 

Sanat ve bilim gibi ülkenin kültür ve medeniyet alanındaki gelişmesine ve 

insanlığa hizmet eden önemli bir faaliyet alanı durumundadır. İnsanlığın bu konuda 

bilgilendirilmesinde basma büyük görev düşmektedir. Bir sanatçının çeşitli sanat 

dallanyla bağlılık içinde olan haber ve eleştiri şeklindeki basın açıklamaları, sanata 

hizmet amacı taşıdığı sürece üstün olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle bir 

sanatçının sanat yeteneği eleştiri konusu olabilmektedir. Ancak böyle bir eleştiri sanat 

faaliyetleriyle ilgili olduğu sürece, kamu yaranna hizmet etmektedir.366 

Şeref haysiyet veya özel yaşamı ihlal eden bir olayın önemli bir sosyal olay olarak 

değerlendirilebilmesi ve basın açıklamasına konu olabilmesi için kamuoyunun dikkatini 

çeken, herkesi ilgilendiren veya alışılmışın dışında toplumsal ilgi uyandıran, üzerinde 

düşünmeye yönelten, güncel ve haber değeri olan bir olay olması gerekmektedir. Bunlar 

arasında mağdurlar bakımından, sanıklar bakımından suç işleme; tutuklama, kaza, 

felaket, toplantı, gösteri yürüyüşü gibi sosyal olaylar ile toplumun sağlık, eğitim, 

ulaşım, konut gibi sorunlarına ilişkin olaylar da yer alabilmektedir.367 

Sosyal olay olarak tanımlanan toplantı, gösteri ve yürüyüş gibi bazı olaylarla ilgili 

basın açıklamalannda da kamu yararı bulunmaktadır. Bu toplantı bir siyasi parti, 

dernek, kuruluş veya tüzel kişiliğe sahip olmayan kişi veya gruplara ait olabilmekte, 

toplantılar iki şekilde basma açık olarak yapılabilmektedir. Toplantıya giriş herkese 

serbesttir. Bu nedenle basın açıklamalan da açık bir toplantı gibi düşünülmektedir. Ya 

da toplantı sadece belirli kişilere açık olmakla birlikte (siyasi parti kongreleri gibi) 

toplantı, konusu itibariyle kamuoyunu yakından ilgilendirdiğinden basma da açık olarak 

yapılabilmektedir. Bir toplantıya herhangi bir kişi olarak katılanlar hakkında basın özel 

açıklamalar yapamamaktadır. Çünkü bu tür açıklamalarda "kamu yararı" toplantının 

kendisindedir. Herhangi bir kişi olarak katılanda değildir. Ancak olaya katılanların 

sayısı, olayın gerçekleşme şekli, gidişi hakkında okuyucuya tam bir bilgi verebilmek 

için olayın resmi yayımlanabilmektedir. Olaya katılan kişi anonim olsa bile bu tür 

haberlere ilişkin yarar kişinin özel yaşamına ilişkin yarardan daha üstün tartılacaktır. 

Ancak açıklamada olay değil de resmedilen kişi ön planda ise kamu yararı 

365 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 143. 
366 Aynı, s. 145. 
367 Aydın, a.g.e., s. 139; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 150. 



126 

bulunmayacaktır. Bir toplantıya ilişkin basın açıklamasıyla şeref, haysiyet veya özel 

yaşamın ihlali, yapılan konuşmanın şeref, haysiyet veya özel yaşamı ihlal edici nitelikte 

olması halinde de ortaya çıkabilmektedir. Örneğin bir toplantıda konuşan kişi üçüncü 

bir kişinin kişilik hakianna saldırmış ve bu konuşma basın yoluyla açıklanmışsa, 

konuşmanın basın yoluyla aynen tekrarlanmasında hukuka aykınlık bulunmamaktadır. 

Çünkü bu tür açıklamalann basının görevine girdiği savunulmaktadır. Başkalannın 

kişilik hakianın ihlal eden konuşmalan tekrarlamanın basın ıçın sorumluluğu 

gerektirmemesi, ancak yasama dokunulmazlığından yararlanan TBMM üyelerinin 

konuşmalanyla sınırlıdır. Bu dokunulmazlıktan yararlanamayan konuşmalann tekrarı 

şeref, haysiyet ve özel yaşama basın yoluyla saldın oluşturmaktadır. 368 

Bu nedenledir ki, basının toplantılar hakkında açıklamalarda bulunmasında amaç, 

söylenen kişinin şeref, haysiyet ve özel yaşamına saldıran sözlerin daha geniş kitlelere 

duyurutmasına araç olmak değil, bu tür olaylarla ilgili okura bilgi vermek olmalıdır. 

2.3.2. Kişilerin Toplumsal Rollerine Göre Basındaki 

Haberler ve Kamu Yararı 

Basının bir kamu görevi üstlendiği kabul edilmektedir. Basının kamu yararına 

yönelik açıklamalan ve özellikle bu açıklamalann kapsamı bakımından kişilerin 

toplumda işgal ettikleri yeri, üstlendikleri görev büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 

hem yabancı hukuklarda hem de Türk hukukunda kişiler iki gruba aynlmıştır. Ancak bu 

kişiler ifade edilirken terim birliği olmaksızın; kamuya malolmuş kişiler, meşhur kişiler, 

kamuoyunun dikkatini çeken kişiler, kamuoyunun geçici olarak dikkatini çeken kişiler 

ve anonim kişiler gibi terimlerle karşılaşılmaktadır.369 Buradan hareketle Kılıçoğlu da 

bu kişileri; kamuoyunun devamlı dikkatini çeken kişiler, kamuoyunun geçici dikkatini 

çeken kişiler olarak iki gruba ayırmıştır. Bu gruba bir üçüncü olarak anonim kişileri de 

koymak mümkündür. 370 

Kamuoyunun devamlı dikkatini çeken kişiler arasında, sosyal, siyasi durumlan, 

meslekleri ve spor, ekonomi, sanat gibi faaliyetleri basının görev alanına girenler 

bulunmaktadır. Devlet adamlan, milletvekilleri, politikacılar, diplomatlar, sporcular, 

gazeteciler, bilim adamlan gibi kişilerin çoğunun, faaliyetleri devamlı olarak 

368 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 151-152. 
369 Aydın, a.g.e., s. 144. 
370 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 154. 
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kamuoyunun dikkatini çekerek toplumun yakından takip ettiği olaylar içinde meydana 

gelmektedir. Bu durumda haberin kamuya duyurulmasında özel hayatın kesin açıklığı 

veya kapaldığı söz konusu olmamaktadır. Basındaki haberlerde eleştiri ve yorumun 

"hak" konusu olarak kabul edilmesinin nedeni "kamu yararı ve ilgisi" olmaktadır. Özel 

hayattaki davranış ve kişinin moral değerleri, kamusal yararın bulunduğu durumlarda 

kamuya açılabilmektedir. Eğer özel hayat kişinin kamusal hayatı ile ilgili ise veya etkili 

ise, özel hayatın sınırldığı söz konusu olamamaktadır. Böyle bir durumda özel hayatın 

açıklanmasında bile kamusal yarar ve ilgi söz konusu olmaktadır371 . Buna göre bir 

kimse kamuoyunun gözü önünde olmakla açıkça basının, kendisi hakkında açıklamada 

bulunmasına rıza göstermiş demektir. Ancak bu görüş kabul edilirse bir devlet adamının 

basın açıklamasına karşı koyması, nzası olmadan açıklamanın yapıldığını bildirmesi bu 

açıklamanın hukuka aykırılığını gündeme getirecektir. Oysa kişilerin nzası olmasa bile 

açıklamada kamu yararı varsa hukuka uygun sayılacaklardır372 . Bundan dolayı bu tür 

açıklamalann hukuka uygun olmasının sebebi kamu yararı düşüncesine dayanmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının görev alanı içinde olan devlet faaliyetleri, sosyal, 

kültürel, ekonomik olaylar ve kamunun dikkatini çeken kişiler hakkındaki 

açıklamalarda kural olarak kamu yararının olduğu kabul edilmektedir. Yayınlanmasında 

kamu yararı ve toplumsal ilgi bulunmayan haberler, hukuka aykırı olmaktadır.373 

Kamuoyunun sürekli dikkatini çeken kişilere yönelik şeref ve haysiyeti ihlal eden 

bir açıklama, onların görevleriyle bağlılık içinde olduğu sürece hukuka uygun olarak 

değerlendirilmektedir. Herşeyden önce kamuoyunun sürekli dikkatini çeken kişilerin 

faaliyette bulundukları alana ve mesleğe uygıinluklanna ilişkin açıklamalar yapılabilir. 

Bu kişiler görevlerindeki yeteneklerine ilişkin eleştirileri diğer kişilere göre daha 

normal karşılamak durumundadırlar. 374 Özellikle basın bu gibi kişilerin yaşamlarının 

belirli parçalarını kamuya aktarırken, kamunun öğrenme hakkına bağlı olarak, bir kamu 

ödevi yerine getirmektedir. 375 

Kamuoyunun devamlı ilgisini çeken kişilere yönelik şeref ve haysiyeti ihlal eden 

açıklamalar, onların suç işlemek, tutuklama gibi kanunlara aykırı davranışlan 

371 Erhan Günay, Yayın Yoluyla Kişilik Hakianna Saldın ve Basında Sorumluluk, (Ankara: Seçkin 
Yayınevi, Nisan 1999), s. 67-68. 

372 Aydın, a.g.e., s. 157. 
373 Serdar, a.g.e., s. 157. 
374 Aydın, a.g.e., s. 145. 
375 ö 00 87 ngoren, a.g.e., s. . 
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bakımından da söz konusu olabilmektedir. Ancak bu tür açıklamal~r o kişinin 

makamının saygınlığına gölge düşüreceği için, diğer kişilere yöneltilen aynı nitelikteki 

açıklamalardan daha ağır sonuçlar meydana getirebilmektedir.376 

Kamuoyunun sürekli dikkatini çeken kişiler; ahlaksal açıdan yerinde ve dürüst 

olmayan, üstlendikleri görevin ciddiyetiyle bağdaşmayan davranışlan dolayısıyla da 

basın açıklamalanna konu olabilmektedir. Özellikle politikaya girerek kendilerini 

kamuoyuna veren kişiler ahlak ve gelenek bakımından yerinde olmayan davranışlannın, 

politik yetenekleri dışında karakterlerinin de basın tarafından kamuya açıklanabileceğini 

ve kamuoyu önünde yargılanabileceklerini düşünmek durumundadırlar.377 

Basında kamuoyunun devamlı dikkatini çeken kişilere yönelik açıklamalar; 

açıklama konusunun, olayın sınırlan içinde kalması (başarısızlık, suç işleme, ahlaksal 

bakımdan uygun olmayan davramşlarla sımrlı kalma gibi) ve kişinin başka değerlerine 

saldırı oluşturmaması durumunda, espri ve güldürü sanatına başvurularak da 

yapılabilmektedir. 378 

Kişiler kamunun haber alma çıkarından daha baskın bir çıkar olmadıkça, onun 

özel yaşamının bir bölümüne sızılmasına göz yummak durumundadır. Sıradan birinin ne 

zaman nerede doğduğu, ana babasının kim olduğu, ne iş yaptığı, yaşam öyküsü, izinsiz 

yayınlanamadığı halde, kamuya malolmuş kişiye · ilişkin bu gibi konuların 

yayınlanabilmesi gerekmektedir?79 Bunun başlıca gerçekleşme araçlanndan birisi 

olarak basının bu hakkı sınırsız değildir. Kamuoyunun devamlı olarak dikkatini çeken 

kişilerin diğer kişilere göre, kişilerin görevleriyle bağlı olan ortak yaşam olaylan 

basında konu olabilmektedir. Çünkü kamu bu kişilere faaliyette olduklan alanlara 

yönelik olarak ilgi göstermektedir. Bunun yamnda göreve bağlı olmadan; hastalık, özel 

uğraşlar, katıldıklan toplantılar gibi kimi ortak yaşam olaylarının da toplum tarafindan 

bilinmesi gerekebilmektedir.380 Bu anlamda basındaki haberlerin, bireysel amaç ve 

yarariara değil kamu yararına hizmet etmesi gerekmektedir. Kişisel veya dedikodu 

amacıyla haber yayınlanmasında kamu yararı söz konusu olmamaktadır. Kamu yaran, 

kamunun bilgi edinme hakkı olmaktadır. Bilgilenen toplum, davramşlarında tercihini 

ortaya koyabilecektir. Basımn kamuoyunu oluşturma, eleştiri görevlerinin doğal sonucu 

376 Aydın, a.g.e., s. 145. 
377 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 159-160. 
378 Aynı, s. 160. 
379 Öngören, a.g.e., s. 87. 
380 Günay, a.g.e., s. 69. 
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olarak ve bu girişimlerin hukuka uygun olması için haber resim ve kişinin yaşamına 

ilişkin belgelerin yayınlanması, eleştiri ve yorumlar yapılması, kamuyu aydınlatma 

amacıyla olmalı ve kamunun bunlan öğrenmede bir çıkan olmalıdır. Bu anlamda 

yayımn öncelikle toplumun ilgisini çekmesi gerekmektedir. Toplumsal ilgiyi çeşitli 

konular çekebilmektedir. Ancak tek başına, toplumsal ilgi ve merak, hukuka uygunluk 

için yeterli olmamaktadır. Aynca, bu ilginin, sansasyon yaratma veya özel menfaatlerin 

tatminiyle birlikte değil, kamu yararıyla birarada bulunması, kamunun ilgisinin haklı 

olması gerekmektedir. 38 ı 

Kamuoyunun sürekli dikkatini çeken kişilerin dar anlamda özel yaşam ve sır 

alanianna giren olaylar üstün bir kamu yaran olmadıkça ve göreviyle bağlılık 

bulunmadıkça basın açıklamalanmn konusu olamamaktadır. Bu konuda bir politikacımn 

veya bir kamu görevlisinin görevle bağdaşmayan bir demek üyeliği, görevle 

bağdaşmayan gizli toplantılara katılması örnek olarak gösterilebilmektedir. 382 

Kamuoyunda geçici olarak dikkat çeken kişilerle ilgili basın açıklamaları, 

öncelikle kamunun dikkatini çeken olayla sımrlandınlabilmektedir. Bu olay daha 

öncede belirtilen basımn görev alaruna giren, suç işleme, gösteri, toplantı gibi 

açıklanmasında kamu yararı olan konular olabilmektedir. Örneğin alkollüyken trafik 

kazası yapan bir şoförün daha önceden de bar gezen bir alkolik olduğu açıklanabilir. 

Ancak bu kişinin evlilik dışı bir ilişkisi olduğu, kamu yaran olan olayla (kazayla) 

bağlantılı olmayan bir açıklamadır. Bunun yam sıra kamuyu geçici süre ilgilendiren 

kişilere ilişkin basındaki açıklamalar, süre olarak sınırlandınlabilmektedir. Bu tür 

açıklamalar olay güncelliğini koruduğu sürece yapılabilmektedir. Olayın güncelliğini 

kaybetmesiyle bu kişiler basma konu olamamakta ve anonim kişi durumuna 

geçmektedirler. 383 

Anonim kişiler ise açıklanmasında kamu yararı olan bir olayla doğrudan doğruya 

veya dolaylı olarak ilgili bulunmayan kişilerdir ve basma konu olamazlar. Böyle 

kişilerin kişilik haklanm ihlal eden açıklamalar hukuka ay kın dır. 384 Belirli nedenlerle 

kamunun ilgisini çekmeyen, kendileri hakkında bilgi edinme ihtiyacı duyulmayan 

anonim kişilerin hayatına ilişkin bir konu onun nzası alınmadan öğrenilir veya 

381 Serdar, a.g.e., s. 156-157. 
382 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 162. 
383 Aydın, a.g.e., s. 148. 
384 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 163. 
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başkalanna aktarılırsa, bu müdahale kişilik haklarına saldın niteliği taşıyacaktır.385 

Bununla birlikte basının alanına giren bir olayın veya yerin resmedilmesinde bir ayrıntı 

veya dekor olarak görüntülenmeleri mümkündür ve bu durumda haber hukuka uygun 

sayılmaktadır. Ancak bir kişinin bu durumda görüntülendiği sırada resimde ikinci 

planda kalması gerekmektedir. Buna rağmen bu yayım kişinin haklarına saldın teşkil 

edecekse kişinin tanınmaz hale getirilmesi gerekmektedir.386 

Buraya kadar kişilik haklannın ihlalinde genel hukuka uygunluk nedeni olarak 

basındaki haberlerin kapsamı ve habere konu olan kişilerin nitelikleri açısından kamu 

yararı incelenmiştir. Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, mahkeme kararlarında 

kamu yararı kavramı üzerinde önemle durulmuş, korunmuş, kişilik haklannın varlığına 

ve korunmasına bu kadar özen gösterilmemiştir. Toplumun genelinin çıkan söz konusu 

olduğunda, bir kişinin kişilik haklarının korunması daha geri planda kalacaktır. Bun~ 

rağmen her olayda da "kamu yararı" kavramı ön planda tutularak kişisel varlıklan ihlal 

etmek geçerli olmamalıdır. Bunların sınırların neler olduğu daha önce bahsedilmiştir. 

Basın iletişim özgürlüğünü kullanırken aynı zamanda kamuyu bilgilendirme 

görevini de yerine getirmek durumundadır. Ancak basında zaman zaman kişilik 

haklarına çok ağır müdahalelere rastlanmaktadır. Günümüzde unutturulmaya çalışılan 

sadece siyasi özgürlükler değil, toplumsal özgürlükler içinde kişilik haklarının 

korunmaya çalışılması gerçeğidir. Bu haklara müdahaleyi önlemede hukuka aykınlığı 

kaldıran; rıza, kamu yararı, kanunun verdiği yetki gibi sebepleri aşağıda özel hukuka 

uygunluk sebepleri olarak kısaca incelemeye çalışalım. 

2.4. Özel Hukuka Uygunluk Sebepleri 

Basın yoluyla şeref, haysiyet ve özel yaşamın ihlalinde özel hukuka uygunluk 

sebeplerine nadir rastlansa bile M.K.'un 24. Maddesinde üç ayrı hukuka uygunluk 

sebebi öngörülmüştür. 387 

Meşru müdafaa basın açıklamalan karşısında, şeref, haysiyet ve özel yaşamı ihlal 

eden bir yayım hazırlığı veya mevcut yayıının devam etmesi durumunda ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin bir gazetede yarınki sayıda A. .. 'nın adının karıştığı bir rüşvet 

olayını açıklayacağız şeklinde çıkan bir haberle, kişilik haklan ihlal edilirken, esas 

385 Şen, a.g.e., s. 244. 
386 Kılıçoğlu, a.g.e., s.' 164. 
387 .. 

Ongören, a.g.e., s. 83. 
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yayıma ilişkin bir hazırlıkla zarar tehlikesi de yaratılmış olmaktadır. Henüz asıl 

açıklama ortada olmadığı için bu yayıma karşı cevap ve düzeltme hakkının kullanımı da 

söz konusu olmamaktadır. Söz konusu Akişisi bir başka gazetede veya bir broşürde bu 

gazetenin "yalan haber verdiğini", sansasyon gazetesi olduğunu, haberi veren yazar 

veya muhabirin meslek ahlakı ve bilincinden uzak olduğunu belirterek olayın gerçek 

yüzünü kamuoyuna açıklayabilir. Burada kişilik haklarını ihlal eden bir açıklamaya 

karşı, saldında bulunanın şerefsizliğini gösterecek yayında bulunarak meşru müdafaa 

hakkı kullanılmış olur. Ancak, karşı haberdeki söylemin de ilk yayma göre kişilik 

haklarını daha ağır biçimde ihlal edecek şekilde olmaması gerekmektedir.388 

Zaruret hali ise B.K. 'nun 52. Maddesinde; kendisini veya başkasını zarardan 

kurtarmak isteyen kişinin, bir üçüncü kişinin sadece mal varlığına verdiği zararlada 

sınırlı bir hukuka uygunluk sebebi olarak yer almaktadır. 389 

Bir görevin ifasına dayanan basında hukuka uygunluk sebebi olarak; memuriyet 

görevinin ifası, yetkili makamın emrini ifa, genel bir yasal yükümlülüğün ifası 

sayılabilmektedir.390 Bunlardan yetkili makamın emrini ifa, basın açıklamaları 

bakımından bir hukuka uygunluk sebebi olarak doğabilir. Bu anlamda mahkemelerin, 

sıkıyönetim makamlarının; (teslim ol çağnları, suç faillerinin kimliğinin açıklanması 

gibi) icra-iflas organlannın, güvenlik kuvvetlerinin bazı emirlerinin basın organlan 

tarafindan yayımlanması yetkili makamın emrini ifa niteliğindedir ve bu gibi 

durumlarda açıklamayı yapanın hukuksal sorumluluğundan söz edilememektedir?9 ı 

Rıza da üç ayn hukuka uygunluk sebeplerinden birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Basın yoluyla kişilik hakianna saldın durumunda mağdurun nzası da bir 

hukuka uygunluk nedeni olmaktadır. Rıza, basın açıklamasından önce veya en geç 

açıklama anında verilirse hukuka uygunluk nedeni olabilmektedir. Basın 

açıklamalannda nzanın hukuka uygunluk nedeni sayılabilmesi için sınırlannın 

aşılmaması gerekmektedir. Mağdur hangi sözlerin söylenmesine ve hangi yazılann 

yazılmasına izin vermişse, tahkir edici söz ve yazılar da o çerçevede kalmaktadır. 392 

388 Aydın, a.g.e., s. 149.; Kılıçoğ1u, a.g.e., s. 120. 
389 .. Ongören, a.g.e., s. 113. 
390 Aydın, a.g.e., s. 150. 
391 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 121-122. 
392 Çetin, a.g.e., s. 220. 
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Rıza hukuki bir işlem olduğu için burada da irade beyanianna ilişkin esaslar 

uygulanmaktadır. Diğer bir ifadeyle özel hayata ilişkin konulardaki irade açıklamalan 

açık (sarih) veya örtülü (zımni) olarak verilebilmektedir.393 

Açık rıza ilgilinin açık beyanıyla verildiği halde, örtülü nza delalet edici 

davranışlardan çıkarılabilmektedir. Örneğin foto muhabiri karşısında resminin 

çekilmesine karşı bir tutum takınacağı halde onu kabul etmek, karşısında poz vermek, 

sorulan sorulara cevap vermek kapalı rızanın varlığını göstermektedir. 394 

Kılıçoğlu'na göre bir kimsenin hakkına yapılan gerçek dışı yayınlara ses 

çıkarmaması durumunda bu kişiye tepki gösterme zorunluluğu yüklenememektedir. Hiç 

kimse Basın Kanunu'nun 19. Maddesi ve Anayasa'nın 32. Maddesinde ifade bulan 

cevap ve düzeltme hakkını kullanmak zorunda değildir. Bu hakkın kullanılmaması ise 

yapılan yayma rıza gösterme şeklinde yorumlanamamaktadır.395 

Temyiz gücünden mahrum kişilerin özel yaşamına gıren bazı olayların 

açıklanmasına ilişkin rızalan da geçerli olmamaktadır. Özel yaşam üzerindeki hak, 

şahsa bağlı mutlak bir hak olduğundan dolayı böyle bir rıza kanuni temsilcileri 

tarafından da verilememektedir. Açıklamasına rıza gösterilen özel yaşam olayı birden 

çok kişiye ait ise, rızanın geçerliliği için birlikte verilmesi şarttır. Rıza bunlardan biri 

tarafindan verilmişse, açıklama diğeri için hukuka aykırı bir açıklama niteliği 

taşımaktadır. 396 

Özel yaşam olayianna ilişkin rıza ancak M. K.' nun 23. Maddesi sınırlan içinde 

geçerli olmaktadır. Rızanın kişilik haklarını ihlal eden bir haberde hukuka uygunluk 

sebebi olabilmesi için açıklama, verilen rızanın kapsamını aşmamalı ve rıza yönünde 

olmalıdır. Ad ve resim üzerindeki haklar da kişinin rızasına bağlı olarak yapılan 

saldırılara karşı korunmaktadır. Ancak adın ve resmin belirli bir işte hukuka, ahlaka 

aykırı olmayacak şekilde kullanılmasına rıza gösterilmesi, bu aşırı bir sınırlama 

olmadığından geçersiz kabul edilememektedir. Mesleki şeref ve haysiyet de, mesleki 

sırlar da kişinin kendi rızasına dayanan saldırılara karşı korunmaktadır. 397 

Kamuya malolmuş kişiler icra ettikleri meslek ve sanatlan nedeniyle, kendi 

hayatlarını kamunun bilmesine ve eleştirisine sunmuşlardır. Böylece kişilerin buna 

393 Şen, a.g.e., s. 246. 
394 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 177. 
395 Aynı, s. 180. 
396 Aydın, a.g.e., s. 153. 
397 Aynı, s. 107. 
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önceden razı olduklan kabul edilmektedir. Kamuya malolmuş kişilerin şeffaflığı, icra 

ettikleri mesleğin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Ersan Şen' e göre kişinin nzası 

sonucu özel hayatına ilişkin konuların öğrenilebilir ve başkalanna aktarılabilir olması 

ilkesinden uzaklaşılmıştır. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi kamuya malolmuş 

kişiler, meslekleri nedeniyle özel hayatianna yönelik bazı konuların öğrenilmesine 

önceden razı olmuş sayılmaktadırlar. Kamuyu yakından ilgilendiren kişilerin özel hayatı 

hakkında yapılacak açıklama ve eleştiri-yorumun sımnın ise, şeref ve haysiyete tecavüz 

edilmesi ve bu nedenle hakaret ve sövme suçlan belirlemektedir. Bu kişilerin özel 

hayatianna ilişkin konulann açıklanması şeref ve haysiyetlerine tecavüz etmek demektir 

ve bunun sonucunda ceza hukuku açısından hakaret ve sövme suçu oluşursa, fıilin 

hukuka uygunluğundan bahsedilememektedir.398 

3. YAZILI BASlNDAKi HABERLERLE KİŞİLİK HAKLARINA MÜDAHALE 

VE HUKUKA UYGUNLUK SAGLA YAN DURUMLAR 

Basında yer alan haberler yoluyla kişilik haklanmn ihlalinde hukuka uygunluğun 

gerçekleşmesi için haberin hangi amaçla verilmesi gerektiği önceki başlıkta 

açıklanmıştır. Yazılı basın yoluyla kişilik haklarına müdahalenin hukuka uygun olması 

için amacın yamsıra, bir araç olan haberde uyulması gereken bazı unsurların bulunması 

da gerekmektedir. Y ayımn hukuka uygunluk nedenlerinden biri olan "mağdurun nzası" 

daha önce ele alınmıştı. Bu başlık altında ise "haber verme" ve "eleştiri-yorum" haklan 

incelenecektir 

Anayasa tarafindan kişinin şeref ve haysiyetinin korunması bir gereklilik 

yaratmakla birlikte, düşüncenin basın yoluyla açıklanması özgürlüğü de kamusal bir 

değer taşıyan, belirli toplumsal görevi olan birtakım haklar yaratmaktadır. Böylece 

kişinin şeref ve haysiyetinin korunması için basın özgürlüğünden doğan hakların 

korunması yönünde bir ortak görüşe ulaşılması gerekmektedir.399 Bu da haber verme 

hakkı ile kişilik haklanmn ihlali arasındaki sınırın belirlenmesi anlamına gelmektedir. 

"Haber verme niteliği" söz konusu olduğunda buradaki "haber" kelimesi, . geniş 

anlamda kullamlmaktadır. "Haber", haber verme hakkı söz konusu olduğunda, kamuya 

bir olayın duyurulmasım, "eleştirme hakkı" söz konusu olduğunda, eleştiriye, 

398 Şen, a.g.e., s. 247-248. 
399 Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 161. 
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incelemeye konu olan bir olayın varlığım, "yaratma hakkı" söz konusu olduğunda da, 

yaratılan eserle işlenilen somut, gerçek bir olayın yaratma faaliyetine temel teşkil 

etmesini ifade etmektedir. Hakkın doğuşunun temeli olan haberin varlığı da belirli 

unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurların bulunmaması veya sınınn azalması durumunda 

ise fiil hukuka aykırılık niteliği kazanmakta ve bir ceza sorumluluğu ortaya 

çıkabilmektedir. Bu nedenle basında böyle bir hakkın söz konusu olabilmesi ve kişinin 

şeref-haysiyeti yönünden doğan sonuç ne olursa olsun fiilin hukuka uygun sayılabilmesi 

için yayında haber niteliğinin bulunması, haberin gerçeğe uygun olması ve objektif 

ölçüler içinde verilmesi gibi unsurların aranması gerekmektedir.400 

Toplumu ilgilendiren konularda gerçeğe uygun haber vermek, olayları ve içinde 

yer alan kişi ve kurumları eleştirrnek ve kamuyu oluşturmakla görevli basının bu 

işlevini yerine getirmesi onun özgür olmasına bağlı görünmektedir. Anayasa'nın 28. 

Maddesinin 1. fikrasında basının "özgür" olduğu ve sansür edilerneyeceği kabul 

edilmiş. 5680 Sayılı Basın Kanunu'nun 1. Maddesinde de basının "serbest" olduğu 

bildirilmiştir. Diğer taraftan da insanların vazgeçilemez haklarından olan kişilik hakları 

Anayasa ve yasa hükümleriyle güvence altına alınmıştır. 

Basında yapılan açıklama ve eleştiriler kimi zaman kişilik haklarına saldırı 

oluşturmakta ve sonuçta basın özgürlüğüyle kişilik hakları arasında bir çatışma 

yaşanmaktadır. Böyle bir saldırı durumunda basın, ceza ve hukuk sorumluluğuyla 

karşılaşmaktadır. İşte basının bu sorumluluktan kurtulabilmesi için yaptığı açıklama ve 
. . 

eleştirilerde bulunması gereken öğelere hukuka uygunluk nedenleri denmektedir. Bir 

basın açıklaması ya da eleştiri hukuka uygun ise o yayın suç oluşturmadığı gibi 

sorumluları aleyhine açılan özel hukuk davası da reddedilebilmektedir.40 ı Daha önce de 

belirtildiği gibi haberlerle kişilik haklarına müdahalede ve hukuka uygunluk sağlayan 

durumlarda haber verme ve eleştirme haklarının nasıl ele alındığı, hangi durumlarda 

kişiliğe müdahale oluştuğu ve basın özgürlüğü ile hangi düzeyde çatışmalar yaşandığına 

aşağıda değinilmeye çalışılmıştır. 

400 Aynı, s. 163. 
401 Çetin, a.g.e., s. 128. 
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3.1. Haber Verme Hakkı 

Bir basın açıklamasının amaç ıçın uygun bir araç olup olmadığı çoğu zaman 

açıkça görülebilmektedir. Bazı durumlarda açıklamada kullanılan ifadeterin şeref 

haysiyet veya özel yaşamı ihlal edip etmediği ve amaç için uygun bir araç olup olmadığı 

açıklamanın içerik olarak yorumunu gerektirmektedir. Bunun için açıklamada kullanılan 

ifadelerin arkasında gizlenen gerçek anlamın araştıniması gerekmektedir. Bir 

açıklamanın yorumunda açıklamayı yapanın buna verdiği anlamdan hareket 

edilememektedir. Bu konuda açıklama için kullanılan ifadenin tarzı ve tamamı 

gözönünde tutulmamaktadır. Basın açıklamalan açıklamayı yorumlayan kişilere göre 

farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Bu nedenle yapılan açıklamalarda, tarafsız ortalama 

okuyuculann habere verdikleri anlam ve açıklamanın, orta seviyedeki bir okuyucu 

üzerindeki etkisi gözönünde tutularak objektif esaslardan hareket edilmelidir.402 

Basın mesleğinden doğan hakiann ve özellikle "haber verme" hakkının varlığı, 

basında yer alan olayda "haber niteliği"nin bulunmasını gerektirmektedir. Bu unsur ise 

beraberinde; yapılan yayının kamunun ilgisini çekecek nitelikte olması zorunluluğunu 

getirmektedir. Haber verme hakkı bir "imtiyaz" değil "görev" olduğu için haberin 

içeriğinin de, kamu yu ilgilendiren göreve dahil bir . içerik olması zorunluluğu söz 

konusu olmaktadır. Haber niteliği taşımamn bir diğer unsuru kamusal ilgiyi çeken ve 

ilgilenilmesi haklı olan olayın yayınlanmasında "toplumsal yarar" olmasıdır. Basın 

halkın "öğrenme hakkı"nın tatmini yanında, onu eğitme, kamuoyu oluşturma gibi 

görevleri de yerine getirerek kamu yaran oluşturmaktadır. Bir yayının haber niteliği 

taşıması aynı zamanda aktüel olması şartını da gerektirmektedir. Olaylan en kısa 

zamanda kamuoyuna vermek durumunda olan basın; haberi, olayın olduğu anı izleyen 

kısa sürede vermesi halinde toplumsal ilgi ve toplumsal yaran oluşturabilmektedir. Bir 

olayın üzerinden uzun süre geçtikten sonra, haberin yayınlanması durumunda kamu 

yaran, toplumsal ilgi ve objektiflikten söz etmek de mümkün olmamaktadır. Kamu 

yararı ve toplumsal ilgi olmayınca kişinin şeref ve haysiyetini ihlal eden yayının ve 

haber verme hakkının üstün tutulması durumu ortadan kalkmaktadır. Bu durumda 

kişinin şeref ve haysiyetinin korunması gündeme gelmektedir.403 Sonuç olarak 

denilebilir ki, basın açıklamalannda duyulan olayın haber niteliği taşıması ve objektif 

402 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 164-165. 
403 Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 164-165.; Çetin, a.g.e., s. 170. 
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esaslara dayandınlması gerekmektedir. Aksi halde ortada bir haber olmadan haber 

verme hakkından bahsetmek mümkün olmamaktadır. 

Bir yayının haber olarak hukuka uygun sayılabilmesi ıçın Yargıtay 4. Hukuk 

Dairesi'nin 28.4.1987 gün ve 2077/3267 Sayılı Karanna göre404
; gerçek olması, güncel 

olması, verilmesinde kamu yararı bulunması, açıklaınş biçimiyle konusu arasında 

düşünsel (fikri) bir bağ bulunması, haberde ölçülülük ve nesnel ölçülere uyulması 

gerekmektedir. 405 

3.1.1. Haberin Gerçeğe Uygunluğu 

Gazetecilik hakkımn sınırlanndan ilkini ve belki de en önemlisini oluşturan 

gerçeklik, bir haberin veya bir olaya dayanan eleştiride olayın gerçeğe uygun olması 

anlamına gelmektedir. Buradaki gerçeklik somut ve maddi gerçeğe değil olayın, haberin 

verildiği andaki veriliş şekline uygunluk anlamına gelmektedir. Haber niteliği taşıyan 

yayımn içeriğinin, yapılan iddialann gerçeğe uygunluğu, haber verme hakkımn varlığı 

için zorunlu olmaktadır. Gerçeğe aykırı bir haber, diğer niteliklere sahip olsa bile yine 

de kişinin şeref ve haysiyetini rencide ettiğinde hukuka aykırı bir fıil işlenmiş 

olmaktadır. Haberin gerçekliği, hakkın varlığı için yeterli olmadığı gibi, sadece haber 

niteliğinin varlığı da yeterli görülmemektedir. Haber niteliğindeki yayımn gerçeğe 

uygunluğunun aranması gerekmektedir. Y ayımn, ancak olayın maddi gerçekliği 

belirlendikten sonra verilebileceği kabul edilecek olursa, haber verme hakkı 

sımrlandınlmış olur. Çünkü maddi gerçegın ortaya çıkarılması zaman almakta ve 

!gazeteci de maddi gerçeği araştırmak ve ortaya çıkarmak göreviyle yükümlü 

;olmaktadır. Ancak haber gerçeğe uygunsa bu haberin yarattığı zarara rağmen fiil 
i 

ılıukuka uygun sayılmaktadır. Eğer haber gerçeğe uygunsa, toplumsal ilgi ve kamu 
i 

jyaran gerçekleştirilmişse basın görevini yerine getirmiş sayılabilmektedir. 406 Gerçeklik, 

ıhakkın varlığı için yeterli olmayıp, gerçek olan yayımn içerik açısından da 

ıyayınlanabilir olmasını gerektirmektedir. Böyle bir içerik ise ancak toplumsal ilgi ve 

lkamu yararımn varlığı durumunda gündeme gelmektedir. 
ı 
1 Gerçek olaylan duyurma amacıyla tamnan basın özgürlüğünde, verilen bir haberin 

!hukuka uygun sayılabilmesi için gerçeklik bir ön koşul olmaktadır. Gerçek olmayan bir 

1404 Öngören, a.g.e., s. 105. 
Çetin, a.g.e., s. 160. 
Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 165. 
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olayın gerçek bir haber gibi verilmesi her zaman hukuka aykırı durumlar yaratmaktadır. 

Gazeteci, öğrendiği bir haberin gerçek olup olmadığım araştırınakla yükümlü 

bulunmaktadır. Araştırma yapmadan yayımlanan haberde "yamldım" demek doğru 

olmamakta, bu mesleki görevin ihmal edildiğini göstermektedir. Basındaki bir 

açıklamamn hukuka uygun sayılabilmesi için yalmz gerçek olması yetmemekte; 

güncellik, verilmesinde kamu yaran bulunması, veriliş biçimiyle konu arasında 

düşünsel bağ bulunması, haberde adı geçenleri küçültücü değer yargılarında 

bulunulmaması da gerekmektedir. Bu konuda Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 6.7.1995 

gün ve 1995/5290-5721 Sayılı Karanna göre "yayınlanmasında kamu yararı bulunan bir 

haber gerçek ve güneelse ve eleştiride sımdar aşılmamışsa tazminat sorumluluğu 

doğmamaktadır." Yine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 15.12.1994 gün ve 1994/8827-

11267 Sayılı Kararına göre "gerçek bir habere gerçek dışı eklemeler yapmak yazıyı 

hukuka aykırı duruma sokmaktadır. Bu konuda kamt bulunmadığı halde davacıya 

gerçek olmayan yakıştırmalarda bulunmak tazminat sorumluluğu doğurmaktadır." 

"Gerçek bir habere gerçek dışı eklemeler yapılması bu bölüm için basımn 

sorumluluğunu gerektirmektedir."407 Yayınlanmasında kamu yaran olan gerçek ve 

güncel bir haberin özle biçim arasında denge kurularak verilmesi hukuka aykırılığı 

ortadan kaldırmaktadır. Haberin gerçek olması durumunda, yayında eklemeler 

bulunduğunda bu eklemeler gerçek değilse belirtilen bölüm için basın sorumlu 

tutulmaktadır. Bununla birlikte eğer olayın tümü gerçek, güncel ve yayınlanmasında 

kamu yaran varsa, seçilen sözcükler ve anlatım biçimi kaba, nazik değil abartılı ve 

aşağılayıcıysa basın yalmz bu nedenle de sorumlu tutulabilmektedir. "Gerçekliği 

kamtlanmayan iddialar da tazminatı gerektirmektedir. "408 

Basımn gerçeğe uygun haber vermesi ve bunun gerekleri Yargıtay 4. Hukuk 

Dairesi'nin 19.12.1971 tarih, ve Esas No: 10412, Karar No: 1515 Sayılı Kararına göre 

"Basın özgürlüğü'nün amacı, kamuyu ilgilendiren işlerde gerçeğe uygun haber vermeyi 

sağlamaktır." denilerek belirtilmiştir. Basın yoluyla bir kimseye karşı ithamlar ileri 

sürülürken dayandıklan olayiann doğru olması gerekmektedir. Öyleki gazetecinin 

yayınladığı olayların doğruluğunu araştırma görevi olmaktadır. Sosyal bir görev, yaptığı 

işin niteliği yönünden bir çeşit kamu hizmeti üstlenmiş olan gazeteci, bir haberi 

407 Çetin, a.g.e., s. 160-162. 
408 Aynı, s. 162-163. 
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yayınlamadan önce gereken özeni gösterip, haberin ne olduğunu araştırmalı sonra 

yayınlamalı ve ilgililere zarar verecek yayınlardan kaçınmalıdır. Basının sosyal açıdan 

önemi ve burada yayınlanan haberlerin kamuoyunda yaratacağı önemli tepkiler 

gözönünde bulundurulmalıdır. Haber gerçeğe uygun olduğu ölçüde 

yayınlanabilmektedir. Şeref, onur gibi değerlerle ilgili, kişiyi toplum önünde gülünç 

duruma düşüren, hakkında olumsuz duygular beslenmesine ve böylece küçük 

düşmesine yol açacak nitelikteki haberlerin, ciddi ve iyi niyetle incelenip, 

araştınlmadan sunulması hukuka aykındır.409 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 24.3.1978, Esas No: 3578, Karar No: 3908 Sayılı 

Karannda ise "olay doğrudur, o halde haberin verilme tarzındaki üsluba göre ve haber 

gerçeğin bir anlatımı olduğundan, haber için gazetenin B.K. 'nun 49. Maddesi 

hükmünce manevi tazminatla sorumlu tutulmasını gerektiren yön yoktur"410 denilerek 

olay gerçek olduğunda manevi tazminata gerek görülmemektedir. 

Basın mesleğinin sosyal önemi ve haberin kamuoyunda yaratacağı önemli 

tepkilerden dolayı haberin yayınlanmasından önce özenle; haberin ne ölçüde doğru 

olduğunun araştırılması ve haberin yayınlanmasında kişilere zarar getirebilecek 

davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu nedenle haber ve eleştirinin veriliş 

biçiminin kişilik haklannı zedeleyecek tarzda olmamasına, yasa ve ahlak kurallan 

içerisinde kalınınasma dikkat etmek gerekmektedir. Buradan gazeteciye düşen 

görevlerden birisinin; haberi yayınlamadan önce doğruluğunu araştınnak, diğerinin ise 

temelde doğru olan bir haberin verilişinde gerçeği aykın eklemelerden kaçınmak olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak bir haberin gerçek olması halinde bu haberin 

yayınlanmasından bir üçüncü kişinin kişilik hakları zarar görüyorsa, bu yayın hakkının 

kötüye kullanılması niteliğinde sayılmamakta dolayısıyla hukuka uygun olmaktadır. 

Çünkü gerçeğe uygun bir haberi, üçüncü bir kişinin kişilik haklannı ihlal edeceğinden 

dolayı yayınlamamak, bu hakkın kullanılmasını sınırlamakta ve bu nedenle hukuki 

dayanaktan yoksun bırakmaktadır. 41 1 

Haber objektif oldukça, doğru olaylara dayandırıldıkça, doğru bir amaca yönelik 

bulundukça, haberle üslup arası ölçüye dikkat edildikçe, şeref ve haysiyet rencide edilse 

bile sorumluluk sözkonusu olmamaktadır. Çünkü onur, zaten haberin yayımlanması ile 

409 Aydın, a.g.e., s. 94. 
410 •. 

Ongören, a.g.e., s. 106. 
411 Aynı, s. 95-96. 
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değil olayın ilgili tarafindan gerçekleştirilmesiyle ortadan kalkmaktadır. Bu gibi 

durumlarda hukuka aykınlıktan bahsedilememektedir. Diğer taraftan bir itharn 

yayınlanırken, gerçek dışı olabileceği ihtimalini de hissettirecek bir ifadenin seçilmiş 

olması hukuka aykınlığı ortadan kaldırmamaktadır. Bir kişinin bir olaya kanştığına dair 

tahminler, bu şüpheleri, söylentileri dile getirmek, basit ithamlardaki kadar şeref ve 

haysiyet kıncı durumlar yaratmaktadır.4ı2 Haberin verilişi sırasında "gerçeklik" 

kavramına bağlı olarak ilgili Yargıtay kararlanndan aşağıda örnekler verilmektedir. 

"Gerçek bir habere gerçek dışı eklemeler yapmak yazıyı hukuka aykın duruma 

sokar. Bu konuda kanıt bulunmadığı halde otel sahibi olan davacının kadın satıcısı 

olarak gösterilmesi tazminat sorumluluğu doğurur." (H.G.K. 08.1 1.1995 687-930) 

"Gerçek bir habere gerçek dışı eklemeler yapılması bu bölüm için basının 

sorumluluğunu gerektirir." (4. H.D. 17.06.1997 2008-6781) 

"a)Gerçekliği kanıtianmayan iddialar tazminatı gerektirir. b )Hukuksal konularda 

bilirkişi dinlenemez." ( 4. H.D. 08.04.1997 13 719-3 823) 

"Gerçek olmayan ve halk arasındaki söylentiye dayalı haberi yayınlamak hukuka 

aykındır." (4. H.D. 09.07.1997 4024-7706) 

"Öteki koşullan da taşıyan gerçek haber hukuka uygundur." (4. H.D. 10.02.1998 

9087-328) 

"Haberdeki gerçeklik somut gerçeğe değil, olayın haber verildiği andaki beliriş 

biçimine uygunluk şeklinde anlaşılmalıdır." (4. H.D. 27.10.1997 5405-10060) 

"Gerçek bir habere gerçek dışı eklemeler yapılması ve özle biçim arasındaki 

dengenin bozulması hukuka aykındır." ( 4. H. D. 17.06.1997 1941-6780) 

"Gerçek habere gerçeğe aykın hususlar eklenmesi hukuka aykındır ve yalnız bu 

bölüm için tazminatı gerektirir." (4. H.D. 14.12.1995 9172-9759) 

" Bir kamu görevlisinin emrinde çalışan kadınla ilişkisi olduğu yolundaki 

gerçekliği kanı tl anmaını ş olan haber hukuka ay kın dır." ( 4. H.D. 03 .1 O .1996 1 03 51-

8797) 

"Cumhuriyet Savcılığına verilen dilekçedeki iddialann gerçek olup olmadığı 

araştınlmadan, bu iddialann çarpıcı ve ineitici bir dille abartılarak gerçek bir habermiş 

gibi yayınlanması hukuka aykındır." (4. H.D. 05.10.1995 611 1-6925) 

412 Aydın, a.g.e., s. 96. 



140 

"Basın özgürlüğünün sınırlan Anayasa ve yasalarla gösterilmiştir. Gerçek dışı 

yayın tazminatı gerektirir." (4. H.D. 15.06.1995 3480-5168) 

"a)Yayının hukuka uygunluk nedeni olarak gerçeklik somut gerçeğe değil, olayın 

haber verildiği andaki beliriş biçimine uygunluk şeklinde anlaşılmalıdır. Haberin, olayın 

maddi gerçekliği saptandıktan sonra verilebileceğim kabul etmek basının haber verme 

hakkını sınırlandırmak olur. Gazetecinin böyle bir yükümlülüğü yoktur. 

b )Yayının kişilik haklarına saldın oluşturup oluşturmadığı hususunu hakim 

kendisi belirlemelidir. Bu hususta bilirkişi dinlenemez." (4. H.D. 03.03.1994 7870-

1935) 

"Verilen haber gerçek ve güncel ise, haberin verilmesinde kamu yararı varsa ve 

konu ile anlatım arasında düşünsel bağ mevcut ise haber verme hakkının 

kullanılmasında hukuka aykırılığın bulunmadığı kabul edilir. Buradaki gerçeklik, somut 

gerçeğe değil, olayın haber verildiği andaki beliriş biçimine uygunluk şeklinde 

anlaşılmalıdır." (4. H.D. 18.11.1993 420-13214) 

"Gerçeklik, somut gerçeğe değil, olayın verildiği andaki beliriş biçimine uygunluk 

olarak anlaşılmalıdır." (4, H.D. 10.11.1994 6627-9609) 

"a)Yayınlanmasında kamu yaran bulunan gerçek ve güncel bir haberin özle biçim 

arasındaki denge bozulmadan verilmesi hukuka uygundur. Davacı, bonoda sahtecilik 

suçundan mahküm olduğuna göre haber gerçeğe uygundur. 

b) Yayının kişilik hakianna saldın oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi 

hususu hakimin çözmesi gereken hukuksal bir sorundur. Bu konuda bilirkişi 

dinlenemez." (H.G.K. 02.02.1994 746-32) 

"Basın özgürlüğünün gerçeklik, güncellik, kamu yararı ve toplumsal ilgi, konu ile 

anlatım arasında düşünsel bağ çerçevesinde kullanılması gerekir. Gerçekliği 

kanıtlanmayan, dedikodu ve söylentiden öteye gitmeyen olaylara dayanılarak söylenilen 

sözler tazminat sorumluluğu doğurur." (4. H.D. 01.12.1994,5205-10599) 

"Gerçek olmadığı halde, politikacı olan davacının siyasal kişiliğinden 

yararlanarak ihale alındığını ima eder biçimde yazı yazmak sorumluluğu gerektirir." ( 4. 

H.D. 05.05.1994 482-4306) 

"Haberin ceza dosyasındaki kanıtlan aşar biçimde verilmesi tazminatı gerektirir." 

(4. H.D. 22.09.1994 3007-7554) 
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"Gerçeğe uygun olmayan haberin ve içindeki kişilik haklarına saldın oluşturan 

sözcüklerin daha önce başka yayın organlannda da yayınlanmış olması davalıyı 

sorumluluktan kurtarmaz." (4. H.D. 19.04.1994 5053-4991) 

"Gerçek bir olaya ana noktalarda gerçek dışı eklemeler yapılması, yazıyı hukuka 

aykın duruma getirir." (4. H.D. 22.09.1994 2921-7352) 

"Devlet dairesinde çalışan bir kadın olan davacının gerçek olmadığı halde bir 

erkeğin sevgilisi olduğunun yazılması kişilik haklannı ihlal eden ağır bir savsamadır." 

(4. H.D. 14.05.1992 2712-6476) 

"Davalılar, haberin gerçek olduğunu kanıtlamak için müfettiş raporunun, ağır ceza 

mahkemesi dosyasının, belediye meclisi tutanaklannın ve İller Bankası kayıtlannın 

getirilmesini istemiş alınalanna göre, bunlar getirilip incelenmeden karar verilemez." 

(4. H.D. 30.06.1994 1089-6195) 

"Haberin gerçek olması, somut gerçeği değil, haberin verildiği andaki beliriş 

biçimini anlatır. Böyle bir haberin veriliş biçiminde aşırılık yoksa yayın hukuka uygun 

olur." (4. H.D. 11.07.1994 4478-6564) 

"Eleştirinin gerçek o lgulara dayanması gerekir. Gerçekliği kanıtlama yükü · de 

davalıya düşer. Haber ve eleştiri konusu yapılan olayiann gerçekliği kanıtlanmamış ise 

tazminat sorumluluğu doğar." (4. H.D. 12.07.1994 3767-6595) 

"Haberin gerçeğe uygun olduğunu ispat davalıya aittir." (4. H.D. 25.02.1988 

10907-1827) 

"Gerçeklik, olayın varlığının gerçek olması anlamına gelir. Böyle bir olayın 

verilişindeki üslup ilgisini çekmeye yönelik bir gazetecilik tekniğidir." (4. H.D. 

27.03.1984 1134-3067) 

"Gerçeği yansıtmayan kansını sahte vekaletname ile boşadı haberi, kişilik 

hakianna saldırı teşkil eder. Gazetecinin bir haberi yayınlamadan önce, kendinden 

beklenen özeni gösterip, haberin ne ölçüde doğru olduğunu araştırması, haberin 

yayınlanmasında ilgililere zarar getirebilecek yazışmalardan titizlikle kaçınması, 

mesleğinin sosyal önemi ve gazete haberinin kamuoyunda yaratacağı derin tepkiler 

dolayısıyla ödevlerindendir." (4. H.D. 26.11.1984 8966-8768) 

"Gerçek bir habere gerçek dışı eklemeler yapılması yazıyı hukuka aykın kılar" 

(H.G.K. 19.01.1983 223-14) 
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"Hiçbir kanıt bulurunadığı halde, davacıların soygun, gasp ve hırsızlık olayiarına 

karıştıklarının yazılması hukuka aykırıdır." (4. H.D. 14.06.1988 2485-5958) 

"Basın özgürlüğü, gerçek dışı haberciliği kapsamaz. Böyle bir yayın kişisel 

değerlere ağır saldırı oluşturur." (4. H.D. 28.04.1987)413 

3.1.2. Haberin Güncel Olması 

Gerçeğe uygun yayınların haber niteliği taşıması için gerekli olan güncellik 

unsuruna daha önce değinilmişti. Ancak, burada güncellik ile beraber kamu yararı 

unsurunun da gözardı edilmemesi gerekir. 

Basın özgürlüğünün amacı, kamuyu aydınlatmak olduğundan halkı 

ilgilendirrneyen ve bundan dolayı da haber niteliğini taşımayan yayınlar gerçeği 

yansıtsalar dahi kişilik haklarını zedelediklerinde hukuka aykırı bir durumla 

karşılaşılmaktadır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi' nin 3 O. 5.197 4 tarih, Esas N o: 2113, Karar 

No: 2898 Sayılı Kararında haberin niteliğiyle ilgili olarak şöyle denilmektedir: 

"Gazeteler meslekleri gereği haber niteliği olan olayları halka duyurma hakkı ve 

görevini üstlenmiştir."414 

Bu nedenle bir kişi ile ilgili bir davranış veya olay günlük hayatın akışı içinde o 

kadar önemlidir ki, kişinin isminin açıklanması, sadece dedikodu alışkanlığını tatmin 

amacıyla değil ciddi bir genel çıkar gereği yapılmaktadır. Özellikle kaza ve cinayet gibi 

aktüaliteye giren durumlarda bu olaylara karışan kişi ister istemez kamunun önüne 

çıkmakta ve bu nedenle onun şahsı hakkında günün önemli olayiarına karıştığı ölçüde 

bilgi verilmesi mümkün olmaktadır. Ancak bu ölçünün dışında, günlük olaylara adı 

karışan kişinin özel sahası gene korurunaktadır. Ayrıca dürüstlük kuralları, hayat 

içerisinde ve basında yerleşmiş adetler de somut olayın veya davranışın 

yayınlanmasında birer sınır oluşturrnaktadır.415 Güncelliğini kaybetmiş bir olay 

hakkındaki haber ve eleştiriler, üstün değer olma niteliğini ilke olarak 

taşıyarnamaktadır. Unutulmuş, hatırlanmasında yarar olmayan olayların tekrar gündeme 

getirilmesinde kural olarak genel menfaat ve kamu yararı bulurunarnaktadır.416 

413 Çetin, a.g.e., s. 161-184. 
414 Aydın, a.g.e., s. 97. 
415 Öngören, a.g.e., s. 174. 
416 Eren, Borçlar Hukuku ... , a.g.e., s. 397. 
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Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 17.4.1979 tarih, Esas No: 9042, Karar No: 4935 

Karar ile 28.3.1980 tarih Esas No: 750, Karar No: 4138 Sayılı Kararlarında basının 

haber verme hakkının, güncelliği ile sınırlı olduğu belirtilmiştir. Bir olayın üzerinden 

uzun süre geçtiği halde yayınlanmasında kamu yararı ve toplumsal ilgi bulunmasının 

yanı sıra üstelik olayın unutulmasından, güncelliğini yitirdikten sonra yayınlanmasında 

nesnellik ölçüleri de aşılmış olmaktadır.417 Kamu yararı ve toplumsal ilgi olmayınca 

kişilik hakkı ile çatışan haberin üstün tutulmasına bir neden de kalmamaktadır. Böylece 

kişilik hakkını ihlal eden haber B.K. m. 49 gereğince manevi tazminatı 

gerektirmektedir. 418 

Güncelliği bulunmayan bir olayın yayınlanması yazının haber niteliği ile 

bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, böyle bir yazının yayınlanması halinde, yayınla şeref 

ve haysiyeti zedelenen kişiye karşı subjektif davranıldığı sonucuna varılabilmektedir.419 

Ancak kişinin yakın tarihteki bir suçu ile ilgili olarak açıklama yapılırken, geçmişte 

işlediği ve üzerinden zaman geçmiş başka bir suçunun açıklanması güncel kabul 

edilebilmektedir. Eski bir olaydan bahsedilmesine neden olan çeşitli olayların ortaya 

çıkması doğaldır. Ancak bu durum "haber verme hakkının" çerçevesine girmemektedir. 

Olayın güncel oluşu ile haberin güncel oluşu arasında fark vardır ve bu iki kavramın 

birbirine karıştınlmaması gerekmektedir. Aksi halde kamuoyunca unutulmuş bir olay, 

çeşitli firsatlardan yararlanılarak, tekrar tekrar bir kimseye devamlı olarak hakaret 

etmek imkanını basma tanımış olmaktadır. Güncel olmaktan çıkmış bir olay artık 

"haber" değildir ve haber verme hakkının çerçevesinden çıkılmıştır. Diğer taraftan belli 

görevlere talip olan kişilerin geçmişiyle ilgili açıklamalar yapılmasında gerçek olmak 

koşuluyla, geçmişlerinin eleştirilmesinde hukuka aykırı bir yön olmaması 

gerekmektedir. Kişi ile ilgili geçmişteki olayın güncelliğini kaybettiği kabul edilse bile, 

kişinin yeniden toplumsal olayların muhatabı olmasının güncelliğinden dolayı 

geçmişteki olay gündeme gelebilmektedir. 420 Diğer bir anlatımla geçmişe ait, güncelliği 

biten olay kişinin, şimdi güncellik kazandığı ortamda eskiden karıştığı olayın 

açıklanmasını da gerektirebilmektedir. 

Konu ile ilgili örnek Yargıtay kararları şöyle sıralanabilir: 

417 Aydın, a.g.e., s. 99. 
418 •. 

Ongören, a.g.e., s. 174. 
419 . .. •• 

Içel, a.g.e., s. 279; Ozek, Turk Basın ••• , a.g.e., s. 243. 
420 Çetin, a.g.e., s. 185. 
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"Güncel olaya güncelliğini yitirmiş eklemeler yapmak ve özle biçim arasındaki 

dengeyi bozmak hukuka aykırıdır. Televizyondaki açık oturumda güncelliğini yitirmiş 

ve unutulmuş bir olayı açıklamak hukuka aykırıdır." (4. H.D., 28.3.1996, 2110-2393) 

"Güncel olmayan bir olayın aktanlmasında toplumsal ilgi ve kamu yararı 

bulunamaz. Ancak, güncel olan bir durum nedeniyle aynı nitelikteki eski olayiann 

sergilenmesinde kamu yaran varlığının kabulü gerekir." (4. H.D., 26.01.1989, 6431-

424) 

"Gerçekliği dahi kanıtlanmamış olan 1983 yılındaki bir iddiayı 1987 yılında 

· yayınlamak hukuka aykındır."421 (4. H.D., 19.01.1988, 8085-334) 

3.1.3. Haberde Kamu Yararı Bulunması 

Gerçeğe uygun yayınlardaki haberlerin taşıması gereken niteliklerden ve bir 

yayının haber olarak hukuka uygun sayılmasındaki etkenlerden diğeri de kamusal yarar 

ve toplumsal ilgi olmaktadır. Haber niteliği taşımayan yayınların kişilik hakkını 

zedelemesi durumunda, fiilin hukuka aykırı olduğu sonucuna vanlmaktadır. Kamu 

yaranna yönelik bir haber, objektif olarak gerçek olaylan yansıttıkça hukuka uygun 

sayılmaktadır. 422 

Basın açıklamalanyla kişilik hakianna yapılan saidıniarda kişilik haklan ve basın 

özgürlüğü karşı karşıya gelmektedir. Bunlardan hangisi daha üstünse onun korunması 

gerekmektedir. Somut olayda bireyin mi yoksa toplumun yararının mı daha üstün 

tutulduğuna hakim karar verecektir. Kamu yararının üstün tutulması gerekiyorsa, üstün 

yarar ilkesi nedeniyle yapılan yayının hukuka uygun olduğu kabul edilirken, değilse 

saldırının gerçekleşmiş olduğu sonucuna vanlacaktır. 423 Eğer bir haberin verilmesinde 

kamu yararı yoksa ya da çok azsa, haber verme hakkından söz etmek mümkün 

olmamaktadır. Basındaki bu açıklamada kamu yararı olup olmadığına ise karar verecek 

olan hakim haberin, okurun merakını tatmine mi, yoksa üstün ahlaki ve hukuki 

değerlerin korunmasına mı yönelik olduğunu araştırmak ve buna göre olaydaki kamu 

yararının varlığına veya yokluğuna karar vermek durumundadır.424 

421 Aym, s. 185-187. 
422 İçel, a.g.e., s. 279. 
423 Çetin, a.g.e., s. 188. 
424 Aym. 
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Kamu yararı ve toplumsal ilgi yönünden, kişinin kamuya açıldığı oranda ve alan 

çerçevesinde, toplumsal ilgiyi çekeceği ve bu açıdan hakkındaki haberlere hoşgörü 

göstermesi gerekeceği kabul edilmektedir. Devlet memurlan ve siyaset adamlarının 

eleştirilmeleri, bir ölçüde özel yaşantılarının da eleştirilmesi hakkını yaratmaktadır. 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 16.12.1978 tarih, Esas No: 9419, Karar No: 12048 Sayılı 

Kararında da "Basın . . . kamu yararı, genel çıkar gereği ayrıca kendilerine geniş ölçüde 

kamunun ilgi ve dikkatine sunmuş kişilere özellikle kamu görevleri ve kamuya 

malolmuş ünlü yöneticileri, politikacıları da izleyip bunların özel yaşantılarını yasaların 

elverdiği ölçüde kamuya yansıtmakla görevlidir. Çünkü, kamu görevlisinin ve kamuya 

malolmuş kişilerin mevkileri gereği özel hayatiarına müdahale bir çok hallerde 

zorunludur ve özellikle kamuyu aydınlatma görevi gereği, bunu yapmak 

zorundadır."der. Basın gerçeklerden ayrılmamak şartıyla devlet yöneticisini eleştirerek, 

kamunun üstün çıkan gereğince görevlilerin kişisel davranışlarını kınayabilme hakkına 

sahip bulunmaktadır.425 

Ancak bu karara tümüyle katılmayan Sevil Aydın' a göre siyaset adamlan ve 

zamanın diğer meşhurlan olan kişilerin özel hayatiarına ait sırların açıklanması için, 

önce haberde sosyal bir yarar olup olmadığına, yapılan ihlalin ağırlığı ile yayından 

meydana gelecek faydanın arasında bir dengesizlik olup olmadığına bakılarak buna 

göre, ihlalin hukuka ay kırılı ğı veya uygunluğu belirlenmelidir. 426 

Kamu yaranna yönelik bir haber objektif ve gerçek olaylan yansıttıkça hukuka 

uygun olmaktadır. Örneğin, bir kamu hizmetinde görülen yolsuzluklar eleştirilirken, 

hizmetlerin daha iyi yürütülmesi amacı izlenmelidir. Bu yapılırken görevlilerin 

kişiliklerini gereksizce ihlal eden ifadelerin kullanılması kamu yararı amacıyla 

bağdaşmamaktadır. 427 

Siyasetçilere, sanatçılara karşı toplumsal bir ilgi olduğu· için bu kişilerin özel 

yaşantıları ile ilgili haberleri hoşgörü ile karşılamaları gerekmektedir. Ancak hukuka 

uygunluğun diğer sınırlarının, özellikle gerçeklik ve ifade ile olay arasındaki fikri 

bağlantı bulunması zorunluluğunun bu gibi durumlarda da aranması gerekmektedir428
. 

425 00 

Ongören, a.g.e., s. 164. 
426 Aydın, a.g.e., s. 98. 
427 o Içel, a.g.e., s. 279; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 174. 
428 Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 242-243. 



146 

Toplumsal ilgi var diye, sözü geçen kişiler hakkında tamamen uydurma ve tamamen 

küçük düşürücü yayın yapılması uygun olmamaktadır.429 

Konu ile ilgili Yargıtay kararlarına göre; 

"Y ayınianınasında kamu yararı bulunan gerçek ve güncel olayın, özle biçim 

arasındaki dengeyi bozmadan verilmesi hukuka uygundur." (4. H.D., 19.11.1989, 

4042/7972) 

"Özel yaşam türlerinin tanımı, kamuya malolmamış bir emekli öğretmenin göğüs 

protezi kullanıyor olması toplumsal ilgi dışında kalır ve özel yaşama bu tür bir saldırı 

tazminatı gerektirir." (4. H.D., 27.04.1995, 3303-3717). 

"Kamuya malolmamış bir kimsenin sevgilisi olup olmaması toplumsal ilgi dışında 

kalır, açıklamasında kamu yararı bulunmayan böyle bir haber hukuka aykırıdır." 430 (4. 

H.D., 30.04.1990, 3342-3591) 

3.1.4. Haberin Veriliş Biçimiyle Konu Arasında Düşünsel Bağ Bulunması 

Haberin veriliş şekli ile konu arasındaki fikri bağın dengeli olması ve kişilik 

hakkını zedeleyecek tarzda olmaması haberin hukuka uygunluğunu belirleyen 

unsurlardan bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada kullanılan ifade, cümle ve 

kelimelerin incitici, küçük düşürücü, aşağılayıcı nitelikte olmaması gerekmektedir. 

Haber doğru olsa ve kamu yararı bulunsa bile, üslup, uygun ve nazik değilse özellikle 

amacı aşan yada abartıcı nitelikte ise, haber bu yönü ile de hukuka aykırı 

olabilmektedir. 43 ı 

Konu ile ilgisiz ifadelerle kişinin şeref ve haysiyetine saldırıda bulunulması 

durumunda, gazetecilik hakkının kullanımından söz etmek mümkün olmamaktadır. 432 

Olayın açıklanmasında dil ve sözcüklerin orta düzeydeki bir okuyucu üzerinde başka bir 

anlama gelecek şekilde yer almamasına dikkat etmek gerekmektedir. Bunların yayın ve 

haber bütünü ile ele alınması, yazı içindeki kimi sözcüklere göre yorumlanmaması da 

gerekmektedir. Ayrıca yazının bütünü ile yorumundan, gerçek olmayan bir sonuç 

çıkarılmaması için kullanılan sözcüklerin kafalarda başka sorular yaratacak şekilde 

olmamasına özen gösterilmelidir. Örneğin kamunun, bir olay hakkında bilgi edinınesi 

429 • !çel, a.g.e., s. 279. 
430 Çetin, a.g.e., s. 189-190. 
431 Eren, a.g.e., s. 398; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 172. 
432 • .. •• 

!çel, a.g.e., s. 279; Ozek, Turk Basın ••• , a.g.e., s. 245. 
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açısından, kamu görevlisinin işlediği güncel bir rüşvet suçuyla ilgili olayda rol alan 

kişilere sövülmesi gerekli olmamaktadır. Hakaret suçu yönünden hukuka uygunluk 

nedeni olan haber verme hakkı, sövme suçlan açısından bu sonucu doğurmamaktadır. 

Bir kimseye karşı, onun şeref ve itibanın lekeleyici bir söz söyleyen veya yazı yazan 

kimse bir hakkını kullandığım iddia edememektedir. Çünkü kimsenin böyle bir hakkı 

yokturvefailin sövmeden dolayı da cezalandınlması gerekmektedir.433 

İngiltere' de Basın Şikayet Komisyonu, doğruluk başlığı altında gazete ve 

dergilerde gerçeğe aykın çarpıtılmış haberin yayınlanmamasına özen gösterilmesini, 

ABD'de ise Profesyonel Gazeteciler Derneği suçlanana cevap hakkı tanımadan, kişinin 

onuruna veya ahlaki karakterine yönelik suçlamalara gidilmemesini ilke olarak kabul 

etmektedir. Dolayısıyla gazetelerin suçlanan kişiye etik olarak cevap hakkı tanımak, 

daha önceden suçlamalann doğruluğunu araştırmak gibi Basın Konseyi'nin geliştirdiği 

ilkelere uymak gerekmektedir.434 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 15.1.1975 tarih ve 970/8551-366 Sayılı Karannda 

temelde haber verme hakkının bulunduğunu kabul ettiği durumlarda, tahkir edici 

ifadelerin kullanılmış olmasını, hakkın sınırlarının aşılması olarak kabul etmektedir. 

Ancak Yargıtay sınınn objektif açıdan aşılmasını, bir araştırmaya girmeksizin 

"kusurluluk" olarak görmektedir. Oysa bir gazeteci kusuru olmaksızın, yanlış İstihbarata 

dayanarak aldığı bir haberi, habere konu olan olayla düşünsel bağlantı içinde ifadeler 

kullanarak yayınlarsa; yayınlanan haberin gerçek olmadığı ortaya çıkarsa, fiil hakkın 

sınırianın objektif açıdan aşmış olmaktadır. Ancak failin kusuru olmadığı için 

sorumluluk gündeme gelmemektedir. 435 

Konu ile ilgili Yargıtay kararianna göre; 

"Kişilik hakianna saldınlmadan yazı başlığını cazıp duruma getirebilme bir 

gazetecilik hüneridir. Dava konusu yazının başlığındaki "Tükürülecek ihale" sözündeki 

niteleme kişi ile ilgili değil, beğenilmeyen ihale ile ilgili olduğundan, bu başlık özle 

biçim arasındaki dengeyi bozmaz ve manevi tazminat gerektirmez." (4. H.D., 

28.06.1998, 946-4080) 

433 Çetin, a.g.e., s. 191. 
434 Süleyman İrvan, "Bağımsız İletişim Ağı Yerel Medya Eğitim Projesi Seminer Notlan", (Ankara 

Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 11-12 Ekim 1997), s. 2-3. 
435 Özck, Türk Basın ... , a.g.e., s. 244. 
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" Bir televizyon programına telefonla katılan davalının, bir siyasal partinin genel 

başkanı olan davacı hakkında söylediği eleştiri sınırlarını aşan sözler kişilik haklarına 

saldırı oluşturur." (4. H.D., 06.10. ı998, 3625-7495) 

"Gerçekliği dahi kanıtlanmamış olan yazıdaki "skandal" sözcüğü yayını hukuka 

aykırı duruma getirir." (Hukuk Genel Kurulu, 05.03.1997, 892-156) 

"Açıklansınasında kamu yararı bulunan gerçek ve güncel bir haberde geçen 

sözcükler aşağılayıcı, küçük düşürücü, incitici, abartılı değilse yayın hukuka uygun 

olur." (H.G.K., 08.11.ı995, 733-95ı) 

"Y ayınlanmasında kamu yararı bulunan gerçek ve güncel bir olay verilirken 

kullanılan "rüşvet olayına adının karıştığı, dolandırıcılık yaptığı" gibi sözcükler konu ile 

biçim arasındaki dengeyi bozar." (4. H.D., 26.05. ı997, ı42ı-5649) 

"Y azıdaki davacı hakkında kullanılan "virüs" sözcüğü yayını hukuka aykırı 

duruma getirir ve tazminat sorumluluğu doğurur." ( 4. H.D., 09.03. 1998, 9969- ı 4 7 6) 

"Yazı da geçen "hain", "hıyanet sacayağının üyesi" gibi aşağılayıcı sözcükler konu 

ile biçim arasındaki dengeyi bozar ve tazminatı gerektirir." (4. H.D., 29.04. ı997, 

1395ı-4413) 

"Davacı hakkında açılan soruşturma zimmet suçuyla ilgili olmadığı halde, yazıya 

"zimmetçi müdüre dava" başlığı atılması özle biçim arasındaki dengeyi bozar ve 

tazminat sorumluluğu doğurur." (4. H.D., 08.05. ı997, ıo53-4877) 

"Basın özgürlüğü basma sert eleştiri yapma hakkı da verir. Ancak okuldaki 

olayları okul müdürüne para yedifilmesine dayandıran anlatım çok ağır bir ithamdır, 

tazminatı gerektirir." (4. H.D. 05.06.1997, 3 104-6ı65) 

"Y azıdaki davacıyı "kıvıran, çeviren, çarpıtan kişi" olarak tanıtan sözler konu ile 

biçim arasındaki dengeyi bozar ve tazminatı gerektirir." ( 4. H.D., 3 O. ı O. ı 997, 5 813-

ıo223) 

"Yazıda geçen "parti faresi", "cin", "kendini bir halt sanan", "partiye ihanet eden" 

sözcükleri eleştiri sınırlarını aşan, konu ile biçim arasındaki dengeyi bozan 

sözcüklerdir." (4. H.D., 27.05.1997, 18ı-5716) 

"Haber ve eleştiri doğru olsa ve verilmesinde kamu yararı bulunsa bile, yazıda 

kullanılan üslup kişileri aşağılayıcı, küçük düşürücü ise yazı hukuka aykırı duruma 

düşer. Yazıdaki davacıyı da hedefleyen "aylak" ve "asalak" sözcükleri özle biçim 

arasındaki dengeyi bozar." (4. H.D., 25.09. ı995, 580ı-6424) 
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"Basın yalnızca olay açıklamasıyla yetinmeyip, durum değerlendirmesi de 

yapabilir. Verilmesinde kamu yararı bulunan gerçek ve güncel bir haber, özle biçim 

arasındaki denge bozulmadan verilmişse tazminata hükmolunmaz." (4. H.D., 

03.07.1997, 3762-7374) 

"Televizyon yayınındaki gerçek dışı ekleme ve canlandırmaların, ekleme ve 

canlandırma olduğu belirtilmemişse, özle biçim arasındaki denge bozulur ve yayın 

hukuka aykırı duruma gelir." (4. H.D., 09.02.1998, 8647-250) 

"Televizyondaki açık oturumda davacı hakkında söylenen "yarı aydın", "haset", 

"kıskanç" gibi sözler ve yönetsel davranışlarıyla ilgili "Bizans Oyunu" nitelemesi 

tazminatı gerektirir." (4. H.D., 27.05. ı997, 202-5704) 

"Davacırun resminin de bulunduğu bir grup fotoğrafinın altına "şantaj şebekesi" 

diye yazmak hukuka aykırıdır, tazminatı gerektirir." (4. C.D., 21.03. ı996, ı576-2ı 79) 

"Yazının içinde geçen "otel ayısı" sözü kişilik haklarına saldırı oluşturur." ( 4. 

H.D., ı4.04. ı997, ı457-40ı9) 

"Yazı da geçen, "devleti, hazineyi soyan soyguncu, sahte rapor düzenleyen, okuru 

enayi müşteri yerine koyan, Türkiye'yi istismar eden" sözleri yazıyı hukuka aykırı 

duruma sokar." (4. H.D., 15.09.1997, 3347-8296) 

"Hukuksal sorumluluğun doğması için yazının hakaret kastıyla yazılmış olması 

şart değildir. Konu ile biçim arasındaki denge bozularak kaleme alınan ve eleştiri 

sınırlarını aşan yazı sorumluluğu gerektirir." ( 4. H. D., 24.03.1994, 9609-2597) 

"Gerçeklik, güncellik, toplumsal ilgi (kamu yararı) hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran durumlardır. Ancak yazıda kullanılan sözcüklerin aşağılayıcı, küçük düşürücü, 

incitici, abartılı olmaması da gerekir. Dava konusu yazıda geçen "iktidara ve hanedana 

çıkar sağlayan iş bitirici, yazık, yazık" gibi sözcükler özle biçim arasındaki dengeyi 

bozucu nitelikte değildir." (H.G.K., 08. ı 1.1995, 733-95 ı) 

"a) Gazetenin sahibi olan şirket hukuken sorumludur. b) Eleştiri sırurlarını aşan 

incitici, abartılı, nezaket dışı ve tehdit içeren sözler tazminatı gerektirir." ( 4. H.D., 

25.01. ı 996, 9690-530) 

"Konu ile anlatım arasında düşünsel bağ yoksa, haber gerçek dahi olsa tazminat 

sorumluluğu doğar." (4. H.D., 19.09. ı994, 2292-72939) 

"Davacılar için kullanılan "asalak" sözcüğü yazıyı hukuka aykırı duruma getirir." 

(4. H.D., 03. ı0.1994, 5309-9ı05) 
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" Yazı da geçen "sözleriniz seviyesizlik anıtıdır, ihanettir, yalan söylüyorsunuz, 

sanıksınız" sözleri eleştiri sınırlarını aşan, tazminatı gerektiren sözlerdir." ( 4. H. D., 

16.02.1995, 1246-141 7) 

"Polis bülteninden alınan haber abartılı biçimde verilirse konu ile biçim arasındaki 

denge bozulur ve yayın hukuka aykırı duruma gelir." (4. H.D., 25.04.1995, 2202-3649) 

"a) Yazıdaki dil ve anlatım, yapılan niteleme ve yorum, haberin verilişinin 

gerektirdiği biçim ve ölçüyü aşarsa konu ile anlatım arasındaki denge bozulur ve 

tazminatı gerektirir. B) Genel müdüre husumet yöneltilemez." (4. H.D., 05.10.1995, 

57770-6927) 

"Bir yayının hukuka uygun sayılabilmesi için verilen haberin gerçek ve güncel 

olması, verilmesinde kamu yararı ve toplumsal ilgi bulunması, konu ile anlatım arasında 

düşünsel bağ bulunması gerekir. Yazı da geçen "sen adamı rezil ettin, ben de seni rezil 

kepaze ettim" sözleri konu ile anlatım arasındaki düşünsel bağı bozan eleştiri sınırlarını 

aşan sözlerdir." (4. H.D., 11.07.1994, 1275-6514) 

"a) Birleştirilerek görülen davanın davalısı hakkında da bir karar verilmemiş 

olması usul ve yasaya aykırıdır. b) Profesör olan davacı hakkında kullanılan "Prof 

Y a:ftalı cahil, kifayetsiz" sözleri eleştiri sınırlarını aşan, konu ile anlatım arasındaki 

düşünsel bağı bozan sözlerdir." ( 4. H. D., 12.07.1994, 287-6604) 

"Basının haber verme fonksiyonunu yerine getirirken kullanacağı hakkın özel 

hukuk alanında sının a) ~erçeklik, b) Kamu yararı ve toplumsal ilgi, c) Güncellik, d) 

Konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık kuralları ile belirlenmiştir. Bu kuralların 

sonuncusu, haber gerçeği yansıtsa bile kullanılacak dil ve ifadenin, yapılacak yorumun, 

haberin verilişinin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı biçim ve ölçüde bulunmasını 

öngörür." (4. H.D., 11.07.1994, 1123-65 18) 

"Bir yazının kişilik haklarına saldırı bakımından değerlendirilmesi yapılırken 

bütünüyle göz önünde tutulması gerekir. Yazıdaki küçültücü sözler tazminat 

sorumluluğu doğurur." (4. H.D., 10.03.1994, 8208-2282) 

"Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü söz konusu 

olduğunda basın özgürce eleştirme ve bilgi verme hakkına sahiptir. Eleştiri hakkıyla 

kişilik hakkının çatışması durumunda kamu yararı üstün tutulur. Davacının Anayasa 

düzenine aykırı ve ulusal birliği bozucu nitelikteki sözleri üzerine yazıya "sakallının 
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yediği nane" başlığının konması hukuka aykın değildir ve tazminat istemeye hak 

vermez." (H.G.K., 18.03.1992, 628-173) 

"Yazının yazılış nedeni ve bütünü değerlendirildiğinde, buradaki "yazar taslağı" 

deyimi eleştiri sınırlarını aşar." (4. H.D., 26.01.1987, 8216-423) 

'"'Köşe yazısıyla eleştirideki sertlik, onur ve saygınlığı kıncı nitelikte 

olmamalıdır. Yazıdaki "çıbanbaşı", "kindar" ve "kiralık asker" sözleri konu ile anlatım 

arasındaki düşünsel bağı bozar ve tazminatı gerektirir. Davacının önceki saldınsı ortak 

kusur olarak değerlendirilmelidir." (4. H.D., 29.05.1986, 3424-4371) 

"Polisin basın bültenindeki bir haberi abartmadan ve özle biçim arasındaki 

dengeyi bozmadan veren gazetenin eylemi hukuka uygundur." (4. H.D., 09.05.1988, 

3982-4771) 

"Bir yazının kişilik haklarına saldın bakımından değerlendirilmesi yapılırken 

kural olarak bütünüyle göz önünde bulundurulması gerekir." (4. H.D., 21.06.1988, 

2788-6219) 

"Eleştirinin söz konusu olabilmesi için, haberin gerçek olgulara dayanması 

gerekir." (4. H.D., 22.12.1987, 9354-9430) 

"Verilmesinde kamu yararı bulunan gerçek ve güncel bir haberde geçen "utanmaz 

adam", "kursağındaki haram para" sözcükleri kişilik haklarına saldın oluşturur ve 

tazminatı gerektirir." (4. H.D., 12.05.1987, 2257-3774) 

"Kaymakamı iftira ve tertipçilikle suçlayan ve objektif olmayan yazı tazminatı 

gerektirir." (H.G.K., 02.07.1980, 187-21 10) 

"Haber verme özgürlüğü kalkanı arkasına gizlenerek kişileri karalamak, 

lekelemek, aşağılamak, kötülemek, küçük düşürmek, asılsız suçlamalarla ölçüsüz 

biçimde kınamak basın özgürlüğünü amacından saptırmak olur ki bu davranış açıkça bu 

hakkın kötüye kullanılması demektir." (4. H.D., 26.12.1977, 9260-12506)436
. 

3.1.5. Gerçeğe Uygun Haberde Ölçülülük ve Nesnel Ölçülere Uyulması 

Haberin "ölçülü" olması da gazetecilikte haber verme hakkının sınırlarından 

birisini oluşturmaktadır. Belirli durumlarda haberin içeriği, diğer kurallar açısından 

hakkın sınırı içinde kaldığı halde, olayın abartılması, gereksiz yere genişletiterek 

kamuyu etkileyecek şekle dönüştürülmesi bu hakkın kötüye kullanıldığını 

436 Çetin, a.g.e., s. 192-216. 
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göstermektedir. Olayların yayın orgammn genel tutumunun dışında, gereksiz yere 

büyütülmesi, kamuyu etkileyecek şekilde verilmesi, haberin gereğinden büyük ve 

önemli bir boyutta sunulması, kişinin daha ağır bir kişisel zararla karşılaşmasına, 

toplumsal ilgi ve yarar ölçüsünü aşan bir haber sunuşuna yol açabilrnektedir. Bu 

dururnda kamu yararı ve kişisel hakların korunması dengesi, kişi aleyhine bozularak 

hukuka aykırı bir durum ortaya çıkmaktadır. 437 Bu nedenlerden dolayıdır ki genelde 

haberin veriliş şekli ile olayın haber niteliğinin önemi ve kamu yaran arasında 

ölçülülüğün varolduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu nedenle gazetecinin, hukuka 

uygunluk sebebinden yararlanabilmesi için, haberin veriliş biçimi ile haberin önemi ve 

kamusal yarar arasındaki ölçüye uygun davranması gerekrnektedir.438 

Gerçeğe uygun haberlerin yayınlanmasında basımn "sansasyon" dan kaçınarak, 

objektif ölçülere başvurması gerekmektedir. Bunun tersi ise kişilik hakiarım zedeleyen, 

doğru bir haber yayımmn hukuka aykırı sayılması sonucunu yaratabilmektedir. Yargıtay 

4. Hukuk Dairesi 21.4.1972 tarih, Esas No: 2833, Karar No: 3665 Sayılı Kararında 

haberin yayımnda uyulacak ölçüleri şöyle belirtmektedir:439 

"yasaların basma verdiği haber verme hakkı, kapsamı yönünden, değeri 

miktarınca ölçürnlenrnek gerekmektedir. Her haberin gazetecilik rnesleği yönünden belli 

bir değeri vardır. Bu değer her gazete için, gazetecinin kişiliğine göre değişik olarak 

yorurnlanabilrnektedir. Ancak bu yorum farkı gazetecinin ve rnüessesede çalışanlarla 

sahibinin, diğer gazetedeki ayın dururnda olan kişilerin anlayış ve yorum farkından ileri 

gelebilen değişikliklerden öteye gidemernektedir. Böylece haber verme ödevi, meslek 

anlayışının objektif, genel ölçü ve sınırlan içinde, fakat belirtilen kişilik ve anlayışa 

bağlı yorumlar nedeniyle birbirinden çok farklı olmayan bir uygulama göstermektedir. 

Haber verınede ölçü; yasamn getirdiği, hak ve hukukun sağladığı sınırlar, eylemli ve 

maddi olanaklar, meslek kuralları, görev ciddiliği gibi yaptınıntarla ortaya çıkmaktadır. 

Bu ölçülerin dışında haberde kullamlan sözler, resimler, sunuluş ve sayfaya konuluş 

biçimi, gireceği sayfa, birbirinden çok az farklılık gösterebilmektedir. Bu normal ölçüler 

dışında bir haberin, önerninden ve ciddilik duygularından uzak, meslek anlayışına göre 

konulacağı yer bakırnından ve konulan sözlerin niteliği ve toplam tutan ve dengeli bir 

biçimde sunutuşu açısından belli bir amaca yönelince, görevden özellikle hukukun 

437 Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 246. 
438 . •• •• 

Içel, a.g.e., s. 280.; Ozek, Turk Basın ••• , a.g.e., s. 246. 
439 Aydın, a.g.e., s. 100. 
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sağladığı görevden söz edilememektedir." Bu yargısal inanca göre, "öneminin çok 

üzerinde" abartılı şekilde sunulan ve kişilik haklarını zedeleyen haber, gazetecinin 

kamuyu aydınlatma görevinin dışında bir amaca yöneldiğinden hukuka aykırı duruma 

düşmektedir. 440 

Haber niteliğini ıçeren ve gerçeğe uygun bir yayın yapıldığında temelde hak 

doğmuş, sadece bütün hukuka uygunluk sebeplerinin, bu uygunluk sebebinin sınırları 

içinde kalması durumunda etken olması mümkün olmaktadır. Haberin gerektirmediği 

aşağılayıcı ifadelerin kullanılması halinde kamu yararı ve toplumsal ilgi de ortadan 

kalkarak kişisel hakların korunması baskın hale gelmektedir. Bu durumda fikir unsuru 

dolayısıyla düşüncenin açıklanması özgürlüğünden doğan haklar da ortadan 

kalkmaktadır. Hukuk Genel Kurulu'nun 09.10.1985 tarih, Esas No: 4/96, Karar No: 790 

Sayılı Kararında da "... Haber gerçeği yansıtsa bile kullanılacak dil ve ifadelerin, 

yapılacak niteleme ve yorumun, haberin verilişinin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı biçim 

ve ölçüde bulunması öngörülmüştür. Eğer haberin verilişinde gerekli, yararlı ve ilgili 

olmayan beyan ve değerlendirmelere gidilecek, haberin içeriği ile uygun düşmeyen 

tahrik edici yakın bir okuyucu ya da toplumda kuşku yaratıcı dil ve ifade kullanılacak 

olursa, kişilik haklarıyla çatışan basın özgürlüğüne üstünlük tanınması imkansız hale 

gelir" denmektedir. 441 

Haberin veriliş biçimi yönünden ölçülü olunmasına yönelik Yargıtay 4. Hukuk 

Dairesi'nin 7.7.1975 tarih, Esas No: 8254, Karar No: 7889 Sayılı Kararında, haberin 

veriliş biçiminde hakkın kötüye kullanılışı ve sınırın aşılması şöyle belirtilmektedir: 

"Davaya konu olan haber, davacının vekar ve haysiyetine bir saldırı teşkil eder 

niteliktedir. Özellikle haberin gazetenin ilk sayfasında ve sağ yukarı köşesine iri puntolu 

harflerle basılmış olması ve gereği yokken, özel bir çaba ile sağlanmış fotoğrafın aynı 

yerde haberle birlikte yayınlanmış olması, saldırıya ve uğranılan zarara ağırlık 

vermektedir. "442 

Basın özgürlüğünün kapsamı içinde haber verme, kamuyu aydınlatma oluşturma 

ve eleştiri de yer almaktadır. Bunların basının hak ve görevleri olduğundan daha önce 

de bahsedilmişti. Ancak basında yayınlanan haber, doğru vakalara dayanmalı, doğru bir 

440 "Feridun Müderrisoğlu, Medeni Hukuk Açısından Basın Özgürlüğü ve Kişisel Hakiann 
Çatışması, Çözüm Yollan, (Ankara Barosu Staj Konferansı, 1947), s. 32-33" (Öngören, a.g.e., s. 
175'deki alıntı). 

441 Aydın, a.g.e., s. 102. 
442 .. 

Ongören, a.g.e., s. 177. 
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amaca yönelik olmalıdır. 443 Bu nedenle, gazetecinin hukuka uygunluk sebebinden 

yararlanabilmesi için haberin veriliş biçimi ile haberin önemi ve kamusal yarar 

arasındaki ölçüye uygun davranması zorunlu hale gelmektedir. Basın yoluyla kişilik 

hakkına yöneltilen saidıniarda manevi tazminata gerek duyulması için "kusur"un (kast, 

ihmal ve tedbirsizlik) bulunması gerekmektedir. Böylece basın yoluyla kişilik hakkına 

saldınnın manevi tazminat sorumluluğuna neden olabilmesi için meydana gelen zarann 

gazetecinin kusurundan doğması gerekmektedir. Herhangi bir kasti haber yayımı 

durumunda, hukuka aykın fıilin kusurlu olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. 

Ancak haberde kasıtlı bir hakaret varsa hakim takdir yetkisi kullanabilmekte ve bunu 

kullanırken de çağımızda gerekli olan çabuk haber verme zorunluluğunu, gazetecinin 

çalışma koşullannı ve olayın tüm özelliklerini dikkate alması gerekmektedir. 444 

Gazetecinin kusurluluk durumunun belirlenmesi için ise Basın Kanunu'nun 33. 

Maddesi ile T.C.K.'nun 38. Maddesinin içerdiği hükümlerin etkilerine bakmak 

gerekmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi Basın Kanunu'nun 33. Maddesi, fucur, 

ırza tecavüz, ırza tasaddi, alacağım diye kızlık bozma, kaçırma, fuhuş, zina fiilierine ait 

haberlerde mağdurun kişiliğinin açıklanması suç sayılmıştır. İşte bu maddeyi ihlal eden 

bir haber söz konusu ise ve bu yayın aynı zamanda kişilik hakkına saldın niteliğini 

göstermekte ise gazetecinin kusurlu olduğu kabul edilebilmektedir. 445 

T.C.K. 'nun 38. Maddesine göre ise " ... bir şahsın veya bir ailenin şeref ve 

haysiyetini ihlal eden her nev'i cürüm ve kabahatlerde bir güna maddi zarar vukua 

gelmesi bile mahkeme mağdurun talebine mebni manevi zarar mukabili olarak mayyen 

tazminat itasına da hükmedilebilir" denmektedir. Yargıtay bu maddeyi, B.K. 'nun 49. 

Maddesi karşısında özel bir hüküm olarak kabul etmekte ve maddenin 

uygulanabileceğini belirtmektedir. Örneğin genel affa uğramış bir suçtan dolayı manevi 

tazminat davasında 38. Maddenin uygulamasına bir engel bulunmamaktadır. Ancak 

ceza davası beraatle sonuçlanmış veya daha önce soruşturmanın açılmasına gerek 

olmadığı karanna vanlrnışsa, artık 38. Maddeye dayanılarak manevi tazminat davası 

açılamamaktadır. Bu durumda B.K.'nun 49. Maddesinden yararlanılabilmekte, Yargıtay 

443 "EGGER, İsviçre Medeni Kanunu Şerhi Giriş ve Kişinin Hukuku, (VolfÇerniş, Çevirisi), 1947, 
s. 297" (Öngören, s. 176'daki alıntı). 

444 ° " - V Içel, a.g.e., s. 268; Ozek, Turk Basın ••• , a.g.e., s. 268-269; Kılıçoglu, a.g.e., s. 249. 
445 • • •• •• 

Içel, a.g.e., s. 281, Ozek, Turk Basın ... , a.g.e., s. 268-269. 
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tarafindan bu maddenin aradığı koşulların "ağır kusur" koşulunun gerçekleşmesinin 

gerekli olmadığı görüşüne de ulaşılabilmektedir. 446 

3.2. Eleştiri 

Daha önce de bahsedildiği gibi haber verme hakkından söz edilebilmesi için, 

olayın öncelikle haber niteliği taşıması gerekmekte ve eğer ortada bu nitelikte bir haber 

yoksa haber verme hakkının varlığından da bahsetmek mümkün olmamaktadır. 

Açıklanan olay gerçek ve güncel değilse, kamu yararı taşımıyorsa, kamunun ilgisini 

çekmiyor ve haber verme hakkına ait sınırlan aşıyorsa, gazetecinin veya ifade ve basın 

özgürlüğünü kullandığım ileri süren bir kişinin haber verme hakkına dayandığından söz 

edilememekte ve hukuka uygunluk sebebinin varlığı kabul edilebilmektedir. 447 

Basın yoluyla düşünce açıklama özgürlüğünün kapsadığı bir hak ve yayının 

hukuka uygunluk nedenlerinden bir diğeri de eleştirme hakkıdır.448 

Basının eleştirme hakkı ve sınırları, kişinin şeref ve itibarı M.K. 'nun 24. ve 

B.K.'nun 49. Maddeleri gereğince korunması gereken kişilik haklanndandır. 1961 

Anayasası'nın 20. Maddesinde, herkesin düşünce ve kanaat özgürlüğüne ve bunları söz, 

yazı, resim veya başka yollarla açıklanabileceği açıktandıktan sonra 22. Maddede de 

basının hür olduğu belirtilmiştir. Ancak bu özgürlük de sınırsız değildir ve basın 

özgürlüğünün sınırlarını, kişilerin kişilik haklannın sınırlan (M.K. 'nun 24. ve B .K.' nun 

49. Maddeleri) çizmektedir. Ancak kamu yararı olan durumlarda kişilik haklarının 

sınırlan da aşılabilmekte çatışan kişi ve kamu yararı karşısında kamu yararı ön planda 

tutulmaktadır. Basının kamuyu bilgilendirmesi, habere konu olan kişinin şeref ve 

haysiyetinden daha üstün tutulmakta, böylece özel hukuk bakımından bile hukuka 

aykırılık kalkmaktadır. Haber verme, kamuyu aydınlatma, oluşturma ve eleştiri basın 

özgürlüğünden doğan haklar olduğu kadar basının görevleridir. Özeiiikle kamu 

yönetimleri ve yöneticilerinin eleştirilmesi basının en doğal hakkıdır. Basında 

446 İçel, a.g.e., s. 281, Aynca bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25.11.1964 tarih, Esas no: 1021, 
Karar no: 677 Sayılı Karan. 

447 Şen, a.g.e., s. 20. (Kanun koyucunun öngördüğü yasaklara uyulmalıdır. 5680 sayılı Basın 
Kanunu'nun 30. Maddesi ile getirilen, ceza kovuşturmasına ilişkin yasaklan veya 1117 sayılı 
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu' nun Ek Madde 2' si ile getirilen 18 yaşından 
küçükterin maneviyatını korunıaya yönelik yasaklar örnek olarak gösterilebilir. Verilen haberle 
ilgisi olmayan ve habere konu olan kişileri küçültücü, onlann ahlaki ve manevi kişiliğine yer 
verilmemelidir. Bu gibi durunılarda haber venne hakkının sınırlannın aşıldığı ve hukuka aykın 
davranıldığı gerçektir. 

448 Öngören, a.g.e., s. 178; Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 36. 
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yayınlanan haberler objektif ve doğru amaca yönelik olduğu sürece, eleştiri sert, küçük 

düşürücü, şeref ve haysiyeti rencide etse bile sorumluluk söz konusu olmamakta ve 

hukuka aykırılık ortadan kalkmaktadır.449 

Düşüncenin rahatça ifade edilmesi özgürlüğü, kişisel haklan ihlal etmeden 

gerçekleşmelidir. Böylece kişiye toplumda layık olduğu yeri veren, kişiye yasanın 

tanımış olduğu özgürlük ve inanç değerlerine saygılı bir düzenin kurulmasına yardımcı 

olunacaktır. Fikir tartışmalan özgür ortamlarda kamuoyunun bilinçlenmesi için 

yapılmalıdır. Ancak fikir özgürlüğü de, fikri eleştirme hakkı da .sınırsız değildir. Bu 

nedenle iki davranış da; yasalar ve ahlak kurallan çerçevesinde bilimsel yaklaşımla, 

olumlu bir kamuoyu oluşturmak ve toplumu ileri götürmeye yardımcı bir anlayışla 

yapılmalıdır. 450 

Basında yer alan açıklamalar, konularına göre olay açıklamalar ve değer yargılan 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Günlük basında yer alan haberler, "olay açıklaması" adını 

alırken, değer yargısı şeklindeki basın açıklamalarına ise, "eleştiri" denmektedir. Diğer 

bir deyişle belli bir olayın objektif olarak aktanlması olay açıklaması iken değer 

yargılan bir olay veya durum hakkındaki kişisel (subjektif) düşüncelerin açıklanması 

olarak ifade edilmektedir.45 ı Haber verme hakkı, eleştiri hakkını da gerektirmektedir. 

Eleştiri hakkı da basının en önemli hakkı olup, haber, fikir, kanaat ve bu kavramların 

kapsamına giren tüm konulan yorumlamak ve analiz edebilmektir.452 Eleştiri sayesinde 

toplumdaki tüm aksaklıklar ortaya konarak bunların giderilmesi için çözüm yollan 

önerilebilmektedir. Eleştiri hakkı, somut bir olayın kamuoyuna duyurulmasının dışında, 

olayla ilgili düşünce ve değerlendirmelerin açıklanması, yorumlanması ve önceleurnesi 

olanaklarını da ifade etmektedir. Bu nedenle, hukuka uygunluk sınırlan içinde 

kalınciıkça "eleştiri hakkı" kişi açısından, olumsuz fikir ve sonuçlann bile 

açıklanabilmesi ihtimalini kapsamaktadır. 453 

Süleyman İrvan'ın da belirttiği gibi Türk Medyası'nda en çok eleştirilen ve Basın 

Konseyi'ne yapılan başvurulardan da anlaşılan; haberde, kişileri küçük düşüren, 

aşağılayan ifadeler kullanılmaktadır. 454 

449 Günay, a.g.e., s. 63. 
450 Aynı, s. 64. 
451 Çetin, a.g.e., s. 217; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 26-27. 
452 Şen, a.g.e., s. 20-21. 
453 •• 

Ozek, Türk Başpı ••• , a.g.e., s. 36. 
454 İrvan, a.g.e., s. 5. 
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Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 13.10.1975 tarih ve 11129/10592 Sayılı Karannda 

"mizahın"da bir gazetecilik hakkı olduğu kabul edilmiş, sadece mizalı adı altında 

kişinin iğrenç, tiksindirici, düşmanlık çekici bir biçimde kamuya tamtilması hakkın 

sımrtan dışında bırakılmıştır.455 Bununla birlikte Basın Konseyi'nde de eleştiri sımrtan 

konusunda bazı ilkeler yer almaktadır. Örneğin Ahmet Vardar 16 Eylül 1994 tarihli 

Sabah gazetesinde çıkan ve İETT otobüs şöförünü ele alan yazısından dolayı Konsey 

tarafindan kınanmıştır. Haber yazısı şöyle verilmiştir: "O otobüs babamn malı mı ulan 

senin ha . . . Şunun içinde beyin olduğundan şüphe ettiğim kellenin içine yerleştir ... Eğer 

bir daha böyle bir halt etmeye kalkarsan sana bir çakanm bir de yer çakar. Aniadın 

mı?"456 

Belirli bir olay, eser veya davramşla ilgili tartışmalar, kanunun incelenmesi, bir 

değerlendirmeyi ifade ettiğine göre bir eleştiri ve eleştirilen görüşe karşı bir görüşün 

savunulması da inceleme hakkıyla benzeşmektedir.457 Eleştiri ve inceleme, siyasal, 

ekonomik, bilimsel, sanatsal konularda olabilmektedir. Dinsel görüş açıklamalan ve 

siyasal eleştiriler de temelde eleştiri ve inceleme kapsamına girmektedir. 458 

Eleştiri (tenkit) bir övgü olmadığından "sert" olması doğaldır. Ancak bunun da bir 

sımn olmalıdır ve bu sımr "kamu yaran" kavramıyla ilgilidir. Kamu hayatı için önemli 

sayılan bir olay ya da davranışın sert eleştirisi haklı görülebilirken, o kadar önemli 

olmayan olayiann sert şekilde tenkit edilmesi ölçüsüz sayılabilmektedir. Bunun yamnda 

eleştiri sırasında, tenkit edilen kişiyle alay edilerek, gülünç duruma düşürecek, ticari 

itibanın zedeleyecek, hor görülmesine yol açacak ifadeterin kullamlması da sımnn 

aşılması olarak algılanmaktadır. 459 

Daha önce haber verme hakkıyla ilgili olarak yapılan açıklamalar eleştiri hakkı 

yönünden de geçerli olmaktadır. Bu nedenle, eleştiriye konu olan durum gerçek olmalı, 

güncel olmalı, yapılmasında kamu yararı bulunmalı ve yapılan eleştiriyle olay arasında 

düşünsel bağ bulunmalı ve olayda yer alan kişiler hakkında küçük düşürücü değer 

yargılannda bulunulmamalıdır. Bunlardan birisinin bile yokluğu, eleştiriyi hukuka 

aykın duruma getirmektedir. Eleştiri hakkı da ancak hakaret suçu yönünden bir hukuka 

uygunluk nedeni olmaktadır. Bir kimsenin kanştığı herhangi bir olay eleştiritip 

455 Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 245. 
456 Ahmet Vardar kınandı, (Basın Konseyi Aylık Bülteni, Özgür Basın, Kasım-Aralık 1994, s.3). 
457 Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 36. 
458 Aydın, a.g.e., s. 103. 
459 Çetin, a.g.e., s. 217. 
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yorumlanırken küçük düşürücü değer yargılannda bulunarak sövmek de her zaman 

hukuka ay kın durumlar yaratmaktadır. 460 Çünkü sövme hakaretten farklı olarak bir 

kişinin haysiyet ve şerefine dekunacak bir fiil isnat etmesi değil, namus ve şerefine 

taarruz etmektir. Kişinin onuru, saygınlığı, kanunlarla korunmakta hem hakaret hem de 

sövme niteliği taşıyan sözler suç olarak değerlendirilmekte ve cezalandınlmaktadır. 

Eleştiri hakkıyla yakından ilgili olan hakaret suçunun özellikle politik alandaki en etkili 

ve çarpıcı örnek olay, Avrupa İnsan Haklan Divanı'nın politik eleştiri kavramı ile ilgili 

"Lingens davasında" verdiği karar oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu sözleşme T.C. 

Anayasası'nın 90. Maddesinde ulusal bir kanun olarak karşımıza çıkmaktadır.461 

Küçük düşürücü bir eleştiri, sanat eleştirisi, mesleksel veya siyasal eleştiri olarak 

kaldıkça hukuka aykın olmamaktadır. Eğer eleştiren, sanat eleştiri alanından çıkarak, 

genel olarak kişiliğin ve insanın eleştirilmesi alanına girmiş ise eleştiri hukuka aykın 

hale gelmektedir. Sanat eleştirisi, eleştirilenin sanat uğraşısı ve yetenekleri hakkındaki 

değer yargıianna dayanmakla birlikte, eleştiritene karşı kin ve düşmanlık duygulannın 

yaratılmaması gerekmektedir. İster sanat eleştirisi, ister siyasal eleştiri isterse diğer 

alanlardaki eleştiriler olsun, ilgili kişinin insan olarak şeref. ve onurunu küçük 

düşürdüğü ölçüde hukuka aykırı sayılmaktadır.462 

Siyasal kişilerin siyasal eleştirilmesinde kamu yararı bulunmaktadır ve genelde 

yayının hukuka uygun sayılabilmesi için yapılan yayının haber-eleştiri özelliği taşıması 

gerekmektedir. Yargıcın haberdeki kamu yararını belirleyebilmesi de, yayında "kamu 

yararı bulunmaması", kişinin tamamen özel yaşamına giren, kamunun ilgisini 

çekmeyen, kişiliğe saldın amacı taşıyan objektif ölçülerden yararlanması 

gerekmektedir. Siyasal kişilerle ilgili haber ve eleştiriterin yapılmasında kamu yararı 

olduğu kesin bir varsayım olarak kabul edilirse, böyle bir yayının hukuka aykırılık 

objektiflik değerlendirilmesinde, kamusal yarar, haber-eleştiri niteliğinin bulunup 

bulunmadığının araştırılmasına bile gerek olmamaktadır. Özellikle siyasal konularda 

halkın bilgi edinme hakkı sınırlanamayacağından her türlü haber-eleştirinin özgürce 

dolaşabitmesi demokrasinin koşullarındandır. Ayrıca bu kişiler siyasal kişilikleriyle 

kendilerini kamunun denetimine de sunmuş-ön rıza göstermiş , özel yaşamın sınırldığı 

da kabul edilmiş olmaktadır. Siyasal kişilerle ilgili incelemeler tarihsel olaylara ve 

460 Aynı, s. 217-218. 
461 Gölcüklü, s. 8-9. 
462 Öngören, a.g.e., s. 178; Özek, Türk Basın ... , a.g.e., s. 180-196 vd. 
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objektif temellere dayandınldığında, incelerneyi yapanın yorumu ve ortaya konulan 

olgular ne olursa olsun, yayının uygun sayılması gerekmektedir. 463 

Bu hakkın sınırlannı toplumsal yarar ve ilgiyle gerçeklik ve objektiflik 

oluşturmaktadır. Siyasal haberler ve eleştiriler demokratik ortamlarda kamu yaran ve 

ilgi unsurlanna sahipken, objektiflik, haberin verilişinde gerçeğe uymak ve haberin 

veriliş şekli, eleştiride kullanılan ifade yönünden amaca uygunluk söz konusu 

olmaktadır. Bu nedenle haber verme ve eleştirinin fonksiyona yönelik nitelik taşıması 

gerekmektedir. Demokratik düzenin çoğulcu niteliği belli ölçülerde, siyasal ve idari 

düzendeki yöneticilerin denetimini gerekli kılarken, çoğulculuk aynı zamanda göreceli 

bir değer de taşımaktadır. Eleştirip haber verirken, belirli bir siyasal görüşe karşıt bir 

program önermeyi gerektinrken eleştiri ölçüsünün, öne sürülen program açısından karşı 

çıkılan tutumlann ve programın eleştirilmesi çerçevesiyle sınırlandınlması 

gerekmektedir. Siyasal haber ve eleştiri sınırlan aşılıp, kast unsuru oluşursa hukuka 

aykın bir fiil ortaya çıkmakta, bu fiilin varlığı ile, ilgili kişinin sorumluluktan 

kurtulması ise ispat hakkını kullanınakla ilişkili olmaktadır. 

Basının idari ve iktisadi mekanizma yı eleştirmesine yönelik 4. H D. ı 9. 02. ı 980-

666/2007 Sayılı Yargıtay Karannda daha önce bahsedilen, basının kişilik hakkına 

müdahale ölçüsü; dengeli uygun bir amaç ve araç ilişkisinde olmak, meşru bir amaca 

yönelik bulunmak koşulu ile kamu yaranna olmayan idari sistemi sert dille eleştirmeye 

hakkı olduğu ve bu durumun hukuka uygun olduğu şeklinde belirtilmiştir. 464 

Daha önce bahsedilen Avusturya Mahkemelerinde ele alınan Lingens davası ve 

mahkeme tarafindan verilen malıkurniyet karanyla örnek davada geçen unsurlar bir 

ölçüde uyum göstermektedir. Benzer bir örnek olay ise Oberschlick-Avusturya Davası 

ve Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi karar-sonuçlannda yaşanmıştır. (Bkz. Ek-I) 

Avusturya'da geçen Lingens olayının siyasi kişisi M. Kreisky hakkında yazılan bir 

makaleden dolayı M. Lingens adlı gazeteye hakaret davası açar. Söz konusu makalede 

geçen; en iğrenç oppurtunizm, gayri ahlaki, onurdan yoksun deyimleriyle M. Lingens 

para cezasına çarptınlır ancak, hakaret suçu söz konusu olduğunda, siyaset adamlannın 

daha fazla hoşgörüye sahip olması gerektiği düşüncesi ile cezada indirime gidilir. 

Bunun üzerine M. Lingens Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 10. Maddesinin ihlal 

463 Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 10.; Çetin Özek, Basın Özgürlüğünden Bilgileome Hakkına, 
(Birinci basım, Yayın no:578, Hukuk Dizisi no:l03, Eylül 1999), s. 346-347. 

464 Günay, a.g.e.,, s. 68-72. 



160 

edildiğini öne sürerek komisyona başvurur ve bu hükmün çiğnendiği sonucuna 

vanlır.465 Olay Divan önüne getirilir. Divan'a göre basın özgürlüğünün Kullanılması 

sonucu kişinin suçlanarak mahkum edilmesi bu özgürlüğe "müdahale" dir. Bu müdahale 

eğer 2. fikrasındaki şartlara uygunsa madde hükmü ihlal edilmemiştir. Aksi takdirde 

sözleşme hükmü ihlal edilmiştir ve devlet bundan sorumludur. Şikayette bulunan yazara 

göre kendisi demokratik toplumda faaliyet gösterdiği için, siyasi ortamdaki olaylarla 

ilgili görüşünü söylemenin demokrasinin gereği olduğunu savunmaktadır. Komisyonda 

saldırıya ve saldırılmaya alışık siyaset adamının eleştirileri yadırgamaması gerektiği 

görüşünü paylaşmıştır. Hükümete göre ise yazann kullandığı "en iğrenç oppurtunizm, 

gayri ahlaki, onurdan yoksun" gibi deyimler siyasi eleştiriyi aşmıştır. ifade 

özgürlüğüyle özel yaşama saygının çatıştığını belirlenen komisyon ifade özgürlüğü 

kavramını mübalağalı şekilde yorumlamıştır. Divana göre yazann kullandığı deyimler 

kamu göreviyle ilgili açıklamalardır ve özel yaşamla ilgisi yoktur. Divan, itiraza neden 

olan müdahalenin, güdülen meşru amaçla orantılı olup olmadığını ve bu müdahaleyi 

meşru kılmak için Avusturya Mahkemelerince öne sürülen gerekçelerin yeterli olup 

olmadığını belirlemekle sorumludur. 

1 O. Maddeye göre ifade özgürlüğü; demokratik toplumun temel taşlarındandır ve 

bireyin ilerlemesinde önemli şartlardandır. İkinci fikra ise yalnız zararsız haber ve 

fikirler için geçerli değil, aynı zamanda kıncı, aykırı olanlar içinde geçerli olmaktadır. 

Basın için önem taşıyan bu ilkelerle başkalannın şerefini korumak için konan sınırlan 

aşmamak amaçlansa da, siyaset alanında tartışılan konularla ilgili haber ve düşünceleri 

iletmek basının başta gelen görevlerindendir. Halkın haber ve bilgi alma hakkı da 

olduğu düşünülerek Divan, Avusturya mahkemelerinde ifade edilen; basının görevinin 

465 1997'de alınan Avrupa insan Haklan Mahkemesi 10. Maddesi, DEHAES ve GIJELS/BELÇİKA 
DAVASI, 24 Şubat 1997 (7/1996/626/809) Avrupa Konseyi İnsan Haklan Mahkemesi Kararlan 
Bülteni No: 1-2/97 Dış Politika Enstitüsü, Kararlar Bülteni, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 65-121.; İlgili madde: 
"1. Her fert ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu hak içtihat özgürlüğünü ve resıni makamiann 
müdahalesi ve memleket sınırlan mevzubahis olmaksızın, haber veya fikir almak veya vermek 
serbestisim ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon işletmelerini müsaade 
rejiınine tabi kılmalarına mani değildir. 
2. Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazarnmun eden bu özgürlükler, demokratik bir toplulukta, 
zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, ınilli güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya amme emniyetinin, 
nizarnı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahlakın, başkalannın şöhret veya haklarının 
korunması, gizli haberlerin ifşasına mani olunması veya adalet kuwetinin üstünlüğünün ve 
tarafsızlığının sağlanması için ancak ve kanunla, muayyen merasime, şartlara, tehditlere veya 
müeyyidelere tabi tutulabilir." 

J'~:ıadcr :J lfh ;·~ .. ":" 
Meıi<ez Kü~. 
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yalnız haber vermek olduğu, bunların yorumunun ıse okuyucuya kaldığı yolundaki 

görüşünü benimsememiştir. 

Avusturya mahkemelerinde malıkurniyete neden olan makalenin bazı bölümleri 

tenkit edici bulunmuş fakat yazar ise ifade özgürlüğünü kullanarak değer yargılarında 

bulunduğunu savunmuş, Divan'da buna katılmıştır. Çünkü M. Lingens'in eleştirileri o 

tarihte başbakan olan M. Kreisky'nin tutumuna yöneliktir ve söz konusu olan, yazarın 

haberi yayma hakkını kullanmış olması değil, kanaat özgürlüğü ve düşünceyi iletme 

hakkını kullanmış olmasıdır. Yazara verilen bu ceza ile, düşüncesini makalelerinde 

açıklayarak bunların yayılmasından alıkonulamamış, ancak bundan sonra bir anlamda 

bu tür yeni eleştirilerde bulunmasını engelleyerek sansür etkisi yaratılmıştır. 

Avusturya Mahkemeleri M. Lingens'in yaptığı açıklamaları ispatlayıp 

ispatlayamadığını da incelemiş ve yazarın davranışını değerlendirmede çeşitli yollardan 

birisinin bile doğru olduğunu mantıken ispatlamanın mümkün olmadığı görüşünden 

dolayı onu hakaretten suçlu bulmuştur. Oysa Divan'a göre maddi olayla değer 

hükümleri birbirinden ayrılmalıdır. Değer hükümlerinde ispat hakkını kullanmanın 

mümkün olmadığını belirten Avrupa İnsan Hakları Divanı, böyle bir ihtiyacın 

bulunmasının da 1 O. Madde ile korumaya alınan hakkın temelini oluşturan düşünce 

özgürlüğüne ters bulmaktadır. 

Sonuç olarak Divan demokratik toplumlarda başkalarının şöhretini korumak için, 

ifade özgürlüğüne müdahale yapılmasının M. Lingens'in cezalandırılmasının zorunlu 

olmadığı ve Avusturya Hükümeti'nin sözleşmenin 10. Maddesini ihlal ettiği sonucuna 

varmıştır. 466 

4. Hukuk Dairesi'nin 9.2.1968 tarih, Esas No: 1968/11771, Karar No: 1531 Sayılı 

Kararına göre herkesin, sahip olduğu belirli yöndeki ekonomik görüşten hareketle 

içinde yaşanılan ekonominin işleyiş tarzının eleştirilebilme imkanı olmaktadır. Bu gibi 

eleştiriler, yürürlükteki yasaların belirlediği sınırlar içinde yapılabilmektedir. Ancak 

eleştirilerde verilen örnekler üzerinde özenle durulmalı ve kişilerin ekonomik 

saygınlığına, gerçeğe aykırı açıklamalarla saldırılmamalıdır. Kural olarak belirli bir 

ekonomik alandaki belli bir kişiyi hedef alarak, onun ekonomik uğraşları eleştirilİrken 

gerekli açıklamayı yapma imkanı varsa da; bu açıklamaların gerçeğe aykırı olması 

466 Gölcüklü, a.g.e., s. 9-13 
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durumunda, onun bu yüzden kırılan şeref ve onurunun gerektirdiği sorumluluğun göz 

önünde tutulması zorunlu olmaktadır. 467 

Basının kişilik hakkına müdahalesinde; dengeli uygun bir amaç ve araç ilişkisinde 

olmak, meşru bir amaca yönelik olmak koşulu ile kamu yararına işlemeyen "idari ve 

iktisadi mekanizmayı" sert bir dille eleştirmeye hakkı vardır ve bu durumda hukuka 

aykırılıktan söz edilememektedir.468 

İnsanlığın gelişimi, düşünce ürünlerinin herkese yayılabilmesi imkanının bir hak 

olarak kendilerine tanınabilmesine bağlı bulunmaktadır. O halde insan ister kişisel ister 

toplumsal alanda ele alınsın, tüm diğer hak ve özgürlükler yanında serbestçe düşünme 

ve bunu ifade etme imkanına sahip olmalıdır. Ancak ne fikir özgürlüğü ne de fikri 

eleştirme hakkı sınırsız değildir. O halde her iki tutumun da yasalar ve ahlak kuralları 

içinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşması için, toplumun ilerlemesi amacı 

ve özellikle bilimsel bir yaklaşımla yapılması, karşı fikirlerin bu anlayışla dışa 

vurulması gerekmektedir. Eğer bir düşünce bu gibi esaslara aykırı olarak ileri sürülürse, 

bu düşünceler yine aynı sınırlar içinde eleştiritip kınanabilecektir. Bu nedenle bir 

düşüneeye karşı yöneltilen eleştirinin normal sınırlar içinde kalıp kalmadığı, ancak ileri 

sürülen fikir ve eleştirinin, kınama yazısının birlikte incelenip değerlendirilmesinden 

anlaşılabilmektedir. 469 

Eleştiri ile ilgili örnek Yargıtay kararlarına göre; 

"F otomontaj yoluyla da olsa, kamuoyunu ilgilendiren gerçek ve güncel olaylar 

nedeniyle siyasal parti başkanlarını eleştirrnek hukuka uygundur. Kamuya malolmuş 

kişiler, kendilerine yönelen alkışlar kadar, gerçeği yansıtan eleştirilere de katlanmak 

zorundadırlar." (4. C.D. 04.06.1998 5063-5930) 

"Politika alanında yer alıp ülkeyi yönetme isteğinde olanlar, toplum içinde 

edindikleri imajdan kolay sıynlamazlar. Bu yüzden sık sık tartışma ve eleştirilerin 

adağını oluştururlar. Siyaset sahnesinin kişileri kendilerine yönelen alkışlar kadar, 

gerçeği yansıtan eleştirilere de katlanmak zorundadırlar." (4. H.D. 11.11.1998 765-801) 

"Bakanın yurt dışı gezisine katılan heyetin harcamalarının şaibeli olduğu yolunda 

basma demeç veren eski bakanın bu sözleri eleştiri sınırları içindedir ve hukuka 

uygundur." (4. H.D. 14.07.1994 3313-6788) 

467 Aydın, a.g.e., s. 104; Öngören, a.g.e., s. 178. 
468 Öngören, a.g.e., s. 179; Aynca bkz. 4.H.D., 18.2.1980 T. 666 E, 2007 K. 
469 Aydın, a.g.e., s. 105; Aynca bkz. 4.H.D. 23.6.1977 tarih, Esas no: 10844, Karar no: 7295 Sayılı 

İl arnı. 
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Mutlak ve vazgeçilmez haklardan olan kişilik hakkının korunması hem kamu 

hukuku hem de özel hukuk kurallarıyla sağlanmaktadır. 

Daha önce ele alındığı gibi kişilik hakkının konusuna gıren maddi, bedensel, 

manevi, mesleki ve ekonomik değerlerin hepsi kişiliği oluşturmaktadır. Kişilik bir bütün 

olarak korunduğu için, kişiliği oluşturan değerlerin her biri bu korumadan 

yararlanabilmektedir. Bundan dolayı da kişisel değerlerden birine yapılan saldırı, 

kişiliğe yapılmış sayılmaktadır. 470 Bugün iletişim alanında ulaşılan teknik gelişme 

sayesinde insanların sır alanlarına daha kolay girilebilmekte, bu nedenle de kişiler her 

an kişilik alanianna yapılacak bir saldınyla karşılaşabilmektedirler. Ancak toplumsal 

yaşamın bir gereği olarak da kişiler kimi saldınlara belli oranda katlanmak durumunda 

kalmaktadır. Bu nedenle de kişilik hakkıyla toplumsal çıkarlar arasında bir dengenin 

kurulabilmesi ıçın kişiliğin korunması yönünde düzenlemelere gereksinim 

duyulmaktadır. 

Özgürlükçü demokratik düzenlerde kişilere tanınan özgürlükler bazen kişinin, 

kişilik hakkını ortadan kaldırıcı yönde kullanılabilmektedir. Bu nedenle kişiye özgürlük 

tanınırken, diğer taraftan da bu özgürlüğün amacı dışında kullanılarak kişiye zarar 

vermesine karşı da koruma yolları getirilmiştir. 47 ı 

Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi T.C. Anayasası'nda kişilik 

haklarının koruması ile ilgili hukuk kurallarına yer verilmiştir. Bunlar; herkes kişiliğine 

bağlı dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir, 

herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı bulunmaktadır, özel 

470 Zcvkliler, a.g.e., s. 301. 
471 Aynı, s. 302-303. 
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yaşamın gizliliğine dokUnulamaz, herkesin düşünce, bilim ve sanat özgürlüğü vardır, 

basın özgürlüğü başkalarının şöhret veya haklannın, özel ve aile hayatlannın korunması 

amacıyla sınırlandınlabilir, kişilerin şeref ve haysiyetine dokunan ve gerçek dışı olan 

yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı vardır. 

Kişilik haklarının Ceza Hukuku kurallanyla korunan hükümleri arasında da; 

T.C.K. 'nun meşru müdafaaya ilişkin 49. Maddesinin 2. fıkrası, kişilerin siyasi (m. ı 74), 

din (m. ı 75), iş ve çalışma özgürlükleri (m.20ı) aleyhine cürümlere, konut ve sır 

dokunulmazlığı aleyhine cürümlere (m. ı93, ı95), ölüler aleyhine cürümlere (m. ı 78), 

şeref ve haysiyet aleyhine işlenen hakaret ve sövme cürümlerine (m. 480, 482) ilişkin 

hükümler yer almaktadır.472 

Özel hukuk kurallanyla korunan hükümler ise M.K.'nun 24., 24/a ve B.K.'nun 49. 

Maddeleridir. M.K. 'un 3444 sayılı Kanunla eklenen 24/a Maddesinde, kişilik hakkına 

saldmiarda "... sona ermesine rağmen etkisi devam eden tecavüzün hukuka aykınlığının 

tespiti ... " nin istenebileceği düzenlenmiştir. 3444 sayılı Kanunla 24/a Maddesi 

eklenmeden önce de, kişilik hakkına karşı yapılan saldınlarda, isim hakkı için M.K. 'un 

26. Maddesinde öngörülen tespit davasına dayanılarak, diğer kişilik değerleri için de, 

tespit davası açılabileceği kabul edilmekteydi. M.K. 'un 25. Maddesinde, isim, 24/a 

Maddesinde kişilik hakkı T. T.K. 'nun 58/a Maddesinde, haksız fiille ilgili tespit 

davalannı düzenleyen özel kanun hükümleri mevcut olmasına karşın, kanunlarımızda 

genel nitelikte bir tespit davası düzenlenmiş değildir. 473 

M.K. 'nun 24/I. Maddesi kişiliğin hukuka aykırı tecavüzlere karşı korunacağı 

ilkesini benimsemiştir. 24/11 Maddesi ise kişiliğe yapılan saldırılarda hukuka 

aykınlıktan ne anlaşılması gerektiğini diğer bir ifadeyle hangi hallerde kişiliğe 

müdahalenin hukuka aykın olmayacağını saymıştır. Bunlardan birinin bulunmaması 

halinde tecavüzün hukuka aykın olacağını kabul etmiştir. M.K.'nun 24/a Maddesi ise, 

24/I. Maddesindeki ilkeden nasıl yararlanılacağını ve hangi davaları açma imkanının 

olduğunu düzenlemiştir. Bugün M. K. 'un gerek 23. gerek 24. Maddeleri kişiliği dıştan 

gelen saldınlara karşı korumaktadır. Aralarındaki fark; M.K. 'nun 23. Maddesi kişiliğin, 

kişinin nzasıyla (hukuki işlem sonucu) ihlalini önlemeye yönelmiştir. M.K. 'nun 24. 

472 Çetin, a.g.e., s. 222. 
473 Serdar, a.g.e., s. 245-246. 



165 

Maddesi ise kişiliğe, kişinin nzası dışında saldırılmasına, diğer bir ifadeyle hukuki 

işlem dışı saldınlara karşı korumaktadır. 474 

Bu bölümde kişilik haklarına yazılı basındaki haberler yoluyla yapılan saldınlara 

karşı koruma şekilleri incelenmeye çalışılacaktır. Bu koruma şekilleri incelenirken, 

hukuksal koruma boyutu (özel hukuk kurallarıyla) hem Türk hukuku hem de yabancı 

ülke hukukları açısından ele alınacaktır. Ayrıca uluslararası düzenlemelere de 

değinilecek ve mesleki otokontrol sistemlerinin bu alandaki işlevleri incelenecektir. 

1.1. Yazılı Basında Kişilik Haklarına Saldırılarda Koruma 

Kitle iletişim araçları, adından da anlaşılacağı gibi yayılma alanı çok geniş 

olduğundan dolayı bu araçlarla kişilik haklarının ihlali de o oranda ağır olmaktadır. Bir 

kitle iletişim aracının yayılma alanı ne kadar geniş olursa olsun, ihlalin kuvveti de o 

ölçüde artacaktır. Ayrıca kitle haberleşme araçlarındaki haberlerde, inanmasalar da 

halkın gözünde yaratacağı; "ateş olmayan yerden duman çıkmaz", "biraz da olsa 

gerçeklik payı vardır" görüşünü küçümsemernek gerekmektedir.475 

Bir kitle iletişim aracının toplumun gözünde itibarı ne kadar büyükse, onun 

tarafından kişilik haklarına yapılacak ihlallerin, halkın gözünde yaratacağı etki de o 

kadar güçlü olacaktır476 . Radyoda, televizyondave gazetede yayınlanan haber, program 

veya yorumlarla kişilik hakları saldınya uğrayan kişiler, Anayasa'nın 2. Maddesindeki 

Hukuk Devletinde yaşama sebebi ile çeşitli yollarla bu saldırılara karşı kendini 

koruyabilmektedir. Bu yollar kişisel, idari ve hukuksal (Ceza Hukuku Kurallarıyla) 

koruma olarak sıralanabilmektedir. 477 

A- Kişisel Koruma: Bu korumada saldınya uğrayan kişi ve onun bu hakkını 

savunmaya yetkili kişiler saldından meşru müdafaa ve cevap-düzeltme hakkı olmak 

üzere iki şekilde korunmaya çalışabilmektedirler. 478 

aa- Meşru Müdafaa şeklindeki savunma hakkı, genellikle B.K.'nun 52. 

Maddesinin birinci ilkrasında düzenlenmiş olan genel yasal savunma hakkından 

474 Dural, a.g.e., s. 141-142. 
475 •• 

Ongören, a.g.e., s. 115. 
476 Oskay, Kitle Haberleşme ..• , s. 204; Ünsal Oskay, Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, (İstanbul: 

1993), s. 217; Öngören, a.g.e., s. 115. 
477 Öngören, a.g.e., s. 116. 
478 Aydın, a.g.e., s. 163. 
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kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yasal savunmanın koşulları; kullanılan karşı güç, 

kişiliğe yönelik haksız bir saldınyı defetme amacı taşımalıdır. Burada ifade edilen 

saldırıdan daha ağır bir güç kullanılmayıp, saldırıyı defetmeye yeterli derecede bir 

gücün kullanılması dır. 479 

Kişiliğe yönelik haksız saldırılara karşı, kişiye savunma hakkının tanınması 

gerekmektedir ki aksi halde ağır sonuçlarla karşılaşılabilir. Örneğin bir kişinin isminin 

veya resminin sürekli olarak bir suçla ilgili olarak tekrar tekrar anonslarla yayımlanıp, 

ertesi gün basında bu konunun detaylannın verilecek olduğu duyuruluyorsa ve olay 

doğru değilse, bu kişi devlete başvurmadan oluşturduğu, tüm maddi ve manevi varlığını 

yitirme tehdidi altındadır. Bu sonucu engellemek için de kişiye savunma hakkı, bu 

hakkın koşullanyla sınırlı kalmak şartıyla tanınmalıdır. 480 

Kişilik haklarını korumak üzere kişisel değerlerine yönelen saldırılara güç 

kullanan kişi B.K. 'nun 52. Maddesinin 2. fikrasına göre, bu yolla saldırgana zarar 

verdiği durumlarda, bu durumu ödeme zorunluluğu yoktur ve T.C.K. 'nun 49. Maddesi 

gereği de cezalandınlmaz. 48 ı 

ab- Cevap ve Düzeltme Hakkı: Haberleşme özgürlüğünün kitle haberleşme 

araçlan tarafindan kötüye kullanılmasını önlemek amacı taşıyan cevap ve düzeltme 

hakkı, Anayasa'nın 32. Maddesi 1961 Anayasası'nın 27. Maddesinde olduğu gibi 

anayasal bir hak haline getirilmiş ve düzenlenmesini kanunlara bırakmıştır. Bu 

maddenin 1. fikrasına göre "düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve 

şereflerine dakunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykın yayınlar yapılması 

halinde tanınır ve kanunla düzenlenir." Maddenin 2. fikrası ise, "düzeltme ve cevap 

yayınlanmazsa, yayınlanmasının gerekip gerekmediğine hakim tarafindan ilgilinin 

müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir" diyerek, savcıların 

cevap hakkı konusunda son söz sahibi olmalannı önlemiştir. 32. Maddenin önemli 

özelliği, sadece basma karşı değil, tüm kitle haberleşme araçlannın yayınlanna karşı 

cevap ve düzeltme hakkına imkan vermesidir. Bu hüküm gereğince hem Basın Kanunu 

(m. 19), hem de Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu (m. 27) cevap ve düzeltme 

hakkını düzenlemiştir.482 

479 Öngören, a.g.e., s. 116. 
480 Aynı, s. ll 7; Aydın, a.g.e., s. 164. 
481 Öngören, a.g.e., s. 117.; Aynca Bkz.:Fanık Erem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Cilt II, 

(Ankara 1974), s. 21-36 vd. 
482 İçel, s. 171-172. 
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Süreli yayınlarda cevap ve düzeltme hakkı Anayasa'nın 32. Maddesi ile güvence 

altına alınmış olup öncelikle bu madde metni ile maddenin gerekçesi verilerek 5680 

sayılı Kanunun 19. Maddesi açıklanacaktır. Anayasa'nın 32. Maddesi şöyledir: 

"Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dakunulması veya 

kendileri ile ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla 

düzenlenir. Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa, yayımianmasının gerekip gerekmediğine 

hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar 

verilir. "483 

Basın Kanunu'nun 19. Maddesinin birinci fikrasına göre (Değişik: ll. 05. 1988 

m. 3445/7); bir kişinin haysiyet ve şerefine dokunan veya kendisi ile ilgili gerçeğe 

aykırı hareketler, düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir 

mevkutede yapılan yayımdan dolayı ilgili veya yetkili temsilcisi yayının yapıldığı 

tarihten itibaren iki ay içinde imzasını taşıyan cevap veya düzeltme yazısını mevkutenin 

sorumlu müdürüne verebilir. 484 Anayasa' daki bu hükme paralel olarak Basın 

Kanunu'nun 19. Maddesinin yanı sıra, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

Kanunu'nun 27. Maddesi ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun'un 28. Maddesi de cevap ve düzeltme hakkını düzenlemiştir.485 

Cevap ve düzeltme hakkıyla ilgili iki temel sistem bulunmaktadır. Bunlardan 

birisine göre, kendisiyle ilgili yayın yapılan kişiye mutlak cevap hakkı tanınmıştır. Bu 

durumda yapılan yayın gerçeğe uygun olsa ve kişiye bir zarar vermese bile o kişiye 

cevap hakkı tanınmaktadır. Daha yaygın olan diğer sisteme göre ise; cevap hakkının 

doğuşu; yayında gerçeğe aykırı haber verilmiş olması ve kişinin vekar'ına zarar vermesi 

gibi koşulların varlığına bağlı bulunmaktadır. 486 

1950-1960 yıllarında cevap ve düzeltme hakkının, hakkın kötüye kullanılmasına 

neden olacak şekilde düzenlenmiş olması, basın özgürlüğünü sınırlayıcı uygulamaya yol 

açmıştır. Bunun sonucu olarak da bu yıllarda Anayasa' da cevap ve düzeltme hakkı 

basın özgürlüğü çerçevesinde bir hak olarak düzenlenmiştir.487 

483 Ccvat Özel, Türk Medya Hukuku, (Birinci basım, İstanbul: Alfa Yayın no:599, Hukuk Dizisi 
no:l06, Ekim 1999), s. 23. 

484 Çetin, a.g.e., s. 37. 
485 Özel, a.g.e., s. 359. 
486 Özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 96. 
487 Aynı, s. 94. 
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Basın özgürlüğünün her şeyden önce devlet ile basın arasındaki ilişkileri 

düzenlemesine karşılık, cevap ve düzeltme hakkı kuramı basın ile okuyucu arasındaki 

ilişkilerle ilgili olmaktadır. Özgür basın haber verme fonksiyonunu yürütürken kimi 

zaman kişi ve kuruluşlarla çelişkiye düşer ve basının gücü nedeniyle bu çelişkiler 

tehlikeler doğurabilir. Bu tehlikeler ancak ilgili hakkında bir haber yayıntanır 

yayınlanmaz, aynı basın organında ve gecikmeden ilgiliye cevap ve düzeltme hakkı 

tanınarak önlenebilir. Aksi halde habere konu olan kişi ile ilgili bilgilerin kanıtlanmış 

varsayılması ihtimali doğmaktadır. 488 

Basının giderek etkinliğinin artması ile bireylere ve kuruluşlara cevap ve düzeltme 

hakkıyla bir tür savunma imkanı tanınmıştır. Böylece bu hak bir denge unsuru niteliği 

ile kamu çıkanna da uygun düşmektedir. Çünkü bu sayede habere konu olan kişinin de 

sesini duyurması firsatı yaratılmış ve halkın doğruları öğrenme ihtiyacı karşıianmış 

olmaktadır. 

Basın özgürlüğünden doğan hakları kullanan kişinin, bu hakkı kullanırken başka 

birinin menfaatlerini zedeleyici, gerçeğe aykırı yayında bulunması durumunda, aynı 

düşünce açıklama arasında habere konu olan kişinin de yararlandırılması, ona da aynı 

konuda görüşlerini açıklama imkanı tanınması, basın özgürlüğünün bir unsuru olarak 

görülmektedir. Cevap ve düzeltme hakkının belirli kurallara bağlanmaması durumunda 

basın yoluyla ifade özgürlüğünü sınırlayıcı etki taşıması da mümkün olmaktadır. En 

doğru haber bile, ilgili kişi tarafindan yalanlanabiliyorsa, bu durumda basın kendi 

haklarını kullanamaz duruma düşmektedir. Dolayısıyla basından beklenen doğru haber 

verme, kamuoyunu oluşturma görevi yerine getirilemeyecektir. Basının haklarını kötüye 

kullanması durumunda ise kötüye kullanmaya konu olan kişiye basından yararlanma 

hakkı tanınarak, bir tür yaptırım(kural, müeyyide) uygulanmaktadır. Bu yaptırırnın 

kabulü, basın özgürlüğünün mantığına uygun işleyişi gerçekleştirmektedir. Ancak diğer 

taraftan cevap ve düzeltme hakkının kullanımındaki sınırsızlık da bir hakkın kötüye 

kullanılması olarak algılanıp, basın özgürlüğünü sınırlayabilmektedir. İşte bu nedenle 

cevap ve düzeltme hakkıyla ilgili daha önce belirtilen iki sistemin varlığı söz konusu 

olmaktadır. 489 

488 • Içe!, a.g.e., s. 169. 
489 • • •• •• 

Aynı, s. 170., Aynca Bkz .. Ozek, Tork Basın ••• , a.g.e., s. 94-95. 
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Özek'in de belirttiği gibi kimilerine göre cevap ve düzeltmeye konu olan içerik 

sadece haberdir. Diğer taraftan bir haberle ilgili olarak, basının eleştiri ve yorum 

hakkını kullanması halinde, eleştiri ve yorumun cevaplandınlması hakkı olmamaktadır. 

Düzeltilmesi gibi bir şeyin mümkün olmadığı "kişisel görüş" eleştiri ve yorumdan 

oluşmaktadır. Ancak, eleştiri ve yoruma temel olan haberin gerçekiere ters olduğunun 

ileri sürülerek düzeltilmesi mümkün olmaktadır.490 

B- İdari Koruma: Birinci bölümde belirttiğimiz gibi, Basın Kanunu'nun 19. 

Maddesinde cevap ve düzeltme hakkı ayrıntılı olarak düzenlenmiş; ve bu düzenlemelere 

uyulmaması durumunda sorumlu müdürler hakkında uygulanabilecek yaptınınların 

neler olduğu kanunun 29. Maddesinde belirlenmiştir. 

Haber verme hakkının sınırlannın aşılması durumunda bu sınırlan aşan basın 

mensubu için uygulanabilecek çeşitli yaptınmlar arasında olan cevap ve düzeltme 

hakkının kullanımı, ilgili basın organı açısından da bir zorunluluktur.49 ı 

Basın yoluyla en çok saldınya uğrayan alanlardan biri de şeref ve haysiyettir. 

Konu burada öncelikle hakaret ve sövme suçları açısından daha sonra da kişilik 

haklannın özel hukuk kurallan ile korunması kapsamında ele alınacaktır. 

Kişilik haklannın Anayasa ve çeşitli kanunlarda güvence altına alındığını daha 

önce ifade etmiştik. Bu nedenle Anayasa ile ilgili düzenlemeleri burada tekar 

etmeyeceğiz. Ancak kanunlardaki düzenlemeleri kısaca ele almak konunun 

aniaşılmasına yararlı olacaktır. 

Haysiyet ve şerefe dekunacak yayınlar, genellikle Ceza Kanunu'ndaki hakaret ve 

sövme suçlarını ortaya çıkarmaktadır. Ancak hakaret ve sövme suçlarını meydana 

getirebilecek nitelikte olmasalar bile, kişinin şeref ve haysiyetine dekunacak her türlü 

yayma karşı cevap hakkı kullanılabilmektedir. Bu nitelikteki yayının gerçeğe uygun 

olması da cevap hakkının doğmasını önlememektedir. Hatta Ceza Kanunu'nun 481. 

Maddesindeki ispat hakkıyla ilgili koşulların bulunması, cevap ve düzeltme hakkının 

kullanılmasına engel değildir. Bunun gibi, yayının objektif haber verme niteliğine sahip 

olması ve başka bir kaynaktan aktarılmış bulunması da cevap hakkının doğması 

yönünden önemsizdir. 492 

490 Özek, Türk Basın ••. , a.g.e., s. 96. 
491 Özel, a.g.e., s. 24. 
492 İçel, a. g.e., s. 173. 



170 

Basındaki haberlerde kişilik haklarına saldınlar en çok hakaret ve sövme olarak 

görünse de, bu yayınlar yoluyla; Türk Bayrağını, devleti, milli renkleri taşıyan şeyleri 

tahrik, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve sövme, Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet 

Meclisi'ni, Hükümetin Manevi Şahsiyetini, Bakanlıklan, devletin askeri ve emniyet 

kuvvetlerini, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlannı, Büyük Millet Meclisi kararlarına 

sövme, dini ve ruhanileri tahrik, ölünün kemiklerini tahrik, sövme, adli, idari, siyasi ve 

askeri bir heyete hakaret ve sövme de ortaya çıkabilmektedir. Bu kişilik haklan Özel 

Hukuk davaları ile korunduğu gibi Ceza Hukuku açısından da korunmaktadır. Çünkü, 

maddi kişilik kadar manevi kişiliğin de korunması gerekmektedir. Yasalar, kişilerin ve 

toplumun değer verdiği, hayat, sağlık, vücut, mal gibi maddi ve şeref gibi manevi 

varlıklan korumakla görevlidiri er. T. C. K. kişilik haklanndan olan şeref ve haysiyete 

saldın eylemlerini T.C.K. 'nun 480. (hakaret suçu) ve 482. (sövme suçu) Maddelerinde 

hükme bağlamıştır. Konumuz basın yoluyla işlenen hakaret ve sövme suçlan olduğu 

için dört fikradan oluşan bu maddelerin 1. fikrası mağdurun "yokluğunda" ve 4. fikrası 

1. fikralanndaki suçlann "yayın yoluyla" işlenmeleri cezayı ağırlaştıncı neden 

olmaktadır. 493 Bu tür saldınlar cezalandınlmazsa, insan kişiliği tam olarak korunmuş 

sayılmayacaktır. 494 

T.C.K. 'nun 38. Maddesindeki " ... bir şahsın veya bir ailenin şeref ve haysiyetini 

ihlal eden her tür cürüm ve kabahatlerde bir güna maddi zarar vukua gelmesi bile 

mahkeme mağdurun talebine mebni manevi zarar mukabili olarak muayyen tazminat 

itasına da karar verebilir" hükmüyle, ilgililerin hapis ve para cezası yanında manevi 

tazminat imkanının da olabileceğini belirtmiştir. 495 

1 . fikraya göre mağdurun yokluğunda hakaret suçunun oluşması için; 

a) belirli bir fiil isnat etmelidir. Örneğin sanığın mağdura (Mağdur: Bu suçlann 

mağduru herhangi bir kimse olabilir. a- akıl hastaları, küçükler; b-dilenci, serseri, fahişe 

gibi; şerefsizler (katile katil, fahişeye fahişe demek suç değilse de bunlara hırsız ya da 

dalandıncı demek suçtur); c-Ölüler; ç-resmi kurullar aa-Adli kurul, bb-Siyasi kurul, cc

İdari (yönetsel) kurul, dd-Askeri kurul; d-siyasi bir parti; e-amme menfaatine hadim bir 

cemiyet veya müessese; f-tüzel kişiler; g-memur496
) "hırsız" dediği varsayılsa, mağdur 

493 Çetin, a.g.e., s. 223. 
494 Aydın, a.g.e., s. 180. 
495 • Içel, a.g.e., s. 281. 
496 Çetin, a.g.e., s. 224-227. 
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hakkında subjektif bir değerlendirmeyi içeren bu sözde belirli bir fiil 

gösterilmediğİnden hakaret değil sövme suçu vardır. Belirli bir kişiye yönelmiş hakaret 

diğer bir kişinin şerefini de zedeleyebilir. Hakaretİn yönelik olduğu kimseye akrabalık 

veya evlilik yolu ile bağlı bulunan kimseler şeref ve itibar bakımından birlik içindedir. 

Eşierden birine zina fiilinin isnadı, diğerinin şerefini lekeleyebilmektedir. 

b) Fiilin halkın hakaret ve husumetine maruz bırakacak veya namus ve 

haysiyetine dekunacak nitelikte olması gerekmektedir. T.C.K. 'nun 480. Maddesinde 

"halkın hakaret ve husumetine maruz kalacak" ibaresi kullanılmakla, örf ve adete atıfta 

bulunulmaktadır. Mağdurun kişisel durumu, mesleği ve siyasi kariyeri de göz önünde 

tutularak bu maddenin örfve adetçe tahkir edici sayılıp sayılmadığı tespit edilmelidir.497 

c) İsnadın toplu veya dağınık iken çok kimse ile birlikte bulunarak yapılması 

durumunda hakaret suçu oluşmaktadır. 

1. fikraya göre mağdurun yokluğunda sövme suçunun oluşması için mağdura, 

a) "her ne suretle olursa olsun" denerek bu suçta belirli bir fiil isnadının gerekli 

olmadığı aniatılmak istenmiştir. 

b )namus veya şöhret veya vakar ve haysiyetine taarruzda sanığın yaptığı hareket 

ve söylenen sözün örf ve adet çe ve kamuoyunca mağdurun şeref ve haysiyetini sarsacak 

nitelikte olması gerekmektedir. 

c)Toplu veya dağınık ikiden çok kimse ile birlikte görüşmede sövme suçunun 

oluşması hakaret suçunun gerekleriyle benzer özellikler taşımaktadır. 

4. fikrada yayın yoluyla hakaret ve sövme suçlan; 

a)Yazı veya resmin herhangi bir elverişli vasıta ile çok sayıda şahısiann bilgisine 

ulaşmasını sağlayacak şekilde para ile veya ücretsiz dağıtması (umuma neşir) ya da 

umumi bir halde, herkesin veya belirli şartlan yerine getiren bir kısım halkın 

görebileceği şekilde, yazı veya resmin devamlı veya geçici olarak asılması veya 

gösterilmesi (umuma teşhir) ile işlenebilmektedir. 

b )Hakaret veya sövme suçunun yazı veya resimden başka; örneğin bir dükkandan 

veya evden çalınan bir teyp bandının hopariöde sokaktakilere duyurulması şeklinde 

işlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. 498 

497 Aynı, s. 228-229. 
498 Aynı, s. 23 1. 
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T.C.K. 'nda hakaret ve sövme suçlarını düzenleyen maddelerinde sanığın amacına 

yer verilmediği için bu suçlar genel kasıtla işlenebilmektedir. Bu da "söylenen veya 

yazılan sözlerin küçük düşürücü nitelikte olduklannı bilerek söylemek ve yazmaktan" 

ibarettir. Basındaki hakaret ve sövme suçlannda da durum bunlan inceleme yeri olan 4. 

Ceza Dairesi'nde çoğunlukla aynı olduğu halde olayların mağdurlan hakkında 

küçültücü sözler kullanılmasına rağmen, bunlann hakaret-sövme kastıyla yazılmadığı 

ve suçun manevi öğesinin oluşmadığı gibi yasal olmayan gerekçelerle heraat kararlan 

verildiği görülmektedir. Diğer taraftan haber verme ve eleştirme haklan özel hukuku 

ilgilendiren tüm davalarda hukuka uygunluk nedeni oluşturmasına karşın, ceza hukuku 

alanında yalnız hakaret suçu yönünden geçerli olmaktadır. Sövrne suçlan yönünden 

failin bu haktan yararlanması düşünülemez. Bu nedenle verilen haber ya da yapılan 

eleştiride sözü edilen kişiler hakkında küçük düşürücü değer yargılannda bulunarak, 

sövülmesi her zaman hukuka aykındır ve cezayı gerektirmektedir. Kamunun bilgi 

edinınesi için olayda rol alan kişilere sövülmesi gereksizdir. Hakaret suçu olarak 

hukuka uygunluk nedeni olan haber verme ve eleştirme haklan sövme suçunda hukuka 

uygunluk nedeni olmaktadır.499 

Bu nedenlerle; basındaki yazılarda geçen, soyguncu, korkak, aciz, kişiliksiz, hain, 

yüzsüz, kafir, çapulcu, yüzkarası gibi sözler haber verme ve eleştirme haklan sınırını 

aşan, kişileri küçük düşüren değer yargısı niteliği taşımaktadır. 500 

C- Özel Hukuk Kurallarıyla Koruma: Kişilik haklarını özel hukuk kurallanyla 

koruyan hükümler M. K. 'nun 23, 24, 24/a ve B.K. 'nun 49. Maddelerinde 

düzenlenmiştir.50 ı Basın yoluyla yapılan yayınlarla ilgili olarak yargıya çeşitli başvuru 

yollan olduğu daha önce de belirtilmişti. Bunlardan ilk akla gelen ve en kısa sürede 

sonuçlanan cevap ve düzeltme hakkının kullanılmasıyla ilgili karar talepleridir. Kişilik 

haklarına saldırıdan dolayı tazminat ve ceza davalarına engel oluşturmayan bu yasal 

başvuru yolunun yanı sıra M.K. ve B.K. 'nda bir takım maddelerle çeşitli hukuk davaları 

ile saldınlara karşı korunma oluşturulmuştur.502 

Kişilik haklannın saldınya uğraması durumunda, açılacak davalar özellikle 

M.K.'un 24, 24/a ve B.K.'nun 49. Maddesinde belirtilmiştir. Şeref haysiyet veya özel 

499 Aym, s. 234. 
5oo Aym. 
501 Aym, s. 262. 
502 .• 

Ongören, a.g.e., s. 129. 
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yaşamı ihlal eden basın açıklamalanna karşı açılabilecek olan davalar kusuru şart 

taşımayan davalar; saldınnın önlenmesi, saldınnın durdurulması, saldınnın saptanması, 

nedensiz zenginleştirme, vekaletsiz iş görme olarak ayrılırken kusuru şart koşan davalar 

ise maddi ve manevi tazminat davalan dır. 503 

Saldırının önlenmesi davası: Kişilik haklarının saldınya uğraması ihtimali olan 

veya uğradığı halde bunun devam edeceği anlaşılan durumlarda kişi, bu saldınnın 

durdurulmasını, tedbir olarak hakimden isteyebilir. Örneğin ilk yayında, bir saldın 

gerçekleşmiş ve devam edeceği anlaşılmışsa, bunun durdurulması istenebilir. Karar 

hakime aittir. Böylece zararın artması önlenmiş olur. Yargıç, yayının gerçekliği 

kanaatine varırsa, itiraz durumunda H. U. M. K.' ndaki ilkeler gereğince kaldırma 

yetkisine sahiptir. 504 

Saldırımn durdurulması davası: Kişilik değerlerine yönelik saldınnın başlamış ve 

sürmekte olduğu durumlarda açılır. Saldın başlamamış veya bitmişse açılamaz. 

Hakların etkin olarak korunabilmesi için sürekli hukuka aykırı sonuçlara yol açan 

saldınnın kaynağının kurutulması durdurma davasıyla sağlanabilir. Bu davanın 

açılahilmesi için kişilik hakianna yapılan saldınnın devam etmekte olması ve yapılan 

yayının hukuka aykın olması gerekmektedir. 505 

Saldırının saptanması davası: M. K.' a 3444 sayılı Kanunla eklenen 24/a 

Maddesinde, kişilik hakkına saldınlarda " . . . sona ermesine rağmen etkisi devam eden 

tecavüzün hukuka aykırılığının tespiti ... " nin istenebileceği düzenlenmiştir. Bu dava ile 

saldınya uğrayan kişi saldınnın hukuka aykınlığının tespitini ve gerektiğinde bu 

aykınlığı saptayan yargı kararının yayınianmasını hakimden isteyebilecektir.506 

Nedensiz zenginleştirme davası: M.K. 'un 24 ve 24/a Maddesinde yer alan bu 

düzenleme ile amaç, kişilik hakkına yapılan saldın sonucu, zarar verenin mal varlığında 

zarar görenin aleyhine bir çoğalma olmuşsa, bundan dolayı zenginleşme haklı bir 

nedene dayanmadığından, bunun zarar görene iadesi gerekmektedir. Bu isimdeki 

davanın yasal dayanağı B.K. 'nun 61. Maddesidir. 507 

Vekaletsiz iş görmeden doğan dava: Bu davanın hukuki nedeni, zarar verenin 

sanki zarar gören adına hareket etmiş ve bunun sonucunda sağladığı haksız kazancın 

503 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 87.; Çetin, a.g.e., s. 263.; Günay, a.g.e., s. 113-116. 
504 Günay, a.g.e., s. 114. 
505 Çetin, a.g.e., s. 264. 
506 Serdar, a.g.e., s. 246. 
5o7 G.. 115 unay, a.g.e., s. . 
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zarar görene iadesi esasına dayanmaktadır. Bu davanın açıiabilmesi için öncelikle 

başkasına ait bir işin görülmesi, işin görülmesi sonucu işi görenin mal varlığı ile ilgili 

bir kazanç elde etmesi gerekmektedir. Bir önceki maddeye göre farklı olarak işi 

görülenin fakirleşmesinin sonucu olup olmaması önemli değildir. 508 

Maddi tazminat davası: Kişilik haklarına yapılan saldmiarda bu davanın açılacağı 

doğaldır. Miktarın belirlenmesinde, davacının aktifındeki azalma, pasifındeki 

çoğalmanın toplamı, onun maddi zararını oluşturmaktadır. Bu davalarda aranan ilkeler, 

hukuka aykın olma, zarar olmuş olması, zararla eylem arası uygun bir ilişki olması ve 

davacının bu zararı kanıtlamış olmasıdır. 509 

Manevi tazminat davası: Aynen maddi tazminat davasında olduğu gibi, manevi 

tazminat davası bakımından da M.K. 'un 24. Maddesinin 3444 sayılı Kanunla 

değiştirilmeden önceki metninde, manevi tazminat davasının, ancak kanunda öngörülen 

hallerde açılabileceği öngörülmekteydi. Ancak eklenen 24-a/2 Maddesiyle artık manevi 

tazminat davasının, kanunda öngörülen hallerde açılabileceği hükmü bulunmamakta, 

sadece maddi ve manevi tazminat davalarının saklı tutulmuş olduğu belirtilmektedir. 

Buna göre, manevi tazminat davası açılacak haller, M.K. 'un 25. Maddesi510 ile 

B.K.'nun 47. Maddesi'nde511 özel olarak belirlenmiştir. B.K.'nun 49. Maddesi 512
, bu 

özel haller dışında, manevi tazminatla ilgili genel bir hüküm içermektedir. Bu maddeye 

göre, kişilik hakkı, hukuka aykın olarak tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara 

karşılık manevi tazminat adıyla bir miktar para ödenmesini isteyebilmektedir. 

Manevi zararla ifade edilen, saldın sonucu manevi acı duyan, ruhsal dengesi 

bozulan, zevklerinde ve sevincinde azalma duyan kişidir. Manevi zarann somut ölçümü 

mümkün değildir. Yargıç bunun ölçümünde takdirini kullanarak, saldınya uğrayanın iş 

508 Aydın, a.g.e., s. 217. 
509 Günay, a.g.e., s. 116. 
510 M.K. m. 25: "İsmi ihtilafa mahal veren kimse, hakimden hakkımn tamnmasım talep edebilir. İsmi 

gasp olunmasıyla mutazamr olan kimse, bunun menini ve taksir vukuu takdirinde maddi tazminat 
talebi hakkına halel gelmernek üzere maruz kaldığı haksızlığın mahiyeti icap ediyorsa manevi 
tazminat namıyla bir meblağ itasım da talep edebilir." 

511 B.K. m. 47: "Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara düçar olan kimseye yahut adam 
öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi zarar namıyla adalete muvafık tazminat verilmesine karar 
verebilir." 

512 B.K. m. 49: "Şahsiyet hakkı hukuka aykın bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı ma-nevi 
zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. 
Hakim, manevi tazminatın miktannı tayin ederken, taraflann sıfatım, işgal ettikleri makamı ve diğer 
sosyal ve ekonomik durumlanın da dikkate alır. 
Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi 
tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu karann basın yolu ile ilanma da 
hükmedebilir." 
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gücünü kaybetmesi, yakınlanyla görüşmemesi, mesleğinden soğuması, ruhsal bunalım 

içine ginnesi gibi dıştan somut olarak gözlenebilen bazı olaylardan yararlanır. Gerçek 

dışı açıklama, güvenlik kuvvetlerince ihbar kabul edilip, ilgili kişinin göz altına 

alınması, tutuklanması, disiplin soruştunnasına tabi olması gibi dolaylı olarak manevi 

zarara yol açarsa, bunlar da değerlendirilmektedir. Yargıç B.K. 49. Maddenin 2. 

fikrasında maddi tazminat miktanın belirlerken, ilgililerin, makamlanın, sıfatlanın, 

diğer sosyal ve ekonomik durumlanın da dikkate almaktadır. Yargıç paranın yanı sıra 

manevi tazminat olarak; kişilik haklan saldırıya uğrayan kişiden özür dileme, saldında 

bulunanın sözlerini geri alması, mahkeme karanyla failin davranışının kınanması, 

açıklamaya karşı cevap ve düzeltme hakkının kullanılması, mahkeme karannın yayınma 

da karar verebilmektedir. 513 

Ancak Yargıtay, "özür dil erne" ve "sözlerini gen almaya" ilişkin ilamlann 

uygulanabilirlik niteliği olmadığı için bu yönde bir manevi tazminat karan 

verilerneyeceği görüşündedir.514 Kılıçoğlu'na göre, manevi tazminat tatmin edici bir 

nitelik taşımamakta; amaç faili cezalandınnak değil saldınya uğrayan kişinin duyduğu, 

acı ve elemi ortadan kaldınnak, telafi ve teselli etmek, bozulan dengesini yeniden 

kurmaktır. 5 ı 5 

Türk hukukunda kişiliğin hukuksal olarak korunması ile ilgili mevcut duruma ve 

dava yollanna baktıktan sonra ardından da hem uluslar arası hem de ulusal düzeyde 

uluslar arası sözleşmelerde saldınlardan korunma mesleki oto kontrol sistemleri yoluyla 

kişilik hakkına saidıniarda koruma yollanna bakmak yerinde olacaktır. 

1.2. Uluslararası Sözleşmelerde Kişilik Haklarına Saldırılarda Koruma 

Kişilik haklarına yapılan saldırılarda koruma ile ilgili uluslararası düzeyde üç 

temel çalışma karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, 

Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile İnsan Haklanın 

ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi' dir. 

513 Çetin, a.g.e., s. 269-270. 
514 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 260. 
515 Aynı, s. 259. 
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1.2.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi516 

1 O Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafindan kabul 

edilen bildirinin amacı "İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu 

Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve 

özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek 

üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları 

arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya 

çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak standartları belirlemektir." 

Bildiride kişilik haklan ve bu haklara saldınlardan korumaya ilişkin düzenlemeler 

şunlardır: 

Bildirgenin 12. Maddesi, kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna yada 

haberleşmesine keyfi olarak karışılamayacağını, şeref ve adına saldınlamayacağını; bu 

gibi karışma ve saldınlara karşı herkesin yasa tarafindan korunmaya hakkı olduğu 

hüküm altına alınmıştır. 

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı olduğu bildirgenin 18. 

Maddesinde ifade edilmiştir. 

Bildirgenin 19. Maddesinde, herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğü hakkı olduğu 

kabul edilmiştir. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırlan söz 

konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak 

hakkını içermektedir. 

1.2.2. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi 

16 Aralık 1966 tarihinde imzaya açılan ve kabul dilen bu sözleşme, 23 Mart 

1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'ndeki temel temel 

felsefeden hareket edilerek hazırlanan bu sözleşmede konumuzia ilgili üç madde yer 

almaktadır. 517 

Bunlardan birincisi hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, evine ve haberleşmesi ile 

şeref ve adına keyfi veya yasal olmayan bir şekilde müdahale edilemeyeceğidir. Aynı 

516 Universal Declaration of Human Rights, Resolution 217 A (III), 10 Aralık 1948, 
http://www.un.org/Overview/rights.html, (26.03.2000). 

517 International Covenant on Civil and Political Rights, U.N.T.S., No:14668, Vol999, 1976, 
http://www.hrweb.org/legal!cpr.html, (21. 02. 2000). 
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zamanda herkes böyle müdahale ve saldınlara karşı yasalann koruması hakkına 

sahiptir.(m. 17) 

İkinci düzenleme m. 18'de yer almaktadır. Bu madde de herkesin düşünce, vicdan 

ve din özgürlüğü olduğu belirtilmektedir. 

Son olarak 19. Maddeye bakıldığında: 

"Herkesin hiçbir müdahale olmaksızın düşünce sahibi olma hakkı olduğu, 

Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak; hiçbir sınırlama olmaksızın her 

türlü fikir ve bilginin yazılı, basılı, sanatsal biçimde veya seçilen herhangi bir araçla 

araştınlması, alınması veya paylaşılması haklannı içermektedir. Ancak bu hakkın 

kullanımında ( a) diğer kişilerin haklarına ve kişiliklerine saygı gösterilme, (b) ulusal 

güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı ile ahlaki değerlerinin korunmasına ilişkin 

belirli sınırlamalar getirilebilir." 

1.2.3. İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa 

Sözleşmesi518 

Sözleşmenin amacı, Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin Hükümetleri'nin, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1 O Aralık 1948 tarihinde ilan edilen İnsan 

Haklan Evrensel Bildirisi'ni de dikkate alarak, bu bildiride belirtilen hakların her yerde 

tanınmasını ve etkili bir biçimde uygulanmasını güvence altına almaktır. 

Konseyin amacı sözleşmede, " ... kendi üyeleri arasında yoğun bir birlik meydana 

getirmek olduğunu ve bu amaca ulaşmak için izlenecek yollardan birinin insan haklarını 

ve temel özgürlüklerini korumak ve gerçekleştirmek olarak belirlenmekte ... " ve 

konumuzia ilgili olarak üç nokta karşımıza çıkmaktadır. 

Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı 

Sözleşmede herkesin özel ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahip oluğu ve bu hakkın kullanımına devlet tarafından 

müdahale edilerneyeceği belirlenmiştir. Bu hakkın kullanımının sınıriandıniması tek bir 

şarta bağlanmıştır ki, O da " ... ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik 

refahı, suçun veya düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahiakın korunması, 

518 İnsan Haklannı ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Avrupa Sözleşmesi [ll. Protokol ile 
Değişik Metin] (Avrupa Sözleşmeler Seri no. 5) 4.11.1950 tarihinde Roma'da imzaya açılmış, 
03.09. 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, hukuka uygun olarak yapılan 

ve demokratik bir toplumda gerekli bulunan müdahalelerdir."519 

Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü 

Herkesin düşünce, din ve vicdan özgürlüğü hakkına sahip olduğu sözleşmenin 9. 

Maddesinde güvence altına alınmıştır. 

İfade Özgürlüğü 

Bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma 

özgürlüğünü de içeren ifade özgürlüğü hakkına herkes sahiptir. Bu hak kamu 

makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlada kısıtlanmaksızın 

kullandırılmalıdır. (m. 1 O) 

Ancak bu özgürlüklerin kullanılması da sınırsız değildir. Bu özgürlükler 

kullanılırken herkes sorumluluk içinde hareket etmelidir. Bu amaçla unutulmamalıdır 

ki, ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü veya kamu güvenliği, suçun veya düzensizliğin 

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, başkalarının şeref ve haklarının 

korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi, yargı organının otorite ve 

tarafsızlığının korunması amacıyla, demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve 

hukukun öngördüğü formalitelere, şartlara, yasaklara ve yaptırırnlara tabi tutulabilir. 

1.3. Mesleki Oto Kontrol Yol oyla Kişilik Haklarına Saldırılarda Koruma 

İlk bölümden buraya kadar ele alınan iletişim ve özgürlükleri, kişilik haklarına 

yazılı basın yoluyla yapılan saldırılar bağlarnındaki hukuki düzenlemelerle açıklanmaya 

çalışılmıştır. "Çağdaş ve demokratik ülkelerde, medya demokratik sistemin yardımcı 

öğeleri içinde belki de en önemli aracı olarak karşımıza çıkmakta, temel görev olan 

haber vermek ise gazetecinin birinci derecede sorumluluğu altında bulunmaktadır. 

Dolayısıyla demokratik sistem içinde, böylesine önemli bir mesleki faaliyetin hukuki ve 

ahlaki boyutları önemli duruma gelmektedir."520 

Buraya kadar Kanunun incelenmeye çalışılan hukuki boyutuna bu denli geniş yer 

verilmesi de bir kitle iletişim aracı olan gazetenin ve habereilik faaliyetinin kamuoyu 

üzerindeki yadsınamaz etkisinden kaynaklanmaktadır. Burada incelenen düzenlemelerle 

sı9 A 8 ym,m .. 
520 Murat Özgen, "Haberin Metalaştınlması Bağlamında Basın Ahlakı", Çapraz Bakış, (İstanbul: 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Institut Français d'İstanbul Ortak Yayını, 20 Mart 1998), 
s. 15. 
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hem kişilik haklan hem de iletişim özgürlüğünü sınırlayan hükümler incelenmiştir. 

Ancak bunlar toplumda düzeni, ahengi korumaya ve işletmeye yönelik, kişiler ve 

basının oluşturduğu kurallar dışında varolan, eleştirel gözle bakılsa dahi gerekli olan 

hükümlerdir. Ancak medya ve kişilik haklannın karşı karşıya geldiği durumlarda 

hangisinin üstünlük sağlayacağı ve kimi zaman kitle iletişim araçlannın müdahale ve 

etkilerine "sınır" konulması için yine kitle iletişim araçlannın kendilerinin mesleğe 

yönelik oto kontrol çalışmalanyla işlerlik kazandıniması gözardı edilmemelidir. 

Giderek herkesi ilgilendirmeye başlayan ve gündeme yerleşen kişilik haklan 

kavramına yönelen saldınlar oldukça fazladır. Oysa bu kadar hassas bir kavrama karşı 

yapılan haksız saldmiann maddi tazmini, daha önce de değinildİğİ gibi hukuksal 

yollarla mümkün olsa bile, toplumda bu hakkı zarar gören kişinin manevi zararlannın 

giderilme imkanı olmamaktadır. Bu neden1e baştan habere konu olan kişilerin, kişilik 

hakianna yapılacak haksız saldınlar mesleki oto kontrol mekanizmalanyla 

ön1enebilecektir. 

Bu konuda Türkiye'de hukuktan insan hakianna ve bunlann zorun1u bir şartı 

olarak da ahlaki ölçülerde yeniden yapılanma ihtiyacı söz konusu olmaktadır. Yazılı 

basında varolan oto kontrol mekanizmalan içerisinde gazetecilerin basın ahlakına 

bağlılıklan demokratik bir ortamda en kutsal kavramlardan birisi durumundadır. Çünkü 

tıp öğrencisi için mezuniyetteki doktor yemini insan hayatı için nasıl değerliyse, oto 

kontrol mekanizmalan içinde basın ahlakına bağlılık da ise demokrasi önem 

taşımaktadır. sı ı Bu nedenle gazetedeki habereilik konusunda mesleki oto kontrol 

sistemlerinin oluşturulması, batıda örneklerini gördüğümüz ahlak kurallannın kabul 

edilmesi ve uygulanması yolunda çalışmalann yapılması üzerine öneriler 

getirilmektedir. 

521 Sedat Ergin, "Basın Alılalu Konuswıda Amerika'dan Örnekler ve Türk Basınında Durwn", Yeni 
Türkiye Medya Özel Sayısı, (İstanbul: Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayım, Eylül-Ekim 1996, 
S:ll, Y:2), s. ll. 
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1.3.1. Uluslararası Düzeyde Oto Kontrol Çalışmaları 

Bu başlık altında Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun Meslek İlkeleri 

Deklarasyonu ile Profesyonel Gazeteciler Birliği'nin etik kuralları incelenecektir. 

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Meslek İlkeleri Deklara~yonu 

25-28 Nisan 1954 tarihlerinde yapılan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun 

II. Dünya Kongresi' nde onaylanan ve 2-6 Haziran 1986 tarihlerinde yapılan Onsekizinci 

Dünya Kongresi'nde düzeltilen bu deklarasyanda amaç, haber ve bilgiyi toplayan, 

yayımlayan, dağıtan ve yorum yapan ve olaylan açıklayan gazetecilerin mesleki 

davranış standartlarını belirlemektir. 522 

Gazetecinin doğru davranış kuralları olarak ta ifade edebileceğiniz bu standartlar 

şöyle sıralanmıştır. 

• Gazetecinin ilk görevi doğruya ve kamunun doğruyu bilmesine saygıdır. 

• Görev sırasında tarafsız yorum ve eleştiri hakkını ve haberin dürüst toplanması ve 

basımında özgürlük ilkesini her zaman savunur. 

• Gazeteci sadece, aslını bildiği gerçekiere uygun olarak haber verir. Gazeteci, temel 

bilgiyi saklamaz ve belgeyi tahrif etmez. 

• Gazeteci haber, fotoğraf ve belge toplamakta dürüst yöntemler kullanır. 

• Gazeteci, yanlışlığı kesinlikle ispat edilen basılı bir bilgiyi düzeltmek için elinden 

gelen tüm çabayı gösterir. 

• Gazeteci, güvene bağlı olarak elde edilmiş bilginin kaynağına ilişkin mesleki 

gizliliğe uyar. 

• Gazeteci, iletişim araçları ile artırılan aynıncılığın tehlikesinin farkında olmalıdır ve 

toplumsal, ulusal, siyasi ve diğer görüşlere, din, dil, ırk, cinsiyete dayalı aynıncılığa 

olanak sağlanmasından kaçınmalıdır. 

• Gazeteci, aşağıdaki hususları ciddi mesleki hatalar olarak ele almalıdır: 

~ Haber çalma (intihal), 

~ Kötü niyetli yanlış açıklamalar, 

~ iftira, onur kıncı yayın, temelsiz suçlama, 

~ Yayın ya da baskı yapma bağlamında herhangi bir biçimde rüşvet kabul etme. 

522 Declaration of Principles on The Conduct of Journalists, International Federation of Journalists, 
http://www.uta.fı/ethicnet/itj.html. (2 1.03 .2000) 
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• Bu ada layık olan gazeteciler, belirtilen ilkelere sadık kalmayı görev bilirler. Her 

ülkenin genel kanunları çerçevesinde, gazeteciler profesyonel konularda sadece 

meslektaşlarının yargılarını kabul ederler ve yönetim veya diğer yerlerden gelecek 

müdahaleleri kabul etmezler. 

Profesyonel Gazeteciler Birliği Etik Kuralları 

Birliğin etik kuralları ile ilgili çalışmalarının başlangıcı 1926 yılına kadar 

dayanmaktadır. 1926 yılındaki bu çalışma Amerikan Gazete Editörleri Birliği tarafindan 

yayımlanmış, 1973 yılında Sigma Delta Chi kendi etik kurallarını belirlemiş ve 1984, 

1987 yıllarında da gözden geçirilmiştir. Eylül 1996 tarihinde de kurallara son şekli 

verilmiştir. 523 

Bu düzenlemede, kamunun aydınlatılmasının adalet ve demokrasinin gelişmesi 

ıçın öncü güç olduğu ifade edilmektedir. Gazetecinin görevi, gerçeği araştırarak ve 

olaylarla ilgili doğru ve kapsamlı açıklama yaparak belirtilen bu amaçların 

geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Medyada yer alan dürüst gazeteciler, doğruluk ve 

dürüstlükle kamuya hizmet etmelidirler. Mesleki dürüstlük gazetecinin kredibilitesi için 

köşe taşıdır. 

Etik kurallar dört ana başlıkta ele alınmıştır. 524 

• Doğruyu Araştırmak ve Raporlamak 

Gazeteciyi bilgi toplamada, raporlamada ve yorumlamada dürüst ve cesur olalıdır 

• Zararı En Aza indirmek 

Gazeteciler kaynaklara, konulara ve çalışma arkadaşlarına insan olmanın gerektirdiği 

saygı içinde davranmalıdır. 

• Bağımsız Davranmak 

Gazeteciler kamuoyunun doğruyu bilme hakkı dışında herhangi bir yükümlüğün 

altına girmemelidir. 

• Sorumluluk Sahibi Olmak 

Gazeteciler okuyucularına, dinleyicilerine, izleyicilerine ve birbirlerine karşı 

sorumluluk içinde olmalıdırlar. 

523 "Lctters to the Editör". Quill Magazine, Cilt 85, Sayı 8, Ekim, 1997, s. 16. 
http://www.spj.org/guill/, (10. 10. 1999). 

524 Society of Professional Journalist, Code of Ethics, http://www.spj.org/ethics/code.htm, 
(16.07.2000). 
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1.3.2. Türkiye' de Basın Alanında Oto Kontrol Çalışmaları 

Dünyada varolan küreselleşmeyle birlikte, bu ortam içindeki iletişimi sağlayan 

basma önemli sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle toplumun resmi organlarına karşı 

kanuni sorumluluk taşıyan basın devlet tarafindan denetlenmekte, diğer bir ifadeyle 

devletin kolu sayılmaktadır. Ancak en geçerli ortam devletin basma, kendi özdenetimini 

sağlayacak şekilde; gerçek dışı olmayan, özel hayata saygılı olma sorumluluğunu 

tanımasıyla gerçekleşmektedir. 525 

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi ifade özgürlüğü düşünce 

özgürlüğünün bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Basın özgürlüğü tartışması, 

yazılı basının ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Ancak bu özgürlüğün temelinde yatan 

düşünce özgürlüğünün geçmişi İtalya'da başlayıp, daha sonra Rönesans'ın düşünceyi 

kilise baskısından kurtarmasına kadar gelmektedir.526 Dolayısıyla gazeteciler de 

kamuoyunun bağımsız temsilcileri olma görevini üstlenmiş durumdadırlar. Gazeteciler, 

gerçekleri söyleme hakkına sahipken insanlar da bilgi edinme hakkını kullanmaktadır. 

Bu özellikler nedeniyle çoğu zaman mesleki sorunlarla karşılaşılmakta, kanuni 

sorumluluklan nedeniyle resını müdahale olmadan sorunu çözmek için bir takım 

kurallar ve yöntemler geliştirilmiştir. İşte basının sorumluluğu denildiğinde; 

gazetecilerin hiçbir yasal yaptınma maruz kalmadan, mesleki bir takım ahlak kuralları 

etrafinda kendi kendilerini denetlemeleri akla gelmektedir. 527 

Özdenetim hiçbir Yasaya göre suç olmadığı halde, ahlak kurallarına aykırı sayılan 

yazılardan dolayı gazetecilerin sadece mesleki açıdan denetlenmesidir. Basında 

özdenetim; gazetecilerin kendi kendilerine kontrol anlamının yanı sıra, basın 

çalışanlarının ve organlarının da kendi istekleriyle oluşturdukları kuralların 

uygulanmasını sağlayan organ anlamı taşımaktadır. Gazetecilerin hak ve 

sorumluluklarını belirleyen ve basın ahlakı, basının kendi kendini denetimi ve bunların 

uygulanmasını gözeten bakın konseyi, medya konseyleri, ombudsmanlar veya gazeteci 

odaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 528 

525 Suat Gezgin, "Basının Sorumluluklan", İletişim Fakültesi Dergisi, (İstanbul, 1997, Sayı no: 4), s. 5. 
526 Perin, Tarih Boyunca ••• , s. 37.; Cevat Derin, "Basın Özgürlüğü Kuranılan", İletişim Fakültesi 

Dergisi, (İstanbul: İletişim Fakültesi Yayınlan No:l 9, 1997, Sayı no: 5), s. 74. 
527 Zeynep Alemdar, Oyunun Kuralı, Basında Özdenetim, (Birinci basım, Bilgi Yayınevi, Bilgi 

Dizisi: 77, Kasım 1990), s. 13. 
528 Faruk Uğurlu, "Basında Özdenetim", İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (Eskişehir: Anadolu 

Üniversitesi, İletişim Bilinıleri Fakültesi, A.Ü. Yayın no: 779, İletişim Bilimleri Fakültesi Yayın 
no:l9, Aralık 1993, Sayı no: 121283-297, 1993), s. 283-284; 
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Kamusal yarar için çalışan basın, günlük yaşamda sık sık karşılaşılan ahlaki 

sorunlara, çelişkilere çözüm bulmak durumundadır ki özdenetim mekanizmalan ortaya 

çıkmaktadır. Bunun yanısıra basının çalışmalannın sınırlandınlıp sınırlandınlmadığı 

konusu da gündeme gelmektedir. Mesleki saygınlığı sağlamak; doğru güvenilir haber 

vermek, yorumlan inanılır kılmak, okur görevini sağlamak ve sürdürmek için yapılması 

ve yapılmaması gerekenierin hepsi özdenetim (oto kontrol) adı altında toplanmaktadır. 

Ancak özdenetim veya basın ahlakı ile ilgili konular farklı etkenlerle ilişkili olduğundan 

tek bir özdenetim yöntemi değil pek çok model geliştirilmiştir. 529 

1.3.2.1. Basın şeref divanı 

Basında özdenetim modeli 1960'lardan önce üzerinde durolan bir fikir 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 1946 yılına kadar gelen tek parti döneminde basın 

genelde hükümet sözcülüğünü yerine getirirken, karşıt görüşlerin gelişmesiyle diğer 

taraftan da basın özgürlüğü mesleki dayanışma güçlenmiştir. 530 Ancak zaten gazete 

Osmanlıya gecikmeli olarak girerken, yakın ve uzak çevresinden haber öğrenmeye 

hevesli bir burjuvazi yoktu; din ve devlete zarar vermemek koşuluyla kurulmuştur. 

Gazeteler haber değil, fikir gazetesi olmuşlardır. Ancak böylece kitabın yerine geçen 

gazete, düşünce üretip, bilgi taşıyarak; devleti zedeleyecek eleştirilerde bulunmaya 

başlamıştır. Bu nedenle basını kontrol 1845'te Zaptiye Nizamnamesi'ne kadar 

gitmektedir. Böylece basın gelişirken sansürün de gelişmesine yol açmıştır. 531 

1950'de basın mevzuatında yapılan değişiklikle sağlanan özgürlüklerin sonradan 

kısıttanmasında sorumsuz yayınlar da rol oynamıştır. Böylece basın özgürlüğünden 

rahatsız olan iktidann yasalarla kısıtlamalar getirmesinin yanılıra, meslekte itibarı 

zedeleyen ve tedbir alınmasına fırsat veren gazeteci ve gazetelerin meslek kuruluşlan 

tarafından da sınırlandınlması düşünülmüştür. Ancak kurulacak bu tür oluşumlann, 

zaten baskıcı olan iktidann elinde güç oluşturması endişesi, konunun üzerinde 

durolmasına neden olmuştur. 27 Mayıs inkılabının ardından devletin baskısının sona 

ermesi ile yanlı yayın dönem başlamış ancak iktidarın yanlı yayın yapılması konusunda 

529 Alemdar, a.g.e., s. 24. 
530 Nezih Demirkent, Yeni Türkiye Cumhuriyeti Özel Sayısı, (Part: 4, C: 23-24, Eylül-Aralık 1998), 

s. 2817. 
531 Uygur Karabaşoğlu, "2000'lere Doğru Türk Basını", İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmalan 

Dergisi, (Yıl: 1, S: 2, 1995), s. 94. 
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basının karşısında önlem almasının yanında, basında kendi kendini kontrol fikri de 

ortaya atılmıştır. 532 

İhtilalin ardından milli birlik komitesinin tüm mevzuatı uygulamalarını 

durdurmasıyla, serbestleyen gazeteler, özellikle düşürülen iktidarın üyeleri ile ilgili 

sorumsuzca yayınlar yapmışlar böylece özgürlükler suiistimal edilmeye başlanmış, 

tekrar kısıtlayıcı tedbirlere başvurulması gibi bir tehlike doğmuştur. Bu tehlike 

karşısında Gazeteciler Cemiyeti kendi kendini kontrol sistemine hemen geçilmesi için 

bir komisyon oluşturarak Milletlerarası Basın Enstitüsü'nden yardımcı bir uzman 

isteğinde bulundular. İsveç Basın Konseyi'nden gelen uzman, Prof Hıfzı Veldet 

Velidedeoğlu ve Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Müşaviri Hasan Refik Ertuğ ve ayrıca 

Ankarab gazetecileri temsilen Bülent Ecevit, Altan Öymen, Seyfettin Turhan, Nilüfer 

Yalçın'la birlikte Basın Ahlak Yasası hazırlanmıştır. Bu yasayı yürütmekle görevli 

Basın Şeref Divanı'nın tasarıları 18 Temmuz 1960'ta İstanbul'da toplanmıştır. 24 

Temmuz'da bu yasaya uymayı kabul eden gazete yönetici ve mesleki kurum başkanları 

taahhütnarneyi imzalamakla oto kontrol sistemi Türk basınını kapsayan bir nitelik 

kazanmış olmuştur. 533 

Basın Ahlak Yasası'nı yürütmekle görevli bu Divan'ın amacı şöyle belirtilmiştir: 

Özgürlüğe liyakatin başta gelen şartının özgürlük içinde kendi kendini kontrol 

edebilmek olduğuna inanan Türk kuruluşları, demokrasinin temel unsurlarından olan 

basın özgürlüğünün topluma ve demokratik düzene. en yararlı. bir yoldan işlemesini 

sağlamak için belirledikleri "Ahlak yasası" na ve bu yasayı yürütmekle görevli "Basın 

Şeref Divanı" nın kararlarına uymayı kabul ve taahhüt ederler. 534 Belirtilen taahhüt! ere 

uymama cezası teşhir olarak belirlenmiştir. Basın Ahlak Yasası'ndaki on maddelik 

yasaklayıcı nitelik taşıyan hükümler şöyledir: 535 

Basın Ahlak Yasası 

• Bir kamu müessesi olan gazetecilik mesleği, bu mesleğin dışında kalan özel ve 

ahlaka aykırı amaç ve menfaatlere alet edilemez ve kamu menfaatlerine zarar verici 

bir şekilde kullanılamaz. 

532 Demirkent, Yeni Türkiye ••• , a.g.e., s. 2817. 
533 Alemdar, a.g.e., s. 80-81.; Mahmut İhsan Özgen, İnsanlık ve Sosyolojik Boyutuyla Basın Meslek 

Ahlakı ve Yasalar, (İstanbul: Filiz Kitabevi, 1994), s. 134. 
534 Mahmut İhsan Özgen, a.g.e., s. 135. 
535 Murat Özgen, Gazetecinin Etik ••• , a.g.e., s. 225. 
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• Yazı, haber ve fotoğraf vesair şekillerde yapılacak yayınlarda şu konulara riayet 

edilir: 

~ Ahlaka aykırı veya müstehcen yayında bulunulamaz. 

~ Şahıs, müessese ve zümreleri hedef tutan yazılarda galiz ketimler kullanılmaz, 

şeref ve haysiyetlere karşı haksız yayın yapılamaz. 

~ Kamu menfaatini ilgilendirmeyen hallerde kişilerin özel hayatlan küçük 

düşürücü şekilde teşhis edilemez. 

~ Şahıslar, müesseseler veya zümreler aleyhinde iftira ve isnatta bulunulamaz. 

>- Din istismar edilemez 

• Haberlerde ve olayiann yorumunda hakikatlerden, tahrif veya kısaltına yoluyla 

maksatlı olarak ayrılınamaz, doğruluğu şüphe uyandırabilen ve gerçek gazetecilik 

olanakları içinde bulunan haberler, incelenmeden . ve doğruluğuna emin olunmadan 

yazılamaz. 

• Gazetenin ve gazetecinin şahsi veya taraf tutan kanaatlerine haberlerin metninde 

yer verilemez. 

• Haber başlıklarında haberin ihtiva ettiği konular tahrif edilemez. 

• Kamu menfaati mutlak lüzum göstermedikçe, "mahrem" kaydı ile verilen malumat 

yayımlanamaz. 

• Gazeteci kaynaklannın mahremiyetini koruyacak ve kendisine verilen sırlara saygı 

gösterecektir. 

• Haber, yazı veya resim kaynaklarının, yayın tarihi için koydukları zaman kaydı 

ihlal edilemez. 

• İlan, reklam mahiyetindeki haber, resim veya yazılann, ilan veya reklam olduğu 

tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir. 

• Mevkutelerin verdikleri yanlış bilgilerden dolayı yollanacak haklı cevap veya 

tekzipler, cevap veya tekzibe sebep olan yazının tesirini tamamıyla giderecek 

şekilde en kısa zamanda yayımlanır. 

Basın Ahlak Yasası'nda kişilik haklarına müdahale konusunda konulmuş yasaklar 

yer almaktadır. Bunlar: 

• iftira ve isnatta bulunmak 

• Şahıs ve kurumlan hedef alan yazılarda küçük düşürücü kelimeler kullanmak ve 

haysiyete karşı haksız yayın yapmak 
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• Kamu yaran mutlak gerekli olmadıkça "gizli" kalmak şartı ile verilen bilgi 

yayınlanamaz 

• Yayınlanmış olan yanlış bilgiden dolayı verilmesi gereken cevap ve düzeltmelerin 

kısa zamanda verilmesi ve yanlış bilginin tesirini giderecek şekilde yayınlamak. 

Yapılan çalışmalarda Basın Ahlak Yasası'nın 8 yıl içinde en çok ihlal edilen 2. 

Maddesi olmuştur. Özellikle bu maddenin; şahıs müessese ve zümreleri hedef tutan 

yazılarda galiz kelimeler kullanılamaz, şeref, haysiyetlere karşı haksız yayın yapılamaz 

hükmü koyan b bendi ile iftira ve isnatlan yasaklayan d bendine aykın yayınlarla sık 

karşılaşılmıştır. 536 Sonuçta, özgür ortamda gelişmeyen basın, siyasi gücü elinde 

bulunduranlarca baskı ve denetim altında tutulmaya çalışılması, gazetecilerin cezalada 

karşılaşması gibi durumlar nedeniyle farklı gelişim göstermiştir. O dönemde basının 

varlığı için kendi kendine yetecek geleneksel çizgisi olmaması, eleştirel yaklaşımı, 

iktidara karşı, halk için elinde tuttuğu 4. güç anlayışından gelen bir etkisinin az oluşu, 

özdenetim mekanizmasında başansızlığa yol açmıştır. Aynca, divanın denetleme ve 

basın ahlak yasasına uymayanlan teşhir görevinin yanı sıra haklannı da koruyacak bir 

rnekanİzınayı oluşturamaması Basın Şeref Divanı'nın başansızlığıyla sonuçlanmıştır. 

Böylece basın ahlak kurallannın uygulanmasında, gazetecilerin ahlak kurallannı 

benimsemelerinde yalnızca maddelerin yeterli olamayacağı, eğitim, alt yapı, geleneksel 

anlayış ve demokrasi düşüncesinin de önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 537 

1.3.2.2. Ombudsman 

Basının kendi kendini denetlernesi yollanndan bir tanesi de 

ombudsmanlıktır. İsveç uygulamasından yola çıkılarak geliştirilen ombudsman, 

okurlann basınla ilgili şikayetlerini yönelttikleri kişilerdir. Hükümetle hiçbir ilişkisi 

olmayan bu modelde şikayette bulunacak kişinin yapacağı tek harcama postalama 

olmaktadır. Ombudsman'ın maaşı İsveç yayıncılar Derneği'nin gazeteci üyeleri 

tarafindan ödenmektedir. 538 

İsveç'ten örnek alınan ombudsmanlığın bir başka şekildeki uygulaması; her basın 

organının kendi ombudsmanını belirlemesi biçiminde ortaya çıkmıştır. Diğer bir 

ifadeyle isteyen basın kuruluşu, özdenetim amacıyla, sadece kendi yayınlannın içeriğini 

536 Alemdar, s. 87. 
537 Murat Özgen, Gazetecinin Etik ... , s. 176-181. 
538 Tokgöz, a.g.e., s. 63.; Alemdar, a.g.e., s. 28-29. 
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izleyecek, kurum içi yazılı eleştiriler yayınlayacak, gazetelere mesleki sorumluluklarını 

hatırlatacak bir ombudsman bulundurabilmektedir. Bunun yanısıra gazetede yayınlanan 

haber ve yorumlarla ilgili okur şikayetlerini değerlendiren bu kişi yanlışlan izleyip 

tekrar edilmesini önlemeye çalışmaktadır. Ombudsman tarafsızlığını koruyabilmek için 

gazetenin hazırlanma aşamasına katılmamakta, gazeteyi bir okuyucu gibi ancak çıktığı 

zaman görmektedir. Bu nedenle yapılacak yaniışiann yayından önce önlenebilmesi 

mümkün olmamaktadır.539 

ABD'de bu model ilk defa 1967'de etik konusunda duyarlı iki gazete tarafindan 

uygulanmıştır. İsveç'te ise bu gelişme 1969 yılında başlamıştır. Biri basın temsilcisi 

olan 3 kişilik özel bir komite tarafindan seçilen basın ombudsmanlığı, daha önce basın 

konseyine yapılan şikayetleri almaya başlamıştır. Basın ahlakına aykın bulunan her 

yazıyı basın ombudsmanına şikayet etme hakkı olan kişi veya kuruluşlar ancak 

ombudsmanın haksız bulduğu veya gazetenin düzeltme yayınlamayı kabul ettiği 

şikayetterin kimisini reddedebilmektedir. Şikayetin ciddi olması durumunda konuyu 

Basın Konseyine götürebilmektedir. 1977 yılındaki 420 şikayetin 36'sı ombudsman 

tarafindan gerçekleştirilmiştir. 1988 yılında ombudsmana 391 şikayet yapılmıştır. 540 

1990 yılında ABD'de 1500 kadar gazetenin sadece 35'inde ombdusman 

bulunmaktaydı. Bu konuda çekingen davranılmasındaki nedenler, Washington Post 

gazetesinin eski ombdusmanı tarafindan şöyle açıklanmaktadır: "Genellikle deneyimli 

gazetecilerden seçilen ombdusmana ödenen yüksek ücret yetersiz görülmekte, onun 

yerine her yere koşturacak iki genç muhabir tercih. edilmektedir. Diğer neden ise 

gazetecilerin başlannda onlan gözlemleyecek bir eleştirmen fikrinden 

hoşlanmamalandır."54 ı 

Ombdusmanı yazı işleri üyelerinden ayıran özelliği bağımsızlığı olmaktadır. 

Çalışmalannda kendini ne patrona ne de genel yayın müdürüne karşı sorumlu 

hissetmektedir. Ombdusman eleştirilerini, okur şikayetlerini bazen de beğenisini her 

hafta kurum içinde bir mektupla gazetecilere ve yazı işlerine duyurmaktadır. Ancak bu 

kişilere eleştirilerin tehditkar olmadığı konusunda da güvence verilmekte, herkes 

539 Alemdar, a.g.e., Oyunun Kuralı, sf.29. 
540 Mahmut İhsan Özgen, İnsanlık ve Sosyolojik ... , a.g.e., s. 115-116. 
541 Alemdar, a.g.e., s. 29. 
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kendine düşen sorumluluğu anladıktan sonra bir daha aynı yanlışları yapmamaya özen 

göstermektedir. 542 

1.3.2.3. Türkiye gazetecileri hak ve sorumluluk bildirgesi543 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafindan yayımlanan bu bildirgenin gınş 

bölümünde amaç "her gazeteci ve basın-yayın organı, gazetecinin haklannı savunmalı 

ve meslek ilkelerine uymalı ve uyulmasını gözetmelidir. Basın yayın organları 

yöneticileri; genel yayın yönetmeni yahut müdürü, yazı işleri müdürleri yahut sorumlu 

müdürler, sıfatları ne olursa olsun, kuruluşlarında görevli gazetecilerin meslek ilkelerine 

uygun hareket etmesinden sorumludur. Gazetecinin hakları, halkın haber alma hakkının 

ve ifade özgürlüğünün; meslek ilkeleri ise dürüst ve doğru iletişimin temelidir. Meslek 

ilkeleri gazetecinin ve basın-yayın organlannın özdenetimini öngörür ve değerlendirme 

mercii öncelikle vicdanlardır" şeklinde ifade edilmektedir. 

İnsan ve yurttaş hakkı: Herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce ve çeşitli 

iletişim yollanyla bunu ifade ile serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade 

özgürlüğünün kullanılmasının temel yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan 

haklanndandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında 

olması esastır. 

Gazeteci tanımı: Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli veya 

elektronik basın ve yayİn organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber 

alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca 

geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma 

uygun olanlar gazetecidir. Basın ve yayın alanındaki her işletme, bu tanıma uygun 

çalıştırdıklan gazetecileri, kanunların gazetecilere tanıdığı haklardan yarariandırmak 

zorundadır. 

Gazetecinin sorumluluğu: Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru ve dürüst haber 

alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve 

otosansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka 

karşı kamusal sorumluluğu, başta işverenine veya kamu otoritelerine karşı olmak üzere, 

542 Aynı, s. 30. 
543 http://www. tgs. org. tr/documentslbelgelerlbelgelbmi04 .html 
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diğer tüm sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve haber ile özgür düşünce, herhangi bir 

ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır. Gazeteci, ilettiği haber 

ve bilginin sorumluluğunu taşır ve paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve 

sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler. 

Gazetecinin hakları: 

Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı 

ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Kamusal ve özel tüm 

işlerde, gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller, açık ve ikna edici 

gerekçelere sahip olmalıdır. 

• Gazeteci, çalıştığı basın ve yayın organının kendisiyle yaptığı sözleşmede de 

kaydedilen temel çizgisini dikkate alır. O temel çizgi dışındaki ve onunla çelişen 

yahut orada açıkça belirtilmemiş olan tüm telkin, öneri, istek ve talimatları reddetme 

hakkına sahiptir. 

• Gazeteci, inanmadığı bir görüşü savunmaya veya meslek ilkelerine aykırı bir ış 

yapmaya zorlanamaz. 

• Gazeteciler, özellikle de yazı işleri çalışanları, basın-yayın işletmesinin işleyişini 

belirleyen, etkileyen önemli kararlardan haberdar edilmeli ve gereğinde kararların 

alınmasına katılmalıdır. 

• işlevi ve sorumlulukları ışığında, gazeteciler örgütlenme hakkının yanısıra görevinin 

maddi ve manevi güvencesini sağlayan bir kişisel sözleşme yapma ve ekonomik 

bağımsızlığını garantiye alacak şekilde, toplumsal rolüne ve emeği ile yeteneğine 

uygun bir ücret alma haklarına sahiptir. 

• Gazeteci, kaynakların gizliliği ilkesi uyarınca, kaynağını açıklamaya ve tanıklık 

yapmaya zorlanamaz. Kaynağı tarafından açıkça yanıltıldığı durumlar bunun 

istisnası dır. 

Gazetecinin temel görevleri ve ilkel~ri: 

1 . Halkın gerçekleri ve doğruları bilme hakkı adına, gazeteci kendi açısından sonuçları 

ne olursa olsun, gerçekiere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır. 

2. Gazeteci bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına 

olursa olsun savunur. 

3. Gazeteci, başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel 

değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Irk, etnisite, cinsiyet, dil, 
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milliyet, din, sınıf ve felsefi inanç aynmcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların 

ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar 

arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun 

ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı 

konusu yapamaz. Gazeteci, her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtıcı 

yayın yapmamaya özen gösterir. 

4. Gazeteci, kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık 

olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarılan 

yapmak zorundadır. Ajanslardan alınan özel haberler kullanılırken kaynak 

belirtilmesine özen gösterilir. 

5. Gazeteci temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belgeleri 

değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi 

kullanmaktan uzak durur. 

6. Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek ıçın yanıltıcı 

yöntemler kullanamaz. 

7. Gazeteci, kamuya malolmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme 

hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için, izin verilmedikçe özel 

yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez. 

8. Gazeteci, basılmış, yayınlanmış her yaniışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür. 

Gazeteci, cevap hakkına saygılı olmalıdır. 

9. Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri 

izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi uyarınca, hiç bir şekilde açıklamaz. 

10. Gazeteci, intihal (aşırma), iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, 

söylenti, dedikodu ve mesnetsiz suçlamalardan kesinlikle uzak durur. 

ı ı . Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını yahut yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi 

veya manevı avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından 

milletvekiline, iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarak da kabul 

edilen kişi ve kurumlarla iletişimini meslek ilkelerini gözeterek yürütür. 

12. Gazeteci, gazetecilik mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya 

propagandacılıkla kanştıramaz ve ilan-reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, 

tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz. 
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13. Gazeteci, ne konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın konusu 

yapmadan kendi menfaati için 'ı kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, 
ı 

(kanunlann ve yönetmeliklerio 1

1 

kendisine tanıdığı hakiann dışında) ayrıcalıklar 
ı 

kazanmak amacıyla kullanamaz. 1 

. ı 
14. Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle mesleğini ve 

. ! 

kendisini kullandırmaz, bunlara btşvurmaz. 
' 

15. Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın-yayın organındaki yöneticileri 

dışında kimseden işiyle ilgili talim~t alamaz. 

16. Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine de en yüksek seviyede 

uymayı taahhüt eder ve ülkesindeki kanunlara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve 

benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki olarak sadece 

meslektaşlannın ve kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlannı 

dikkate alır. Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası 

politikalar konularında bazı önyargılara değil, halkın haber alma hakkına öncelik 

verir. Onu meslek ahlakı, gazeteciliğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi 

kaygılan yönlendirir. 

Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları(44 

Haber-Yorum: Salt haberle yoruıP ve görüş ayrımı açık yapılmalı, o kurun ve 
ı 

izleyicinin neyin haber, neyin yorum olquğunu kolayca seçebilmesini sağlamalıdır. 

Fotoğraf-Görüntü: Fotoğraf yahut : görüntünün güncel olup olmadığı açık biçimde 

belirtilmeli, canlandırma görüntülerde de bu, seyircinin fark edebileceği biçimde ifade 

edilmelidir. 

Haber-İlan (Reklam): Haber ve yqrum metinleri yahut görüntüleri ile İlan-Reklam 
ı 

amaçlı metinlerio ayrımı hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak ölçüde yapılmalıdır. 
', 

Yargı: Hazırlık soruşturması sırasındia soruşturmayı zaafa uğratan, yönlendiren tarzda 

haber verilmesinden kaçınılmalıdır. ! argılama sürecinde de haberler her türlü ön 

yargıdan uzak ve kesinlikle doğruluğ~ndan emin olunarak sunulmalıdır. Gazeteci yargı 
' 

sürecinde taraf olamaz. Ne haberin!, verilişinde, ne de başlık ve benzeri sunuşlarda 

mahkeme karan kesinleşmedikçe, bir zanlı veya sanık suçlu ilan edilemez. Haberlerde 

ve yorumlarda suçluymuş gibi değerlendirmeler yapılamaz. 

544 Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi, http://www.tgc.org.tr/, (27.07.2000). 
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Çocuk: Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da mağdur 

(maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanamaz. 

Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile 

büyüğünün yahut çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj 

yapmaz ve görüntüsünü almaya çalışmaz. 

Cinsel saldırılar: Cinsel saldırı mağdurlarının fotoğraflan, görüntüleri veya kimlikleri, 

açık kamu yararı olmadıkça yayınlanamaz. 

Kimlik veya özel durum: Açık kamu yararı olmadıkça ve olayla doğrudan ilgisi, 

bağlantısı bulunmadıkça, bir insanın davranışı veya işlediği suç, onun ırkına, 

milliyetine, dinine, cinsiyetine, cinsel eğilimine, hastalığına yahut fiziksel, zihinsel 

özürlü olup olmamasına dayandırılamaz. Kişinin bu özel durumu, alay, hakaret, önyargı 

konusu yapılamaz. 

Sağlık: Sağlık konusunda sansasyondan kaçınmalı, insanlan umutsuzluğa yahut sahte 

umutlara sevkedecek yayın yapılmamalıdır. İlaç tavsiyesinde mutlaka uzmana 

danışmalıdır. Hastanelerde araştırma yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci, 

kimliğini belirtmek ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmek 

zorundadır. Aynı şekilde yetkilinin, hastanın yahut yakınının izni olmaksızın hastane ve 

benzeri kurumlarda her türlü yolla ses ve görüntü alınmamalıdır. 

Hediye: Kararlarla ve yayınlarla ilgili önyargı, kuşku yaratacak her cinsten kişisel 

hediye ve maddi menfaat reddedilmelidir. 

Müessese Çıkarı: Gazetecinin bir basın-yayın organındaki işlevini Hak ve Sorumluluk 

bildirgesindeki haklan, sorumlulukları ve görevleri belirler. Gazeteci, bu mesleki 

çerçeve ile yayın organının çizgisi dışında, müessese çıkarı söz konusu olsa dahi, hiçbir 

faaliyete gönüllü yahut zorla katılamaz. 

Özeleştiri: Gazeteci ile basın-yayın organları, tekzip ve cevap hakkı gibi 

zorunlulukların dışında da, yanlışları düzeltmek ve özeleştiri yapmakla yükümlüdür. 

Taraf olma: Gazeteci ve yayın organı, her ne nedenle ve her ne biçimde olursa olsun, 

taraf oldukları bir olaydaki konumlarını kamuoyuna açıkça belirtmelidir. Yayın organı 

yahut yorumcu, siyasi, ekonomik ve toplumsal tercihlerinin doğrultusunda yayın 

yapabilir. Bu durumda da bu tavır açıkça ortaya konulmalı, ayrıca haber-olay ayrımı 

kesin biçimde yapılmalıdır. 
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Özel hayat:Çerçeveyi, Bildirgenin ilgili maddesi çizer. Asıl olan kamu yararıdır. Özel 

hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği başlıca konular şöyle sıralanabilir: 

• Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne araştırma ve yayın, 

• Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili araştırma ve yayın, 

• Toplumun güvenliğinin veya sağlığının korunması, 

• İlgili kişinin sözleri yahut eylemleri sonucu halkın yanılmasının, yanıltılmasının veya 

yanlış yapmasının engellenmesi. 

Bu durumlarda dahi özel hayatın kamuya açılan kesiti mutlaka konuyla doğrudan 

ilgili olmalı veya ilgili kişinin özel hayatının onun kamusal faaliyetini de etkileyip 

etkilemediği gözetilmelidir. 

Bilgi-Belge: Doğrudan kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, 

ses yahut görüntü alınamaz. Kamu çıkarı söz konusu olduğunda dahi, bu bilgi ve 

belgelerin başka hiçbir şekilde elde edilemeyeceğine kesin kanaat getirilmiş olması 

gerekir. Yıldırma, tehdit, ısrar :Gazeteci, bilgi veya görüntü almak için tehdit, şantaj 

gibi yıldırma yolları ile hırpalama, zorlama gibi yöntemlere başvurmaz. Açık kamu 

yararı olmadıkça, gazeteci bilgi, ses ve görüntü için, muhatabı istemediği halde 

zorlayıcı olamaz ve özel hayatla ilgili mekanlarda izinsiz bulunamaz. 

Haber için para: Açık ve kesin kamu yararı olmadıkça, gazeteci belge yahut görüntü 

temini amacıyla, bir başka suçla ilgili sanık, tanık veya onların yakınlarına para 

veremez. 

Sarsıcı durumlarda: Üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felaket ya da şok halindeki 

insanlar söz konusu olduğunda gazetecinin olaya yaklaşımı ve araştırması insani olmalı 

ve gizliliklere riayet edilerek duygu sömürüsünden kaçınılmalıdır. 

Suçlu yakınları: Gazeteci, sanıkların yahut suçluların akrabalarını, yakınlarını, olayla 

ilgileri olmadıkça veya olanın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir etmez. 

Ekonomik, mali bilgi: Kanunlarla yasaklanmış olmasa dahi, gazeteci elde ettiği 

ekonomik-mali bilgileri geniş biçimde yayınlamadan önce kendisinin yahut yakınlannın 

menfaati için kullanamaz. Gazeteci, kendisinde ve yakınlannda bulunan hisse senedi ve 

benzeri mali araçlar konusunda, yayın organındaki sorumluları bu menkul kıyınet 

sahipliği hakkında doğru bilgilendirmediği sürece yayın yapamaz. Gazeteci, hakkında 

haber yahut yorum yazdığı ya da yakında yazacağı menkul veya gayri menkul 

kıymetlerin doğrudan veya dotaylı alım satımını yapamaz. 
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Ambargo: Gazeteci, kendi .Çabasıyla elde etmedikçe, bir kaynağın verdiği bilgi veya 

belgenin yayınianma tarihi konusunda onun arzusuna uyar. Gazeteci, röportaj, haber, 

yorum veya görüntü, yayın şekli ne olursa olsun, hazırladığı yayın organındaki 

sorumlular dışında, kaynağı da dahil kimseye denetlettirmekle yükümlü değildir. 

Rekabet: Gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, 

mesleki zarar vermekten kaçınır. Bir meslektaşının yayınını engelleyici davranışlarda 

bulunamaz. 

Özdeşleşme: Gazeteci, ihtisas alanı ne olursa olsun öncelikle gazetecidir. Polis 

muhabiri, polis yahut sözcüsü, spor muhabiri kulüp yöneticisi yahut sözcüsü, herhangi 

bir partiden sorumlu muhabir onun üyesi yahut sözcüsü gibi davranamaz, yayın 

yapamaz. 

1.3.2.4. Basın meslek esasları545 

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Oluşturulmasına İlişkin Kanun'un 49. 

Maddesinde yer alan"basın ahlak esasları" 1994 yılında yeniden düzenlenmiştir. 546 

Bu düzenlernede bir kamu hizmeti olan gazeteciliğin: 

• Kişisel ve ahlaka aykırı amaç ve çıkariara illet edilerneyeceği ve kamu yaranna aykırı 

bir şekilde kullanılamayacağı, 

• Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltına 

yoluyla amaçlı olarak ayrılınamayacağı, 

• Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkanlan içinde bulunan 

haberler, araştmhp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamayacağı, ifade 

edilmiştir. 

Bu hizmetin görülmesinde şu Basın Ahlak Esasları'na uyulması gerekir: 

• Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet'in insan haklarına 

dayalı, demokratik, laik, hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılapları ve 

Anayasa'nın 174. Maddesinde yazılı "İnkılap Kanunları" aleyhine yayın yapılamaz. 

• Haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz. 

545 Basın İlan Kurumu Basın Ahlak Esaslan Hakkındaki Genel Kurul Karan-1994, 
http://www.gazetecilersendikasi.org. tr/documentslbelgeler/belge/bmiO l.html, (05. I O. 2000). 

546 30 Kasım ı 994 tarihli Resmi Gazete. 
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• Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyla belirtilmedikçe suçlu olarak ilan 

edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya devam eden davaların konusu olan 

olaylarla ilgili haber veya yorumlarda "Suçsuzluk" ilkesi ihlal edilemez; soruşturma 

ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hakimierin kararını etkileyecek 

beyan ve yorumlarda bulunulamaz. 

• Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın 

yapılamaz. 

• Şiddet ve terörü özendirecek; uyuşturucu maddeler ve her türlü örgüt suçlan ile 

mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz. 

• Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını 

olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti 

özendiren yayın yapılamaz. 

• Kadınların, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki bütün hak ve 

yetkilerden eşit olarak yararlanmasını engellemeye özendiren, kadın-erkek 

aynıncılığını öngören, kadını sadece bir "cinsel nesne" olarak gösteren yayınlar 

yapılamaz. 

• Gazete ve dergiler verdikleri yanlış bilgilerden dolayı, yollanacak cevap ve düzeltme 

metinlerini, bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek 

şekilde, en kısa zamanda yayınlar. 

• Gazete veya dergiler kadro, baskı, dağıtım veya fiili satış miktan konusunda yanlış 

veya yanıltıcı bilgi veremez. 

• Ahlaka aykırı yayın yapılamaz. 

• Kişi, kurum ve toplum katmanianna yönelik yayınlarda, eleştiri sırurlanın aşan 

aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız 

isnat yapılamaz. 

• Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlal 

edilemez. 

• Din istismar edilemez. 

• Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları sebebiyle 

kınanamaz, aşağılanamaz. Vicdan, düşünce ve anlatım özgürlüklerini hukuka aykırı 

şekilde sınırlayıcı, sarsıcı veya ineitici yayın yapılamaz. 
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• Haber başlıklarında, haberi_n içeriği saptınlamaz ve çelişki yaratılamaz. 

• Gazeteci, kaynaklannın gizliliğini korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını 

açıklayamaz. 

• İlan veya reklam niteliğindeki haber, resim ve yazılann, tereddüde yer bırakmayacak 

şekilde ilan veya reklam olduğu belirtilir. 

Gazete ve dergilerin Basın Ahlak Esaslan'na aykın davrandığına ilişkin ihbar ve 

şikayetler, kendilerini ilgilendiren hallerde gerçek ve tüzel kişilerce, genel olarak da 195 

sayılı Kanun'un 5. Maddesinde547 temsili öngörülen kurum veya kuruluşlarca Basın İlan 

Kurumu Yönetim Kurulu'na yapılır. Yönetim Kurulu gerekli görürse, söz konusu 

aykınlığı doğrudan doğruya da ele alabilir. 

Bir yazı, haber, resim ve benzeri yayının, Basın Ahlak Esasları'na aykın olduğu 

yolundaki başvurular, yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmamış ise dikkate 

alınmaz. Süresi içinde yapılan başvurular, Genel Müdürlükçe ilgili gazeteye tebliğ 

edilerek, 1 O gün içinde savunmalarını vermeleri istenir. Süresi içinde savunma 

verilmezse, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır. Bu husus, savunma istemini içeren 

yazıda açıkça belirtilir. 

547 "Genel Kurul: a) Kurumun idaresine katılmayı kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi 
aralarında seçecekleri; satışı ıoo binin üzerinde olanlardan 2, satışı 99 999-50 bin arasında 
olanlardan I, satışı49 999-ıO bin arasında olanlardan ı,satışı lO bininaltında olanlardan ı, İstanbul, 
Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinden ı, en çok üyeye sahip gazeteciler 
sendikasından 3, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en fazla san basın kartlı üyeye salıip gazeteci 
derneklerinden ı•er olmak üzere toplam olarak ı2 temsilci, b)Cumhurbaşkamnca görevlendirilecek 
ı, (l) Hükümetçe görevlendirilecek: Baş- bakanlık 2, Adalet Bakanlığı ı, Milli Savunma Bakanlığı 
l, İçişleri Bakanlığı ı Maliye ve Gümrük Bakanlığı ı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ı, Basın Yayın Genel Müdürlüğünden ı, olmak 
üzere ı ı (ı) temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikalan İşletme- si Genel Müdürlüğünden 
(SEKA) ı, temsilci olmak üzere toplam olarak 12(1) temsilci, c) İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri ile Ankara Üniversiteleri Siyasal Bilgiler Fakültesinden ı 'er, 
İstanbul, Ankara ve Ege Üniversitelerinden Basın Yayınla ilgili eğitim yapan yüksekokul yada 
enstitülerden ı 'er öğretim üyesi, ticaret siciline kayıtlı ilan prodüktörlerinden ı, Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliğinden ı, Türkiye Barolar Birliğinden ı, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden(TRT) 1, Anadolu Ajansı T.A.O.'dan ı, olmak 
üzere toplam olarak 12 temsilci. Böylece 36 (1) üyeden oluşur. Genel Kurul üyeleri iki yıllık süre ile 
seçilirler. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Boşalma halinde,yerine,boşalan üyenin süresini 
doldurmak kaydıyla yeni atama ve seçim yapılabilir. Gazete ve dergi sahipleri temsilcileri arasında, 
satışları kendi kategorilerinin altına düşenierin durumu altı ay sürdüğü takdir- de üyelik hakiarım 
yitirirler ve yerlerine yeniden seçim yapılır. Genel Kurul üyeleri ilgili teşekküllerin, 
fakültelerin,yüksekokul ve enstitüterin yönetim kurullarınca,Cumhrnbaşkanlığı temsilcisi 
Cumhurbaşkanınca, (1) Bakanlık Temsilcisi ise, Hükümetçe iki yıllık süre ile seçilirler. Anadolu 
gazete sahiplerinin Genel Kurula katılacak temsilci üyesi Basın-Yayın Genel Müdürlüğünde kayıtlı 
tüm Anadolu gazete sahiplerinin yada bu gazetele rio ayrı ayrı gösterecekleri temsilcilerinin Basın
Yayın Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine katılacakları toplantıda seçilir." 
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Yönetim Kurulu süresi içinde yapılan başvurular hakkında, savunmanın geldiği 

veya savunma hakkından vazgeçilmiş sayıldığı tarihten itibaren altmış gün içinde kesin 

karannı verir. 

Gazete ve dergilerin, Basın Ahlak Esaslan'na uymadıklan Yönetim Kurulu'nca, 

kendiliğinden veya başvuru üzerine tespit edildiğinde, Kurum tarafindan o gazete veya 

dergiye verilecek ilan ve reklamlar, kesinleşen Yönetim Kurulu Karanna dayanılarak, 

Kurum Genel Müdürlüğünce, iki ayı geçmeyecek bir süre ile kesilir. Aynca, bu kanunla 

temin edilen menfaatlerden de aynı şekilde faydalandınlmaz. 548 

1.3.2.5. Basın meslek ilkeleri549 

Gazetecileri, iletişim özgürlüğünü ülkede insanca yaşamanın, saydam bir 

yönetime kavuşmanın ve demokratik sistemin temel koşulu sayan basın konseyi bu 

amacın başanlabilmesi için öncelikle: 

• Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kişilerin, İletişim Özgürlüğünü 

kısıtlamalanna, her zaman ve her yerde karşı çıkılacağını, 

• İletişim Özgürlüğünü, Halkın Gerçekleri Öğrenme Hakkı'nın bir aracı sayarak; 

Gazetecilikte temel işlevin, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna 

yansıtmak olduğunu, 

• Basın Konseyi'nin kendi çalışmalan üzerinde hiç bir dış müdahaleye ızın 

verilmeyeceğini benimsemiştir. 

Bunlara ilave olarak meslek mensubu ve kuruluşlannın uymalan gereken meslek 

ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir. 

• Yayınlarda hiç kimse; ırkı,cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançlan nedeniyle 

kınanamaz, aşağılanamaz. 

• Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din 

duygulannı aile kurumunun temel dayanaklannı sarsıcı ya da ineitici yayın 

yapılamaz. 

• Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykın özel amaç ve çıkariara alet 

edilemez. 

548 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun, m. 49/a. 
549 Basın Meslek İlkel eri, http:/ /www. gazetecilersendikasİ. org. tr/docuınents/belgelerlbelgelbmi.html, 

(18. 02.2000). 
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• Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sımrlarımn ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya 

iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. 

• Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlanmn gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu 

olamaz. 

• Soruşturolması gazetecilik olanaklan içinde bulunan haberler, soruşturolmaksızın 

veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz. 

• Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde 

gerektirmedikçe yayınlanamaz. 

• Bir basın orgammn dağıtım sureci tamamlanmadan o basın organımn özel çabalarla 

gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın orgam tarafından kendi ürünüymüş gibi 

kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağımn belirtilmesine 

özen gösterilir. 

• Suçlu olduğu yargı karanyla belirlenmedikçe hiç kimse "suçlu" ilan edilemez. 

• Yasalann suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandıncı makul nedenler 

bulunmadıkça kimseye atfedilemez. 

• Gazeteci, kaynaklarımn gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, 

ekonomik vb. nedenlerle yamltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır. 

• Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve 

tutumlarla yapmaktan sakımr. 

• Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçımlır. 

• İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak 

şekilde belirtilir. 

• Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir. 

• Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı 

duyarlar. 
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2. YAZILI BASlN VE TOPLUMSAL YAŞAMA YÖNELİK AMAÇLAR 

DOGRULTUSUNDA BASlN AHLAK İLKELERi ÇERÇEVESiNDE ETİK 

YAKLAŞlM 

2.1. Genel Olarak Etik ve Gazete Haberciliği 
ı 

Medya ve etik tartışması bir meslek etjği tartışması durumundadır. Ortada 

varolan, medyanın ve gazetecilerin kendi dışlan1da mevcut olan bir etik karşısındaki 
durumlan değil, bir meslek olarak gazeteciliğin keq.di etiğidir. 

ı 

Gazeteciliğin, dünyanın her yerinde gittikç~ yoğunlaşan bir etik bunalım yaşadığı 

gözükmektedir. Bundan dolayı son yıllarda Batı ~a medya etiği üzerine çalışmalarda bir 

artış gözlenmektedir. Gazetecilikte etik sorunlaf1n önemli hale gelmesinden veya etik 

soruruann batıcı hale gelmesinden olsa gerek 1 9~0'larda verilen gazetecilik ödüllerinin 

çoğunda etik değerlere bağlılık en başta gelen kritdr olmuştur. 550 

Burada etik kavramını; yazılı basındaki habereilik anlayışı ve toplumsal yaşam 

bağlamında kişilik haklan açısından sorgulanmaya geçmeden önce bu kavramı 

tanımlamak yararlı olacaktır. 

Etik, Ana Britannica' nın onbirinci cildinde "insanlar arasında yer alan değerleri, 

ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın niteliğini ve aslını araştıran 

felsefe dili" olarak tanımlanmaktadır. 

Yüzyıllardır uğraşılan felsefenin bir disiplini olan etik, kendini ahlaki eylemin 

bilimi olarak değerlendirmektedir. 551 

Etik, nasıl yaşamamız gerektiğiyle, hangi hareketin daha doğru olacağıyla, 

amaçlanmızın neler olabileceğiyle ilgilidir. 552 

Günlük hayatta etiğin konusu olan; dikkatsiz çalıştığımızda kendimize kızmamız, 

kasada öne geçmeye çalışan birini saygısızlıkla suçlamak, siyasal gelişmelere 

sinirlendiğimizde, komşuya yardımından dolayı teşekkür ettiğimizde, günlük gazetedeki 

yorum doyurucu olduğunda, tüm bu onayiayan veya reddeden ifadelerde ahlaki değer 

yargısı bulunmaktadır. Her şeyi ahlaki açıdan değerlendirmeden, ahlaki olanın aslında 

550 L. Doğan Tılıç, Utanıyorum Ama Gazeteciyim Türkiye ve Yunanistan'da Gazetecilik, (Birinci 
basım, İstanbul: İletişim Yayınlan 494, Bugünün Kitaplan 44, 1998), s. 341. 

551 Annemade Pieper, Etiğe Giriş, Çeviren: Veysel Atayman, Gönül Sezer, (Birinci basım, İstanbul: 
Aynntı Yayınlan: 265, İnceleme Dizisi:145, 1999), s. 22. 

552 Peter Singer, "Introduction", Ethics, Ed. Peter Singer (Birinci basım, Oxford University Press, Great 
Britain, 1994), s. 3. 
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ne olduğunu, ahlaki eylemin bir anlamı olup olmadığını, böyle bir eylemi nasıl 

açıklayıp, temellendirebileceğini soran kişi etik yapmaya başlamış demektir. 

Etik iyi olanı değil, bir şeyin iyi olduğu kararına nasıl varıldığını söylemektedir. 

Bir diğer ifadeyle etik ahlak üretmeyip ahlak üzerine konuşmaktadır. Ahlaki yargılar ve 

ahlaki yargılara ilişkin önermeler, farklı dil ve nesne düzeyinde ikili bir durum 

yansıtmaktadır. Bir şey kavranıp, bilgi olarak dile mi getiriliyor yoksa sadece bu bilgi 

üzerine mi konuşuluyor: Birinde soru, bilginin nesnesine ilişkinken, diğerinde bir şeyin 

nasıl bilindiğine yöneliktir. Burada söz konusu olan artık teke ilişkin bilgi değil "nasıl" 

dır. Dolayısıyla tek tek eylemiere ilişkin ahlaki yargılarda bulunmayan etik; eylemiere 

ilişkin ahlaki yargıların nasıl oluştuklarını çözümlemektedir.553 
1 

Ancak insan ilişkilerindeki ahlaki değeİ-in yargılanmasında; bir kültürün dinil 

inançları, sosyal normlan, tarihsel koşullan ve ekonomik felsefeleri önemli 

olmaktadır. 554 Bu nedenle etik ilkelerin uygulanması gereken durumlarda, mevcut 

sistemin gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Çünkü tüm toplumlar ve zamanlari 

için tek bir ahlaki değerler bütünü olduğunu düşünmek yaşayan, gelişen toplumu 

gözardı etmek demektir. 

ProfDr. Coşkun Can Aktan' a göre toplumsal yapının tümünde önemli bir ahlak 

krizi yaşanmaktadır. En başta siyasal kültüründejenerasyonu demokraside ve toplumun 

diğer alanlannda da ahlak sorunlarını gündeme getirmektedir. Bunun yanısıra çağdaş 

demokrasilerde dördüncü kuvvet olan medyada da bir ahlak krizi yaşanmakta, 

medyanın gücü ve toplumsal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri hızla sürmektedir. 555 

Aktan tüm mesleklerde ve organizasyonlarda ahlaki ilke ve kurallara uygun 

davranışlarda bulunmak ve toplumda ödev ve sorumluluk ahlakını kurumsallaştırmak 

için toplam ahlak yönetimini üç temel boyutuyla ele almaktadır. 556 Şekil 13 ve 14' te bu 

ilişkiler verilmiştir. 

553 Pieper, a.g.e., s. 28-29. 
554 Marlyn Matelski, TV Haberciliğinde Etik, Çeviren: Bahar Öcal Düzgören, (Brinci basım, istanbul: 

Yapı Kredi Yayınlan, Mart 1996), s. I I. 
555 Aktan, a.g.e., s. 9. 
556 Aktan, a.g.e., s. 17-19. 
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2.2. Yazılı Basma Yönelik İlkeler 

Basın özgürlüğü onun toplumsal görevlerini yerine getirmesinde önemli bir unsur 

olmaktadır. Maddi bağımsızlık kadar yasal zorlamalardan da muaf olmak bir gazetenin 

toplumsal görev yapması açısından önem taşımaktadır. Gazetenin kendi satışı ve reklam 

gelirleriyle maddi bağımsızlık sağlanırken, yasalar ve hükümetlerin kontrolünden uzak 

olarak otokontrol sağlanmaktadır. Basında etik anlayış yaklaşımıyla, bu otokontrol 

mekanizmasında ortaya çıkan bir takım idealleri veya görüşleri somut hale getirerek 

kurallar dizisi oluşturma çabaları sonucu çıkan ahlak kurallarına ve içerdikleri fikir ve 

görüşler ortaya çıkmaktadır. Bunların yasa maddeleri gibi zorunlu olarak uyulması 

gereken kurallar veya ilkeler gibi düşünülmesi basın özgürlüğünde sıkıntılara yol 

açabilmektedir. Örneğin basın ahlak yasaları gazetecilere görevlerini yaparken 

karşılaşacakları olaylarda nasıl davranmaları gerektiği konusunda yardımcı olmaktadır. 

Hukuk yasaları gazeteciyi bağlayıcı olabilmektedir. Ancak bu yasalar bazı kısıtlamalar 

getirirken, birtakım hakları da gazetecilere tanımaktadır. Oysa basın ahlak kuralları 

gazetecileri ancak, hangi şekilde davranmaları gerektiği konusunda uyarmaktadır. 

Maddi yaptırımlar hukuk yasalarından kaynaklanırken meslek yasaları manevi 

sorumluluk doğurmaktadır. 557 

Dolayısıyla ahlak, yapısı itibariyle hür, vicdana kalmış bir seçım şekli olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bireyin ahlaki sorumluluğunun ancak özgür bir ortamda 

olabileceği dolayısıyla gazetecinin mesleki ahiakından bahsedebilmek için gazetecinin 

baskılardan uzak, vicdanıyla baş başa kalabilmesi önemli olmaktadır. Buradan hareketle 

de mesleki ahlak ilkeleri üzerinde durmak ve bu ilkelerin yol gösterici olmasını 

sağlamak, gazetecilere geniş hareket özgürlüğü tanımak gerekmektedir. Bu konuda 

Washington Post gazetesinin doğru habereilik alanında ortaya koyduğu kurum içi 

ilkeler 3 kasım 1998'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "Türkiye Gazetecileri Hak ve 

sorumluluk Bildirgesi" başlıklı toplantısında sunulan çalışmada şöyle ele alınmıştır: 

Doğruluk, birkaç basit uygulamanın sonucudur: 

• İçinden önemli ve etkinliği olan gerçeklerin çıkarıldığı hiçbir anlatım doğru değildir. 

Bu durumda doğruluk, bütünlüğü gerektirir. 

557 Murat Özgen, "Basın Özgürlüğü Kavramı", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (Sayı 
no: 7, 1998), s. 55-56. 
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• Asıl önemli olan gerçeklerin zarar görmesine neden olacak biçimde, önemsiz ve 

olayla ilgisiz olan bilgileri içeren hiçbir anlatım doğru olamaz. Öyleyse doğruluk, 

olayla anlatım arasında bağlantı olmasını gerektirir. 

• Okuyucuyu, bilerek ya da bilmeyerek yanlış yönlendiren ya da aldatan hiçbir anlam 

doğru olamaz. Bu durumda doğruluk, okuyucuya karşı dürüst olmayı gerektirir. 

• Muhabirierin kendi ön yargılannı ve duygulannı, "reddedildi", "buna karşın", "itiraf 

etti" ve "olağanüstü" gibi sözcükler ardına kumazca saklayarak, ortaya koyduldan 

anlatımlar, doğru değildir. Öyleyse doğruluk, gösteriş ve abartıdan çok, basit ve açık 

bir anlatımı gerektirir. 

Bütün muhabirler ve yazı işleri müdürleri her haberin sonunda kendilerine şu 

soruyu sormalıdır: "Acaba yeterince doğru olabildim mi?"558 

Doğan Tılıç, etik ve gazeteciliğin bağdaşmayacağını ileri sürenlerden bir gerçeği 

gözardı ettiklerini belirtmektedir. "Gazeteciler her zaman mesleki standartiara uygun 

davranmayabilirler. Ama bu, o mesleğin etikle bağdaşmadığının kanıtı olamaz. 

Gazetecilik pratiği büyük ölçüde özgürlük, nesnellik, doğruluk, dürüstlük, özel yaşamın 

dokunulmazlığı gibi ahlaki kavramlar etrafinda sürdürür. Medya tartışmalannın merkezi 

kavramlanndan demokrasi bile ahlaki bir kavramdır." Bu durumda etik, gazetecilikten 

aynlmaz ve etik tartışması, gazeteciliği, onun pratiğini ve sorunlannı anlama çabasının 

bir parçası olmak durumundadır.559 

2.3. Toplumsal Yaşama Yönelik İlkeler 

Basın, toplumu yönlendirme ve doğru bilgilendirmedeki önemi dikkate alınarak, 

yasama, yargı ve yürütmenin ardından dördüncü güç olarak kabul edilmektedir. 

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günümüzde basının önemi giderek artarken etik 

değerlerin korunması da "vazgeçilemez" bir unsur durumuna gelmiştir. Çünkü basının 

kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir görevi ve bunun sonucu olarak da önemli bir 

etki gücü bulunmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle toplumun bilgi alma hakkı ile 

kamuoyunun yönlendirilmesinin gerçekleştirilebilmesi için, hukuki hükümlerin yanısıra 

daha önce de belirtildiği gibi ahlaki ilkelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

558 "Edmund B. LAMBERT, Committed Journalism An Ethic For The Profession, Indiana 
University Press, Blooınington, 1986, s. 31-32" (Murat Özgen, "21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye'de 
Medya Gerçeği ve Basın Meslek ilkeleri", 3 Kasım 1998'de Türkiye Gazetecileri Hak ve 
Sorumluluk Bildirgesi toplantısında sunulan bildiri, s. 6-7' deki alıntı). 

559 Tılıç, a.g.e., s. 348. 
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Bu ilkeler çerçevesinde basının toplumsal yaşama yönelik etik ilkelerini birkaç 

başlık altında incelemek mümkündür. 

2.3.1. Kamusal Yarar İlkesi 

Demokratik hukuk devleti anlayışında seçim temel öğe olmakla birlikte, 

özgürlükçü demokrasilerde, demokratik devlet düşüncesinin, tüm önemli toplumsal ve 

siyasal güçlerin katkısıyla gerçekleşebileceği, seçimden sonrada bu kamusal görevin 

devam etmesi gerektiği kabul edilmektedir. Çünkü devletin yönetimindekilerin, 

toplumsal ve siyasal güçler tarafindan sürekli denetlenmesi ile gerçek demokrasi 

düzeninin kurulabileceği düşünülmüştür. Bu durumda basının etki altında kalmadan hür 

demokratik rejimin gerekleri doğrultusunda getireceği eleştirel yaklaşımlar rejimin 

sağlığı açısından önem taşımaktadır. Halkın eleştirileri demokrasilerin güvencesi, halkın 

sözcüsü ise basın olmaktadır. Bu nedenle basının en önemli kamusal görevi, kamu 

yaşamının kontrolü ve eleştirisidir. Kontrolün etkin olabilmesi ise, kamusal hayatın 

bağımsız kurumlannca yapılmasıyla mümkün olabilmektedir. İktidar partilerinin bu 

kurumlara olan etkilerinin bahsedilen denetim mekanizmasının kendi sınırlan içinde 

kalması için en önemli ve etkili denetim organının basın olduğu kabul edilmektedir. 

Öyleyse demokrasi için özgür ve her tür baskıdan uzak bağımsız bir basın 

gerekmektedir. Bu nedenle de basın ahlakı ( etiği) konusundaki çalışmalann özellikle 

devletin müdahalelerinden bağımsız hale getirilmesi önemli hale gelmektedir. 560 

Demokratik devletlerde de basının bu tür bir fonksiyonu bulunmaktadır ve bu 

fonksiyonun yerine getirilmesi basın için hem hak hem de bir görev sayılmaktadır. 

Örneğin Almanya' da basının haberleri toplayıp yayınlayarak sorunlar karşısında önlem 

alarak, eleştirerek, görüşlerin oluşmasına katkıda bulunarak bir kamusal görevi yerine 

getirdiği belirtilmiştir. Böylece toplumun kamusal görevleri üstlenme yetkisinin 

olmadığı bu yetkinin sadece devlette bulunduğu görüşü ortadan kaldınlmıştır. 561 

Basının kamusal görevinin önem kazanması devletin basın faaliyetine ne derecede 

az katıldığına bağlı bulunmaktadır. Kamu görevinin tam anlamıyla, gerçeğe uygun 

olarak gerçekleşebilmesi için basının, devletin her türlü baskısından uzak kalması 

gerekmektedir. Basın faaliyeti kamusal bir görev olduğu için devletin kendi politik 

560 Murat Özgen, "Basımn Kendi Kendini Denetiini (Basında Otokontrol)", İletişim Fakültesi Dergisi, 
(İstanbul 1997, Sayı no: 5), s. 62-63. 

561 İçel, a.g.e., s. 90. 
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çıkarianna uygun şekilde basma görev yüklenmemesi gerekmektedir. Çünkü 

demokratik sistemin işlerliğinin devam etmesi halkın bu sürece katılabilmesi için 

basının kamu adına gözetirnci rolü üstlenmesini gerektirmektedir. Bu işler çoğunlukla 

siyasal iktidann gözetiminde düşünülmektedir. Diğer bir işlev ise görevlere yer vererek 

serbest düşünce pazanın oluşturmaktadır. Demokratik işlev de denilen bu işievin yaran 

Süleyman İrvan'ın çalışmasında şöyle belirtilmektedir: Bir yurttaş, sorunun tüm 

taraflannı, özellikle de farklı görüşü sıkı bir şekilde savunan taraflanın dinleyebilmeli, 

tüm alternatifleri düşünmeli, kendi fikirlerini karşıt fikirlerle karşılaştırmalı, yaniışı 

bırakıp doğruyu bulabilmek için farklı düşünceleri tam olarak değerlendirmelidir. Bilgi 

akışının, tartışmanın, fikir çatışmalannın hastınlması en doğru karara ulaşmayı, yeni 

düşüncelerin oluşumunu engeller ve yanlışlan sürekli hale getirir. Bu nedenle 

demokratik işlevler çerçevesinde basının, siyaset ile ilgili, haberlerde ve programlarda 

yönlendinci değil, alternatif sunarak bilgi verici olması gerekmektedir. Parti seçmenleri 

için basında partilerin görüşlerine yer verilmesi, tarafsız, nesnel, farklı görüş ve 

düşüncelere eşit ölçülerde açıklanma imkanı tanınması gerekmektedir. 562 

Basının kamu görevinin içine nelerin girdiğini tek tek belirlemek zor olmakla 

birlikte, hukuksal olduğu kadar etik değerler açısından da basının görevleri şöyle 

belirtilmektedir: Toplumun genel yararianın ilgilendiren olaylar hakkında halkı, objektif 

olarak, gerçekleri yansıtarak aydınlatmak, sorunlar hakkında kamuoyunu düşünmeye 

yönlendirecek şekilde tartışmalar ortaya atmak; siyasal ve toplumsal olaylarla ilgili 

doğru bilgi aktarmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve bireyleri hem toplumun hem 

de tüm insanlığın sorunlan hakkında bilinçlendirmektir. Böylece basın kamu yaran 

bulunan haberleri zamanında ve aynntılanyla, doğru olarak toplayıp topluma ulaştırdığı 

ve kamu gücünü elinde bulunduranlar üzerinde toplumun denetimine aracı olduğu 

sürece kamu görevi fonksiyonunu gerçekleştirebilmektedir.563 Bununla birlikte 

araştıran, haber veren, bilgi ileten, dolayısıyla insanlan bilinçlendiren, lehte veya 

aleyhte kamuoyu oluşturan basın etik ilkeleri açısından da cezalandırmaya veya suçsuz 

göstermeye çalışabilmektedir. Bu konuda medyadan davacı olan eski Rize Milletvekili 

Şevki Yılmaz, devletten yardım istemiş, RTÜK'a bir dilekçe vererek; hakkında yerli 

562 Süleyman İrvan, "Medya ve Siyaset Meydanı (Demokratik Sistemde Medyanın Rolü), Birikim 
Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, (Sayı m: 68-69, Aralık-Ocak 1995), s. 76-80. 

563 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 131-132. 
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yersiz yapılan yayınlardan yıprandığını, toplumda yanlış tanındığını belirterek şikayette 

bulunmuştur. 

RTÜK verilerine göre yapılan şikayet! erin konularına göre ayınını ise şöyle 

sıralanmaktadır: 

1. Kişilik haklarına aykırı yayın 

2. Genel ahlak, aile yapısına aykırı yayın 

3. Bölücülük ve şiddeti teşvik edici yayın 

Sayısı 

220 

131 

47 
4. Çocuk ve gençlerin ruhsal gelişimini olumsuz etkileyici yayın 30 

5. Cevap ve tekzip hakkına saygısızlık 16 

6. Anayasa ve demokratik ilkelete aykırı yayın 5 

7. Haber olaylarının doğru aktanlmaması 5 

8. Mahkeme kararı olmadan suçlayıcı Yayın (30.06.1996, RTÜK) 3564 

Buradan genelde şikayet! erin kişilik haklarına saldın . ve genel ahlak ilkesi ile 

bölücülük ve şiddete teşvik konularından geldiği ve kamuoyunun bu konularda artık 

daha duyarlı olduğu görülmektedir. 

2.3.2. Genel Ahlak İlkesi 

Gerçekten de anayasalar değişik özgürlük türlerinin kamu yararını sağlamak 

gerekçesiyle sınırlandınlabileceğini kabul etmektedir. Ancak sınırlama "kamu yararı" 

amacıyla yapıldığı durumlarda, bu sınırlamanın Anayasa'ya uygunluğuna bakılırsa 

"kamu yararı" kavramının ne anlama geldiği konusu da daha tam olarak 

belirlenememiştir. 

Çetin Özek' e göre kamu yararının farklı anlamlarıyla ilgili çeşitli görüşler 

bulunmaktadır: 

Bir görüşe göre kamu yararı toplumun moral yapısını sağlayan normlar bütünüdür 

ve genel ahlak ile kamu yararı birbiriyle örtüşmektedir. Diğer bir görüş ise kamu yararı 

kavraniını; toplumda mevcut uyulması zorunlu, siyasal toplumsal ve yasal kurallara 

aykın, bu kuralların oluşturduğu düzene aykın tüm fıiller, kamu düzenine de karşıdır 

şeklinde açıklamaktadır. Özellikle otoriter düzende, devlete bağlılık ilkesiyle 

564 Yavuz Kır, "Medya Terörü Kamuoyu Oluşturma veya Oluşturmarna", Yeni Türkiye Medya Özel 
Sayısı, (İstanbul: Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayını, Eylül-Ekim 1996, S:ll, Y:2), s. 191. 
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bağdaşmayan, kişilerin özgürlüklerini kullanma düzenlemelerine aykın olan tüm 

hareketler kamu yaranyla ters düşmektedir. Bu nedenle de özgürlüklerin, özellikle de 

düşünce açıklama özgürlüğünün kamu düzenini bozucu, kamu yaranna aykın görülerek 

sınırlandınlması mümkündür. Üçüncü görüş ise kamu yarannın bağımsız bir kapsamda 

olduğunu düşünenler; kamu düzeninin sadiece "hukuki" bir kavram olmayıp aynı 

zamanda "politik" bir kavram olduğunu kabul etmektedir. Toplumsal banş, birlikte 

yaşama imkanlan, kamusal güvenlik, disiplin ve banşa karşı eylemler, kamu yaranyla 

ters düşmektedir. 565 

Basın alanında kamu düzeni içinde hangi tür suçların, kamu disiplin, sükun ve 

güvenliğini bozacağını belirlemek subjektif bir değerlendirmeyi ifade etmektedir. 

Toplumsal yarar ilkesinin, kamu güvenliği, geniş ve kişiden kişiye değişebilecek 

terimler olarak politik ilkelere göre içeriği saptanabilmektedir. Bu nedenle de "kamu 

yaran" nın içeriği anayasa!, siyasal kurallara ve reJımın ilkelerine göre 

belirlenebilmektedir. 566 Daha önce de belirtildiği gibi "kamu yaran"na yüklenen farklı 

anlamlar içerisinden ilkine göre moral yapıyı sağlayan normlar ve genel ahlak bu 

kavrama karşılık gelmektedir. Hukukta olduğu kadar felsefede de derin anlamı olan 

ahlaki belirli kurallar koyan felsefi bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı 

metafizik kurallan olan ahlak düşüncesinde, binlerce yıl önceden gelen, kimi fiilierin iyi 

kimilerinin de kötü olduğuna dair inanışlar bulunmaktadır. Bunlar kendilerini bazı 

görevlerle bağlı sayan ınsanın kendi nefsine, kendi vicdanına karşı olan görevlerle 

doludur. Yalan söylem emek, başkasına iftira etmemek, kötülük düşünmemek gibi. 

İnsanın kendine, vicdanına karşı olan görevleri kapsayan ahlak kurallan başkalanna ve 

topluma karşı da görev gibi görünmektedir. 567 

Kolayca tanımlanabilirmiş gibi görünen ahlak kavramı yaşam süreci içinde hem 

toplumsal hem de kişisel vicdanı ilgilendirmektedir. Göreceli bir kavram olan ahlak 

anlayışı toplumdan topluma ve zaman içinde değişim göstermektedir. Doğru ve yanlış, 

iyi ve kötü, erdem ve kusur ile, yaptıklanmızı ve yaptıklanmızın sonuçlannı 

değerlendirme ile ilgili olan ahlak alanında düşünmek, felsefe yapma sürecinin insana 

kazandırdığı etkinlik ise etik olarak anılmaktadır. Etik ahiakın bir disiplin altında 

565 özek, Türk Basın ••• , a.g.e., s. 324-325. 
566 Aynı, s. 327. 
567 . Imre, a.g.e., s. 17-18. 
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çözümlenmesi ve bunun sonucunda elde edilen veriler yardımıyla bir senteze ulaşarak, 

ahlaki yaklaşım elde edilmesi çabasıdır. 568 

Daha önce de üzerinde durolduğu gibi, herhangi bir profesyonel grup üyesi, 

gazeteciler gibi, her zaman mesleki standartiara uygun davranmayabilmektedir. Ancak 

buradan gazeteciliğin etikle bağdaşmadığı görüşünü çıkartmamak gerekmektedir. Nasıl 

medya tartışmalarındaki temel kavramlardan demokrasi bile toplumsal siyasal 

örgütlenmenin "en iyi" şekliyle ilgiliyse, gazetecilik de; özgürlük, nesnellik, doğruluk, 

dürüstlük, özel yasanın dokunulmazlığı gibi ahlaki kavramlar etrafinda dolanmaktadır. 

İyi ve kötü zaman içinde toplumdan topluma değiştiği gibi, bu kavramlar mesleklere ve 

alt toplum gruplanna göre de değişebilmektedir. Bir doktor için hastasım soymak 

doğrudur ve kimse one yadırgamazken, bir gazetecinin röportaj yaptığı kişiye soyun 

demesi olay yaratabilmektedir. Bunun yanısıra, mesleklerin içinde kendi etik değerleri 

olsa bile, bu değerlerin de içinde olduğu toplumsal etiğin tamamen dışında kalması 

düşünülmemektedir. 569 

Belirli otoriteler tarafindan zorunlu olarak konulamayan etik değerler insan 

ilişkilerinin ve insan aklımn süreç içerisindeki deneyimlerinden ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle de mesleki etik, mesleki kurallar bütünü; dışandan zorlanmadan, ancak 

gazetecilikte olduğu gibi o meslek mensuplarımn ortak pratiğinin sonucu ise geçerli 

olabilmektedir. Etik bireyin kendisine ve topluma karşı kişisel görevlerini 

tammlamaktadır. Bu nedenle de özgürlüklerle doğrudan ilişkilendirilmektedir. 

Etik ve ahlak ikisi birbirini tamamlayan, diğer taraftan da ayn olarak düşünülmesi 

gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Etik veya ahlak felsefesi anlak üzerinde 

düşünmeyle ortaya çıkmaktadır. Ancak üzerinde düşünülmeden önce ve en ilkel 

toplumlarda bile ahlak vardı. Etik olarak adlandınlan ahlak felsefesi çalışmalarındaki 

tutum ve davranışların genel özelliği, ahiakın da özelliği olmaktadır. Kendine baskı 

altında kalmadan yapılan eylemleri seçen etik çalışma alamnda, eğer bir gazeteci verdiği 

kararlar ve eylemlerle ilgili olarak denetim hakkına sahip değilse, burada etikten 

bahsetmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle zorlama altında ortaya konulan tutum, 

davranış ve eylemler ahiakın çalışma alanında yer almazken, etik çalışmaların da bu 

568 Murat Özgen, Kurumsal, Kuramsal ve ••. , a.g.e., s. 19. 
569 Tılıç, a.g.e., s. 349. 
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ilkeye bağlı kalması şartını gündeme getirmektedir. 570 Buradan hareketle ahlak ve buna 
' 

bağlı olarak etik anlcı.yışın göreceli olduğunu toplumdan topluma, bölgeden bölgeye 

değiştiğini söylemek mümkündür. Görülmektedir ki ahlak anlayışı somut bir dayanak 

olmaksızın kendi görüşlerini kesin doğru kabul etmektedir. Oysa hukuk kurallarının 

uygulanması için somut bilgilere gerek olmaktadır ve yasalar çoğu zaman toplumun etik 

kurallarından ortaya çıkmaktadır. Etik ise öznel olarak belirlenip uygulanmaktadır. 

Gazetecilerin yapacakları eylemler doğru-yanlış, iyi-kötü, sorumlu-sorumsuz şeklinde 

değerlendirilirken gerekli temel ilkeler etik tarafindan sağlanmaktadır. 57ı Hem hukuk 

hem de ahlak insan davranışlannı düzenleyici kurallar koymaktadır. Ahlak ilkeleri, bir 

şeyin yapılması veya yapılmaması için insanın vicdanına emredilen görevlerden, hukuk 

ise dış görünüşten hareketle insan davranışlannı objektif olarak inceleyerek 

ölçmektedir. Yasalar gibi zorlayıcı yaptınma sahip olmayan, toplum yaşamında kabul 

gören etik kurallar, hukuksal yasalara temel oluşturmaktadır.572 Gazetecilikte bu tür 

kuralları olan ilk mesleklerden birisi olarak diğer mesleklere örnek olarak 

görülmektedir. 

Bir ülkede bir ya da birden fazla gazetecilik ilkeleri varsa, bunlann genel amacı 

çoğunlukla; o ülkedeki yasal düzenleme sistemleri tarafindan belirlenmektedir. Baskıcı 

rejimlerde bu ilkeler, mağdur gazetecilere ahlaki destek vermenin ve mesleki 

dayanışmayı güçlendirmektedir. Daha liberal rejimlerde ise bu ilkeler gazeteciler yerine 

daha çok halkı korumaya öncelik tanımaktadır. İlkelerin içeriği onu hazırlayan cemiyete 

bağlı olacağı için; gazeteciler sendikası üyelerinin çıkarlan her zaman onlara işveren 

durumunda olan gazete yayınlarının çıkarlanyla aynı olmayacaktır. Dolayısıyla gazete 

yayıncılarının hazırladığı ilkeler, yayıncıların görüşüne ters düşse bile gazetecilerin 

görüşlerini yayımlama hakları olduğunu kabul eden bir hükmün bulunması 

beklenmeyecektir. 573 

Günümüzde klasik gazetecilik faaliyetinin anlamı ve kapsamı değişmiştir. 

Yüzyıllar boyunca gazeteler ve dergilerle sürdürülen gazetecilik mesleğine bugün radyo 

ve televizyon da katılmış, gazetecilik fonksiyonu olan haber verme artık radyo ve 

televizyon tarafindan da gerçekleştirilen bir fonksiyon olmuştur. Radyo ve 

570 Murat Özgen, Kurumsal, Kuramsal ve ••• , a.g.e., s. 40-41. 
571 Ayuı, s. 52-53. 
572 Ayuı, s. 54. 
573 Belsey, Chadwick, Medya ve Gazetecilik, a.g.e., s. 86. 
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televizyonunda gazeteciliğin temel ilkelerine uyması sonucu "yazılı basın"ın yanısıra 

"sözlü veya elektronik' basın" gündeme gelmiştir. Yazılı basın kavramıyla gazeteler ve 

dergiler, sözlü veya elektronik basın ile ise radyo ve televizyon kastedilmektedir. 574 

ifade edilmeye çalışılan basın kavramı yazılı basın olarak ele alınmıştır. 

Bugün gazetecilere yönelik ahlak ilkelerinin çoğu hem elektronik medya 

gazetecileri için hem de basın gazetecileri için düzenlenmiştir. Haber materyalinin 

kalitesi ve haberlerin toplanmasıyla ilgili olarak bu iki medyanın sorunlan yakın 

zamana kadar çok farklı olmamıştır. Kendine başta basın gazeteciliğini örnek alan 

elektronik medya artık farklılaşmaya başlamış ve kendisi ile ilgili farklı ilkelere ihtiyaç 

duyulmuştur. Gazetelerde haberin dışında pek çok şey bulunmaktadır ancak basındaki 

etik ilkelere daha çok haberlerle ilgili kısımlar ve muhabirierin çalışmalan konu 

olmaktadır. Davranışlan belirleyen bu ilkeler belki de gazetecilerin içinde bulunduklan 

düzenleyici çerçevenin en küçük parçası durumundadır. Muhabirler ve editörler çeşitli 

yollarla etik dışı davranmaktan uzak tutulabilmektedir. 575 

Gazeteciler işlerini güvenceye almak için patranuna karşı geleceği şeyleri 

yapmamaya çalışmaktadır. Gazetelerin çoğu reklam gelirine dayandığı için, reklam 

verenin ve okurun küstürülmemesi gerekmektedir. Basın Konseyi gibi düzenleyici 

kurumlar şikayetler hakkında karar verirken yalnızca etik ilkeleri yorumlamaz aynı 

zamanda nelerin kabul edilir olup olmadığına kendi yargılanyla karar verebilmektedir. 

Bu yargı sistemi içindeki gazeteci, kendisine yönelik şikayetleri önleyebilmek için bu 

kurum kararlannı ve karann verilme nedenlerini gözönünde tutmak durumundadır. 

Kısıtlayıcı ve önemli faktör yasa olmakla birlikte, dava konusu olayiann 

kimisinde yasaya aykın şeyler aynı zamanda etik dışı da sayılabilmektedir. Bazen de 

kanuni sonuçlanndan korkulduğu için etik açıdan doğru olsa bile bazı şeylerden 

kaçınılmaktadır. Bunun gibi gazeteci hakaret suçu işlememek için, bir kişinin kamu 

görevine uygun olmadığına ilişkin görüşlerini açıklamaktan kaçınırsa, ortaya olumsuz 

durumlar çıkabilir. 

Gazeteciler için konulan meslek ilkeleri doğrudan üç grubu ilgilendirmektedir. 

Bunlann ilgi, gazetecilerin çalıştıklan gazete ve dergilerin okuyuculandır. Okurlann 

böylece haberin doğru, geçerli ve objektif olmasını öngören hükümlerden korunup, 

574 . Içel, a.g.e., s. 89. 
575 Belsey, Cahdwick, a.g.e., s. 87-89. 
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yönlendirilmesi önlenirken, kendi günlük kararlanın vererek bu haberlerdeki bilgilerden 

yaralanmalan düşünülmektedir. Diğer grup ise gazetecilerin malzeme temin ettikleri 

kişilerdir ve bilgi veren bu kişinin adının açıklanmaması, güvenin kötüye 

kullanılmaması istenebilmektedir. Üçüncü olarak ise, gazetecinin araştırdığı hikayeye 

konu olan kişiler gelmektedir. Bunlar için de ilkelerde gazetecinin hakkında yazdığı kişi 

veya kişilerin mahremiyetine girmemesi istenebilmektedir. 576 

Kodun varlığı gazetecilik standardını yükseltıneye yardımcı olurken, konu dışında 

kalanlar bile etik açıdan daha iyi davranışlara yöneleceklerdir. Meslektaşlarının 

geliştirdiği standart etik davranışlan gören gazeteci ona göre davranacak ve böylece 

halkın saygısı artacak, gazetecilerin de birbirlerinin dürüstlüğüne güvenmelen 

sağlanabilecektir. 

Tıp ve hukuk gibi kimi mesleklerde hukuki olmayan davranış ilkeleri zorunlu hale 

getirilmiştir. Bu kuruluşlar ciddi bir yaptının gücüyle, kurallan ihlal edenleri meslek 

üyesi olmaktan çıkanp çalışmalanna son verme, davranış kurallarını zorunlu kılma 

gücüne sahip bulunmaktadır. Bu mesleklerde böyle zorunluluklar; bu alanda 

çalışabiirnek için meslek birliğine üye olmak hukuki gereklilik olduğundan 

yürütülebilmektedir. Ancak aynı sistem, uyulması gereken davranış ilkelerine 

aldırmayan muhabiriere uygulanabilir mi sorusu akla gelmektedir. Etik dışı davranış 

disiplin cezası verilen doktorlann çoğunluğunda gerçekten yaptıklan öne sürülen 

yaniışiann siyasi bir boyutu yoktur. Gerçekten de gazetecilikte ünlü sanatçılann özel 

yaşamlanna girmek gibi, genelde uygun görülmeyen davranışiann kimisinin siyasetle 

ilgisi bulunmamaktadır. Ancak araştırmacı gazetecilerin çoğu aksayan yönlerle ilgili 

haber toplarken mesleki etik ilkeleri ihlale çok yaklaşmaktadır. Gazetecilik için tıp ve 

hukukta işleyen sistemin getirilmesi; bu sistemi yönetenlerin, kendi haklannda 

araştırma yapan gazetecileri listeden çıkarmak için baskı yapan siyasetçi ve 

bürokratlann baskısına boyun eğme ihtimalini getirmektedir. 577 

Haberi alan okuyucu ve izleyicideki zevk dürtüsü ne kadar güçlü olursa olsun, 

kendine sunulanın güvenilir olmasını beklemektedir. Bu nedenle de gazetecilik etik 

ilkeleri genellikle muhabirden niteliği belirli malzemeleri; doğru ve objektif yazı 

yazmasını, gerçekleri çarpıtmadan, ayırmadan, yanlış sunmadan aktarmasını, tarafsız 

576 Aynı, s. 89. 
577 Aynı, s. 92-93. 
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olarak varsayımlan ve görüşleri gerçeklerden ayırmasını beklemektedir. Haberi 

çarpıtma ve örtbasetme üçüncü kişilere; reklam verene, gazeteciye yarar sağlayacak 

birilerine çıkar sağlayacağı,haberin çarpıtılmasından yana olan tarafin ise normal olarak 

okur ve izleyicinin çıkanna ters düşen durumlarda böyle bir yola başvuracakları 

düşünülürse, bu işe kanşan gazeteci halkı yanlış yönlendirmiş olmaktadır. 578 

Kendi hakkında yayımlanan şeylerden dolayı korunınayı hak eden kişilerle ilgili 

olarak da etik ilkelerde cevap hakkı tanınmasıyla ilgili hükümler yer almaktadır. 

Cevaplann orijinal habere verilen yere benzer yerde yorumlanması önemlidir ve eğer 

haberin yol açtığı zarann cevabın yayımlanmasıyla yeterince giderilemeyeceği 

düşünülüyorsa etik ilkelerde bununla ilgili yapılabilecek daha başka bir yaptının 

bulunmamaktadır. Editörler açısından ise özellikle ABD'de suçlutann masum olan 

yakınlannın ve arkadaşlannın ismini vermek yasal olduğu halde etik ilkelerde 

bunlardan kaçınılması önerilmektedir. Bununla birlikte etik ilkelerde aynıncı dil 

kullanmak, anlatılan haberle doğrudan ilgili olmadığı halde kişinin ırkı, rengi, dini, 

cinsiyeti veya cinsel tercihleriyle ilgili aynntı vermek onayianmayan hükümlerden 

sayılmaktadır. 579 

2.3.3. Devletin Bölönmezlik ve Bütünlük İlkesi 

Basının toplumsal yaşama yönelik etik ilkelerinden bir diğeri ıse devletin 

bütünlük ve bölünmezliğidir. 

Öncelikle modem demokratik toplumsal düzende kamusal görevlerin, devlet 

tarafindan gerçekleştirilen resmi devlet görevlerinden ayniması böylece de kamusal 

görevlere yönelik tekelcilik iddialannın bırakılması gerekmektedir. Çünkü bugün 

özgürlükçü demokrasilerde tüm önemli toplumsal güçlerin siyasal iradenin oluşmasında 

katkılannın olduğu ve bu görevin kamusal özelliği olduğu düşünülmektedir. Bundan 

dolayı da kamusal özellik taşıyan basın faaliyetleri aynı zamanda resmi devlet görevi 

sayılmamaktadır. 580 

Buradan yola çıkarak siyasal partilerin devlet düzeni içindeki yerleri ile basının 

devlet ve toplum düzeni içindeki yeri arasında bir benzerlik bulunmaktadır. Basın gibi 

siyasal partiler de kamu kuruluşu niteliği olmayan örgütlerdir. Ancak, demokrasilerde 

578 Aynı, s. 94-95. 
579 Aynı, s. 98. 
580 . !çel, a.g.e., s. 96. 
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siyasal partilerin bu düzenin öğeleri olduğu öngörülmektedir. Böylece özgür kuruluşlar 

olarak siyasal partiler,. aynı zamanda da anayasal yapıya ait bir kuruluş olarak da 

kamusal faaliyetlerini . sürdürmektedirler. Bunun gibi özgür basın da haber verme, 

denetleme ve kamuoyu oluşturma görevlerini yerine getirirken partiler gibi kamusal bir 

görev yapmaktadırlar. Özgür ve bağımsız nitelikteki siyasal partiler nasıl kamusal 

nitelikli uğraşlarını sürdürebiliyorlarsa, özgür basının fonksiyonunun da kamusal 

algılanmasını engellememektedir. Basın da partiler de siyasi iradenin oluşmasında etkili 

olmakta ancak siyasal partiler parlamento, hükümet gibi devlet organlanna 

katılabilirken, basın devlet karşısında özgürlükçü bir gücü oluşturmaktadır. Ancak basın 

da toplumun bir parçası olarak her vatandaş gibi hukuk düzenine bağımlı durumundadır. 

Fiilierin suç sayılması, belli hukuki değerlerin korunması amacını taşımaktadır. 

Bu hukuki değerlerin korunması devletin görevi olduğundan bütün suçlar devlete karşı 

işlenmiş sayılmaktadır. Hukuken korunması gereken değerler arasında doğrudan 

devletin kendine özgü yapısal menfaatleri bulunmaktadır. Devlet belirli bir ülke parçası 

üzerinde yaşayan ve millet denilen insan topluluğu içinde şekillenmiş, belirli bir siyasal 

iktidar kullanarak fonksiyonlan gerçekleştirmektedir. Bu şekilde ülkeye, millete, siyasi 

iktidara, yasama, yargı ve yönetim fonksiyonlanna karşı yapılan hareketler doğrudan 

devlete karşı işlenen suçları oluşturmaktadır ve devletin varlığını sürdürebitmesi için 

menfaatlerin korunması amacıyla cezayı gerektirmektedir. 581 

Devlet denilen bu siyasal organizasyon, varlığını ve ilkelerini hukuka aykın 

fiiliere karşı korumak durumundadır. Bu da korumaya yönelik ceza normlarını gündeme 

getirmektedir. Belirtilen kurallar devletin korunmasına yönelik, ağır yaptınınlar içeren 

normlar hem önemli ·bir fonksiyonu gerçekleştirmekte · hem de kişi hak ve 

özgürlüklerinin korunması amacı bulunmaktadır. Bu iki değer arasında, otoriter ve 

totaliter sistemlerde devlet üstün ve dokunulmaz kabul edilmiş, liberal-klasik 

demokrasilerde ise kişi üstün tutulmuştur. Çağdaş demokrasilerde ise devletin 

korunması amacı ve zorunluluğunun yanısıra kişi özgürlükleri ve hakları da gözönünde 

bulundumlmaktadır. 582 

Anayasa'mızda basın yoluyla düşünce açıklama konusunda 22. Maddede olduğu 

gibi, devletin ülkesi ve milletin bütünlüğünün korunması, milli güvenliği ve milli 

581 Özek, Türk Basın .•• , a.g.e., s. 405-406. 
582 Aynı, s. 408. 
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güvenliğin gerektirdiği gizliliği sağlamak gibi ifadelerle devleti korumaya yönelik 

düşünce açıklamayı siturlayı cı unsurlar bulunmaktadır. 583 Öyleyse düşünce açıklamanın 

basın yoluyla yerine getirildiği durumlarda devletin korunması amacıyla da olsa bir sınır 

getirmek mümkün olmamaktadır. Anayasa'nın 22. Maddesinin sınırlayıcı ilkeleri ancak 

düşünce sınınnı aşan davranışlar için söz konusu olabilmektedir. Anayasa' nın 20. ve 21. 

Maddeleri sınırsız bir düşünce açıklama özgürlüğünü, 22. Madde de düşüncenin basın 

yoluyla açıklanması özgürlüğüne bir düzen getirdiğine göre düşünceyi açıklama 

özgürlüğünün sınırsızlığı ilkesi basın için de gündeme gelmektedir. Bu nedenle 

Anayasa'nın 22. Maddesindeki, "devletin varlığının korunmasına" yönelik 

sınırlamalan, düşünce kavramını aşan açıklamalar şeklinde algılamak gerekmektedir. 

2.4. Basın Ahlak İlkelerine Yönelik 

Yazılı. Sözlü ve görsel kavramlannın tümünü kapsayan medya kavramı son 20-25 

yıldır "yeni dünya iletişim düzeni" konusunda uluslararası tartışmalarda kendine yer 

edinmiştir. Resmi adı "Yeni Dünya İletişim ve Enformasyon Düzeni" (YDİED) olan 

(The New World Information and Communication Order) tartışması 1970 yılındaki 

UNESCO Genel Kurulu'na kadar gitmektedir. Dünya iletişim araçlannda savaş ve 

ırkçılık propagandası yapılmasını yasaklamak amacıyla öne sürülen ama tüm dünya 

iletişim düzenindeki dengesizliklerin düzeltilmesi için bir savaş çağnsına dönüşen bu 

tartışma 1980'li yıllann ortasına kadar özellikle UNESCO toplantılannda sıkça 

değinilmi ştir. 584 

YDİED tartışması sırasında başta UNESCO ve daha önce bahsedilen bir çok 

uluslar arası gazetecilerin statüsü, gazetecilerin lisansa bağlaması veya gazetecilerin 

korunması gibi konularda tartışmalar girmiştir. Batı ülkeler ve kuruluşlar gazetecilik 

mesleğinin her tür kısıtlamadan uzak, tam serbestiilde gerçekleri duyurma gereğini 

savunurken, ikinci ve üçüncü dünyalı devlet ve kuruluşlar ise gazetecilerin de insaniann 

doğrulan öğrenme hakkını yerine getiren profesyoneller olarak bir takım uluslar arası 

kurallara uyma gereğini belirtmiştir. Birinci grup diğerini basın özgürlüğünü 

yoketmekle suçlarken, ikinci grup da birincileri insanlığın temel ilkelerine karşı 

gelmekle suçladılar. Bu tartışmalar sonunda UNESCO'nun 20 Genel Kurulda bir 

583 Aynı, s. 409. 
584 Haluk Şahin, Yeni İletişim Ortaını Demokrasi ve Basın Özgürlüğü, (İsıanbul: AnadoluMatbaası, 

1991), s. 70. 
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uzlaşma metni olarak İletişim Araçlarının Temel İlkeleri Bildirgesi ve bu belgeden yola 

çıkılarak değer taşıya!l Gazetecilikte Uluslararası Meslek Ahlak İlkeleri metni kabul 

edilmiştir. İnsan haklannın ilerletilmesine, ırkçılık ve savaş kışkırtıcılığı ile savaşımına 

katkına ilişkin Temel İlkeler Bildirgesi olan belge kurallara uygun, resmi ve bir tavsiye 

niteliği taşımaktadır. Ancak devletler veya basın-yayın organlar için bağlayıcılık 

oluşturmamakta, fakat uluslararası topluluk için çok önemli olan bir konuda genel kabul 

gören bir yaklaşım ortaya koyması açısından değer taşımaktadır. 

İletişim Araçlarının Temel İlkeleri Bildirgesi'nin 1. Maddesine göre İletişim 

araçlarının barışın ve uluslararası anlayışın güçlendirilmesinde haberin, ele alınan 

kanunun değişik yönlerini içermesi önemli katkı sağlayacaktır. Aynı Bildirgenin 2. 

Maddesinin 2. fikrasında ise; kamunun habere ulaşabilmesinin kamunun kullanabileceği 

haber kaynaklan ve araçlannın çeşitliliğiyle sağlanabileceği belirtilmiş, böylece 

herkesin haberin doğruluğunu araştırarak, olayları tek başına değerlendirebilmesi, haber 

sürecine kamunun katılımı özendirilmiştir. Madde 5 'de ise düşünce, anlatım ve haber 

özgürlüğüne saygı ile haberde her tür görüşün yansıtılmasımn gereği belirtilmiştir. 

İletişim Araçlarının Temel İlkeleri Bildirgesi 

Bildirgenin birinci maddesinde barışın ve uluslararası anlayışın güçlendirilmesi, 

insan haklarımn geliştirilmesi, ırkçılıkla ve savaş kışkırtıcılığı ile mücadele, özgür bir 

dolaşımı ve daha yaygın ve daha dengeli bir haber dağılımım gerektirdiği ifade 

edilmekte; bu amaca ulaşmak için de kitle iletişim araçlanmn yapabileceği çok önemli 

katkılar bulunduğu belirtilmektedir. Haberin, ele alınan konunun değişik yönlerini 

içermesi oramnda bu hakkı daha etkin olacaktır. 

İkinci Madde; 

1. İnsan haklarımn ve temel özgürlüklerin aynlmaz bir parçası olarak kabul edilen 

düşünce, anlatım ve haber özgürlüğünün kullamlması barışın ve uluslar arası anlayışın 

güçlendirilmesinde çok önemli bir öğedir. 

2. Kamunun habere ulaşmasımn güvence altına alınması, kamunun 

kullanabileceği haber kaynaklan ve araçlanmn çeşitliliği ile olur. Böylece herkesin 

gerçeklerin doğruluğunu araştırabilmesi ve olayları yalmz olarak değerlendirebilmesi 

sağlamr. Bu amaçla gazetelerin, haber verme özgürlüğü ve habere ulaşmak için her 

türlü olanakları bulunmalıdır. Ayın biçimde kitle iletişim araçlarımn, halkların ve 
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bireylerin kaygıianna duygusuz kalması da önemlidir, böylece haber sürecine kamunun 

katılımı özendirilmiş olur. 

3. Barışın ve uluslar arası anlayışın güçlendirilmesi, insan haklarının aşamalara 

ulaşması, ırkçılıkla, apartheid" e ve savaş ırkçılığı ile savaşım için dünyanın her yerinde 

iletişim araçları, aynadıkları rolün gereği olarak, insan haklarının gelişmesine, özellikle 

sömürgeciliğe ve yeni sömürgeciliğe, yabancı işgaline ve ırk ayrımcılığı ile baskının her 

türlüsüne karşı savaşım veren baskı altındaki halkların ve kendi ülkelerinde seslerini 

duyurma olanağından yoksun olanlara durumlarını aniatma olanağı tanımakla insan 

haklarına katkıda bulunmaktadır. 

4. Kitle iletişim araçlarının bu Bildirge'nin ilkelerini aşamalara ulaştırabilmesi 

için tüm gazetecilerin ve iletişim araçlarında çalışan her kişinin, gerek kendi ülkelerinde 

gerek başka ülkelerde mesleklerinin gereğini yerine getirirken kendilerine en ıyı 

güvenlik koşullarını sağlayan bir korunmadan yararlanmaları zorunludur. 

Üçüncü Madde 

1. Barışın ve uluslar arası anlayışın güçlendirilmesine ve ırkçılık ve savaş 

kışkırtıcılığına karşı savaşımiarda kitle iletişim araçlarının önemli bir katkısı vardır. 

2. Önyargıların ve bilgisizliğin doğurduğu saldırı savaşlarına, ırkçılığa ve insan 

haklarının diğer ihlallerine karşı savaşımiarda iletişim araçları, halkların amaçları, 

beklentileri, kültürleri ve gereksinimleri konusunda haber yayarak, halklar arasında 

birbirleri hakkında bilgisizliğin ve yanlış anlamaların ortadan kaldırılmasına, bir ülkenin 

halkını diğer halkların gereksinim ve arzuları konusunda duyarlı hale getirmeye, tüm 

ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin, hakları ve onurlarına ırk, cinsiyet, dil, din ve 

ulus farkı · gözetilmeksizin saygı duyulmasını sağlamaya ve yoksulluk, yetersiz 

beslenme ve hastalıklar gibi insanlığa acı veren dertlere dikkati çekmeye katkıda 

bulunurlar. İletişim araçları böylece devletlerin, uluslararası gerginlikterin azaltılmasını 

ve uluslar arası anlaşmazlıkların barışçı ve hakça çözümlere ulaştırılmasını en iyi 

sağlayabilecek politikaların oluşturulmasını sağlar. 

Dördüncü Madde 

Bir barış, adalet, özgürlük, karşılıklı saygı ve karşılıklı anlayış havası içinde, insan 

haklarının bütün insanlar ve uluslar arasında sosyal ilerlemeyi geliştirmek için gençlerin 

eğitilmderinde iletişim araçlarının önemli bir rolü vardır. 
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Beşinci Madde 

Düşünce, anlatım • ve haber özgürlüğüne saygı göstermek ve haberlerde her türlü 

görüşlerin yansıtılmasını sağlamak gerekir. yayınlanan ya da dağıtılan bir haber barışın 

ve uluslar arası anlayışın güçlendirilmesine, insan haklannın aşamalara ulaşmasına, ya 

da ırkçılık ve savaş kışkırtıcılığına karşı çıkılınası konusundaki çabalara ciddi ölçüde 

zarar veriyorsa bu haberde söz konusu olan kişilerin kendi görüşlerinin de yayınlanması 

gerekir. 

Altıncı Madde 

Haberin dolaşımında yeni bir dengenin ve daha iyi bir karşılıklılık ilkesinin 

yerleştirilmesi adaletli ve kalıcı bir barışın kurulmasına ve gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomik ve siyasal bağımsızlıklarına yardımcı olur. Bunun için de gelişmiş ülkelerle 

gelişme yolundaki ülkeler arasındaki haber dolaşımında ve bu ülkelerin kendi 

aralanndaki haber dolaşımında varolan eşitsizlikleri düzeltmek gereklidir. Bu amaca 

ulaşabilmek için bu ülkelerdeki haberleşme araçlannın güçlenmelerine, yayılmaianna 

ve bütün ülkelerdeki kitle haberleşme araçları ile işbirliği yapmalanna olanak 

sağlayacak koşullar ve kaynaklara sahip olmalan gerekir. 

Yedinci Madde 

Birleşmiş Milletierin çeşitli organları tarafindan alınan kararların temelini 

oluşturan, evrensel çapta kabul edilmiş amaç ve ilkeler konusundaki tüm bilgileri daha 

geniş bir alana dağıtınakla kitle iletişim araçlan barışın ve uluslar arası anlayışın 

güçlenmesine, insan haklarının aşamalara ulaşmasına, daha doğru ve hakça bir uluslar 

arası ekonomik düzenin kurulmasına etkin bir biçimde katkıda bulunurlar. 

Sekizinci Madde 

Mesleksel örgütler gazetecilerin ve kitle haberleşme araçlarında çalışan başka 

kişilerin eğitiminde rol alan ya da bunların işlevlerini sorumlu bir biçimde yerine 

getirmelerine yardım eden kişiler ahlak yasalarını hazırlarken ya da uygulanmalarını 

sağlarken bu Bildirge'nin ilkelerine özel bir önem vermelidirler. 

Dokuzuncu Madde 

Bu Bildirge'nin ruhuna uygun olarak haber dolaşımının daha özgür ve haber 

dağılımının daha yaygın ve daha dengeli olmasına yönelik koşulların yaratılması, 

gazetecilerin ve kitle iletişim araçlarında çalışan başka kişilerin mesleklerini uygularken 
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korunmalarını sağlay~cak koşullann yaratılması uluslararası topluluğun görevidir. Bu 

alanda UNESCO değerli katkılar sağlayabilecek bir konumdadır. 

Onuncu Madde · 

1. Haber özgürlüğünü ve bununla ilgili belge ve anlaşmalan güvence altına alan 

anayasal koşullara saygı gösterilmesi için bütün dünyada iletişim araçlarına ve 

kendilerini mesleksel olarak haber dağıtırnma adamış kişilere bu Bildirge'nin amaçlarını 

gerçekleştirmeleri sağlayacak koşullann yaratılması ve yaşatılması gerekir. 

2. Özgür bir dolaşım, daha yaygın ve daha dengeli bir haber dağıtımının 

özendirilmesi önemlidir. 

3. Bu amaçla Devletlerin gelişmekte olan ülkelerdeki kitle iletişim araçlannın 

güçlenmesi ve yayılmasını sağlayacak yeterli koşul ve kaynaktan, bunlar tarafindan 

elde edilmesini kolaylaştırması, ayrıca bunların hem kendi aralannda hem de gelişmiş 

ülkelerdeki kitle iletişim araçlanyla işbirliği yapmalarını desteklemeleri zorunludur. 

4. Aynı biçimde, hak eşitliği, insanlığın ortak mirasını oluşturan değişik kültürlere 

saygı ve karşılıklı yarar temeli üzerinde tüm Devletler arasında iki yönlü ve çok yönlü 

haber alışverişinin özellikle birbirinden farklı ekonomik ve toplumsal sistemleri olan 

devletler arasında özendirilmesi ve geliştirilmesi zorunludur. 

Onbirinci Madde 

Bu Bildirge'nin tam etkili olabilmesi için, üye ülkelerin yasama ve yürütmeye 

ilişkin yasa ve kararnameleri ve diğer yükümlülüklerini gözönünde tutarak, İnsan 

Haklan Evrensel Bildirgesi'nin ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1966 

yılında kabul ettiği Sivil ve Siyasal Haklar Konusunda Uluslar arası Anlaşma'nın ilgili 

ilkeleri uyarınca iletişim araçlarının çalışahilmesi için uygun koşulların güvence altına 

alınması zorunludur. 585 

Gazetecilikte meslek ahlakının uluslar arası ilkeleri çerçevesinde ıse aşağıdaki 

başlıklann önemi vurgulanmıştır. 

585 Şahin, Yeni İletişim Ortamı ... , a.g.e., s. 96-98. 
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İnsanlar ve bireyler doğru ve kapsamlı enformasyon ile gerçekliğin nesnel bir 

görünümünü edinmek hakkına sahip olduklan gibi kendilerini çeşitli kültür ve iletişim 

medyalan ile özgürce ifade etme hakkına sahiptirler. 

İlke II: Gazetecinin Nesnel Gerçekliğe Bağlılığı 

Gazetecinin ne başta görevi halkın doğru ve gerçek haber alma hakkına nesnel 

gerçekliğe dürüstçe bağlı kalarak ve olgulan uygun bağlamında, asıl bağlantıianna 

işaret ederek amaca saptırmalara yol açmadan titiz bir biçimde ileterek ve gazeteciye 

özgü yaratıcı kapasiteden yararlanarak hizmet etmektir; ki, toplumun dünya hakkında 

doğru ve kapsamlı bir görünüm oluşturmasına yardımcı olacak yeterli malzeme 

sağlanabilsin ve olaylann, süreçlerin ve durumlann kaynağı, niteliği ve özü 

olabildiğince nesnel biçimde anlaşılabilsin. 

İlke III: Gazetecinin Toplumsal Sorumluluğu 

Gazetecilikte haber bir emtia olarak değil toplumsal bir malolarak değerlendirilir. 

Diğer bir ifadeyle gazeteci iletilen haberin sorumluluğunu paytaşır ve bu nedenle 

yalmzca medyayı kontrol edenlere değil, çeşitli toplumsal çıkarlar dahil genel olarak 

kamuya karşı sorumludur. Gazetecinin toplumsal sorumluluğu onun her durumda kişisel 

ahlaki bilincine uygun olarak hareket etmesini gerektirir. 

İlke IV: Gazetecinin Mesleki Dürüstlüğü 

Gazetecinin toplumsal rolü nedeniyle en yüksek dürüstlük ölçütlerine göre 

davranması zorunludur; kendi inançlanna aykın işler yapmamak, enformasyon 

kaynaklarım açıklamaktan kaçınmak ve çalıştığı iletişim kurumundaki karar süreçlerine 

katılmak bunlar arasındadır. Mesleki dürüstlük gazetecinin herhangi bir rüşvet almasına 

ya da kamu çıkarlarıyla çatışan herhangi bir özel çıkan kollamasına izin vermez. Aym 

şekilde, fikri haklara saygı göstermek ve özellikle intihalden kaçınmak meslek ahlakımn 

gereğidir. 

İlke V: Toplumsal Erişim ve Katılım 

Mesleğin niteliği nedeniyle gazeteci toplumun enformasyona erişmesine ve 

medyalara, düzeltme ve cevap hakkı dahil, çeşitli yollarla katılımda bulunmasına destek 

olur. 
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İlke VI: Özel Yaşam ve İnsanlık Onuruna Saygı .. 
Bireylerin özel yaşamına ve insanlık onuruna saygı, hakaret, iftira, lekeleme ve 

karalamayı yasaklayan ve başkalannın haklannı ve şöhretlerini korumaya ilişkin uluslar 

arası ve ulusal yasalann maddelerine uygun olarak, gazetecinin mesleki ölçütlerinin 

ayrılmaz bir parçasıdır. 

İlke VII: Toplum Çıkarına Saygı 

Gazetecinin mesleki ölçütleri onun demokratik kurumlan ve toplum ahlakı ile 

ulusal topluluğa layık olduğu saygıyı göstermesini buyurur. 

İlke VIII: Evrensel Değerlere ve Kültürlerin Çeşitliliğine Saygı 

Gerçek bir gazeteci, başta barış, demokrasi, insan haklan, toplumsal ilerleme ve 

ulusal kurtuluş olmak üzere, hümanizmin evrensel değerlerini destekler; her kültürün 

kendine özgü kişiliğine, değerine ve onuruna ve aynı zamanda her halkın kendi siyasal, 

toplumsal, ekonomik ve kültürel sistemini özgürce seçip geliştirmesine saygı gösterir. 

Böylece gazeteci toplumun demokratik iyileşme yönünde toplumsal dönüşümüne etken 

olarak katkıda bulunur; diyaloglar kurarak her yerde banşa, adalete, detanta, 

silahsızlanmaya ve ulusal kalkınmaya uygun düşen bir güven iklimi yaratılmasına 

destek olur. 

İlke IX· Savaşın ve İnsanlığın Karşısındaki Diğer Kötülüklerin Yokedi/emesi 

Gazetecinin evrensel değerlere duyduğu ahlaki bağlılık onun aşağıda sayılanlan 

haklı göstermekten ya da kışkırtmaktan kaçınmasını gerektirir; saldırganlık savaşlan ve 

özellikle nükleer silahlarla silahianma yanşı, diğer her çeşit şiddet, nefret ve aynıncılık 

ve özellikle ırkçılık ve apartheid, despotca rejimlerin baskısı, sömürgecilik, yeni

sömürgecilik ve yanısıra yoksulluk, kötü beslenme ve hastalıklar gibi insanlığın başına 

bela olan diğer büyük kötülükler. Böylece gazeteci halklar arasındaki bilgisizliğin ve 

yanlış anlarnalann ortadan kaldınlmasına yardımcı olabilir, bir ulusun yurttaşlarını 

ötekilerin ihtiyaç ve isteklerine karşı daha duyarlı hale getirilebilir, tüm uluslann hakları 

ve onuruna, tüm halkiara ve tüm bireylere ırk, cinsiyet, dil, uyrukluk, din ve felsefi 

inanç farkına bakılmaksızın saygı gösterilmesini sağlayabilir. 

İlke X· Yeni Dünya Bilgi ve İletişim Düzeninin Desteklenip Geliştirilmesi 

Gazeteci çağdaş dünyada, genel olarak yeni uluslar arası ilişkiler, özel olarak da 

yeni iletişim düzeni çerçevesinde çalışır. Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen'in 

ayrılmaz bir parçası sayılan bu yeni düzen enformasyon ve iletişim alanının hem ulusal 
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hem de uluslararası düzeyde sömürgecilikten anndınlıp, halklar arasında banş içinde 

birarada yaşama ilkesine uygun olarak ve kültürel kimliğe tam saygı duyarak 

demokratikleştirilmesi hedefini taşır. Özellikle devletler ve halklar arasında banşçı ve 

dostane ilişkileri koruyup geliştirerek enformasyon alanındaki uluslararası ilişkilerde 

demokratikleşmeyi desteklemek gazetecinin özel mesleki borcudur. 

Uluslararası düzeyde ahlak ilkelerinde olduğu gibi bizdeki basın ahlak ilkelerinde 

de basın özgürlüğü olmadan doğru haber alma hakkının gerçekleşebilmesi mümkün 

olmamaktadır. Ancak bu özgürlük sınırsız ya da her akla gelinin yazılıp çizilmesi 

demek değildir.586 

2.4.1. Haberin içeriğine Yönelik Ahlaki İlkeler 

Bilgi ve haber demokratik toplumun temelini oluşturmaktadır. Bilgi ve haber 

sadece olaylara dayanan haberler değil, demokrasinin sağlıklı, toplumun özgür ve adil 

olması için gereken düşünce yorum, eleştiri, spekülasyon, tartışma ve görüşmeler olarak 

anlaşılmalıdır. Demokratik toplumda haber ve ifade özgürlüğüne olan ihtiyaç; halkın 

demokratik vatandaş olmak için bilmesi gereken haber ve bilgileri sağlama konusunda 

basma büyük görevler yüklemektedir. Ancak buradan halkın politik olarak aktif olması 

veya basının yalnız siyasi bir rolü olduğunu çıkarmamak gerekmektedir. Rolü haber 

verici, bilgilendirici, eğlendinci ve siyasi olan basının rolü şahsiyetterin yaşamlanyla 

ilgili önemsiz aynntılar değil, adil ve demokratik toplumun sorumsuz iktidarlar gibi 

düşmanlan olmalıdır. Demokratik bir toplumda iktidariann kötüye kullanımını 

araştırmak özel yaşamlann ihlali olmayacak ve halkın mahremiyeti korunacaktır.587 

Demokratik sistemlerde halkın devlet yönetiminde söz hakkını kullanabilmesi için 

iç ve dış olaylarla ilgili detaylı ve güvenilir bilgi edinınesi gerekmektedir. Bu konuda 

önemini koruyan basındaki haberlerle halk öğretilmekten çok bilgilendirilmekte ve elde 

edilen bilgileri kendisi yorumlamak istemektedir. Daha önce de açıklandığı gibi kişilik 

haklannın ihlali açısından bir olayın haber olarak değerlendirilmesi için haber niteliği 

taşıması diğer bir ifadeyle toplumsal ilgi uyandırması kamuoyunu düşünmeye 

sevketmesi, belli bir sorunu aydınlatması, çözüm yollan önererek olayiann 

açıklanmasında kamu yaran bulunması gerekmektedir. 588 Neyin haber olduğu ya da 

586 Şahin, Yeni İletişim Ortamı ... , a.g.e., s. 131. 
587 Belsey, Chadwick, a.g.e., s. 118-119. 
588 Kılıçoğlu, a.g.c., s. 132. 
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haberin ne olduğu sorusuna farklı cevaplar vermek mümkün olmaktadır. Çoğulcu ve 

liberal yaklaşıma göre,_ demokratik toplumlarda her ideoloji ve düşüncenin serbestçe 

dolaştığı düşünüldüğünde, haber içeriklerinin de dengeli olduğu varolan tüm çıkar 

gruplannın düşüncelerinin medya aracılığı ile yansıtıldığını öne sürmek mümkün 

olmaktadır. Böylece medya yasama, yürütme ve yargıyı izleyip denetleyen dördüncü 

kuwet olarak görülmektedir. Haberin içeriğine yönelik olarak haber üretiminde 

ideolojilerin etkisi örgüt içi düzey, örgütler arası ve hegamanik düzey olarak aynlmıştır. 

Genelde gazetecilerin haberin ne olduğu konusunda ortak yargılar taşıdıkları 

düşünülmektedir. Gazetecilik, aynı zamanda gazetecinin binlerce olay arasından haber 

değeri olanlan bulup çıkarması demektir. Kimi gazetecilerin ise medya örgütleri içinde 

örgüt içi eğitimle haberi değerlendirmede kendilerini geliştirmeleri, onları birbirine 

benzetme ve özerkliğin nesnellik ve özerklik normlanna uyan profesyoneller olduğu 

çoğulcu yaklaşımda haber nesnel gerçeklik gazeteci de bu nesnel gerçekliğin ayna gibi 

yansıtıcısı olmaktadır. Ancak gazetecinin öznel fikirlerinin haber üzerindeki olumlu 

etkisini de gözardı etmemek gerekmektedir. Haberin oluşumunda haberin yaratıcılarının 

isteği değil haber üretimini sürekli tutma baskısı önemli olmaktadır. Ancak bunda da 

halka sürekli bir şey verme çabası içindeki medyanın haber üretim sürecini 

rutinleştirerek izleyici-okur kaybetme riski doğmaktadır. 589 

Haber üretim sürecinde gazeteciler ve kaynaklan arasındaki ilişkinin de 

incelenmesi gerekmektedir. Sürekli haber akışı için belli zengin kaynaklara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ancak kimi medya kurarncıları bu kaynaklann bürokrat ve devlet 

adamlanndan olması nedeniyle, sürekli haber akışı yanında, haber içeriğinin bu 

kaynaklann fikirleri doğrultusunda oluşması tehlikesini gündeme getirmektedir. 

Böylece, yoksul-kaynak durumundaki örgütsüz kitlenin düşünceleri basında yer 

alamayacaktır. Üçüncü olarak da hegamanik düzeyde, gazetecinin haberi oluşturma 

konusundaki yeteneği vardır ve bu haber üretme sürecini etkilemektedir. Bunun dışında 

bu süreci etkileyen politik faktör de bulunmaktadır. Örneğin azınlıkların medya 

tarafindan, hem gazetecilerin önyargılan, hem de siyasal tercihler nedeniyle taraflı 

olarak ele alınması mümkün olmaktadır. 590 

589 Tılıç, a.g.e., s. 53-54. 
590 Aynı, s. 55-56. 
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Bunlann yanısıra gazeteciler, haberde dürüstlük, denge ve objektiflik konusunda 

bazı kurallar da geliştinnişlerdir. Bunlardan birisi nitelik kuralıdır. Bu kural gazetecinin 

haberde kaynak göstermesini gerektirmektedir. Sürekli kaynak göstermek haberin 

akışını bozup, yavaşlatabilmekte ancak okura gerçeğin nereden geldiğini belirtmektir. 

Örneğin ABD'de 1981 'de Washington'un bir kenar mahallesinde yaşayan yedi sekiz 

yaşlarındaki uyuşturucu müptelası kurbanın dramı. Washington Post' da yayınlanmış ve 

muhabir, Pulitzer ödülüne layık görülmüştü. Ancak Jimmy adlı çocuğun kimliğini 

araştırınayı akıl edenler böyle bir çocuğa ulaşamamışlar ve ödül geri alınarak, 

gazetecinin meslek hayatı son bulmuştur. Bunun gibi haberler, tarafsızlık, dürüstlük, 

denge gibi kavramları araştırmaktan çok haberin· ·doğruluğunu sağlam temellere 

dayandırmaktan bile uzak olmaktadır. 591 

Bu nedenle öncelikle muhabirin ve sonra da haber yönetmenlerinin estetik, 

mesleki, mantıklı ve ahlaki değerlerin ortak noktasında buluşan etik anlayış 

çerçevesinde habere nasıl yaklaşılacağı ile ilgili tutumu belirlemeleri gerekmektedir. 

Özellikle de görsel basın için haber yönetmenlerini kanal politikasının ilkelerini 

belirlemeden önce (gerçeği yayınlamak, kişilik hakianna saygı, para için reklam zamanı 

satmak gibi) önceden belirlenmiş değerlerle çatışahitecek kendi etik değerlerini 

belirleme sürecini yaşamalan gerekmektedir. 592 

2.4.2. Haberin Yöneldiği Kişilere veya Kurumlara Yönelik İlkeler 

Haber üretiminin ideolojilerle olan ilişkisinden bahsedilirken geçen örgüt ıçı 

düzey ilişkisinde; Doğan Tılıç, Calturg ve Ruge'un görüşlerini, bir şeyin hangi 

koşullarda haber olabileceğine ilişkin ölçüler oluşturarak, bir olayın haber değerinin 

onun elit şahsiyetlerle olan ilişkisinin derecesine, olumsuzluğuna, yeniliğine ve 

şaşırtıcılığına bağlı olduğu şeklinde belirtmektedir. Bu ilişki içerisinde gazeteci; 

öznelliğini ve medya örgütünden doğan sınırlılıklan gözardı ederek demokratik 

toplumlarda her tür düşünce sahibinin görüşünün yansıtıldığını, gazetecilerin özerk, 

nesnel ve doğruyu söyleyen kişiler olarak varsayılmaktadır. Oysa kimi akademisyenler 

ise, gazetecilerin haber içeriklerine müdahalesinin mevcut dengeyi güçlendiren nitelikte 

591 Nurdoğan Rigel, Kağıt Kaplanlar Gazetecilik Düşüncesi ve Meslek ilkeleri, (İstanbul: Der 
Yayınlan:125, 1993), s. 114-115. 

592 Uğur Demiray, "İletişim Özgürlüğü ve Medya Etiği", Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı, (İstanbul: 
Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayını, Eylül-Ekim 1996, S:ll, Y:2), s. 269; Matelski, a.g.e., 1991, 
s. 49. 
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olduğunu vurgulamaktadır. Kimi eleştirel ekonomi politikçiterine göre ıse haberin 

oluşumunda sahiplik özelliğinin önemli etkileri bulunmaktadır. 593 

Haberin yöneldiği kişiler veya kurumlarla ilgili olarak gazetecilerin oluşturduğu 

kurallardan bir diğeri ise haberde dengedir. Bir görüş üzerine oluşturulan haberde karşıt 

görüşlerin olduğu unutulmamalı ve iddia üzerine zor durumda kalacak tarafın 

savunmasına yer verilmesi gerekmektedir. Objektif haber için standart olan, karşıt 

görüşlere de haberde yer verebilmektir. Taraf tutmak: görevi her zaman doğruyu, sosyal 

sorumluluk kuralı içinde vermek olan gazeteciyi, belli bir grup veya görüşün sözcüsü 

haline getirerek, ona olan güveni ve talebi azaltmaktadır. Bundan çıkan sonuç ise 

haberde iki bakış açısı olması gerektiğidir. Oysa kimi zaman haberde birçok bakış açısı 

bulunabilmektedir. Denge bir tarafın lehine doğru ağır basmayacak şekilde üçüncü ve 

dördüncü görüşlerle de desteklenebilmelidir. Örneğin gazeteler iktidarla muhalefetin 

görüşlerine ağırlık vererek, bu iki uç arasında başka kimse yokmuş gibi 

davranabilmektedir. Gazetelerde haberin içeriği kadar ona ayrılan alan da belli bir mesaj 

taşımaktadır. Gazetenin vitrini olduğu düşünülen birinci sayfada, okunması, fark 

edilmesi istenen haber ve fotoğrafiara sürmanşet ve manşet olarak rastlamak 

mümkündür. Haberi bu alanlarda kullandış şekline göre incelersek, çeşitli iddia ve 

karşıt görüşlerde, iddia sahibine, savunma yapacak kişiye aynı yerde ve eşit yer hakkı 

tanınması gerekmektedir. 594 

Her gazete ve gazetecinin en genel kabul gören hedefi, doğru ve dürüst haber 

vermektir. Gazeteci hergün her haberle, her yazı ve fotoğrafla okurunun güvenini 

tazelemek zorundadır. Gazeteciler, işlevinin gereği, büyük güç merkezleriyle, siyasal 

ekonomik güçlerle hem iç içe hem de karşı karşıya bulunmaktadırlar. Büyük olaylarda 

gazeteciler üzerinde bu güçler daha sıkı baskı uygulamaktadır. Gazeteciye hava su kadar 

gerekli olan şey özgürlük, özgür yaşamak isteyen halka gereken de yine özgürlük 

olmaktadır. Güç merkezleriyle yakından ilişkide olan gazete ve gazeteciler kolay para 

kazanmak ıçın, zor rekabet koşullarını bahane ederek asparagası gündeme 

getirmektedir.595 Haber kaynağı ile haberi yapan arasındaki maddi ilişki iki yönlü olarak 

593 Tılıç, a.g.e., s. 55. 
594 Rigel, Kağıt Kaplanlar ••• , a.g.e., s. 116-117. 
595 Okay Gönensin, Gazetecinin Anayasası, Demokrasi Özgürlük ve Basın (Ödül Alan Yazılar), 

(Birinci basım, İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları 48, Mayıs 1997), s. 34. 
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karşımıza çıkmaktadır. İlki haber kaynağının istediği haberin ortaya çıkması, diğeri ise 

habereinin istediği haberin ortaya çıkmasıdır. 

Haluk Şahin' e göre basının demokrasi ilişkisi içinde işlevini yerine getirebilmesi 

için özgür olduğu kadar bağımsız olması da gerekmektedir. Bunun için basın 

çalışanlarıyla haber kaynakları arasında mesafe olmalıdır. Gazeteci kaynaktan aldığı 

bilgiyi doğrudan yayımlayamaz, onu mesleki deneyimi içinde değerlendirerek 

doğrulatır. Kaynağıyla arasındaki ilişkiyi kaybeden muhabir, manipüle edilmek, birinin 

maşası olmak tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Kaynağıyla sıkı fikı olan muhabir, haberi 

yazarken okurunu bilgilendirmek yerine kaynağını kollamaya başlar. Hatta gazeteler 

tüm olaya kaynağın gözüyle bakar. 596 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli de, gazetecinin kaynağıyla 

sorumlulukla bağdaşmayacak şekilde çıkar içerisinde olmasının telaffuz edilmesi, 

düşünülmesi bevahim bir sorumsuzluk olarak belirtmektedir. 597 

Bunun gibi, gazetecinin duygusal haberlerde objektiflik ilkesinden aynimaması 

gerekmektedir. Olay yerinde yaşayan gazeteci, olayı yaratanlada mümkün oldukça 

arada mesafe bırakmak durumundadır. Bu nedenle bir gazeteci hem olayı yaşamak, hem 

olayın kenarında kalmak ve objektif olmaya çalışınakla sorumludur. Örneğin, 

Almanya' da Türk bir gazeteci olarak, uyurken yakılan Türklerin acılarını yakınlarıyla 

birlikte yaşarken, habere Türk olarak değil, gazeteci olarak yaklaşmak gerekmektedir. 

Gazeteci için ister siyasi, ister dini, ister duygusal her ne tür haber olursa olsun meslek 

ilkeleri ona yol göstermektedir. 598 

Diğer bazı meslek gruplan gibi belirli çalışma saatleri ve iş mekanı kavramı 

olmayan gazetecilerin meslek ilkelerine bakıldığında, genel kuralların gazetecilik 

anlayışı etrafinda birleştiği görülmektedir. 1918 yılında Fransa' da Gazeteciler Ulusal 

Sendikası, gazetecilik mesleğinin ve gazetecinin itibarını yükselten bir anayasa 

hazırlamıştır. Bu anayasanın bugün güneellenmiş kısa hali şöyledir. 599 

Okuyuculara doğru ve dürüst haber vererek güvenini kazanmak. Her gazete ve 

gazetecinin en~genel kabul görmüş hedefi budur. Gazete ve gazeteci, okuyucusunun 

596 Haluk Şahin, "Basında Sorumluluğun Çeşitli Boyutları", Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı, 
(İstanbul: Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayım, Eylül-Ekim 1996, S: ll, Y:2), s.230. 

597 Nail Güreli, "Basında Sorumluluğun Çeşitli Boyutları", Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı, 
(İstanbul: Yeni TürkiyeMedyaHizmetleri Yayım, Eylül-Ekim 1996, S:ll, Y:2), s.253. 

598 Rigel, Kağıt Kaplanlar Gazetecilik •.• , a.g.e., s. 118-120. 
599 Gönensin, a.g.e., s. 34-35. 

Anadolu Unıvc~.:, _ 
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güvenini her haberle, her yazıyla, her fotoğrafla ve her gün tazelemek, yenilernek 

zorundadır. Tek tek haberle sınanan bu güven, büyük olaylarda büyük sınavlardan 

geçer. Gazete ve gazeteci, işlevinin gereği büyük güç merkezleriyle, siyasal ve 

ekonomik güçlerle hem iç içedir hem de karşı karşıya. V e büyük olaylarda bu güç 

merkezleri, gazete ve gazeteciyi daha sıkı bir etkilenme altında tutmak isterler. Gazete 

ve gazeteciye hava kadar gerekli olan şey özgürlüktür. Özgür yaşamak isteyen tüm 

insanlara gereken de haberdir, bilgidir. Bu ağır baskıların ortasındaki gazete ve gazeteci 

de günün dalgaianna kapılıp sürüklenmedikçe herkesin ihtiyacı olan haber-bilgi akışını 

doğru ve dürüst olarak sürdürür. Gazete ve gazeteci kavramlannın yakın dönemde 

çeşitli nedenlerle belli bir yıpranmaya uğradığı doğrudur. Güç merkezleriyle fazla iç içe 

geçen gazete ve gazeteciler, kolay para kazanmak için ya da gelişen ağır rekabet 

koşullarını bahane ederek "asparagas"ı hem gazetecilerin hem de okurlann başına bela 

edenler bir yanda, bu tirsattan yararlanarak gazete ve gazetecileri egemenlik altına 

almaya çalışan güç merkezlerinin bitmez çabaları diğer yanda basının itibar kaybını 

sağlayabilınişlerdir. 

1918 yılında Fransa' da Gazeteciler Ulusal Sendikası, gazetecilik mesleğinin ve 

gazetecinin itibarını yücelten bir anayasa hazırlamıştır. 

Gazeteci, 

• Bu adı hak ediyorsa imzasız da olsa yazdığı bütün yazılann sorumluluğunu taşır; 

• iftira, kanıtsız suçlama, belgelerde tahrifat, olayların değiştirilmesi ve yalan haberi en 

ağır meslek suçu sayar; en temel meslek onuru olarak yazdıklarının yayımlanmasını 

görür; 

• Yalnızca meslek onuruyla bağdaşan işleri yapmayı kabul eder, hayali unvan ve 

nitelik kullanmaz, haber almak ya da herhangi bir kişinin iyi niyetinden yararlanmak 

için dürüst olmayan yollara başvurmaz; 

• Gazetecilik niteliğinin, etkinlik ve ilişkilerinin sömürülebileceği kamusal ya da özel 

kuruluşlardan para almaz; 

• Ticari, mali ya da reklam niteliğindeki makalelerin altına imza atmaz; 

• Fikir hırsızlığı yapmaz, alıntı yaptığı metnin kaynağını belirtir; 

• Meslek sım saklar; 

• Çıkar amacıyla basın özgürlüğünden yararlanmaz; 

• Haberlerini dürüstçe yayımlama özgürlüğünü talep eder; 
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• Adil olma kaygısı ve özenini temel kurallardan biri olarak benimser; 

• Kendi rolünü polisin rolüyle kanştırmaz. 

Bu düzenlemelerde olduğu gibi gazete, gazetecilik niteliğinin, ilişki ve 

etkinliğinin sömürülebileceği kamusal veya özel kuruluşlardan para almaz ilkesi, hak 

etmediği halde zarar gören insanlan korumaya yönelik hükümlerden farklı olarak, 

haksız kazancı önlemeye yönelik olarak getirilmektedir. Halka malolmuş kişilerin eski 

eşierin yanlannda çalışaniann eski patronlan hakkında yaptıklan açıklamalar için 

ödemeler yapılabilmektedir. Bu tür haberlerde ücreti arttırmak için kanunun abartılması 

gibi bir tehlike de doğmaktadır. Bu konu etik ilkeler yanında gerçekte halkın kendi 

ahlaki standartları arasında da önemli yer tutmaktadır. Bu tür haberlerin kin duygusuyla 

basma verilmesi ve hasılınası yanlış olmakla birlikte, gazeteler bir yere kadar halkın 

istediğini vermek durumundadır. Zaten etik ilkelerin hazırlanmasında da etkilenmesi 

beklenenler bu tür şeyleri basınayı reddetmeyecek gazeteciler olmaktadır. 600 

2.4.3. Basının Toplumsal Sorumluluğuna Yönelik İlkeler 

Haberin yöneldiği kişilere veya kurumlara yönelik açıklamalarla ilişkili olarak 

basımn toplumsal sorumluluklan konusu gündeme gelmektedir. 

20. yüzyıl başlannda, ekonomik ve toplumsal yaşamda önemli değişimierin 

meydana gelmesi gazetelerin pek çok açıdan toplumsal yaşamda önemli hale gelmesine 

neden olmuştur. Bundan dolayı da gazete ve gazeteciler görevlerini yerine getirirken, 

. uyulmasının doğru olacağı düşünülen ve onlara mesleki faaliyetleri sırasında yol 

gösterici olacak basın mesleği ahlak kurallan gündeme gelmiştir. Bu sonucun ortaya 

çıkışında, basımn gerek birey gerekse toplum yaşamı üzerindeki etkisinin önemli ölçüde 

artması önemli bir faktör oluşturmuştur. 

Doğal hayatın bir gerçeği olarak ınsan, hem bireysel hem de toplumsal bir 

varlıktır. Her bir birey bağımsız birer varlık olsa dahi, yaptığı eylemlerle kendi 

dışındaki diğer insanlan da etkilemektedir. Bu da bize diğer insanlara karşı da sorumlu 

olduğumuz gerçeğini hatırlatmaktadır. Toplumsal yaşamla birlikte anlam kazanan 

kişisel sorumluluğun ve bu gücün diğer insanlan eticilerne gücü ne kadar büyükse, 

kişilere düşen ahlaki sorumluluk da o derece büyük olmaktadır. Ahlaki ve toplumsal 

açıdan bakıldığıtı.ıa, gazetecilerin de topluma karşı sorumluluk hissiyle ellerindeki gücü 

600 Belsey, Chadwick, a.g.e., s. 100-101. 
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kullanmalan gerekmektedir. Çünkü basının kabul ve değer görmesi, toplumsal yaşama 

bulunduğu olumlu katkı ölçüsünde olmaktadır. Basında diğer meslekler gibi toplum için 

yararlı olduklan ölçü ve alanda meşrulaşmaktadır. Topluma verilecek bir zarar 

karşısında, toplumun kendini savunma hakkı doğmaktadır. 601 

1960'da Basın Şeref Divanı'nın belirlediği on maddelik ahlak yasasında da 

olduğu gibi, gazetecilik mesleğini ahlaka aykırı özel amaçlarına alet etmek, kamuoyuna 

zarar verecek şekilde kullanmak, şeref ve haysiyete karşı haksız yayın yapmak, kamu 

yaran olmadığı halde kişilerin özel hayatlarını küçük düşürecek şekilde teşhir etme, 

iftirada bulunmak, dini istismar etmek, gerçeklerden bilerek ayrılmak, kişisel 

görüşlerine haber metinlerinde yer vermek, kamu yararı gereklilik göstermedİğİ 

durumlarda gizli kaydıyla verilen bilgileri yayınlamak, haber başlıklannda haberin 

içerdiği konulan tahrif etmek etik açıdan doğru bulunmayan unsurlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 602 

Basının toplumsal açıdan içerdiği anlam düşünüldüğünde basının, kimi yasalar 

veya basın özgürlüğünü korumak amacıyla düzenlenmiş olan ahlak kuralları ile 

sınırlandınlması söz ve basın özgürlüğü açısından Batıdaki ilk yasal nitelikli belgeler 

olan 1776 Virginia Haklar Bildirisi, 1789 İnsan ve Yurttaş Haklan Bildirgesi ve 1791 

Amerikan Anayasası ilk değişiklik maddesindeki anlayışiara ters düşmektedir. 603 

Toplum içerisindeki mesleklerden olan doktorluğun, halkın sağlığını korumaya 

yönelik olduğu, avukatların sorumluluğunun adalet sistemini korumak olduğu ve 

politikacılann sorumluluklannın ise ülkeyi halk adına yönetmek olduğu bilinmektedir. 

Ancak gazetecilik mesleğinde toplumun gazetecilerden hangi fonksiyonlan yerine 

getirmelerini istedikleri, onlara hangi sorumlulukları yükledikleri, ciddi bir gazeteciden 

hissetmesi beklenen sorumlulukların neler olduğu konusu üzerinde bugün hala 

durulmaktadır. 

Gazetecilerin idealist bir yaklaşımla bir haber organizasyonu içinde olma istekleri 

beraberinde sorumluluk hissini de getirmek durumundadır. Gazeteci kendine bu mesleği 

seçtikten itibaren, "Ben ne ile ilgiliyim? Eğer mesleğimi iyi yerine getirirsem, daha iyi 

601 Murat Özgen, Gazetecinin Etik Kimliği, a.g.e., s. 50-51. 
602 Aslı Yapar, "Basında Etik", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (Sayı no:4, İstanbul 

1997), s. 3 ı. 
603 Murat Özgen, Gazetecinin Etik Kimliği, a.g.e., s. 52. 
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bir toplum oluşumuna katkım olabilir mi? Okur-toplum benden ne bekliyor?" gibi 

sorumalan sormakta yükümlüdür. 

Basın Şeref Divam'mn ahlak yasasına göre gazetecilerin sorumluluklan; 

doğruluğundan emin olmadan haberleri yayınlamamak, haber kaynağım gizli tutmak, 

ambargolara uymak, ilan niteliğindeki yayıniann ilan olduğunu tereddütsüz belirtmek, 

verilen yanlış bilgiden dolayı haklı düzeltmeleri ve cevapları en kısa zamanda, etkili 

şekilde yayınlamak şeklinde belirtilmektedir. 

Yetkisiz sorumluluk, sorumluluk verilmemiş bir yetki olamayacağına göre, 

basında bu sorumluluk duygusunun kaldırılması, gücünün de yokolmasına neden 

olacaktır. Bu nedenle bir gazeteciye işe başladığı anda sorumluluk yükleyen iki 

sözleşme bulunmaktadır. Bunlardan birisi, bağlı olduğu haber kuruluşu ile yaptığı 

hukuki sözleşmesi, diğeri ise okuyucusu ile arasındaki mesleki ve manevi sözleşme 

olmaktadır. 604 

Haberin başına oturan gazeteci, bağlı olduğu haber kuruluşuyla olan sözleşmesini 

düşündüğünde o haberi baş sayfada yayınlatarak; mesleki yükselmeler veya maaş artışı 

elde etmek, ünlü olmak amacıyla çeşitli yazım hilelerine başvurabilmektedir. Bu 

temeller üzerine oturan mesleğin, sosyal sorumluluğunu ve okuyucuyla yapılan ikinci 

tür sözleşmenin varlığım önemsememek anlamına gelmektedir. Oysa gazetecilikte 

sosyal sorumluluk sözkonusu olduğunda önemli olan okurla gazeteci arası toplumsal 

sözleşme olmaktadır. Bu sözleşme ile basımn sorumluluklanın yerine getirebilmesi için 

gerekli birtakım fonksiyonlar sözkonusudur. Bunlardan ilki eğitim alanındadır ve bu 

fonksiyon gereği, bilgiler kamuoyuna açıklanarak, eğitim konusundaki düşünce ve 

görüşlerin kamuoyunda tartışılması özendirilmeye çalışılmaktadır. Bu tartışma ortamı 

gerçeklerin ortaya çıkmasına ve sosyal düzene katkıda bulunurken, görüş belirten kişi 

kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmaktadır. İkinci fonksiyon ise basımn sosyal 

sorumluluğu açısından toplumda gündem belirleme göreviyle ortaya çıkmaktadır. Diğer 

bir fonksiyonu ise basımn toplumun aynası olmasıdır. Toplumu oluşturan bireyler, 

kahramanlar, kötü adımlar ve paylaşılan bu aynaya yansıtılmaktadır. Basımn toplumsal 

sorumluluğunu yerine getirmesinde önemli ve son fonksiyonlanndan diğeri de siyasi 

fonksiyonu olmaktadır. Hükümet içindeki kimi odakların ne yaptıklan konusunda halkı 

604 Rigel, Kağıt Kaplanlar ... , a.g.e., s. 82-83. 
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bilgilendirmek; siyasi güç odaklannı sürekli gözlerin altında tutup, kontrol görevını 

yerine getirmek basının sorumluluklannın aynlamaz parçası olmaktadır. 605 

Daha önce de belirtildiği gibi kitle iletişim araçlan olarak adlandınlan, yazılı, 

görsel ve sesli medya; dikkat çekme, zayıf davranışlan etkileme, etkinin kalıcılığı, 

esnek oluşu ve aktüaliteyi takip kolaylığı olmak üzere birtakım özellikler taşımaktadır. 

Bu özellikler nedeniyle medya her yönüyle konuşulan ve aranan bir konum 

bulunmaktadır. Kar elde etmek için çaba harcayan özel sektör özellikle basının gücünün 

farkına varıldığı yatınmlara ağırlık vermiştir. Böylece basın kamuoyunu oluşturan etkili 

araçlardan birisi olarak toplumdaki yerini belirlemiştir. Dolayısıyla basının bu gücü 

karşısında siyasi parti ve kuruluşlar onu fazlasıyla önemsemekte ve siyasi müdahalede 

en önemli silahlardan birisi durumuna gelmektedir.606 Ancak haber içeriği ve haber 

üretimi konusunda da bahsedildiği gibi hegemonik düzeyde kuramedara göre 

gazeteciliğin sıradışı davranışlan gözönüne sererek bir tür uyan sistemi kurduğu ve 

toplumda sapkın davranışlan yansıtarak doğru davranışiann kabulünü kolaylaştırdığı 

belirtilmektedir. Özellikle de televizyon haberlerinde gerçek yaşamlar basitleştirilerek, 

çelişkiler abartılmakta böylece iktidar güçlerine, gösterilen toplumsal çalışmalan 

düzenlemesi için çağnda bulunulmaktadır. Sürece ve olayın genel çerçevesine hiç 

değinilmeden, bütün toplumsal koşullanndan kopanlmış halde olaylara 

odaklanmaktadır. Bu nedenle toplumsal gerçekliğin dramatik olaylara 

dönüştürülmesine, toplumsal ve siyasal kurumlann kişiselleştirilmesine özellikle 

televizyon haberlerinde rastlanmaktadır. 607 

605 Aynı, s. 84-85. 
606 Veysel Gani, "Medya ve Eğitim", Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı, (İstanbul: Yeni Türkiye 

Medya Hizmetleri Yayını, Eylül-Ekim 1996, S: ll, Y:2), s. 1364, 
607 Tılıç, a.g.c., s. 56. 
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Siyaset bilimci Harold Lasswell' e göre; kitle iletişim araçlarının; ülkede ve 

uluslararası düzeyde oluşan olayları izlemek, bu olayları yorumlamak ve bireylerin 

toplumsal kurallara uyum sağlamasına yardım etmek gibi üç farklı ve temel fonksiyonu 

vardır.608 Ancak kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarına bir dördüncüsünün eklenmesi 

gerekirse bunun; kitlelere yansıtılan haberlerin politik kaygılarla, kamuoyu oluşturmak 

amacıyla ve bilinçli olarak, medyanın kullanımına sunulduğu söylenmektedir. 

O halde kamuoyunu bilgilendirirken halkın neyi bilmesi ve bilmemesi gerektiğine 

karar verebilen kamu iletişim araçlarının, sunulan haberlerdeki eleştiri-yorum hakkı, kişilik 

haklarını kullanma boyutuyla ele alınırsa etkileri nasıl olacaktır? Kitle iletişim araçları 

eleştiri-yorum hakkını belirli sınırlılıkta kullanabilmekte midir? Bu sınırlılıklar nelerdir? 

Olayın boyutu daha da özele indirgendiğinde, eleştiri-yorum hakkının kullanımından 

doğan, kişilik haklarının alt unsurları tek tek ele alınırsa, toplumsal ve siyasal açıdan 

önemli kişilerin özel yaşamlarırıa yapılacak müdahalelerin ve yazılı basını sınırlandırıcı 

etkenler olarak etik yaklaşımlar ve hukuksal yapının ilişkisi hangi düzeydedir? 

Ancak kitle iletişim araçları ve özellikle de basın bahsedilen bu fonksiyonlarını 

yerine getirirken birtakım olanak ve ayrıcalıklara sahip olmanın yanısıra, kendisine yasal 

hükümler getirerek de özgürlüklerini sınırlandırmaktadır. Basın kendine tanınan imkanların 

sürekliliğini koruyabilmek ve yasalardaki cezai yaptırımlardan korunabilmek için kendi 

kendilerini denetlerneye olanak verecek düzeyde kısıtlamalara gitmiştir. Kamuoyunun 

608 Doris A. Graber, Media Power in Politics, (İkinci basım, Washington D: C.: CQ press., 1990), s. 4. 
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sesini oluşturma ve ba~kalarına duyurma görevini yerine getirirken; siyasi iktidarla hergün 

karşı karşıya bulunan, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuwet olarak kabul 

edilen basının, özellikle kitle iletişim ortamlarındaki diğer araçlar içerisinde bu rolü gözardı 

edilememektedir. 609 

Genel olarak medya diye adlandırılan bu araçlar, politik açıdan ciddi ve kritik 

bilgileri büyük bir hızla, geniş okuyucu kitlesine ulaştırma gücüne sahiptirler. Bu kitle 

arasında sıradan vatandaşlar olduğu gib~ politikacılar sanatçılar ve toplumun karar 

mekanizmalarını ellerinde tutanların da olduğu bir gerçektir. Bu konumda basın, eldeki 

bilgiyi geniş kitlelere ulaştıran aracı kurum olarak ön plana çıkmaktadır. Her kitle iletişim 

aracında olduğu gibi yazılı basında da basın çalışanları, gazete okuyucusu adına bilginin ne 

kadarının, nasıl ve hangi bakış açısıyla sunulması konusunda karar verirken aynı zamanda, 

okuyucuya ulaştıracağı bilgiyi yorumlayarak değer yargılarını da aktarmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi kitleleri yönlendiren bu araçlar içerisinde basını ele 

alırsak, demokratik sistemlerdeki yasama, yürütme ve yargının yanında "dördüncü güç" 

olarak etkili bir unsur oluşturmaktadır. Basın kamuoyunun açıklanmasında ve 

oluşturulmasında temel bir rol üstlenmektedir. Basın bir yandan toplumun özgür iradesini 

açıklarken, öte yandan da tôplumsal hayatın işleyişinin hemen her alanında kitlelere yön 

vermeye çalışarak bir anlamda kendisi de kamuoyu oluşturmaktadır. Ancak bunu yaparken 

kendini denetlerneyi de ihmaf etmemektedir. Böylece devlet otoritesinin basma müdahalede 

bulunmasını önlerken, hem de kamuoyu karşısında saygın bir basın yaratma düşüncesini 
' 

uygularnaya çalışmaktadır. 610 

Basının bu farklı iki fonksiyonu gözönüne alınacak olursa, olayları işleyiş biçimiyle 

kamuoyu oluşturma ve bunu yansıtmada, oldukça önemli bir görev üstlenmektedir. İşte 

basının bu işlevlerinden yola çıkarak özellikle yazılı basının, olayları kitlelere aktarırken 

kullandığı üslubun, yorumll:iı, izlediği yayın politikalarının ve tercihierin kamuoyunun 

değerlendirmesinde ne kadar etkili olduğunu araştırmak gerekmektedir. Dolayısıyla haber 

kamuya aktarılırken, habere konu olanların özel yaşamlarıyla ilgili alana ne kadar 

girilebileceğinin, hangi sınırlar aşıldığında kişilik haklarına müdahale olarak 

609 Mahmut İhsan Özgen, Basın Ahlak Kuralları ••• , a.g.e., s. ll. 
610 Aym, s. 11-12 
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değerlendirileceğinin de bjr problem olarak ele alınması gerekmektedir. Kişi ve kurumlar 

açısından kişilik haklarına tecavüzün oluşmaması için ise yazılı basında çıkan haberlerin 

haber niteliği taşıyor olması gerekmektedir. Ayrıca bu durum iletişim sistemi içinde 

değerlendirildiğinde, medya kurumlarından biri olarak yazılı basını oluşturan öğeler; haber, 

haberi yazanlar, habere konu olanlar ve okuyucular-izleyiciler biçiminde 

sınıflandırıla bilmektedir. 

Kamu olarak adlandırılan izleyici ya da okur toplumsal çevresiyle dolaysız bir ilişki 

içindedir. Ancak bu çevreyle ilgili iletileri, genellikle etkili medya kişilikleri (gazeteciler, 

yazarlar, sunucular) aracılığı ile dolaylı olarak elde etmektedirler. Bu ilişki Şekil 15' deki 

öğeler yardımı ile şöyle ifade edilebilir. 
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Şekil 15. Medya Aracılığıyla İletişim 

Kaynak: Graeme Burton, Görünenden Fazlası: Medya Analizlerine Giriş, Çeviren: 

Nefın Dinç, (İstanbul: Alan Yayıncılık Yayın no: 161, 1995), s. 35. 
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Dolayısıyla, yazılı basının kamuoyu oluştururken ya da haberi verirken kişilerle, 

olaylarla ilgili eleştiri ve yorumları yansıtırken kullandığı yazım şekli, üslup ve kullanılan 

kelimelerle ifadelerin önemi ortaya çıkmaktadır. Kurumsal ve kişisel açıdan yazılı 

basındaki yayınlarda, kişilik haklarının ihlal edildiği yönündeki eleştiri ve sorunların 

yaşanmaması için ise gazetelerde çıkan yayınlarda; haberi haber yapan unsurlara ve 

sınırlarnalara özen gösterilmesi söz konusu olmaktadır. Basın; ön sayfada bulunan 

manşetten, köşe yazısına kadar her satırda habere konu olan kişi veya kişilerle ilgili 

eleştiriyi-yorumu yansıtma çabası içindeyken, bu tür haberlerin incelenmesi, gazetelerde 

yer alan toplumsal, siyasal haber ve özellikle topluma malolmuş ünlü ve siyasi kişiliklerin 

gazetedeki haberlerde nasıl yer aldıklarının, hangi düzeyde özel yaşamiarına girildiğinin ve 

şeref ve haysiyetlerine bir saldırı varsa bunun ne tür ifadelerle gerçekleştirildiğinin 

belirlenmesine de yardımcı olacaktır. 

Kitle iletişim araçlarını anlamak, kamuoyuyla nasıl iletişim kurduğunu 

açıklayabilmek, nasıl işlediği ve kimlerin yönettiği hakkında bilgi sahibi olmak için bu 

araçların esas gücünü nereden aldığını bilmek gerekmektedir. Medyanın asıl gücü, dünya 

görüşümüzü şekillendirebilmesi, düşüncelerimizin temel kaynağı olabilmes~ gerçeğinden 

kaynaklanmaktadır. Düşünce ve davranış biçimimize etki edebilen bu güç, tüm iletişim 

eylemleri gibi bir süreçtir. Bu süreçte bir kaynak, bir ileti ve bir de iletiyi alan vardır. Kitle 

iletişim araçları izleyicisiyle ya da okuroyla iletişimde bulunulduğunda bu süreç de işler 

duruma gelmektedir. 611 Dolayısıyla basında yer alan haberlerle ilişkili olarak kişilik hakları 

incelenirken, sistemi oluşturan; haber-yazı (eleştiri-yorum), haberi yazanlar 

(gazetec~muhabir ve köşe yazarları), habere konu olan kişilikler, kamuoyu ve karşılıklı 

tepkileri yansıtan bir haberi ve bu haberle ilgili belgeleri dikkate almak bir seçenek olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu noktada eleştiri-yorum hakkının kullanımından doğan kişilik hakları 

ve Şevki Yılmaz örneğinde," toplumsal ve/veya siyasal açıdan önemli kişilerin özel 

yaşamlarına, şeref ve haysiyetlerine yapılacak müdahalelerin, yazılı basını sınırlandırıcı 

nitelikteki etik ve hukuksal yapının boyutlarının irdelenmesi bir problem konusu olarak 

görülmektedir. Bu nedenle araştırmaya; okurlar, habere konu olan kişilikler, kişilik hakları, 

611 Burton, a.g.e., s. 33. 
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şeref, haysiyet,özel yaşam ve eleştiri-yorum hakkını kullanan basının kamuoyunu 

bilgilendirme görevi açısından bakıldığında problemi; toplumsal sosyal ve siyasal alanda 

gerçek ya da tüzel kimlik ve kişilikleriyle gündeme gelen, habere konu olan kişilerle ilgili 

olarak, yazılı basın yoluyla, kişilik haklarının, özel yaşamın, şeref ve haysiyetin ihlal edilip 

edilmediği, haberlerin gazetelerde nasıl yansıtıldığı, yapılan eleştiri ve yorumlada 

kamuoyunun nasıl bilgilendirilmeye çalışıldığını saptayabilmek biçiminde ifade edilebilir. 

Ayrıca eleştiri-yorum hakkının kullanılmasıyla gazete yayınlarında kişilik haklarının ihlal 

edilip edilmediği ve eğer ihlal varsa bunun hangi ifadelerle gerçekleştirilip, yargı tarafından 

nasıl çözümlenip, cezalandırıldığını gösteren resmi belgeler, mahkeme karaları da 

çalışmanın probleminin bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Buna göre çalışmada eleştiri

yorum hakkının kullanımı çerçevesinde kişilik hakları ve Şevki Yılmaz örneğinde, 

birbirleriyle karşı karşıya gelen, Türkiye' de yazılı basını sınır landırıcı nitelikteki etik ve 

hukuksal yaptırımlar, eleştiri-yorum hakkının kullanımından doğan, kişilerin özel 

yaşamlarına, şeref, haysiyete yapılacak müdahalelerin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi 

ve yazılı basında bu durumun nasıl yer aldığı temel problem konusu olarak ele alınmıştır. 

Problemin çözümüne; "basındaki haberlere konu olan sosyal, toplumsal ve siyasal haber ve 

kişiliklerin sunum şeklinin; kişilik hakları, özel yaşam, basın özgürlüğü ve hakların ihlalini 

ortadan kaldıracak biçimde, haberi haber yapan (güncellik, ilg~ gerçeklik, bilgi) diğer 

öğelere ilişkin bireylerin, basına ve siyasi sisteme, basının bireylere ve devlet kurumuna 

yönelik eleştiri-yorumda bulunma hakkının nasıl bir yapı içinde olduğu, bu hakkın 

kullanımının habere, yargıya (mahkeme kararlarına) nasıl yansıdığı ve olması gerektiği" 

açılarından yaklaşılacaktır. 

1.1. Amaç 

ifade özgürlüğü bireylerin olduğu kadar basının da temel hakları arasında yer 

almaktadır. Bugün yazılı basındaki haberlerde eleştiri-yorum hakkı kitle iletişim 

hukukunun önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Basında kişilik hakları bağlamında 

eleştiri-yorumda bulunma hakkının kullanımından doğan sorunların giderilmesi; kişilerin, 

grupların, devletin, kurumların ve özellikle de medyanın varolan hukuksal yapıyı iyi 

bilmelerinin yanısıra, toplumsal ve siyasal sorumluluklara sahip olmalarına, buna bilinçli 
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bir biçimde sahip çıkmalarına ve ortak kamusal yaşantıya yönelik etik kaygılar taşımalarına 

büyük ölçüde bağlı görünmektedir. Bilinçlenme dolaylı olarak sorumluluğu da beraberinde 

getirecektir. Bu çalışma yazılı basındaki eleştiri ve yorum hakkının kullanımından doğan 

dolayısıyla özel yaşama, şeref-haysiyete, isme, giz çevres~ mesleki ve ekonomik 

değerlerden oluşan kişilik haklarının ihlali gibi sorunları ortaya koymaya yönelik olarak, 

sözkonusu hakkı toplumsal, siyasal ve hukuksal olarak betimlemeyi ve bu betimleme 

doğrultusunda örnek teşkil eden somut olayı irdeleyerek, alana yeni bir bakış açısı 

kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Bu genel amaç doğrultusunda basında yer alan olayların haber niteliği taşıması·· için 

gerekli unsurlara sahip olup olmadığı araştırılarak eleştiri-yorum hakkının kullanımından 

doğan kişilik haklarının ihlalinin boyutları belirlenmeye çalışılacaktır. Sorunun 

giderilmesine yönelik ise bu hakkın toplumsal siyasal ve hukuksal olarak betimlenebilmesi 

için farklı dönemlerde medyada gündeme gelmiş olan siyasetçi Şevki Yılmaz'ın başka 

siyasetçiler, resmi kurum ve kuruluşlar hakkında yazılı basında yayınlanmış olan ve çeşitli 

televizyon kanallarında da yer verilen olaylı konuşma metinleri ele alınarak incelenmeye, 

çalışılacaktır. Bu somut örnek olayla ilgili yazılı basındaki haberler üzerende dururken, 

eleştiri-yorum hakkının; kişiler, siyasi kişilikler yazılı basın tarafından nasıl kullanıldığı, 

yorumlandığı ve kişilik haklarının ihlal edilip edilmediğ~ hangi düzeyde karşılıklı 

müdahalede bulunulduğu gibi sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmeye 

çalışılacaktır. 

Belirtilen bu amaç doğru~tusunda aşağıda sıralanan şu sorulara cevap aranacaktır. 

1. İletişim hakkının sınırları açısından eleştiri-yorum hakkının kapsamı nelerdir? Hukuki 

açıdan iletişim hakkını düzenleyen kanunlar içerisinde eleştiri-yorum hakkının yeri 

nedir? 

2. Kişilik haklarının boyutlarını ortaya koyabilmek açısından eleştiri-yorum hakkının haber 

kavramı içindeki yeri nedir? Haberin işlevi, unsurları, önemi nelerdir? Gazetede haberin 

değişimi nasıl olmuştur? 

3. Kişilik hakları ve özellikleri nelerdir? Eleştiri-yorum hakkı kullanımının kişilik hakları 

ile ilişkisi hangi boyutlardadır? Yazılı basında kişilik haklarına saldırı hangi yollarla 
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gerçekleştirilmektedir? Kişilik haklarının yazılı basında hukuka aykırılık ve hukuka 

uygunluk sağlayan unsurları nelerdir? 

4. Yazılı basında kişilik haklarına saldırılarda koruma uygulamaları neler dir? Kişilik 

haklarına saldırılarda oto kontrol çalışmalarıyla korumanın uluslar arası düzeyde ve 

Türkiye' deki uygulamaları nasıl yürütülmektedir? 

5. Eleştiri ve yorum hakkının yazılı basındaki kullanımı sırasında etik kavramına yönelik 

ilkelerin neler olduğu belirlenirken, basının toplumsal sorumluluklarının; haberde 

yeralan kişi veya kurumlara karşı nasıl yerine getirildiği sorusuna cevap aranacaktır. 

6. Kişilik hakları ve eleştiri-yorum hakkının kullanımında haber içeriği, haberin yöneldiği 

kişiler ve basının sorumluluğu nelerdir? Basın etik ilkeleri çerçevesinde nasıl 

sınır landırılmaktadır? 

Bu kuramsal yapıya dayalı olarak çalışmanın uygulama aşamasında alt amaçlar 

olarak aşağıdaki sorular cevaplanmaya çalışılacaktır: 

1. Şevki Yılmaz olayı nedir? Şevki Yılmaz konuşmasının televizyonlarda yayınlanması 

nasıl olmuştur? Konuşmasının ardından gazetelerde haberin yer alması nasıl olmuştur? 

Olay mahkeme boyutunda nasıl yer almıştır? Şevki Yılmaz'a yönelik açılan davalarla 

ilgili gazete haberleri nasıl ele alınmıştır? Şevki Yılmaz'ın açtığı davalara yönelik gazete 

haberleri nasıl ele alınmıştır? 

2. Gazetelerde eleştiri-yorum hakkının kullanımından doğan kişilik haklarının unsurlarına 

saldıran ifadeler var mıdır? Hangi unsurların ihlalinden dolayı mahkemeye 

başvurulmuştur? Şevki Yılriıaz'a savunma hakkı tanınmış mıdır? 

3. Yazılı basının eleştiri-yorum hakkını kullanması sonucu, kişilik haklarını oluşturan 

unsurlar açısından Şevki Yılmaz'a gazeteler de saldırmış mı? 

4. Şevki Yılmaz tarafından siyasi ve resmi kimlik sahibi kişilerin kişilik değerlerine, ailevi 

onur ve saygınlıkianna hakarette bulunulmuş ve kamuoyu önünde küçük düşürülmüş 

mü? Hükümetin ve T.B.MM.'nin manevi şahsiyetine, saldırıda bulunulmuş mu? Şevki 

Yılmaz tarafından din ayrımı, gazetelerde kin ve düşmanlığa tahrik ve halkı devlete karşı 

isyana teşvik etmek suçu işlenmiş midir? 

5. Basın toplum yönetiminden sorumlu olanlardan biri olarak Şevki Yılmaz'ın konuşmasını 

yayınlayarak kamuoyunu oluşturma ve eleştiri-yorum görevini de yerine getirmiş midir? 
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Örnek olay bireylerin,özellikle toplumun gözü önünde olan kişilerin siyasal sisteme 

yönelik, medyanın bireylere ve devlet kurumuna yönelik eleştiri-yorum hakkının kişilik 

hakları bağlamında yazılı basında nasıl dile getirildiği sorusuna cevap aramak üzere 

incelenecektir. Böylece kişilerin, siyasal kişiliklerin medyada eleştiri-yorum haklarını nasıl 

kullandıkları ele alınmaya çalışılırken. diğer taraftan da medyanın bireylere yönelik eleştiri

yorumda bulunma hakkının. kişilik hakları çerçevesinde nasıl ortaya konulduğu 

incelenmeye çalışılacaktır Aynı zamanda etik ilkeler ve hukuk düzeni içerisinde basın 

özgürlüğünün sınırlarıyla ilgili sorulara cevaplar aranacaktır. 

1.2. Önem 

Demokratik rejimle gündeme gelen başlıca kuruluşlardan birisi olarak basın, önemli 

kamusal görevlerle sorumlu hale getirilmiştir. Bu görevler hem basının kendi 

faaliyetlerinden kaynaklanmakta hem de demokratik yaşamın bir özelliği olarak ortaya 

çıkmaktadır. Basının görevlerini yerine getirebilmes~ demokrasinin şartlarından olan basın 

ve haberleşme özgürlüğüne kavuşmasıyla doğru orantılı gözükmektedir. Özgürlük kadar 
'• 

önemli bir diğer özellik olarak basının bağımsızlığı ise sadece siyasi iktidarlar açısından 

değiı çeşitli gruplar ve dış etkenler karşısında kaybedildiği takdirde, bu tür yayınlar 

toplumu tek yönlü etkilerken, gerçeği yansıtmayan bir eleştiri ve yorumun etkisi altına 

so kabilmektedir. 

Her alanda olduğu gibi basında da haberleşme özgürlüğü birtakım sorumlulukları 

beraberinde getirmek durumundadır. Bunlar; yazılı basma bırakılan serbest alanın, basın 

mensuplarının bu alanda istediği gibi hareket etme fırsatının suiistimal edilmesi, ifade 

özgürlüğünün sınırlarının veya konu ile ilgili özgürlük sınırlarının aşılması gibi 

sorumlulukları içermektedir. Bu durum ise ortaya basın yayın suçlarını gündeme 

getirdiğinden dolayı araştırmanın, uygulamada mevcut durumun görülmesi ve irdelenmesi 

açısından basın çalışanlarına ve basın kuruluşlarına yararlı olacağına ve sorunlara birtakım 

çözüm önerileri getireceğine inanılmaktadır. 

Kamusal hayatını herkesle, meslek hayatını iş çevresiyle paylaşan kişilerin çoğu özel 

hayatının kendisine ait olmasını isteyebilir. Bu durumda temel özgürlüklerden olan "basın 

özgürlüğü" ile kişinin özel hayatını oluşturan faaliyetlerle ilgili olarak gündeme gelen özel 
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hayatın gizliliği ve şeref, haysiyetin, ismin, ekonomik özgürlüklerin korunmasını kapsayan 

"kişilik hakkı" birbirlerini sınırlandıracak şekilde karşı karşıya gelebilmektedir. Özellikle 

de toplumda sanatsaL sosyal veya politik kimlikleriyle gözönünde olan kişilerin fıkirlerinin, 

özel hayatlarının kamuoyunca bilinmek istenmesi veya bazen bunun zorunlu hale gelmes~ 

özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarının korunması hakkının basın özgürlüğü karşısında 

sınırlandırılması sonucunu getirmektedir. Ancak buradaki öğrenme(bilgilenme) hakkının 

kamuoyunu ilgilendiren bir sınırı olmalıdır ki, yayınlardaki eleştiri-yorumlarla kişilik 

hakları; özel hayatlar, isim, şeref ve haysiyet tamamen ihlal edilmesin. 

Bugün yeni işlevsel anlamda toplumsal yaşamımıza ve medya gündemine gıren 

basında eleştiri-yorum hakkı kavramlarının farklı kişiler, gruplar ve kurumlara göre değil 

de sosyal, siyasal, toplumsal, hukuksal kurallar ve etik kaygılar doğrultusunda yeniden 

düzenlenebilmesi için ayrıca haber iletmede daha etki!~ objektif eleştiri ve yorum hakkına 

sahip bir basın için, örnek olaylar içerisinde bu kavramların ele alınması gerekmektedir. 

Literatür incelendiğinde som11:t örnek olay çözümlemeleriyle birlikte basında eleştiri-yorum 

hakkının kullanımı ve kişilik haklarının sınırlarını inceleyen bir çalışmanın bugüne kadar 

yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle tanımlayıcı nitelik taşıyan araştırmanın sonuçları; 

yazılı basında kişilik haklarının ihlali ile birlikte ortaya çıkan eleştiri-yorum hakkı 

kavramlarının; bireyler, siyasi kişilikler ve yazılı basın arasında nasıl ve hangi sınırlarda ele 

alındığının belirlenmes~ ayrıca kamuoyu üzerindeki etkisini vurgulaması, ilgili konular 

üzerinde çalışmalarda bulunacak araştırmacılara kaynak oluşturması açısından önem 

taşımaktadır. 

Ayrıca bu çalışmanın, basın çalışanları ve basın kuruluşları için haber eleştiri ve 

yorumlarında, temel hak ve özgürlüklerin korunarak, kişilik haklarının sınırlarının karşılıklı 

olarak belirlenmesinde; basın kuruluşları ve örgütleri açısından olduğu kadar, hakları ihlal 

edilen kişiler, siyasal ve toplumsal kurum ve kuruluşlar açısından hem de Anayasa'daki 

haklar ve özgürlüklerle ilgili kanunlar arasında hassas bir dengenin kurulması açısından, 

basın ve onun temel ilkeleri ön planda tutularak, eleştiri-yorum hakkının, medya ve kişiler 

bağlamında, kişilik haklarının ihlali ve korunması unsurlarının da yer aldığı hukuk 

biliminden de yararlanılarak yazılı basın alanında yol gösterici ve sorunların çözümünde bir 

parça da olsa yardımcı olması umut edilmektedir. ,, 
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Yapılacak olan : bu tanımlayıcı çalışmanın; basındaki eleştiri ve yorum hakkının 
kullanımına ilişkin, sistemi oluşturan kurumlar, kişiler, devlet veya yargı makamlarının 

nereye kadar hareket alanı bulabilecekleri doğrultusunda bilgi verip, aksayan yönlerin 

giderilerek, düzeltilmesi yönünde, sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek öneriler 

geliştirebileceği de düşünülme~tedir. 

1.3. Varsayımlar 

Bu araştırmada; yazılı· basındaki haberlerde eleştiri ve yorum hakkının kullanımı 

doğrultusunda ortaya çıkan kişilik hakları boyutundan hareketle, aşağıda belirtilen noktalar 

birer varsayım olarak kabul edilmiştir: 

1. Basında eleştiri-yorum hakkının sınırlandırılması kişilik haklarının; madd~ manevı ve 

mesleki değerlerin ihlalinin hukuka uygun yada hukuka aykırı olarak belirlenınesini 

gerektirmektedir. 

2. Kamuoyunun haber alma (basının haber verme) ve habere konu olan kişilerin kişilik 

haklarının sınırları çakıştığında basında yer alan haberlerin haber özelliği (güncellik, 

ilg~ bilg~ gerçeklik gibi unsurlar) taşıdığı belirlenmiştir. 

3. Basındaki kişilik hakları kapsamında eleştiri-yorum hakkının; medyada varolan 

hukuksal yapıyı iyi bilmekle, toplumsal ve siyasal sorumluluklara sahip çıkmak ve ortak 

bir kamu ahlakı taşımakla sınırlandırılabileceği kabul edilmiştir. 

4. Somut örnek olaylarla ilgili eleştiri ve yorum hakkı kullanımının; konu yazılı basında 

yer almaya başladığı andan itibaren mahkeme kararlarında ve kamuoyunun gündeminde 

yarattığı etkinin farklılık göstermedİğİ birer varsayım olarak kabul edilmiştir. 

5. Çalışmanın odak noktası olan, toplum yönetiminde sorumlu, kamuya malolmuş ve ünlü 

bir kişi olarak Şevki Yılmaz konuşmasının gazetelerde yayınlanması, kamuoyu 

oluşturma, eleştiri-yorum, basın özgürlüğü kavrarnlarını kişilik hakları ile karşı karşıya 

getirmektedir. 
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1.4. Smırlılıklar 

Her araştırmada olduğu gibi bu çalışmada da bir dizi sınırlılık bulunmaktadır. 

Öncelikle bir tez çalışmasının gerektirdiği kurallar ve süreye bağlı kalınarak 

gerçekleştirilen bu araştırma; kişilik hakları çerçevesinde yazılı basında eleştiri-yorum 

hakkının kullanımıyla ilgili olarak sınırlandırılmıştır. Araştırmanın konusu kapsamında 

hukuk, iletişim, kitle iletişimi, yazılı basın, insan hakları ve basın meslek ilkeleri gibi 

kavramlardan yararlanılarak bir bütünlük içinde sınırlar çizilmeye çalışılmıştır. 

Yazılı basında eleştiri-yorum hakkının kişilik hakları boyutu, araştırmanın yöntemi 

bağlamında aşağıdaki gibi sınırlandırılmıştır: 

1. Çalışma eleştiri-yorum hakkı kavramlarının, dolayısıyla özel yaşamla şeref ve haysiyet 

gibi kişilik haklarının bireyler, siyasi kişilikler, medya ve devletin yargı organları 

arasında karşılıklı kullanımını yansıtacak boyutta basında yer almış bir örnek olay ve 

bununla ilgili yeterli sayıda haber, yazı ve resmi belgelere ulaşabilmekle sınırlıdır. 

2. Çalışmada kişilik hakları ile eleştiri-yorum hakkının kullanımına yönelik, yazılı basında 

çıkmış ve mahkemelik olmuş, konu ile ilgili haberlere, yazıların yer aldığı günlük 

gazeteler ve televizyonda yayınlanan Şevki Yılmaz Konuşmasının deşifrelerinin 

yapıldıktan sonra RTÜK tarafindan gerçekliği kanıtlanan metin haline getirilmiş 

belgelerle, mahkeme tarafından alınmış karar ve değerlendirmelere ait resmi belgelere 

başvurulacaktır. 

3. Çalışma, Şevki Yılmaz'la ilgili örnek olay temel alınmak üzere haberin gündeme geldiği 

tarihlerde basında yer alan haber ve yazıların (30.05.1997), televizyon kanallarında ilk 

izlendiği tarihteki (29.05.1997) yayın kasetlerinin veya bunların deşifre edilerek delil 

olarak kullanılmak üzere metin haline getirilmiş resmi belgelerine ulaşabilmekle 

sınırlanmıştır. 

4. Yazılı basında kişilik haklarının, eleştiri-yorum hakkı açısından ortaya k onabilmesi için 

ele alınan çalışma, Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu konuşmaların televizyon 

kanallarında yayınlanması üzerine gazetelerde çıkan haber ve yazılardan dolayı basın 

kuruluşlarına karşı açılmış olan dava dilekçeleriyle sınırlandırılmıştır. Milliyet, Hürriyet, 

Ateş, Radikal, Gözcü, Yeni Yüzyıl, Takvim, ve Cumhuriyet gazetelerinde örnek olayla 

ilgili Mayıs ayının 29'undan başlamak üzere yayınlanan haberler taranıp haberin yer 
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aldığı bu basın kun1luşları adına sahiplerine, yazariara ve yazı işleri müdürlerine açılan 

davalar tanımlayıcı çalışma kapsamında incelenecektir. 

Ayrıca çalışmada T.B.M.M Başkanlığı adına eski başkan Mustafa Kalemli'nin 

Cumhuriyet Başsavcılığı'na, ADD'nin Kemal Paşa, Kırıkkale, Edirne Şube Başkanları'nın 

T.C. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 1989'da Gaziantep 

Büyükşehir Belediye Başkanı olan Celal Doğan ve eşi Aysel Doğan'ın Ankara 15. Asliye 

Hukuk Mahkemesi'ne yaptıkları dava başvuruları ile kararları içeren resmi belgeler de 

incelenerek çalışmada destek alınmıştır. 

1.5. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın evren ve örneklemine, araştırmada kullanılan 

değerlendirme ölçüsüne, araştırma ile ilgili verilerin toplanması ve yorumlanması hakkında 

açıklamalara yer verilmektedir. 

İlk olarak araştırmada literatür taraması ile bilgilere ulaşılmış, daha sonra ıse 

uygulamaya yönelik bulgularla birlikte bunlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Kuramsal bölümde ilk olarak iletişim kavramı açısından eleştiri-yorum hakkı genel 

olarak ele alınmıştır. Buradan hareketle iletişim hakkının genel bir sınırı belirlendikten 

sonra Temel insan haklarından olan iletişim hakkının gelişim sürecinden bahsederek bu 

hakkın uluslararası düzeyde hangi anlaşmalarda ele alındığına değinilmiştir. Daha sonra 

ise; Avrupa İnsan Hakları ve· Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi, Birleşmiş Milletierin 

kabul ettiği Medeni ve Siyasi Haklar yanında T.C. Anayasası, Basın Kanunu, T.C.K., 

Askeri Ceza Kanunu, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma, Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kanunu ile Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları hakkındaki kanunlarda iletişim 

hakkının nasıl sınırlandırıldığı üzerinde durulmuştur. 

Bu bölümle bağlantılı olarak yazılı basında şeref, haysiyet, özel yaşam, ticari 

değerlerle, giz alanını ihlali ·gibi kişilik haklarının alt unsurlarını gündeme getiren eleştiri

yorum hakkına; haber, habereilik ve haberde unsurlar, işlevleri açısından haberin önemi, 

gazeteden televizyona yapı, işlev açısından değişen habereilik ve toplumsal açılardan 

yaklaşılarak birinci bölüm tamamlanmıştır. 
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Diğer bölümde 1se eleştiri-yorum hakkına öncelikle, maddi, manevi ve mesleki ilkeler 

gibi kişilik hakları bağlamında yaklaşıldıktan sonra yazılı basında kişilik haklarının hukuka 

aykırı ve hukuka uygun yönlerinden yola çıkarak haber verme hakkını hukuka uygun hale 

getiren; gerçeğe uygunluk, güncellik, kamu yararı ve konu ile haberin verilişi arası bağ 

kurulması gibi unsurlarıyla konuya yaklaşılmıştır 

Yazılı basma yönelik boyutlarıyla eleştiri-yorum hakkının ele alındığı üçüncü 

bölümde genel olarak kişilik haklarına saldırıda korumadan bahsettikten sonra cevap ve 

düzeltme hakkının geniş olarak ele alındığı hukuksal korumalara değinilmiştir. Ayrıca 

kişilik haklarına saldırılarda Uluslararası Sözleşmelerle Koruma ve yazılı basının kendi 

içinde oluşturduğu koruma çalışmalarından bahsedilerek konuya basın meslek ilkeleri 

bağlamında yaklaşılmış, yazılı basındaki haberlerde eleştiri-yorum hakkının etik boyutu 

irdelenmiştir. 

Araştırmada kuramsal boyutun ardından eleştiri ve yorum kavramının kişilik hakkı 

boyutunun araştırma uygulamasına geçilmiştir. Bunun için önce eleştiri-yorum hakkı, 

politik eleştiri ve hakaret-sövme suçu açısından,belirlenmiş, ardından da örnek olay 

konuşma basın meslek ilkeleri çerçevesinde ortaya konulmuştur. Bu bağlamda ulusal 

basında yer alan siyasi kişiliğiyle gündemde olan, tüm kamuoyunu ilgilendiren eski 

milletvekili Şevki Yılmaz'ın siyasi kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasilerin eşleri 

hakkındaki konuşmalarıyla ilgili olarak yazılı basında yeralan haberler ve Kanal D, Show 

TV gibi kanallarda yayınlanmış olan konuşmaların deşifreleriyle konuyla ilgili Şevki 

Yılmaz'ın basın kuruluşlarına ve siyasilerin, kişilerin, kurumların ona karşı açmış oldukları 

davaların resmi belgelerinden yararlamlmıştır. 

Kaynak taramasından sonra konu ile ilgili olarak Mayıs ayımn 29'undan itibaren 

haber ve yazıların yer aldığı gazetelere açılan davalar ilgili haberlerin de yardımıyla 

taranrnaya çalışılacaktır. Araştırma kapsamında Şevki Yılmaz'ın dava açmasına neden olan 

haberlerin yayınlandığı, daha Önce de belirtilen sekiz gazete ele alınmıştır. 

Ayrıca ilk olarak 29.05.1997 günü saat 19:50 'de Kanal D ana haber bülteninde 

yayırılanan konuşmanın metn~ 29.05.1997 tarihinde Kanal D'de yayırılanan Arena adlı 

Haber Programı kasetinin deşifre edilmiş metni, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 

tarafından kaydedilip gönderilen kasetin deşifresi, 29.05.1997 tarihinde Show TV 
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kanalında saat 19:48 'de Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan haber metni ve 30.05.1997'de 

yine Show TV kanalında yayınlanan Show Haber metinleri de incelenerek çalışmanın 

araştırma bölümü oluşturulmuştur. Bulgular bölümünde gazetede yayınlanmış olan örnek 

olayla ilgili seçilen gazetelerin ilgili tarihlerindeki haber ve yazılar tek tek okunarak tarama 

gerçekleştirilmiş, yazılı basındaki eleştiri-yorum hakkı bağlamında kişilik haklarının 

sınırları arsındaki ilişkiler gazete haberleri ve mahkeme kararları aracılığıyla 

yorumlanmaya çalışılmıştır. Böylece herbir gazetedeki haberler için Şevki Yılmaz'ın açmış 

olduğu davalardaki veriler yorumlanmıştır. Sonuçta eleştiri-yorum hakkının kullanımının, 

kişilik haklarının unsurları açısından gazetelerde nasıl yer aldığı; yayınlanan habere karşı 

açılan davalardan, bu davalarda olayın ele alınış biçiminden ve alınan kararlardan hareketle 

ortaya konulmuş, bunlar arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. 

Bu örnek olayla ulusal basında Şevki Yılmaz tarafından diğer bireylere, sıyası 

kişiliklere ve kurumlara karşı söylenmiş olan sözlerin, kişilik haklarına saldırı açısından 

nasıl değerlendirildiğ~ medyada yeralan bu haberlerin kişilik hakları ve basında eleştiri

yorum hakkının kullanımı açısından basın özgürlüğü kapsamında hangi sınırlılıkları 

gerektirdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Yazılı basında kişilere, özellikle toplumun dikkatini 

çeken ünlülere, sanatçı ve siyasilerle ilgili yazılan yazılarla, bu kişilerin yazılı basma karşı 

yaptıkları açıklama, eleştiri-yorumlarda kişilik haklarının ihlal edilip edilmediği,ihlalin 

varlığının onaylandığı mahkeme kararlarında ise nasıl saldırıda bulunulduğu, cezaların 

şekli ve caydırıcılığı araştırılmıştır. 

Araştırmanın temel örneğini oluşturan somut olayla ilgili yazılı basındaki haber 

metinleri ve yazılar kişilik lÜı.klarıyla eleştiri-yorum hakkı kapsamında değerlendirilirken 

Şevki Yılmaz'ın basma karşı dava açmasına neden olan gazete yayınları, kişi, kurum, 

kuruluş ve siyasi kişilerle bu siyasetçiterin eşlerinin Şevki Yılmaz'a karşı açmış oldukları 

davaların mahkeme kararları· ile davaya neden olan, özel kanallarda yayınlanan Şevki 

Yılmaz konuşmasının deşifreleri dikkate alınmıştır. 
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2. ŞEVKİ YILMAZ OLAYI 

Yazılı basın, haber ve kişilik hakları bağlamında daha önceki bölümlerde ele alınan 

kuramsal bilgiler kullanılarak, bu bölümde somut bir olay değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

29 Mayıs 1997 tarihinde yayınlanan "Arena" adlı haber programında yer alan bir konuşma 

ve bu olaya bağlı olarak yazılı basında çıkan konuyla ilgili haberler araştırmanın temel 

noktasını oluşturmaktadır, Kanal D televizyon kanalında yayınlanan Arena programı ve 

Show Ana Haber bülteni içinde yer alan Şevki Yılmaz'la ilgili dosya, yazılı basında çıkan 

haberler kapsamında ele alınacaktır. 

Bu program ve dolayısıyla ilgili haberin yazılı basındaki yansımalarını çalışmamız 

açısından ele almamızdaki temel neden, ilk defa görsel basında ortaya çıkarılan 

görüntülerden yola çıkılarak yazılı basındaki haberler ve eleştiri-yorum içeren yazılarda 

kişilik haklarına saldırıda bulunulup bulunulmadığı konusunda gündeme gelen 

tartışmalardır. Bu tartışmada basın etiğinden, kişilik haklarına saldırılarda hukuksal 

korumaya, eleştiri-yorum hakkı ve mahkeme kararlarındaki gerekçelere kadar pek çok 

sorun gündeme gelmiştir. Bu bölümde örnek olay açıklanan kuramsal bilgiler ışığında 

değerlendirilerek, yazılı basında ve yargıda haberin nasıl yeraldığı tanımlayıcı bir çalışma 

şeklinde ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

2.1. 29 Mayıs 1997 Tarihli Şevki Yılmaz Konuşması ve Yayınlandığı Televizyon 

Programları 

Örnek olayla ilgili gazetelerdeki haberlerden önce 29 mayıs 1997 tarihinde ilk 

olarak Şevki Yılmaz' ın 1990 yılında Etimesgut'taki bir toplantıda yaptığı belirtilen 

konuşması Kanal D Ana Haber bülteninde yayınlanmıştır. Ayrıca Uğur Dündar'ın 

hazırladığı Arena Programında da Şevki Yılmaz'ın konuşması daha detaylı olarak verilmiş, 

aynı dosya içinde yine Şevki Yılmaz'ın bir gün önce Sakarya Milli Görüş Vakfı'nın 

düzenlediği bir toplantıdaki konuşması da yayınlanmıştır. Aynı konuşmayla ilgili olarak ise 

bir diğer program Show Ana Haber Bülteni'nde aynı akşam yayınlanmıştır. 30 mayıs 
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tarihinde de Şevki Yılmaz konuşmasıyla ilgili görüntüler Reha Muhtar'ın Show Haber 

programında tekrarlanmıştır. 612 

2.2. Olayın Gelişimi 

Ele alınan örnek olayla ilgili olarak haberlere ve eleştiri yazılarına ve daha sonra da 

bir çok davaya konu olan sözlerin yer aldığı konuşmalar ı 990 yılında Etimesgut da 

düzenlenmiş bir toplantıda yapılmıştır. Konuşmanın yapıldığı salonda Refah Partisi (RP) 

poster ve afişleri ile RP adayı N. Çimen'in posterleri görülmektedir. Ayrıca Sakarya Milli 

Görüş Vakfı'nın düzenlediği bir toplantıda yapılmış olan konuşmalar da bantlarda yer 

almıştır. Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşmaları içeren bant 29.05.1997 tarihinde Kanal D 

televizyonunun Arena Programında yaptıncının değerlendirmeleri ile programa katılanların 

görüşleri doğrultusunda yayınlanmıştır. Aynı bant Show TV'nin 29.05.ı997 tarihli ı9. 48 

haberlerinde de haber olarak verilmiştir. Böylece olay yaratan konuşmaların ı 990 yılında 

yapıldığı ancak 29. 05. ı 997 tarihinde televizyon da haber olarak yayınlanmasıyla kamuoyu 

tarafından bilinir hale geldiği açıktır. Nitekim bu konuşmaları televizyoncia izleyen 

Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan 24.06.1997 tarihinde manevi tazminat davası 

açmıştır. Davalı olan Şevki Yılmaz ise konuşmanın 1990 yılında yapıldığını, 1997 yılında 

dava açılmış olmakla zamanaşıını nedeniyle usul yönünden davanın reddini istemiştir. 

Ancak mahkeme kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla zarar gördüğü için manevi 

tazminat talebinde bulunan Belediye Başkanı'nın kendisine zarar veren konuşmalarla fiili 

olarak hakaret edildiğini televizyon yayını ile öğrendiğini, yayının yapıldığı tarih üzerinden 

bir yıl geçmediği için ve ayrıca "k onuşmanın yapıldığı tarih" üzerinden de ı O yıl geçmediği 

gerekçesiyle usule yönelik davalı Şevki Yılmaz itirazını B. K. 'nun 60. Maddesine göre 

kabul etmemiştir. 

Şevki Yılmaz'ın konuşmaları televizyoncia yayınlanmış ve ardından da yazılı basında 

yer almıştır. Şevki Yılmaz televizyoncia yayınlanan bu konuşmanın çarpıtıldığını ve 

kendisine komplo yapıldığını açıklamış, böyle bir konuşma. yapmadığını savunma olarak 

öne sürmüştür. Şevki Yılmaz yapmış olduğu bu konuşmalada ilgili olarak kendisini haklı 

612 T.C. Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kanal D ve Show TV Yayın Kuruluşlanndan 
istenen 29. 05. 1997 ve 30. 05. 1997 tarihli Şevki Yılmaz konuşmalarına ait programiann deşifreleri. 
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çıkaracak nedenler öne Sürerek konuşmasında ileri sürdüğü görüşlerdeki haklılığını ortaya 

koymaya çalışmıştır. Yayının yapılmasından sonra basma haklılığı yönünde açıklamalarda 

bulunmuştur. Şevki Yılmaz olay yaratan konuşmalarına karşı açılan davalarda 30.05.1997 

tarihli Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet Gazetelerinde yayınlanan "Genelevi Kurban 

Keserek Açtılar" başlıklı gazete haberlerini delil olarak göstererek Celal Doğan ve eşine 

yönelik hakaret içeren konuşmanın haklılığını kamtlamaya çalışmıştır. (Bkz. Ek-2) 

Diğer taraftan televizyonda ve gazetelerde daha önceden yapmış olduğu konuşmalarla 

ilgili hakkında açılan davaya karşı Şevki Yılmaz şu gerekçelerle kendisini savunmaya 

çalışmıştır; Celal Doğan'ın dava açarak manevi tazminat talebinde bulunduğu 

konuşmaların yayınlanacağından haberdar olduğu, bunların kamuoyuna duyurulmaması 

için engel olmadığı, böylelikle Celal Doğan ve eşinin kişilik haklarına, kendisinin değil de 

aslında bu görüntü ve haberleri yayıniayıp yazan televizyon ve yazılı basının kendi kişilik 

haklarına saldırıda bulunduğu, yapılmış olan bu konuşmaların yapıldığı yerde kalarak, 

televizyon ve gazetelerle halka duyumlmaması halinde bir sorun olmayacağı şeklinde 

savunmalarda bulunmuştur.613 

Dolayısıyla örnek olayla ilgili olarak yazılı basın boyutu çalışma alamnın kapsamına 

girmektedir. 

2.3. Olayın Yer Aldığı Gazeteler 

Şevki Yılmaz'la ilgili olay görüntüterin Kanal D, Arena ve Show Haber Ana haber 

bülteninde yayınlanmasının hemen ardından pek çok gazetede konuyla ilgili haber ve köşe 

yazıları yeralmıştır. Öncelikle çalışmaya bir zemin oluşturması açısından, basın ilan 

kurumunun aylık bülteninden de yararlanarak yüksek tirajlı ve farklı kategorilerdek~ farklı 

gruplara ait gazeteler genel olarak taranmıştır. Bunlar Türkiye, Yeniyüzyıı Cumhuriyet, 

Sabah, Hürriyet, Milliyet gibi gazeteler olup, çalışmada gerekli görülen yerlerde ilgili 

gazetelerin ilgili haberlerinden yararlamlmış ve dipnotlarda bu gazeteler ad ve gün olarak 

yer almıştır. Daha sonra ise çalışmanın bir sınırlılığı olarak ele alınan örnek olay ve konu 

edilen Şevki Yılmaz konuşması üzerine basının Şevki Yılmaz'a, Şevki Yılmaz'ın basma 

karşı dava açmasını gerektirecek haberlerle bu haberlerin yayınlandığı günlerdeki gazeteler 

613 Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Esas No: 1997/394, Karar No: 1997 /948Sayılı İl arnı. 
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ve ilgili yazılar üzerinde durulmuş, yazılı basında kişilik hakları ve eleştiri-yorum hakkının 

kullanımına ilişkin tanımlayıcı bir çalışma ortaya konmaya çalışılmıştır. 

2.4. Şevki Yılmaz Olayı ile İlgili Gazete Haberleri 

Dava konusu olan haberler ve yayınlandığı gazetelere ulaşmak amacıyla öncelikle 

Şevki Yılmaz'ın davalı ve davacı olduğu mahkeme tutanaklarına ulaşılmıştır. Buradan 

hareketle Şevki Yılmaz'ın davacı olmasına neden olan yazıların yeraldığı Hürriyet, Gözcü, 

Cumhuriyet, Radikal, Yeniyüzyıl, Takvim, Ateş gazetelerine ve Şevki Yılmaz'ın davalı 

olduğu Olay Gazetesi 02. 06.1997' de Interstar logosuyla yayın yapan televizyon kanalında 

yayınlanan konuşması, 25.05.1997 tarihli Kanal D Arena Haber programında Dünya 

Gazetesi'ne yönelik 25.05.1997 tarihli konuşmaları, konuşmanın 31.05.1997 tarihli Show 

TV Ana Haber Bülteni'nde; 07.04.1991 tarihli Sakarya Milli Görüş toplantısında yapılmış 

olan konuşmalarına ve kaset deşifrelerine ulaşılmıştır. 

Ayrıca Haziran ayı içinde yine Kanal D ve Show TV'deki 30 Ağustos ile ilgili 

aşağılayıcı konuşmaları üzerine Marmaris Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, Anayasa 

Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'in Ankara Asliye 17. Hukuk Mahkemesi'nde, 

Aysel ve Celal Doğan'ın Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkeinesin'de, TRT Genel 

Müdürü'nün Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, Semra Özal'ın ve Mesut Yılmaz'la 

birlikte 1990 yılında 18. dönem milletvekillerinden 80 kişinin açmış olduğu dava 

tutanaklarına da ulaşılmıştır. 

2.4.1. Şevki Yılmaz'ın Davalı Olduğu Mahkeme Kararlan 

Bu amaçla on adet dava dosyası ve iki adet savcılıklara yapılan şikayetlere 

ulaşılmıştır. Şevki Yılmaz aleyhine açılan davalar: 

1. Mahkeme : Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 
Davacı : Murat Karayalçın 
Davalı : Şevki Yılmaz 

1994 yılında yapılmış olan konuşmanın Interstar logosuyla yayın yapan televizyon 

kanalının anahaber bülteninde 2 Haziran 1997 tarihinde yayınlanması. 

• .. 



2. Mahkeme 
Davacı 

Davalı 

:Bursa Asliye 3.Hukuk Mahkemesi 
: ı 990 yılı TBMM' nde Milletvekili Mehmet Gedik 
: Şevki Yılmaz Rize Milletvekili 
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Kanal D Arena Programında yayınlanan 29.05. ı997 tarihli konuşmanın 23.11. ı998 

günlü bant çözümü 30.05.ı997 günlü Olay Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 

3. Mahkeme 
Davacı 

Davalı 

: Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi 
: Gülderen Taşar 
:Şevki Yılmaz 

07. 04. ı 99ı tarihli Sakarya Milli Görüş Vakfı toplantısında yapılmış konuşmanın 

31.05.ı997 tarihinde Show TV ı9.30 Haber Bülteni'nde yayınlanmasıyla haberdar 

olmuştur. 

4. Mahkeme : Marmaris Asliye Hukuk Mahkemesi 
Davacılar : Adile Serpil Kol ve 8 kişi 
Davalı : Şevki Yılmaz 

24. ı2. ı995'de Rize Milletvekili seçildiğinde andiçti. Haziran ayı içinde Kanal D ve 

Show TV'deki konuşmalarından dolayı 30 Ağustos ile ilgili aşağılayıcı sözleri üzerine dava 

açılmıştır. Konuşma ı994'de yapılmış aradan 3 yıl geçmiştir. Konuşma Sivas'ın Ulaş 

ilçesinde yapıldığından davanın ya konuşmanın yapıldığı yer mahkemesinde ya da 

davacıların ikametgah adresinde açılması gerekmiştir. Davacılar da M.K. 'un 24. Maddesine 

göre oturdukları yer olan Marmaris'te dava açmışlardır. 

5. Mahkeme : Ankara Asliye ı 7.Hukuk Mahkemesi 
Davacı 

Davalı 
Dava ihbarı 

: Yekta Güngör Özden 
: Şevki Yılmaz 
: Kanal D Televizyonu 
Uğur Dündar ve Defne Samyeli 

03.06.1997 günü Kanal D televizyonu 20.00 haber programının sonunda Şevki 

Yılmaz'ın Ankara'da yaptığı konuşmanın kaseti yayınlanmıştır. Anayasa Mahkemesi 

Başkanı ile ilgili sözleri üzerine Anayasa Mahkemesi Başkanı dava açmıştır 

Gazetede yazılan yazıların kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle açılan 

karşı davada ise davalı Şevki Yılmaz bu lafları söylemediklerini belirtmiş, davacı da bunu 

ispat edememiştir. Her iki tarafın da toplumda dikkat çeken kişiler olması ve ayrıca haber 

doğru olsa bile davaimm kendi konuşmaları ve davranışlarıyla bu olaya neden olması karşı 

davanın reddedilmesi sonucunu doğurmuştur. 



6. Mahkeme 
Davacı 

Davalı 

:Ankara ı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 
: Aysel ve Celal Doğan 
:Şevki Yılmaz 
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29.5.1997 Kanal D Arena Programı'nda Şevki Yılmaz'ın 1989'dan beri Gaziantep 

Büyükşehir Belediye Başkanı olan Celal Doğan ve eşi ile ilgili olan konuşmaları 

yayınlanmış ve bu konuşmalar 3 O. 05.1997 tarihli gazetelerde de haber olarak verilmiştir. 

7. Mahkeme 
Davacı 

Davalı 

:Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi 
: TRT Genel Müdürü 
: Şevki Yılmaz 

29.05.1997 tarihinde televizyonda yayınlanan Şevki Yılmaz konuşması nedeniyle 

TRT dahil çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından davalar açılmıştır 

8. Mahkeme : Ankara 2 ı. Asliye Hukuk Mahkemesi 
Davacı : Semra Özal 
Davalı :Şevki Yılmaz 

31.05.1997 ATV Ana Haber Bülteni'nde Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma 

yayınlanmıştır. Semra Özal ve Turgut Özal'ın ruhunu taciz eden konuşma üzerine dava 

açılmıştır. 

9. Mahkeme : Ankara Asliye ı 3. Hukuk Mahkemesi 
Davalı :Şevki Yılmaz 

Davacılar :Mesut Yılmaz ve 80 milletvekili· 
ı 990 yılında ı 8. dönem milletvekili olarak TBMM' de hizmet vermekte olan 

milletvekilleri, 29.05.1997 tarihli Kanal D Arena Prograrnı'ndaki konuşmadaki TBMM 

üyelerine yönelik hakaretler, Ankara Etimesgut ilçesindeki parti toplantısındaki konuşmada 

hakaret sözcükleriyle vekiller ve temsil edilen milletin şahsiyetine saldırıldığı gerekçesiyle 

dava açmışlardır. 

ı O. Mahkeme : Ankara 20. ~liye Hukuk Mahkemesi 
Davacı : ı. Dünya Süper Web Ofset A.Ş. 

2. M. Nezih Demirkent 
Davalı :Şevki Yılmaz 

29.05.1997 tarihli Kanal D Arena haber programında Dünya Gazetesi'ne ve Nezih 

Demirkent' e yönelik zedeleyici konuşma ve iddialar üzerine dava açılmıştır. 
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Savcılıklam yapılan şikayetier ise şunlardır. 

1. Sanık :Şevki Yılmaz 

Suç : TBMM'nin Manevi Şahsiyetini Alenen Tahkir ve Tezyif 
Suç Tarihi : ı 990 yıl içerisi 
Suç Duyurusunda 
Bulunanlar : Mustafa Kalemli/TBMM başkanlığı adına TBMM eski başkanı 

ve 8 Milletvekili 
Dosya No: :Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık No: ı 997/39366-39346 

2. Sanık 

Suç 

Suç Tarihi 

M üştekiler 

: Şevki Yılmaz 
: Ahaliyi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ilgaya cebren 
teşebbüse alenen tahrik etmek (T.C.K. 'nun ı12. Maddesine 
muhalefet) 

: ı2.8.ı990 

: ı. Nazif Önelge, 
2. Mükremin Zulkadiroğlu (ADD Kemal Paşa Şubesi Başkanı) 
3. Abdurrahman Altuner (ADD Kırıkkale Şubesi Başkanı) 
4. Prof.Dr.Ahmet Saltuk (ADD Edirne Şubesi Başkanİ) 

2.4.2. Şevki Yılmaz'ın Davacı Olduğu Mahkeme Kararları 

Olayla ilgili olarak Şevki Yılmaz'ın çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara karşı onüç 

dava açtığı belirlenmiş ve bunlar aşağıda verilmiştir. 

ı. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

Dava Konusu Gazete 

2. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

Dava Konusu Gazete 

: (İstanbul ?.Asliye Hukuk Hakimliği 
: Şevki Yılmaz 
: Takvim Gazetesi imtiyaz sahibi Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına 

Dinç Bilgin 
Muhammet Şahintaş 
Süleyman Yağız 

: 31.05.1997102.06.1997 Takvim Gazetesi 

: İstanbul ı .Asliye Hukuk Mahkemesi 
: Şevki Yılmaz 
: ı. Takvim Gazetesi imtiyaz sahibi Bilgin Yayıncılık A.Ş. 
adına Dinç Bilgin 
2. Muhammet Şahintaş 
3. Hal it Çap ın 

: 04.06.1997 Takvim Gazetesi "Bunlarla mı Mezara Kadar?" 
31.05.ı997 Takvim Gazetesi "Yine Tek Milli Birden Şevki 
Yılmaz Filmi" şeklindeki yazılar 



3. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

Dava Konusu Gazete 

: İstanbul2. Asliye Hukuk Hakimliği 
: Şevki Yılmaz 
: 1- Radikal Gazetesi imtiyaz sahibi Aydın Doğan 

2- Salim Alpaslan 
: 14. 07. 1997 Salim Alpaslan imzalı "Samuray ahlakı" adlı 
yazı. 
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İstanbul 2.Asliye Hukuk Mahkemesindeki bu davada yerel mahkeme önce manevi 
tazminata karar vermiştir. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılama yapılmış ve 
ikinci hüküm kurulmuştur. 

4. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

Dava Konusu Gazete 

5. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

Dava Konusu Gazete 

6. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

Dava Konusu Gazete 

7. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

Dava Konusu Gazete 

: İstanbul Asliye 8. Hukuk Mahkemesi 
: Şevki Yılmaz 
: 1. Takvim Gazetesi imtiyaz sahibi Bilgin Yayıncılık A.Ş. 
adına Dinç Bilgin 
2. Muhammet Şahintaş 
3. Tayfun Talipoğlu 

: 31.05.1997 tarihli Takvim Gazetesi "Hangisi daha çirkin" "Bir 
çirkin adam var mecliste" başlıklı köşe yazılan. 

: İstanbul 2.Asliye Hukuk Hakimliği 
: Şevki Yılmaz 
: 1. Yeniyüzyıl Gazetesi imtiyaz sahibi Bilgin yayıncılık A.Ş. 
adına Dinç Bilgin 
2. Kerem Çalışkan 
3. Gü lay Göktürk 

: 3 Haziran 1997 Gülay Göktürk'ün "Münferit bir insan" 
başlıklı köşe yazısı 

: İ~tanbul 2.Asliye Hukuk Hakimliği 
: Şevki Yılmaz 
: 1. Yeniyüzyıl Gazetesi imtiyaz sahibi Bilgin Yayıncılık A.Ş. 
adına Dinç Bilgin 
2. Kerem Çalışkan 
3. Gü lay Göktürk 

: 3 Haziran 1997 Yeni yüzyıl, Pislik, ........... gibi bir tenkit 
yazısının temyizi. 

: Bağcılar 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 
: Şevki Yılmaz 
: 1: Gerçek Yayıncılık A.Ş. adına sahibi Mehmet Ali 
Yalçındağ-Gözcü Gazetesi 
2. Uğur Sarı 

: 02.06.1997 tarihli Gözcü Gazetesi'nde, daha önce 03. ll. 
1994'te Akşam Gazetesi'nde yayınlanmış olan Cenk Koray' 
a ait . "Şevki Yılmaz üç yıl önce de bazı kişilere peze ... dediği 
iÇin ......... " şeklindeki ifudelerin bulunduğu yazı üzerine dava 
açılmıştır. 



8. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

Dava Konusu Gazete 

9. Mahkeme 

: İstanbul Şişli 3.Asliye Hukuk Mahkemesi 
: Şevki Yılmaz 
: 1. Ateş Gazetesi imtiyaz sahibi bilgin Yayıncılık A.Ş. adına 

Dinç Bilgin 
2- M. Kazım Aydın 

: 31.05.1997/01.06.1997/02.06.1997/04.06.1997/06. 
06.1997/14.06.1997 tarihli Ateş Gazetesi'ndeki yazılar. 
31.05.1997 "Yediği küfür köprü olur" 
01.06.1997 "Şevki korkutlu bavulu hazır" 
02.06.1997 "Şevki akşamında endülüs" 
04.06.1997 "İnek mi Şevki mi?'' 
06.06. ı 997 "Top Şevki" 
14.06.1997 "İlk Şevki Kaçtı Gibi" yazıların yer aldığı 
sayılan. 

:İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi 
: Şevki Yılmaz 
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Davacı 

Davalı : 1. Hürriyet Gazetesi sahibi Doğan Yayın Holding A.Ş. adına 
Aydın Doğan 

2. Doğan Satmış 
3: Fatih Altaylı 

Dava Konusu Gazete : 31.05.ı997/03.06. ı997/04.06.ı997/ı 1.06.ı997/17. 
06.1997/25.06.1997/07.08.1997 tarihli Hürriyet 
Gazetesi Fatih Altaylı Teketek isimli köşe yazıları 

10. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

: İstanbul 3 .Asliye Hukuk Mahkemesi 
: Şevki Yılmaz 
: 1. Yeni Gün Haber Ajansı Baş Yayıncılık A.Ş. adına 

Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi Berin Nadi 
2:İbrahim Yıldız 
3. Hikmet Çetinkaya 

Dava Konusu Gazete : Cumhuriyet Gazetesi Politika Günlüğü başlıklı Hikmet 
Çetinkaya'nın köşe yazıları 

ll. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

31.05.1997 Uyanın ... 
01.06. ı 997 Bu adam hasta mı? 
07.06.1997 Be Hey Dürzü 

: İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 
: Şevki Yılmaz 
: f. Doğan yayın Holding A.Ş. adına sahibi Aydın Doğan 

2. Doğan Satmış 
Dava Kon us u Gazete : 31. O 5. ı 997/02.06.1997/03.06.1997/04.06.1997 tarihli 

Hürriyet Gazetelerinde yayınlanmış yazılar. 
"Küfürbaz Şevki, İnek mi?" gibi inekli yazılar 



12. Mahkeme 
Davacı 

Davalılar 

: İstanbul Hukuk Mahkemesi 
: Şevki Yılmaz 
: 1. Doğan Yayın Holding A.Ş. adına Aydın Doğan 

2. Doğan Satmış 
3. Emin Çölaşan 

Dava Konusu Gazete: 31.05.1997/03.06.1997/04.06.1997/17.06.1997 
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tarihli Hürriyet Gazetesi'nde çıkan Emin Çölaşan imzalı köşe 
yazılan. 

13. Mahkeme : Bağcılar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 
Davacı : Şevki Yılmaz 
Davalı : Uğur San (Gözcü Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü) 
Dava Konusu Gazete: 01.06.1997/02.06.1997/03.06.1997 tarihli Gözcü 

Gazetesi'nde yayınlanmış olan "Seçmeler Saçmalar Cemil 
Tosun" başlığı altındaki yazılar. 

2.5. Şevki Yılmaz Haberlerine Yönelik Genel Değerlendirme 

Basında kişilik haklan ve eleştiri-yorum hakkının kullanımı üzerine gerçekleştirilen 

genel tarama uygulaması kapsamında Şevki Yılmaz'la ilgili haberlerin 1995 yılından 2000 

yılına kadar olan bölümü gözden geçirilerek; çalışmaya konu olan haberlerden ve 

yayınlanan eleştiri yazılanndan dolayı gündeme gelen Şevki yılmaz ve basınla aralanndaki 

davalardan kaynaklanan mahkeme kararları üzerinde durolmaya çalışılmıştır. 

Aşağıda sadece Şevki Yılmaz'la ilgili haberlerin yeraldığı gazeteler ve bunlarda çıkan 

haberlerin sayıları verilmiştir. Gazeteler arasında haberin veriliş şekli, üslubu, açısından 

farklar gözönünde butundurolmayacağından dolayı haberlerle ilgili olarak yayınlandığı 

gün, gazete adı, haberin yayınlandığı sayfa, haberin boyutu ve başlıklarına yer 

verilmemiştir. 

1995-1996 yılı itibariyle Şevki Yılmaz; Hürriyet, Günaydın, Posta, Yeni Yüzyıl, 

Milliyet, akşam, Sabah, Milli Gazete, Meydan, Tan, Gün, Yeni Şafak, Günaydın, Gözcü, 

Ortadoğu, Son Havadis gibi ,gazete ve dergiye konu edilmiş ve bu gazetelerde hakkında 

toplam 59 haber yayınlanmiştır.614 Bu haberlerin yayınlandığı gazeteler ve haber sayıları 

Tablo 4 'te verilmiştir. 

614 Cumhuriyet Gazetesi Arşivi. 
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ı995-ı996 senesi içinde yayınlanmış olan haber ve yazılar Şevki Yılmaz'la ilgili 

olmakla birlikte, çalışmanın asıl sınırları içine girmemektedir. Çünkü daha önce de 

belirtildiği gibi Şevki Yılmaz farklı zamanlarda farklı yerlerde konuşmalar yapmış, 

gazetelere haber konusu olmuştur. Ancak medyada yoğun bir şekilde kişilik hakları ve 

eleştiri-yorum hakkı kullanımından söz edilmesini gerektirecek durum, Şevki Yılmaz'ın 29. 

05.1997 ve 30.05.1997 tarihlerinde Kanal D ve Show TV ekranlarında daha önce ı990 

yılında Etimesgut'ta ve Sakarya Milli Görüş Vakfı'nın toplantısında yapmış olduğu 

konuşmaların bantlannın yayınlanması ve ilgili yazıların basında yeralmaya başlamasıyla 

gündeme gelmiştir. 

Tablo 4. 1995-1996 Yılları Şevki Yılmaz'a ait Haber Sayıları ve Yayınlandığı 
Gazeteler 

Hürriyet ı7 

Günaydın 3 
Posta ı 

Sabah 3 
Son Havadis 3 
Yeni Yüzyıl 2 
Macro Mayıs 96 söyleşi ı 

Aksiyon Siyaset ı 

Milliyet 6 
Akşam 6 
Milli Gazete 8 
Meydan ı 

Tan ı 

Gün ı 

Yeni Şafak 2 
Göz cü ı 

Ateş ı 

OrtaDoğu _1 
Toplam 59 



256 

ı997 yılına gelirtdiğinde ise Şevki Yılmaz'la ilgili haberleri kendisine konu olarak 

seçen gazete ve dergilerin sayıhirı değişirken haber sayısında da belirgin bir artış 

gözlenmiştir. 24 gazete ve dergide toplam 176 haber yayınlanmıştır. 1997 senesinde Şevki 

Yılmaz'la ilgili basındaki haberlerin sayısındaki artış, örnek olay olarak ele alınan Şevki 

Yılmaz konuşmasının ı997 Mayıs ayının son günlerinde yapılmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Tablo 5. 1997 Yılı Şevki Yılmaz'a ait Haber Sayılan ve Yayınlandığı Gazeteler 

Sabah ı5 

Hürriyet 27 
Yeni Yüzyıl 18 
Selam 8 

Akşam 25 
Güneş 8 
Posta ll 
Yeni Şafak 4 
Milli Gazete 3 
Türkiye ı 

Radikal 18 

Öncü ı 

Milliyet 19 
Bizim Gazete ı 

Günaydın 7 
Ateş 7 
Hergün 2 
Emek 3 
Barometre ı 

Dünya ı 

SonHavadis 9 
Cumhuriyet ı 

Gündüz 2 
YeniAsya 2 

Toplam 176 
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1998-1999 yıllarında ise çalışmanın temel konusunu oluşturan örnek olayla direk 

ilgili haberlerin ve yayın sayılarının azalarak da olsa devam ettiği belirlenmiştir. 

Tablo 6. 1998-1999 Yılları Şevki Yılmaz'a ait Haber Sayıları ve Yayınlandığı Gazeteler 

Yeni Mesaj 2 
Türkiye' de Akşam ı 

Hürriyet 8 
Milliyet 8 
Yeni Yüzyıl 8 

Milli Gazete 
Ülkede Gündem 4 
Posta 3 
Radikal 2 
Ak it 2 
Akşam ı 

Cumhuriyet ı 

Ateş ı 

Hürses ı 

Yeni Şafak ._1 
Toplam 43 

2000 yılına gelindiğinde yine Şevki Yılmaz'la direkt ilgili haberler azalmış ve konu 

dinle, terörle ilgili yan unsurlara kayarak devam etmiştir. (Bkz. Ek-3) 

1997 yılında Şevki Y ılmaz'ı kişilik haklan ve eleştiri-yorum hakkı kavramı 

bağlamında gündeme getiren olay konuşma ve hemen arkasından basında çıkan haber ve 

yazılardan genellikle köşe yazarlarının eleştiri yazılarından dolayı açılan davalara neden 

olan bu haberlerle ilgili verilere bakmak yerinde olacaktır. Çünkü çalışmanın odak noktası 

Şevki Yılmaz gibi bir siyaset adamının yapmış olduğu konuşmalada meydana gelen 

ortamda, bir başka deyişle Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu konuşmaların televizyon 

kanallarında duyurulmasından sonra yayınlanan haber, eleştiri-yorum yazılarından dolayı 

açılan davalada yargıdan sonra devlet sistemi içerisinde 4.güç olarak anılan basın 

tarafından kişilik hakları ve eleştiri-yorum hakkının unsurlarının nasıl tanımlanıp 

kullanıldığını; ahlaki, mesleki ve uluslararası düzeydeki etik çalışmalarla birlikte mahkeme 

kararlarından da yararlanarak ortaya koymaktır. 
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Şevki Yılmaz'ın basma dava açmasına neden olan gazetelerdeki haber ve eleştiri 

yazılarının yanısıra Şevki Yılmaz'a karşı, televizyonlardaki konuşmalarından ve bunların 

basında yer almasından, böylece kişi, kurum ve kuruluşların da kişilik hakianna saldırıldığı 

iddiasıyla açılan davalara neden olan konuşma ve yazılar da bulunmaktadır. Ancak burada 

iizerinde önemle durulacak konu Şevki Yılmaz'ın açmış olduğu davalaraneden olan ve 

yazılı basında yayınlanmış haber ve yazılardır. Bu yayınlarla haber veya yazıların sahipleri 

hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Olay Gazetesi 
29.05.1997 tarihli Kanal D' de yayınlanan konuşmanın görüntü bandı deşifreleri 
30.05.1997 Olay Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 

Hürriyet Gazetesi (Emin Çölaşan) 
31.05.1997 Kim Bu Şevki 
03.06.1997 Memleketin Birinde Hoptirinam 

05.06.1997 Şevki'li Vesaireli Beddua 
17.06.1997 Yarın Çekiliyuuur 

Gözcü Gazetesi (Cemi! Tosun Seçmeler Saçmalar) 

01.06.1997 
02.06.1997 
03.06.1997 

Cumhuriyet Gazetesi (Hikmet Çetinkaya Politika Günlüğü) 
31.05.1997 Uyanın Soytan Sahnede 
01.06.1997 Bu Adam Hasta mı? 
07.06.1997 Be Hey Dürzü 

Radikal Gazetesi (Selim Alpaslan Samuray Ahlakı) 

14.07.1997 Samuray Ahlakı 

Hürriyet Gazetesi 

31.05.1997 

02.06.1997 
02.06.1997 
03.06.1997 
04.06.1997 Küfürbaz Şevki İnek miş? İnekli yazılar 



Yeni Yüzyıl Gazetesi (Gülay Göktürk köşe yazıları) 

03.06.1997 Pislik, Sırtlan ifadeleri taşıyan tenkid yazısı 

Takvim Gazetesi (Süleyman Yağız yazılan) 

31.05.1997 

02.06.1997 

04.06.1997 Bunlarla mı Mezara Kadar? 

31 .05. 1997 Yine Tekmili Birden Şevki Yılmaz filmi) 

31.05.1997 Hangisi Daha Çirkin? Bir Çirkin Adam Var Mecliste 

Hürriyet (Fatih Altaylı Teketek isimli köşe yazılan) 

31.05.1997 O Adamı Yazmayacağım 

02.06.1997 Midem Bulanıyor 

03.06.1997 Yüzsüzlerin Yüzü 

04.06.1997 Kaç Bakalım Tansu Nereye Kadar 

11.06.1997 Her Şeyi Kendilerine Benzetemezler 

17.06.1997Brifing isteyene Bakın 

25.06.1997 Seçim Aralık 98'de 

07.08.1997 Şeytan Aldı Götürdü 

Gözcü Gazetesi 

02.06.1997 Cenk Koray'a ait yazı "Şevki Yılmaz üç yıl önce de bazı kişilere 

peze .. dediği için ... " 

Ateş Gazetesi 

03.05.1997 Yediği Küfur Köprü Oldu 

Ol .06. 1997 Şevki Korkutlu Bavulu Hazır 

02.06.1997 Şevki Akşamında Endülüs 

04.06.1997 İnek mi Şevki mi? 

06.06.1997 Top Şevki 

1 4.06. 1997 İlk Şevki Kaçtı başlıklı yazılar 
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3. MAHKEME KARARLARlNDA ŞEVKİ YILMAZ OLA YI 

Basında Şevki Yılmaz olayının nasıl gündeme geldiği ve gelişerek kişilik haklan 

eleştiri-yorum hakkının kullanımı bağlamında televizyon dolayısıyla gazete haberlerinde 

nasıl yer aldığını inceledikten sonra bu aşamada bir de yargıda ne şekilde ele alındığını 

ortaya koymak yerinde olacaktır. 

Eski Rize Belediye Başkanı olan Şevki Yılmaz'ın 1997 yılında milletvekilliğini 

sürdürdüğü sırada, 29.05.1997 gecesi Kanal D televizyonunda yayınlanan Arena 

programında; 1 2. 08.1990 ·tarihli Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanlığı toplantısında ve 

ayrıca yine aynı programda yayınlanmış olan 28.05.1997 tarihli Sakaıya Milli Görüş Vakfi 

gecesinde yapmış olduğu konuşmalan 30.05.1997 tarihli gazeteler ve ayrıca 29.05.1997 

tarihli 19.48 Show TV haberlerinde de yayınlanarak, kişilik hakları, eleştiri-yorum hakkının 

basında nasıl yer aldığı ve bu hukukun hangi düzeyde kullanıldığı sorusunu gündeme 

getirmiştir. 615 

Öncelikle televizyon ekranlarında yer alan olay konuşmalar 30 Mayıs tarihli 

gazetelerde haber ve eleştiri yazılarına konu olmuştur. Olayın başlangıcında Şevki 

Yılmaz'ın ekranda gördüğümüz 1990 yılında yapmış olduğu konuşmalara dayanarak 

1989'dan bu yana Gaziantep Belediye Başkanlığı yapmakta olan Celal Doğan ve eşi olmak 

üzere pek çok kişi ve bazı kurumlar tarafından kişilik haklarına tecavüz edildiği iddiasıyla 

davalar açılmıştır Ardından da bu görüntülerde geçen konuşmalar; mahkeme tarafından da 

hakaret ve kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilen kimi ifadeler nedeniyle tepkisiz 

kalamayan basın, karşı yazı ve haberlerle tekrar kişilik hakları ve eleştiri-yorum hakkının 

kullanımı bağlamında bu kez Şevki Yılmaz tarafından dava edilmiştir. 

Buradan hareketle basında kişilik haklarının kullanımı, haber verme, eleştirme 

yorumda bulunma gibi haklardan doğan tartışmaların da açılan bir dizi manevi tazminat 

davasıyla yargıya iletildiği bilinmektedir. Bu çalışmada da yer alan hakların nasıl, ne zaman 

ve hangi sınırlarda kullanılabileceğini belirten basın meslek ilkeleri, ulusal ve uluslararası 

düzeydeki mesleki oto kontrol sistemlerinin yanısıra mahkemelerde incelenen davalar 

615 T.C. Ankara 15. Asliye HukukMahkemesi Esas No: 1997/394, Karar No: 1997/948; T.C. AnkaraDevlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhwiyet Başsavcılığı Hazırlık No: 1997/213, Karar No: 19971100. 
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sonucunda manevi tazminat isteklerinde, yanların haklı olup olmadığı ve kişilik haklarına 

saldırı bulunup bulunmadığı konusunda alınan mahkeme kararlarının gözden geçirilmesinin 

yerinde olacağı düşünülmüştür. Böylece yapılan yayınların meslek_ilkeleri ve anayasal 

düzende, hukuki mevzuata göre kişilik haklan ihlal edilse bile eleştiri-yorum hakkının 

kişilik haklarına tercih edildiği veya bu hakkın kullanımında kişilik haklannın ihlal edildiği 

veya her iki açıdan da hukuka aykın davranıldığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Öncelikle 

Şevki Yılmaz'a kişi, kurum, kuruluş ve basın tarafından açılan davaları; nedenleri, 

cevapları, kanıtlan ve gerekçeli kararlarıyla birlikte ele almakta yarar bulunmaktadır. 

3.1. Kişi, Kurum ve Kuruluşların Açmış Olduğu Davalar 

Şevki Yılmaz'a kişi, kurum ve siyasi kimlikleri bulunan kişiler tarafından açılan dava 

sayısı on, savcılıklara yapılan şikayetler ise ikidir. Davalar ya talep,istem aşamasında veya 

cevap ve kanıtlar bölümünde direk ya da dolaylı olarak basında yer almış (gazetelerde) 

haber ve yazılada da ilişkilendirildiği için sadece Şevki Yılmaz'ın basma açmış olduğu 

davalar değil basınla ilgisi olması açısından kişi kurum ve kuruluşların da Şevki Yılmaz'a 

açtığı davalar çalışma kapsamı içine alınmıştır. 

Bunlardan birisi Murat Karayalçın'ın Şevki Yılmaz'a açmış olduğu manevi tazminat 

davasıdır. 11.06.1997 tarihli dava sırasında Murat Karayalçın Samsun Milletvekili olup, 

DYP-SHP hükümetinde Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı görevını 

sürdürmektedir. Şevki Yılmaz'ın 12.06.1997 günkü Interstartelevizyon kanalının ana haber 

bültenindeki konuşması üzerine Karayalçın, kişi olarak kendisine hakaret edildiği; 

kendisinin ve Şevki Yılmaz'ın düşüncesi dışındaki insanların topluma din düşmanı olarak 

gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla kişilik haklarına haksız saldırı olduğunu belirterek dava 

açmıştır. 

Dava edilen Şevki Yılmaz ise ileri sürülen bu iddiaya ve davaya verdiği yanıtta; o 

toplantının halka açık alanda, izinli olarak gerçekleştirildiğini, konuşmalardan davacı 

Karayalçın'ın daha önce de haberdar olduğunu, karşılıklı olarak üç yıldır aralarında 

birtakım beyanatların verildiğini, dava konusu olan bu sözleri davacının yeni duyuyormuş 

gibi davranıp dava açmasının gereksiz olduğu belirtilmiştir. Davaya konu olan 

Trabzon'daki konuşmanın 1994-1995 yıllarında basında ve medyada yeraldığını ve 
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• 
kamuoyunun zaten haberdar olduğu bu konuşmaların 1997 yılında Şevki Yılmaz'ın 

muvafakatı ve yayını engellemesi mümkün olmadığı halde elinde olmadan yayınlanmasının 

Karayalçın'a dava açma hakkını vermediği, dava konusu yapılan bu olayda, ayrıca 

konuşmanın yapıldığı tarih dikkate alınacak olursa zaman aşımına uğradığı, konuşmanın 

montaj olarak verildiği, amacın halkın aydınlatılması değil kendisinin küçük düşürülmek 

istenmesi olup, yapılan yayının ve açılan davanın siyasi boyut taşıdığı şeklinde bir cevap 
·ı . . 6ı6 

verı mıştır. 

Yine bir diğer dava konusu, 1990 yılında Konya Belediye Meclisi'nin genelevi 

kapatmak üzere alınan karar ve kararın TBMM tarafından engellenmesi üzerine, davacı 

Mehmet Gedik'in de o dönemde içinde bulunduğu TBMM'yi ve kişiliğini hedef alarak 

hukuka aykırı, genel ahlak kuralları dışında şeref ve haysiyetini küçük düşürücü 

konuşmalardır. Davalı Şevki Yılmaz'ın cevabında ise, zaman aşıını süresinin bir yıl 

olmasından dolayı sürenin geçtiği ve davanın düşmesi gerektiği, yaptığı iddia edilen 

konuşmanın her hangi bir basın organına bir demeç veya söyleşi olarak verilmediği ve 

davaya Bursa mahkemelerinin değil Şevki Yılmaz'ın ikametgahı olan Ankara 

mahkemesinin bakınakla yetkili olması nedeniyle davanın reddedilmesi istenmiştir. 

Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu konuşmanın bant çözümü 30.06.1997 günlü Olay 

Gazetesi' nde yayınlandığından, dava da ı 2. 06. ı 997 de açıldığından mahkeme tarafından 

Olay Gazetesi'nin yayın tarihi esas alınarak Şevki Yılmaz'ın zaman aşıını iddiası kabul 

edilmemiştir. Ayrıca davacının kişilik haklarına saldırı yapıldığını Bursa Olay 

Gazetesi'nden öğrenmesi, davacının ikametgahının da Bursa olması dolayısıyla davaların, 

davacının ikametgah mahkemesinde de açıiabilmesi nedeniyle davalı Şevki Yılmaz'ın 

itirazlarının reddedilmesine neden olmuştur.617 

Üçüncü dava konusu da manevi tazminat isteğidir. Davacı Mustafa Taşar'ın eşidir. 

Bu davanın konusu ise; körfez savaşı sırasında eşi Mustafa Taşar için birtakım basın 

organlarında "otel ayısı" sıfatıyla yayınlar yapıldığı ve Şevki Yılmaz'ın da 07. 04. 1991 

tarihli Sakarya Milli Görüş Vakfı toplantısında yine eşi hakkında hakaretlerde bulunduğu 

ve bu görüntülerin 31.05.1997 tarihli Show TV 19.30 Haber Bülteni'nde yayınlanmasıyla 

616 T.C. Ankara24. Asliye HukukMahkemesi Esas No: 1997/377, Karar No: 1998/143 Sayılı llamı. 
617 T.C. Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/497, Karar No: 1998/1035 Sayılı İlamı. 
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konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilmiştir. Hatta devletin başındaki siyasilere, 

kurumlara ve TB:MM'ye hakaret ederek bu durumu ilke haline getirdiği, kişilik hakianna 

saldırdığı gerekçesiyle dava açılmıştır. 

Ancak gerekçeli kararda Şevki Yılmaz'ın 07.04.1991 tarihli "Otel ayısı bir bakan. 

İsmi gazetelerde geçiyor. Ne ayısı? Tam pe ... ayı ... "diye devam eden konuşmasının yer 

aldığı televizyon görüntülerinin montaj olmayıp, gerçek çekim olmasından dolayı davalı 

Şevki Yılmaz'ın savunmasına itibar edilmemiştir. 

Davacının kocası Mustafa Taşar'ın bu konuşmalan 1991 'de duyduğu ve davacının da 

bunu bildiği ispat edilemeyeceğinden ve belki de yakınlarının bu hakaretleri duymasını 

engellemek için duyurolmamış olabileceğinden zaman aşıını süresinin do lmadığı ve davacının 

olayı 31.05.1997 tarihinde öğrendiği kabul edilmiştir. Davalı Şevki Yılmaz'ın, konuşma 

kasetinin Show TV kanalında bilgisi dışında yayınlandığı itirazı uygun bulunmamış, o 

günlerde Mustafa Taşar'ın "otel ayısı" lakabıyla anılmasından dolayı bu sıfatın 

kullanılmasıyla bizzat davacının kocasının kastedilmiş olduğu sonucuna varılmıştır. 618 

Bir diğer dava ise Marmaris Mahkemesi'nde 9 kişi tarafından; Şevki Yılmaz'ın bir 

milletvekili olarak Anayasa'nın 81. Maddesi gereğince "hukukun üstünlüğüne, demokratik 

laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplanna bağlı kalacağına" dair and içmekle 

yükümlü olup buna Haziran ayı içersindeki Kanal D ve Show TV kanallannda yayınlanan 

konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerini aşağılayıp "o put önünde niye 

duruyorsunuz" gibi sözlerle kamuoyunda bezeyan yaratıp anda (yemin e) uymaması 

dolayısıyla açılmıştır. Ancak davaya konu olduğu ileri sürülen konuşmanın 1994 yılında 

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılmış olması diğer bir ifadeyle haksız fiilin orada gerçekleşmesi 

nedeniyle mahkemenin ya Sivas'ta veya davaimm ikametgahı olarak Ankara 

mahkemelerinde yapılabileceği gerekçesiyle, mahkeme davaya bakmaya yetkili olmadığına 

hükmederek yetkisizlik kararı vermiştir. Ayrıca Şevki Yılmaz savunmasında 1994 'de 

yapıldığı söylenen konuşmanın üzerinden üç yıl geçmiş olması nedeniyle zaman aşımına 

uğradığı ve böyle bir konuşmanın adı geçen televizyon kanallannda yayınianmasına izin 

verilmediği belirtilmiştir. 619 

618 T.C. Ankara 27. Asliye HukukMahkemesi Esas No: 1997/368, Karar No: 1998n98 Sayılı İlamı. 
619 T.C. Marmaris Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997n89, Karar No: 1998/120 Sayılı İlamı. 
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• 
20.06.1997 tarihli bir dava da Yekta Güngör Özden'in açmış olduğu tazminat · 

davasıdır. 03.06.1997 günü Kanal D televizyonunda saat 20.00 'deki haber programında 

yayınlanan" ... laik olmayan hayvansı Atatürk 56 yıl hayvan olarak yaşadı." "Bir Anayasa 

mahkemesi başkanı var, milletin parasıyla milletin dinine sövüyor. Savcılar, hakimler 

nerdesiniz? Anayasa Mahkemesi Başkanı Ata'nıza hayvan diyor ... " gibi şahsiyet haklarına 

hakaret taşıyan ifadeler üzerine açılmıştır. 

Davalı Şevki Yılmaz'ın cevabı ise, konu edilen bandın RTÜK'ndan alınıp bilirkişi 

incelemesi yapılarak kasetin montaj olup olmadığının incelenmesi gerektiği ve davanın 

haksız olduğu yolunda karar verilmesi şeklinde olmuştur. 

Mahkemenin değerlendirmesine göre bantta kullanılan küçültücü ifadelerin montaj 

olmadığı dolayısıyla davacı Yekta Güngör Özdenin, Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşmada 

kamuoyu önünde küçük düşürülerek kişilik haklarına saldırıldığı kararına varılmıştır. Karşı 

davada ise davalı taraf olan Şevki Yılmaz bu lafları sarf etmediklerini belirtirken davacı 

Yekta Güngör Özden de bu ifadelerin kullanıldığını kanıtlayamamıştır. Diğer taraftan her 

iki kişinin de toplumda dikkat çeken kimseler oluşu ve olaylara davalı Şevki Yılmaz'ın 

kendisinin neden olmasından dolayı Özden' e karşı açılan dava reddedilmiştir. 620 

29.05.1997 tarihinde Kanal D televizyonu Arena programında Şevki Yılmaz'ın 

konuşmaları yayınlanmıştır. 39.05.1997 günlü gazeteler Arena programındaki Yılmaz'ın 

sözlerine geniş yer ayırmış ve birinci haber olarak vermiştir. 1989 yılından beri Gaziantep 

Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Celal Doğan ve eşi Aysel Doğan 29.05.1997 günlü 

televizyon programında ve 30.05.1997 günlü gazetelerde yayınlanan haberlerde yer alan ve 

yayınların yapıldığı tarihte milletvekili olan Şevki Yılmaz'ın sözlerinde şeref, haysiyet ve 

aile birliğine haksız saldırıda bulunduğu için 26.06.1997 tarihinde Yılmaz aleyhine dava 

açmışlardır. 

Yapılan yayınlar üzerine aleyhine dava açılarak kendisinden manevi tazminat istenen 

davalı Şevki Yılmaz dava dilekçesine verdiği yanıtında; 1990 yılında yapılan konuşmanın 

üzerinden 7 yıl geçtikten sonra yayınlanmış olduğunu ve bu nedenle dava açabilmek için 

zaman aşıını sütesinin dolduğunu, hakaret içeren sözleri yayınladığı için asıl hakkında dava 

620 T.C. Ankara Asliye 17. Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/398, Karar No: 1998/524 Sayılı Uaını. 
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açılması gereken kişinin program yapımcısı Uğur Dündar olduğunu, yayınlanan televizyon 

haberindeki sözlerinin montaj olduğunu, sarfettiği iddia edilen sözleriyle Celal Doğan ile 

eşini hedef almadığını ve onları kasttetmediğini ileri sürmüştür. Ayrıca davalı bu programın 

yayınianmasına karşı çıktığını, ama davacılardan Celal Doğan'ın karşı çıkmayarak bu 

sözlerin topluma yayılmasına. izin verdiğini; aksine, söylemiş olduğu iddia edilen bu 

sözlerin yayınianmasına Celal Doğan 'ın izin vermesiyle kendisinin kişilik haklarına 

saldırılmış olduğunu, bu yayının güncel olmadığını, objektif olma ölçülerinin gözardı 

edilerek güncellik ve objektiflik ilkelerinin ihlal edildiğini belirtmiştir. Haberleri veren 

yayın kuruluşlarının siyasi yönden milletvekili olarak Şevki Yılmaz'ı hedef aldıklarını ve 

kendisini kamuoyu önünde olumsuz etkilemek amacıyla bu tür yayınlar yapıldığından 

davanın reddini istemiştir. 

Mahkeme delillerin değerlendirilmesi aşamasında M.K.'nun 24., 24/a ve B.K.'nun 

49. Maddelerine göre kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat davasında 

dava konusu konuşmaların 1990 yılında Etimesgut'ta yapılan bir toplantıda söylenmiş 

olmasına rağmen 29.05.1997'de Kanal D Arena programıyla Show TV 19.45 haberlerinde 

bu konuşmalar yayınlanmış olmakla 1997 yılında. aleniyet kazandığını kabul etmiştir. Bu 

nedenle yayınların yapıldığı tarihten itibaren bir yıl ve konuşmaların yapıldığı toplantıların 

üzerinden on yıl süre geçmediği için davalı Şevki Yılmaz'ın zamanaşıını itirazı 

reddedilmiştir. Davalı Yılmaz yapmadığını ileri sürdüğü "... Gaziantep Belediye 

Başkanı'na o gün diyeceğim. Allah'ın izni ile .... madem eşitlikten yanasın pe ... adam önce 

hanımını gönder de bu eşitlik sağlansın." konuşmasını savunamamış, 30.05.1997 tarihli 

Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet Gazetelerindeki haberlere savunmasında yer vermiştir. 

Davalı Şevki Yılmaz Hürriyet Gazetesi'ndeki "Genelevi kurban keserek açtılar" başlıklı 

haberi göstererek, dava konusu edilen kendi konuşmasına karşılık bu haberi savunma ve 

konuşmasındaki haklılığına kanıt olarak sunmuştur. Şevki Yılmaz dava konusu edilen bu 

konuşmaların yayınianmasına davacı Aysel-Celal Doğan'ın izin verip kamuoyuna 

duyumlmasına karşı çıkmadıkları, böylece onların kişilik haklarına kendisinin değil, bu 

konuşmaları haber olarak verenlerin saldırmış olduğu şeklinde savunma yapmıştır. Ayrıca 

savunmasında; açılan davanın hukuk devleti olma, demokratik toplum olma ilkeleri 

yanında Basın Kanunu, M.K., B.K., T.C. Anayasası ve Evrensel Hukuk kurallarına da 
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aykınlık oluşturduğunu belirtmiştir. Ancak kişilik haklannın gözetilmesi yanında basının; 

sorumluluk taşıyan mevkilerde bulunanların davranışlarını topluma duyurmak, kamuoyu 

oluşturmak, denetim görevi yapmak, kamuoyunu düşünmeye yöneiten tartışmalar açmak, 

kamuoyunun serbestçe oluşumunu sağlamak gibi görevleri olduğu da bu dava hakkındaki 

mahkeme kararında ele alınmıştır. 

Mahkeme dava konusu olayın yayınlanmasıyla, basının kamuoyuna olayları duyurma 

görevinin yanısıra eleştiri görevinin de yerine getirildiğini gerekçeli kararında açıklamış ve 

milletin vekilinin toplumsal konularda ve TBMM konusundaki düşüncelerinin topluma 

duyurulmasında kamu yararı bulunduğunu kabul etmiştir. 

Davalı Şevki Yılmaz davacı Celal Doğan için "pez ... adam", eşı ıçınse; eşını 

geneleve göndererek eşitlik sağlamasını söylemiştir. Toplumumuzdaki değer yargıianna 

göre bu suçlamalar kadın ticareti yapmak, namussuzluk anlamına gelmektedir. Bu sözlerle 

davacının kişilik hakları, ailevi değerleri, şeref-haysiyetine saldırılıp toplum önünde küçük 

düşürülmüştür. Bu nedenle davacılar yararına manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar 

verilerek tazminat bedeli günün ekonomik koşullarına göre belirlenmiştir.62ı 

Resmi bir kurum olarak TRT'nin Şevki Yılmaz'a açmış olduğu dava dilekçesindeki 

iddiaya göre, davalı Yılmaz'ın çeşitli tarihlerde TBMM gibi davacı TRT'nin de kişilik 

haklarına saldın niteliğindeki sözleri 29 Mayıs 1997 tarihinden itibaren hemen hemen 

bütün televizyon kuruluşlarının haber bülteninde yer almıştır. "TRT'yi kahpe ilan 

ediyorum ... " diyerek anayasal özerk bir kurumun tüzel kişiliği ve saygınlığına tecavüzde 

bulunulmuştur. 

Davalı Yılmaz savunmasında televizyon kanallarında yayınlanan banttaki sözlerin 

kendisine ait olmadığını, zamanaşıını nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini 

ileri sürerek; davanın, konuşmalarını yayıniayan medya ve basın organlarına ihbar 

edilmesini istemiştir. 

29.05.1997 tarihli Kanal D ve Show TV yayın kuruluşlarının ana haber bültenlerinin 

yayın kopyaları çözümlenmiş, (Bkz. Ek-4) Şevki Yılmaz'ın TRT ile bazı milletvekillerine, 

Cem Boyner'e ve Gaziantep Belediye Başkanı'na küfrettiği ve suçlamalarda bulunduğu 

621 T.C. Ankara 15. Asliye Hukuk' Mahkemesi Esas No: 1997/394, Karar No: 1997/948 Sayılı İlamı. 
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belirlenmiştir. Sonuç olarak davacı kurum TRT'nin kişilik haklarına yapılan ağır saldınnın 

telafısi için manevi tazminata karar verilirken, karar metninin radyo ve televizyonlarda 

yayınianma isteği reddedilmiştir. 

31.05. ı 997 günkü ATV Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan bir kasetle Şevki 

Yılmaz'ın " ... geçtiğimiz haftaki gazeteler şu adam kime benziyor? Özal mı Papaz mı? 

Papaz mı? Özal mı? Şu hale bakın, şu rezalete bakın, ... Benim ülkemin başbakanına bakın, 

şu küçülmeye bakın, papaz elbisesi giyiyor ... " gibi nitelendirmeleri olan konuşması 

yayınlanmıştır. Semra Özal, bu tür konuşmalada eşi Turgut Özal'ın ruhunun taciz 

edildiğini; bir kimsenin ölmüş bile olsa aile çevresindekilerin ve yakınlarının şahsi 

menfaatlerinin korunması gerektiği görüşüyle Şevki Yılmaz aleyhine manevi tazminat 

davası açmıştır. 

Davalı Şevki Yılmaz bu davaya verdiği cevabında, konuşmalann kendisine ait 

olmayıp, televizyon'da yapılan konuşma tarihinin belli olmadığını, sözlerin hedef aldığı 

Turgut Özal'ın sağlığında konuyla ilgili dava açmadığını ve Özal'ın ölümünden altı yıl 

sonra (dava tarihi: ı 5.07.1997) bu davanın aç ılamayacağı gibi gerekçeler ortaya koymuştur. 

Ayrıca davacı Semra Özal'ın ve Turgut Özal'ın hedef alınmadığı olayda, yapılan yayında 

gerçeklik; kamu yararı, güncellik, konu ile anlatım arasında düşünsel bağlılık bulunmadığı 

ve hukuka uygun olmadığı, davaya neden olan sözlerin televizyon da yayınianmasına davacı 

Semra Özal'ın izin verdiği bu nedenle de davanın reddi istenmiştir. 

Mahkemenin gerekçeli kararında ise davacının dava konusu edilen konuşmayı 

televizyondan yapılan yayınla öğrenmiş olması nedeniyle davalı Şevki Yılmaz'ın zaman 

aşıını itirazı reddedilmiştir. Ayrıca ölmüş bir kişiye yapılan tecavüzün hayatta kalanlara da 

bir saldırı oluşturduğu öğretide ve uygulamalarda da kabul edilmiş, basın yoluyla bir 

kimsenin şeref ve itibarına yapılan tecavüzün onun eşine de yapılmış sayılacağı kabul 

edilerek M.K. 'un 24., B.K. 'nun 49. Maddesine göre kişisel haklara saldırıdan kaynaklanan 

manevi tazminat uygun bulunmuştur. 622 

Şevki Yılmaz'ın 29.05.1997 tarihli Uğur Dündar'ın Arena programında yayınlanan 

Ankara Etimesgut ilçesinde bir parti toplantısında yapmış olduğu konuşmada, TBMM 

622 T.C. Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/459, Karar No: 1998/191 Sayılı Uamı. 
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üyelerine ve temsil edilen milletin şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyle Mesut Yılmaz ve 

80 milletvekili tarafından manevi tazminat davası açılmıştır. Davalı Şevki Yılmaz ise bu 

istem karşısında; söylendiği iddia edilen sözlerin 1990 yılında bir toplantıda yapılmış 

olması nedeniyle zaman aşuİıı süresinin dolduğunu, sözlerin kendisine ait olmadığını, 

konuşmanın medyada yayınlanmak üzere kendisi tarafindan verilmediğini, bu sözlerin 

incelendiğinde hedefın davacılar olmadığını, topluluğa yapılan konuşmayla basın 

organlarında yer alan konuşmaların etkisinin aynı olmadığı cevabını vermiştir. 

Mahkeme yayın yoluyla kişilik haklarına saldın nedeniyle manevi tazminat 

istenilmesine ilişkin bu davada; davalı Şevki Yılmaz'ın siyasi kişi olarak bir kısım medya 

ile ilgili yapmış olduğu konuşma bandının Arena programında yayınlanmasıyla bu 

programda yayınlanmış olan sözlerinin eleştiri niteliğinde olduğunu; ülkede değişik siyasal, 

sosyal ve ekonomik görüşlü kişi ve kurumların olduğu, bu görüşlerin yasa ve ahlak 

kuralları içinde ve sertçe de eleştirilebileceğini, eleştirilerin meşru amaç taşıyıp, aksi 

görüştekileri küçük düşürücü, hakaret, saldırı niteliği taşımaması gerektiğini, olayda davalı 

Şevki Yılmaz'ın siyasi kimliğiyle yaptığı konuşmanın her ne kadar ahlak ve eleştiri 

sınırlarını aştığı görülse de, bu sözlerin genel nitelikte ve bir kısım medya için söylendiğini, 

konuşmanın davacıların onur, saygınlık ve kişiliklerini rencide etmediği gibi doğrudan 

saldırı niteliğinin de bulunmadığını, dolayısıyla davacıların kişilik haklarına saldırıdan söz 

edilerneyeceği sonucuna vararak açılan manevi tazminat davasının reddedilmesine karar 

vermiştir. 

Ayrıca davayı reddeden mahkeme gerekçesinde; dava konusu somut olayla ilgili 

söylenen sözlerin hangi dönemde ve tarihte olduğu kesin belli olmamakla birlikte, Şevki 

Yılmaz siyasi kimliğiyle yaptığı kimi beyanların ahlak ve eleştiri ölçülerini aştığının da bir 

gerçek olduğunu kabul etmek gerektiğine hükmetmiştir. Ancak konuşma metninin genel 

nitelik taşıyıp, davacıları doğrudan hedef almadığı gerekçesiyle kişilik haklarına yapılmış 

bir saldırıdan söz edilerneyeceği görüşüyle Mahkeme davacıların manevi tazminat 

ödenmesi talebini kabul etmemiştir.623 

623 T.C. Asliye 13. Hukuk Mahkemesi Esas No: 19971405, Karar No: 2000/222 Sayılı İlamı. 
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Şevki Yılmaz'a Dünya Gazetesi ve sahibi Nezih Demirkent tarafından açılan manevi . 
tazminat davası nitelik olarak yazılı basın tarafından doğrudan açılan bir davadır. Dünya 

Gazetesi gibi bir yayın kuruluşu ve sahibi Demirkent yine 29.05.1997 günlü Kanal D 

Televizyonu'nda yayınlanan Arena programında Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın 

konuşmalarında geçen sözlerle itibarlannın kamuoyu önünde zedelendiği yayın 

kuruluşunun ve Nezih Demirkent'in kişilik haklarına saldında bulunulduğu savıyla dava 

açılmıştır. Şevki Yılmaz'ın konuşmalannda "bu tür medyanın bağırsak gürültüsü olduğu, 

bunların Bakırköylük ve şeytani bir kahpe oldukları, halkı sömürdükleri" gibi ifadeler 

geçmektedir. 

Davalı Şevki Yılmaz ise, bu sözlerin kendine ait olmadığını, bir kısmının yayınianma 

amacının siyasi olup, kamuoyu önünde itibarının küçük düşürülmesinin hedeftendiğini bu 

nedenle davanın Kanal D kuruluşuna ihbar edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 

söylenildiği iddia edilen sözlerin incelendiğinde; vatanı, milleti, marşı, bayrağı korumaya 

yönelik sözlerin verildiğinin ve kardeşliği bozmaya çalışanlan kınayan ifadeterin yer 

aldığının görüleceği ileri sürülmüştür. 

7. Asliye Hukuk Mahkemesi eliyle Ankara'da açılan bu dava dosyasına verilen 

22.06.1998 günlü bilirkişi raporuna göre Şevki Yılmaz'ın iddia ettiği gibi; 25.05.1997 

Kanal D Arena programında ve 06.06.1997 günü Kanal D Laf Lafı Açıyor programında 

yayınlanan konuşma bandının montaj olmadığı belirtilmiştir. "Bağırsak Gürültüsü" 

şeklindeki nitelemeyle televizyon yayınlarında halka ulaşacak şekilde alaycı ve küçültücü 

ifadenin onura saldırı oluşturduğu, bu konuşmalarıyla basın kuruluşlarını ve sahiplerini 

hedef alan Şevki Yılmaz'ın onların kamuoyu önünde onur ve itibarlarını zedelemeye 

yolaçacak şekilde itharnlarda bulunurken gerçeği saptırıp, bağımsız bir gazeteyi ve sahibini 

başka bir yayın organının, Doğan Medya kuruluşunun uzvu gibi göstermeye çalıştığı da 

ifade edilmiştir. 

Bu davadaki mahkeme gerekçeli karannda; düşünce özgürlüğünün ve eleştiri 

hakkının sınırsız olmayıp, bu iki hakkın yasalar ve ahlak kuralları içinde ve kamuoyunu 

olumlu yönde oluşturup, ileri götürecek şekilde kullanılması, karşı fikirlerin de aynı şekilde 

dışa vurulması gerektiği belirtilmiştir. Aksi halde düşüncenin belirtilen bu esaslar çerçevesi 

dışında ortaya atılması, aynı sınırlar içinde eleştirilme ve kınarnayı gerektirecektir. Zaten 
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eleştirinin; gerçekleri yansıtması, zorunlu ve yararlı bir amaç taşıması Yargıtay 4. Hukuk 

Dairesinin 08. 12. 1997 gün 1942-11730 sayılı ilaınında da belirtilmiştir. Gerekçeli kararda 

Şevki Yılmaz'ın bu yayın kuruluşunu ve sahibini eleştirmesini haklı kılacak bir neden 

bulunmamış ayrıca davacı Nezih Demirkent ve yayın organının Şevki Yılmaz'ın bu hakkını 

kullanmasına yol açacak herhangi bir tahriki veya kışkırtmasının da olmadığı belirtilmiştir. 

Eleştirinin mazur görülmesi için; gerçek olgulara dayanıp, güncellik ve kamu yararı 

taşıması gerektiği belirtilen davada, içinde küçültücü ifadeler bulunan eleştirinin. manevi 

tazminat gerektireceği ancak tazminatın zenginleşme aracı olmadığı ilkesinden hareketle 

tarafların tanınmışlık derecesi, şöhreti, haksız konuşmanın etki derecesi, davacının 

üzüntüsü ve itibarının zedelenmesinin boyutu, tarafların mali durumlan da gözönüne 

alınarak mahkemenin belirleyeceği tazminatın ödenmesine karar verilmiştir. 624 

Şevki Yılmaz hakkında savcılıklara yapılan şikayetler: Savcılığa verilen bir şikayet 

dilekçesinde ise TBMM başkanlığı adına TBMM eski başkanı sıfatıyla Mustafa Kalemli 

tarafından, Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma ile TBMM'nin Manevi 

Şahsiyetini Alenen Tahkir ve Tezyif ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlık soruşturması 

başlatılarak cezalandırılması istenilmiştir. Şikayet üzerine Savcılık Sanık Şevki Yılmaz'ın 

milletvekili seçilmeden olayın geçtiği 1990 yılında yapmış olduğu konuşmaların 29 Mayıs 

1997 günü Kanal D televizyonunda Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programında 

yayınlandığını ve çözümleri yapılmış ses ve görüntü kasetinde de bulunduğu, farklı zaman 

ve yerlerde yapılmış konuşmalardan birisinin de Etimesgut'ta "Bu pe .. .lerin oluşturduğu 

Türk Parlamentosundan ... , Türkiye'nin başı da parlamentosu da ihanet içindedir. Bu ülke 

hainlerin elindedir. Bu ülke alçakların idaresindedir." şeklindeki konuşması olduğunu ve 

kendisinin de daha sonra seçilip görev yaptığı TBMM'nin manevi şahsiyetine alenen tahkir 

ve tezyifte bulunduğunu, ı O. 06. ı 997 tarihinde sanık Şevki Yılmaz hakkında Rize 

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan bilgi ve gönderilen belgelere göre, bu tür suçları daha 

önce de işlediği yolundaki iddianame ve açılmış dava örneklerinden anlaşılacağı üzere 

sanık Şevki Yılmaz 'ın ve amacının hakaret etmek olduğu anlaşıldığından 159/1. Maddesi 

gereğince Şevki Yılmaz'ın cezalandırılması isteğiyle ceza davası açılmıştır.625 

624 T.C. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/454, Karar No: 1999/40 Sayılı llamı. 
625 T.C. Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık No: 1997 /39366-39346. 
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• 
Diğer taraftan Şevki Yıimaz'a Ahatiyi T.C. Anayasası'nı ilgaya cebren teşebbüse 

alenen tahrik etmekten626 Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır.627 

Ankara DGM Başsavcılığı tarafından; Rize Milletvekili davalı Şevki Yılmaz'ın 12. 

08. 1990 tarihinde Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda yaptığı, 29.05.1997 günü 

Kanal D Arena programında yayınlanan konuşması nedeniyle televizyon ve gazete 

haberleri ihbar kabul edilerek soruşturma başlatılmıştır. Ancak Etimesgut konuşmasının 

T.C.K. 'nun 172. Maddesine göre cezasının iki ile dört yıla kadar ağır hapis olduğu ancak 

olay konuşmanın 12. 08. 1990 tarihinde işlenmesinden dolayı T.C.K. 'nun 102/4 bendine 

göre zaman aşıını süresinin beş yıl olması nedeniyle bu sürenin dolmuş olduğu gerekçesiyle 

bu suçtan dolayı takipsizlik kararı verilmiştir. 

Ankara DGM Savcılığı ayrıca Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu eylem T.C.K. 'nun 

149. Maddesine göre "halkı devlete karşı isyana teşvik etmek ve halkı din farkı gözeterek 

kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu" (T. C. K m. 3 ı 2/2) olarak kabul edilse bile olayda 

boğucu, yakıcı, patlayıcı madde gibi silah unsuru bulunmadığından eylemin halkı devlete 

karşı kışkırtma suçu oluşturmadığı ve zaman aşıını süresinin beş yıl olması nedeniyle 

olayın suç tarihi itibariyle zamanaşımına uğradığı kararına varılmıştır. (Bkz. Ek-5) 

Kişi, kurum ve kuruluşların açmış olduğu, özellikle de bir basın kuruluşu tarafından 

kişilik hakları ve eleştiri-yorum hakkı kapsamında Şevki Yılmaz'a açılmış olan bu 

davalardan, şikayet dilekçelerinin içeriklerinden bahsettikten sonra basın kuruluşlarının 

yayınlarında bu hakların Şevki Yılmaz'a karşı kullanımından doğan durumların yer aldığı 

davaların mahkeme kararlarında nasıl sonuçlandırıldığına bakmak yerinde olacaktır. 

3.2. Şevki Yılmaz'ın Açmış Olduğu Davalar 

Şevki Yılmaz'ın basma karşı açmış olduğu davalardan ilki 18. 09. ı 997 tarihli olup, 

Takvim Gazetesi'nin 31.05.1997 ve 02.06.1997 tarihli sayılarında kişilik haklarına saldırı 

niteliğindeki kelimelerin kullanıldığını iddia ettiği haberlerdir. Davalılar Takvim Gazetesi 

626 T.C.K. m.l72. 
627 T.C. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cınnhuriyet Başsavcılığı Hazırlık No: 1997 /213, Karar :No: 

1997 /100. 
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adına Dinç Bilgin, Muhammet Şahintaş, Süleyman Yağız'dır ve davanın reddini 

istemişlerdir. Verilen kararda da, her ne kadar haberlerde eleştiri yapılırken kelimelerin 

dozu kaçınlmış ise de çıkan haberlerin davacı Şevki Yılmaz'ın toplumun tüm değerlerini 

karalar nitelikteki beyanları karşısında tartışmayı başlatan tarafın üslubunun eleştirisi 

olduğu sonucuna varılmış ve dava reddedilmiştir.628 

Şevki Yılmaz'ın kişilik haklarına, saygınlık ve onunina haksız kasıtlı saldın olduğu 

gerekçesiyle açılan dava yine Takvim Gazetesi'nin 04.06.1997 tarihli "Bunlarla mı mezara 

kadar", "Bu Şevki Yılmaz çok kerhaneci adam. Hangi meyveli ağaç" vb. haberlerle, 

31.05.1997 tarihli "yine tekmili birden Şevki Yılmaz filmi ... " "adamın dilini alıp ... " 

şeklindeki yazıları içermektedir. Mahkemede Davacı Şevki Yılmaz hakkında yayınlanan bu 

yazıların sahibinin seviyesini gösterdiği, ifadelerin tenkit yazısı niteliğini aşarak kişilik 

haklarına haksız ve hukuka aykın saldırı oluşturduğu ifade edilmiştir. 

Davalının cevabına göre ise öncelikle, davalı yayın organının dava dilekçesine 

yanıtında Takvim Gazetesi imtiyaz hakkı sahibi olmayan davalılardan Dinç Bilgin 

açısından davanın reddedilmesi gerektiği belirtilmiştir. Basının görevinin, genel yararlar 

açısından toplumun ilgilenmesi gereken konularda halka gerçekleri objektif ölçülerde 

anlatarak eleştiri-yorum ve uyanlarla halkı düşünmeye sevk etmek, kamu görevlilerini 

harekete geçirmek, Anayasa'nın 28. Maddesindeki basın özgürlüğü gereğince toplumun 

denetim aracı olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle yazıda yeralan olayların gerçek ve kamu 

yararı olduğu, eleştiri sınırının aşılmadığı öne sürülerek davanın reddi istenmiştir. Sonuçta 

davalıların tümünün basın yasası gereğince sorumlu oldukları, 04.06.1997 ve 31.05.1997 

tarihli sayılarda Halit Çapın imzalı yazılarla; her ne kadar bu yazıların yazılmasına davacı 

Şevki Yılmaz sebep olmuşsa da, davacının kişilik haklarına M.K. 'nun 24. Maddesinde 

belirtildiği şekilde saldırıda bulunulduğuna, zenginleşme aracı olmayan manevi tazminatın, 

hakaret ifadelerinin ağırlığı, tarafların mali durumu, toplumdaki durumları, yazılara neden 

olan davacının konuşma ve davranışları dikkate alınarak davalılar Takvim Gazetesi adına 

Dinç Bilgin, Muhammet Şahintaş ve Halit Çap ın' dan dayanışmalı olarak hükmedilen 

manevi tazminat bedelinin a~ınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir. (Bkz. Ek-6) 

628 T.C. İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/439, Karar No: 1998/159 Sayılı İlamı. 
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Üçüncü bir dava ise Radikal Gazetesi'nin 14. 07. 1997 tarihinde Salim Alpaslan 

tarafından yazılmış olan "Bir ülke düşünün ki, kendilerine pe ... diyen deyusu ekber için 

silalıma sarılacak kadar gözü dönmüş ....... " gibi sözleri üzerine Şevki Yılmaz tarafından 

açılmıştır. Davalılar ise yayının davacının kişilik haklarına saidırma amacı taşımadığı, 

hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Deliller ve gerekçede ise olaylar mahkeme tarafindan tarihi sırada ele alınmıştır. Mahkeme 

gerekçeti kararında açıklandığı üzere o sırada halen Rize Milletvekili olan Şevki Yılmaz 

gazetedeki yayından önce TBMM üyelerine karşı pe... diyerek ağır küfiir ve hakarette 

bulunmuş, daha sonra meclis genel kurulunda bir milletvekilinin üzerinde deyusu ekber 

yazılı pankart göstermesiyle kavga çıkmış, silah çekilmeye çalışılmıştır. Bu olaylar 

karşısında dava konusu olan yazıda Salim Alpaslan'ın Türkiye'deki yönetim tarzını 

anlatırken; pankart gösteren milletvekiline karşı silaha sanlacak kadar gözü dönmüş 

milletvekilinin Türkiye'yi yönetmekte olduğunu belirttiği, deyusu ekber ifadesi ile 

davacının kastedildiği anlaşılmıştır. Sonuçta gazetedeki yazı ile davacının kişilik haklarına 

saldırı; bu olayda haksız fiilin hukuka aykırılığı, kusur ve zarar ilkeleri gerçekleşmiş 

olmaktadır. Manevi tazminat ise bir zenginleşme aracı olmadığından ayrıca davacının 

TBMM üyelerine gazetedeki yayından önce pe .. .ler meclisi diyerek hakaret niteliğinde 

ifadeler kullanmış olması davacı yönünden kusur oluşturmuş dolayısıyla davalılardan talep 

edilen tazminat miktarı azaltılmıştır. (Bkz. Ek-7) 

Karar davalı yayın organı tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 

manevi tazminata karar veren mahkeme hükmünü bozmuştur. Bozma karanndan sonra 

yeniden yapılan yargılama sonucuhda gazetenin 14. 07. 1997 tarihli sayısındaki "Samuray 

Ahlakı" başlıklı yazı üzerine "Deyusu ekber" şeklinde bir hakaret ifadesinin kullanılmış 

olmasından dolayı davanın kı~men kabulüne karar verilmiştir. Davalılar Radikal Gazetesi 

adına Aydın Doğan ve Salim Alpaslan'ın temyizi üzerine Yargıtay manevi tazminat 

ödenmesine dair mahkeme kararını Basın özgürlüğü çerçevesinde bozmuş ve dava konusu 

yazının yazılmasına neden olan ortamı davacı Şevki Yılmaz yarattığından dolayı bu ortama 

duyulan tepkinin dile getirildiği yazının "eleştiri" olarak kabulüne karar verilmesi 

gerektiğini, yazıda esas eleştirilenin davacı Şevki Yılmaz'ı korumak için eylemde bulunan 

bazı milletvekilleri olduğunu ve bu nedenle davanın reddedilmesi gerektiğine karar 
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vermiştir. Yargıtay'dan dönen dava bu kez yapılan yargılama sonucunda davacı Şevki 

Yılmaz'ın manevi tazminat isteminin reddiyle sonuçlanmıştır. (Bkz. Ek-8) 

Şevki Yılmaz'ın açmış olduğu manevi tazminat davalarından birisi de 3 ı .05. ı 997 

tarihli Takvim Gazetesi'nde Tayfun Talipoğlu'nun "Hangisi daha çirkin" başlığı ile 

davacıyı hedef alan yazısıdır. Davacı bu yayınla kişilik haklarına saldında bulunulduğunu 

belirtmiştir. Davalılar ise yayınlanan yazıda yeralan olayların gerçek olduğunu ve yazının 

kamu yararı taşıdığını belirterek davanın reddedilmesini istemişlerdir. 

Gerekçede ise dava konusu olan haber-yazıda yer alan olayların gerçek olduğu, Şevki 

Yılmaz'ın düşüncelerinin kamuoyu tarafından bilindiği, bunları TBMM'de ve televizyon 

programlannda da dile getirerek saklama gereği hissetmediği, gazetenin de bu yazıyı 

gazetecilik ilkeleri, haber alma-verme görevi açısından ele alarak yayınladığı 

savunulmuştur. 

Şevki Yılmaz'ın yasama dokunulmazlığı dosyalarında isnat edilen suçlara ilişkin 

hakkında dokuz ayrı dosya bulunmaktadır. Şevki Yılmaz'ın adliyenin, askeri kuvvetlerin 

manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği, TBMM ve bakanlıklan alenen tahkir ve tezyif 

suçunu işlediği, Atatürk'e hakaret, halkı suça teşvik etmek, yasanın suç saydığı eylemi 

övmek suçlarını işlediği anlaşıldığından dolayı Adalet Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre 

hakkında Asliye ve Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmek üzere sekiz ayrı dava ve halen 

süren hazırlık soruşturmaları olduğu belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyetine, kurumlarına, 

halkı temsil edenlere ve ailelerine hakarette bulunduğu yazılı ve görsel yayın organlarından 

sürekli izlenmiştir. Bir topluma ve diğerlerine ağır dille tecavüz edilmesi bir eleştiri olarak 

kabul edilemeyeceğinden, davacı Şevki Yılmaz'ın ağır tahriki, ortak kusuru davalının 

eyleminin hukuka aykırılığını ortadan kaldıracak yoğunlukta olduğundan tazminata gerek 

görülmemiş ve dava reddedilmiştir. 629 

Yeni Yüzyıl Gazetesi'nin 03.06.1997 tarihli sayısında Gülay Göktürk'ün "pislik, 

sırtlan" başlıklı köşe yazısı üzerine Şevki Yılmaz'ın açmış olduğu davada da; tenkit 

yazısının sınırları aşılıp kişilik haklarına, onur ve saygınlığa haksız saldırı ve kasıt olduğu 

ileri sürülmüş, manevi tazminat isteğinde bulunulmuştur. Davalılar ise ilgili yazının her 

629 T.C.1stanbul8. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/409, Karar No: 1999/430 Sayılı İlarnı. 
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yönüyle doğru olup, kişilik haklarını zedeleyici ifadeterin ve kastın bulunmadığını, haberde 

kamu yararı olduğunu ileri sürmüş ve davanın reddini istemişlerdir. 

Dava hukuki olarakM.K. 24. ve B.K. 49. Maddelere dayandırılmıştır. Basın yoluyla 

hakaretİn varlığını kanıtiayabilmek için Anayasa'nın 22., 26., B.K. 49. ve M.K. 24. 

Maddelerinin birlikte yorumlanması gerekmektedir. 

• M.K. 24/a "kişilik hakkı hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan veya bir saldırı tehlikesi 

karşısında bulunan kişi saldırıya son verilmesini veya saldırı tehlikesinin önlenmesini 

isteyebileceği gibi sona ermesine karşın, etkisi devam eden saldırının hukuka 

aykırılığının saptanmasını ve gerekiyorsa kararın yayınianmasını ya da üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteyebilir, 

• 1982 Anayasası 22. Madde, herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir, 

• 1982 Anayasası 26. Madde, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü düzenlemiştir, 

• B.K. 49. Madde, şahsi menfaatleri haleldar olan kimse hata vukuunda zarar veya ziyan 

icap ettiği surette manevi zarar namıyla nakdi bir meblağ itasına dava edebilir" hükmünü 

getirmiştir. 

Bu maddelere göre, gazetelerin asıl görevi gerçekleri halka duyurmaktır. Yasaların 

kişilere, meslek gruplarına, kamu kuruluşlarına ve devlet yönetimine yükledİğİ ödevlerin 

gereği gibi yapılmamasından, yasalara uygun davranılsa bile bu görevlerin kamu yararına 

aykırı şekilde yapılmasından, kendi doğru bildikleri açıdan veya kanunun doğruluğunda 

birleştiği açıdan ağır biçimde de olsa eleştirme ve kınama hakkına sahiptirler. 

Basın temel hak ve ödevlerini yerine getirirken kişiler, gruplar, kamu kuruluşları 

çalışanları zarar görmüş olabilir. Yayın, yasaların sağladığı hak ve ödevlerin yerine 

getirilmesi amacı taşıdığı sürece bu zararın giderilmesi istenmez. Ancak bu hak ve 

ödevlerin sınırları; 

a) tazminat borçlusunun kusurunun ağır olması, 

b) tazminat alacaklısının da zararının ağır olması ve 

c) her iki halin ağır kusur ve zararın birlikte meydana gelmesi gibi durumlarda aşıldığı 

takdirde tazminat istenebilmektedir. 

Bir hakkın yasalara uy~un olarak kullanılması halinde amaç aşılsa bile ağır kusurdan 

bahsedilememektedir. Manevi tazminatın, tecavüzün şiddetine ve tarafların ekonomik 
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durumlarına göre belirlenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak ilgili yazıyla Şevki Yılmaz'ın 

kişilik haklarına, hukuka aykırı olarak tecavüzde bulunulduğu, davalı Dinç Bilgin adına 

açılan davanın reddine, diğer davalılann manevi tazminatı ödemelerine ve hüküm özetinin 

aynı gazetede üç gün süre ile yayınianmasına karar verilmiştir. (Bkz. Ek-9) 

Bu davanın ardından mahkeme kararı temyiz edilmiştir. Yargıtay kararında daha önce 

açılan davanın kabulüne karar verilmiş, kural olarak bas;n yoluyla kişilik haklannın ihlali 

halinde eylem hukuka aykırı kabul edilip zararın tazmini yoluna gidilmişse de, ortada bir 

hukuka uygunluk sebebi vardır ve tazminat isteği reddedilmelidir gerekçesiyle manevi 

tazminat ödenmesine dair mahkeme kararı bozulmuştur. 

Yargıtay bozma karanndan sonra yapılan yargılama sonucunda mahkeme tarafindan 

Şevki Yılmaz'ın tazminat isteği reddedilmiştir. Mahkeme gerekçesinde şu konulara ağırlık 

vermiştir: Kamu yaranna yönelik basın açıklamalan bakımından kişilerin toplum içindeki 

konumları önem taşımaktadır. Bir davranışı veya konumu itibariyle kamu gündeminde 

yeralan kişi ile ilgili basında açıklamalar yapılması doğru bulunmaktadır. Bu kişi kendisine 

verilen önemi umursamaz bir tavır takınırsa, basının onu eleştirmesinde kamu yararı 

olacağından, haber veya eleştiri hukuka uygun hale gelecektir. Şevki Yılmaz olayında da 

olduğu gibi, bu kişi daha sonra kapatılan Refu.h Partisi Rize Milletvekili olup, Atatürk ve 

laiklik aleyhine hakaretlerle medyada gündeme gelmiş, bu durum davalılardan Gülay 

Göktürk tarafından gazetedeki köşesinde; davacının toplumda geniş tepki uyandıran ağır 

hakaretlerle dolu konuşmalarından dolayı, dengeli olmayan davranışlarda bulunan birinin, 

üyesi olduğu partisinden de uzaklaştınlmasını gerektirmiştir şeklinde eleştiri yapıldığından, 

bu açıklamaların içerik olarak eleştiri sınırları içinde yer almasından, eleştiri sert bile olsa, 

bu yayınlara davacı Şevki Yılmaz'ın davranışlarının neden olmasından, dolayı hukuka 

aykırılık bulunmadığından dava reddedilmiştir. (Bkz. Ek-10) 

Şevki Yılmaz tarafından Gözcü Gazetesi Gerçek Yayıncılık AŞ. adına sahibi 

Mehmet Ali Yalçındağ, Uğur San ve Cenk Koray'a açılan bir davada ise Cenk Koray 

tarafından 24. 09. 1997 tarihinde hala Milletvekili olan Şevki Yılmaz'a 03. ll. 1994 tarihli 

daha önceki bir yazısında hakaret edildiği belirtilmiştir. Davalılar Gözcü Gazetesi adına 

Mehmet Ali Yalçındağ ve Uğur Sarı ise bu yazıya davacının söz ve hakaretlerinin neden 

olduğunu, 02.06.1997 tarihli yazıdaki amacın küfür değil, Şevki Yılmaz'ın yanlışını daha 
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önceki bir yazıya atıfta bulunarak ortaya koymak olduğunu, kamu yararı bulunduğunu, 

güncellik taşıdığını belirtmiştir. Davalılardan Cenk Koray ise ilk yazısının 03.11.1994' de 

yayınlanmasından dolayı zamanaşımının gerçekleştiğini ve "Cumhuriyet Balosu 'na 

katılanlar pe .. .lerdir" diye konuşarak kamuoyunda tepki oluşması bunun üzerine Şevki 

Yılmaz'ın "pe ... kötü bir şey değildir, yol gösterici anlamına gelir" diye açıklama 

yapmasıyla bu yazının kaleme alındığını ve kendi kazdığı kuyuya kendisinin düştüğünü 

belirterek davanın reddedilmesini istemiştir. 

Gerekçeli kararda da Cenk Koray'ın alıntı yapılan 03. ll. 1994 tarihli yazısından, 

davacının kendi ifade ve üslubunu kullanarak tenkit ve yorumda bulunulmuş, sınır 

aşılmamış, biçimle öz arasında düşünsel bağ korunmuş ayrıca bu yazının yazılış tarihi 

gereği güncelliğin kalmadığı belirtilmiştir. Davacı Şevki Yılmaz'ın pe ... lafinı yol gösterici 

olarak açıklayıp, anlamazdan gelir bir yorum yapmasıyla kendi kazdığı kuyuya kendi 

düşmüş sayılmaktadır. Esas yazının üç yıl sonra başka bir gazetede yine davacının sözleri 

üzerine yayınlanması hakaret sayılmamaktadır. Ayrıca yazının ilk yayınlanmasından dava 

tarihine kadar davacı Şevki Yılmaz'ın hiçbir şikayeti olmamıştır. Böylece bahsedilen 

olayda güncellik olmaması, biçimle öz arası düşünsel bağın aşılmamış olması, tenkit 

sınırında kalınması, davacının kendi kullandığı kelimelerle ondan bahsedilmesi gibi 

gerekçelerle dava reddedilmiştir.630 

24. 09. 1997 tarihinde basma karşı açılan davalardan birisi de Ateş Gazetesi 'ne açılan 

manevi tazminat davasıdır. 27. 03. 1994'de mahalli seçimlerde Rize Belediye Başkanı, 24. 

12. 1995'de de milletvekili seçilen Şevki Yılmaz Ateş Gazetesi'nin 31.05.1997/01.06.1997/ 

02.06. ı997/04.06. ı 997/06.06.1997 ve ı4.06. ı 997 tarihli sayılarında hakkında çıkan çeşitli 

yayınlara; haber değeri olmadığı, gerçek dışı olduğu, şahsını toplum önünde aşağılamayı 

amaçladığı, kişilik haklarına haksız ve hukuka aykırı olarak saldırıldığı gerekçesiyle dava 

açmıştır. 

Davalıların cevabında ise dava konusu haber-yazıda yeralan olayların gerçek olduğu, 

davacı Şevki Yılmaz'ın düşünce yapısının kamuoyu tarafından bilindiği, yazının kişilik 

haklarını zedeleyici olmadığı, hakaret kastı taşımadığı, kendilerinin haber verme görevini 

630 T.C. Bağcılar Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/245, Karar No: 2000/659 Sayılı Uamı. 
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yerine getirdiği, yazıda kamu yararı bulunduğu, bir milletvekili olarak yapmış olduğu 

yemini yerine getirmediği, T.C. Anayasası'na aykırı davranışta bulunduğu için 

Anayasa'nın 28. Maddesinde olduğu gibi basın özgürlüğünden hareketle davacının 

sözlerinin kamuya yansıtılması gerekmiştir. Dava konusu haberde güncellik ve konu ile 

ifade arası fikri bağ öğelerinin olduğu, yazının haber içeriğine uygun olarak sunulduğu ve 

tazminat davası açılamayacağı kararının verilmesi istenmiştir. 

Sonuçta mahkeme Ateş Gazetesi imtiyaz sahibinin Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına Dinç 

Bilgin olduğu ve basın kanunu 16. Maddede de belirtildiği üzere basın yoluyla işlenen 

suçlarda ceza sorumluluğunun yazı sahibi ile sorumlu yazı işleri müdürüne ait olduğu 

kararını vermiştir. Ancak ilgili yazıların davacı Şevki Yılmaz'ın şahsiyet haklarına saldırı 

niteliği taşımadığı, sadece Şevki Yılmaz'ın yazılı ve görsel basındaki beyanlannın 

eleştirildiği, küçük düşürücü amaç taşımadığı, davalıların anayasal hakları gereği, 

kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getirdiği bunda da toplumsal yarar olduğu, 

milletvekili olarak davacının milletvekilierine pe ... demesi ile toplumda oluşan tepkilerin 

güncel ve ilgi çekici olduğu, yazının gerçekiere uygun bulunduğu belirtilmiştir. 6 Haziran 

1997 tarihli sayısındaki yayında geçen Top Şevki sözcüklerinin homoseksüel anlamda değil 

en üstteki anlamında kullanıldığı böylece M.K. 24 ve B.K. 49. Maddelerindeki şartların 

gerçekleş m ediği anlaşılmış ve davanın reddine karar verilmiştir. 631 

31.10.1997 tarihli davada ise Şevki Yılmaz; Hürriyet Gazetesi'nin 31.05.1997, 

02.06.1997, 03.06. ı 997, 04.06. ı 997, ı 1.06. ı 997, ı 7.06. ı 997, 25.06. ı 997 ve 07.08. ı 997 

tarihli sayılarında Fatih Altaylı tarafından yazılan Teketek isimli köşe yazılarında, hakaret 

içeren kelimelerle saldırıldığı gerekçesiyle manevi tazminat isteminde bulunmuştur. 

Davalılar ise bu davanın reddini istemişlerdir. Mahkeme de dava konusu yayınların; 

davacının medyaya yansıyan ve toplumun tüm değerlerini karalar şekilde küfürlü beyanları 

üzerine kaleme alınmış yazılar olup, bu tarzın eleştirisi niteliğinde bulunduğu, eleştiri 

sırasında kelimelerin dozu kaçırılmışsa da, bu seviyedeki tartışmayı başlatanın davacının 

631 T.C. Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997n87, Karar No: 1999/917 Sayılıllamı. 
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kendisi olması nedeniyle eleştirildiği, bundan dolayı da Şevki Yılmaz'ın kişilik haklarına 

saldırı niteliği taşımadığı sonucuna varılmış ve tazminat isteği reddedilmiştir.632 

Onuncu mahkeme ise, Yenigün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş. adına 

Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi Berin Nadi, İbrahim Yıldız, Hikmet Çetinkaya'ya 

Şevki Yılmaz tarafından açılan manevi tazminat davasını kapsamaktadır. 

Davaya konu 31.05.1997 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde Politika Günlüğü adlı 

Hikmet Çetinkaya imzalı "Uyanın soytan sahnede; maskeni Uğur Dündar bir kez daha 

düşürdü" şeklindeki yazı, 01.06.1997 tarihli yine aynı sütunda "Bu adam hasta mı?" gibi 

sözleri içeren yazı ve 07.06.1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin yine aynı sütununda aynı 

kişi tarafından yazılan "Be hey dürzü Şevki Yılmaz'ın kasetlerini izliyor musunuz?" gibi 

ifadelerin yer aldığı köşe yazılandır. (Bkz. Ek-ll) 

Davacı Şevki Yılmaz basın yoluyla kendisine ağır şekilde hakaret edildiğini, 

aşağılandığını, bu yazıların haber olmayıp hakaret amacıyla yazıldığını ve M.K. 24 ile B.K. 

49. Maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Davalılann cevabında ise 31.05.1997 

günlü "uyanın" ve 07.06.1997 günlü "Be hey dürzü" başlıklı yazıların Hikmet 

Çetinkaya'ya ait olup, 01.06.1997 günlü "Bu adam hasta mı?" başlıklı yazının ona ait 

olmayıp gazetenin başyazısı olduğu belirtilmiştir. Hikmet Çetinkaya'nın yazılarının, davacı 

Şevki Yılmaz'la ilgili konuşma bantlarının televizyonlarda gösterilmesinden sonra 

yayınlandığı, davacının Gaziantep Belediye Başkanına, Dinç Bilgin'e, Aydın Doğan'a ve 

daha pek çok kişiye "kah pe, pe .. .ler'' gibi ifadelerle hakarette bulunması üzerine Hikmet 

Çetinkaya'nın "Uyanın" başlıklı eleştiri yazısını yayınlamak zorunda kaldığı şeklinde bir 

savunma yapılmıştır. 

Bunun gibi davacının, yazıların yayınlandığı tarihteki gazete başlıkları; 

• Meclis'e hakaret eden Refah Partisi Rize Milletvekili'ne soruşturma 

• DSP ve CHP'den suç duyurusu. Şevki Yılmaz'a yargı kıskacı 

• Refah'ın gerçek yüzü göründü 

• Medyanın komplosu 

• Pe ... için soruşturma açıldı.. · 

632 T.C. İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/538, Karar No: 1998/226 Sayılı İlamı. 
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• Yılmaz'a tepki yağdı 

• Yılmaz; kaset tamamen montaj, şeklindedir. 

Davalılar cevaplarında davacı Şevki Yılmaz'a Adalet Bakanı ve Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Savcılığı tarafından da dava açıldığını, TBMM'ye hakaret niteliğincieki 

konuşmaların gerçek olduğunu, kendi yarattığı ortamda kullandığı küfürler nedeniyle dava 

açma hakkı olmadığı, yapmış olduğu açıklamaların Cumhuriyet Başsavcısı'nın Refah 

Partisi'nin kapatılması ile ilgili iddialarında da yer aldığı ifade edilmiştir. Hikmet 

Çetinkaya yazısında DYP'lileri şeriatçılar karşısında iktidar ortağı olarak uyarmış, Refah 

Partisi'nin demokrasi adını kullandığım ileri sürerek eleştirildiğini, ayrıca davacının küfür 

ederek kendisinin oluşturduğu ortamdaki eleştirilere katlanması gerektiğini belirtmiştir. 

Haberin güncel olduğu, kamu yararı ve toplumsal ilgi yarattığı, konu ile ifade arasında fikri 

bağ bulunduğu, haksız fıil ve kusur unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle de davanın reddi 

istenmiştir. 

Deliller ve Gerekçe bölümünde ise dava konusu yazıların yayınlandığının gerçek 

olduğu ancak Şevki Yılmaz'ın gerek Rize Belediye Başkanı gerekse milletvekili olduğu ve 

hatta politika hayatı öncesinde yurt içi ve dışı konuşmalarında Cumhuriyet ve Atatürk'e 

ters düşün yazılı ve sözlü basında pek çok açıklamalarda bulunduğu, milletvekili andını 

ihlal eder şekilde sözlü ve fiili davranışlarla kanunun dikkatini çektiği, bağlı olduğu 

parlamentoya bile hakaret ettiği belirtilmiştir. Bu davranışlannın bir kısmı nedeniyle Şevki 

Yılmaz bağlı olduğu siyasi partiden çıkarılmış ve buna rağmen bu siyasi partinin Anayasa 

Mahkemesi tarafından kapatılmasında Anayasa'ya aykırılığın yanısıra davacının bu 

davranışları da nedenler arasında yeralmıştır. 

Anayasa ve Basın kanunu tarafından belirlenmiş görevleri yerine getiren gazetecilerin 

haber verme, kamuoyu oluşturma, kamuoyunu tehlikelere karşı uyarma gibi unsurlar 

nedeniyle ve bu haber-yazıda kamu yararı, toplumsal ilgi, güncellik, konu ile ifade arasında 

düşünsel bağın bulunduğu düşüncesiyle M.K. 24. ve B.K. 49. Madde unsurlarının da 

olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir. 

Davanın reddi üzerine davacı Şevki Yılmaz hükmü temyiz etmiştir. Yargıtay 4. 

Hukuk Dairesi kararı bozmuş tur. Bozma gerekçesinde ise "Ancak dava konusu yazılarda 

davacı için kullanılan soytarı-pe ... , kan içici gibi ifadelerin hakaret niteliğinde olduğu ve 
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basının varoluş nedeni olan toplumu bilgilendirme ve yönlendirme göreviyle bağdaşmadığı, 

özle biçim arası dengenin bozularak eleştiri sınırlan aşıldığına" karar vermiştir. Bozmadan 

sonra yerel mahkemede yeniden yapılan yargılamada ilk verilen karann doğru olduğu, 

davacının manevi tazminat talebinin reddi gerektiği ve kullanılan sözcüklerde sınır 

aşılmışsa da davacının önceki açıklamalan tahrik oluşturmuş ve önceki kararda direnilmesi 

gerekmiştir. Mahkemenin gerekçesi şöyledir: Köşe yazısı incelendiğinde "uyanın partililer, 

uyanın ........ yann çok geç olacak son pişmanlık fayda etmez" gibi ifadelerle siyasi partilerin 

Atatürk İlkelerine sarılıp korunması temasının işlendiği anlaşılmıştır. Cumhuriyetçilik, 

Demokrasi, Laiklik ve Sosyal adalet gibi toplumun ortak değerlerine saldıran bir zihniyete 

karşı sadece basın mensuplan değil her yurttaşın karşı gelmesinin gelecek için en doğru hak 

olduğu belirtilmiştir. Bir başka basın yoluyla kişilik hakianna saldın adıyla açılan davanın 

bozma ilaınının gerekçesinde de belirtildiği gibi " ....... hırsızlıkların, yolsuzlukların 

önlenmesi, toplumun çürümüş yanının biran önce temizlenmesi artık zorunlu hale gelmişse, 

düzeltilmesinde gecikildikçe siyasal partilere, iktidarı elinde bulunduranlara eleştirilerin 

artması, sertleşmesi kaçınılmazdır. Ülkenin toplumun içinde bulunduğu koşulların ve 

yaşanan olayların olumsuzluğu, sistemdeki tıkanma başta politikacılar olmak üzere 

herkesin birleştiği ortak durumun belirtileridir. Bu nedenle kişinin üstlendiği görevin ve 

kanunun toplumdaki önemine göre yapılacak eleştiriler çoğalabilmekte ve sertte 

olabilmektedir." Dolayısıyla davaya konu edilen yazının özle biçim arası dengeyi sağladığı 

görülmüş manevi tazminat talebi reddedilmiştir. Bu red kararının da temyizi üzerine dava 

dosyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından incelenmiş ve mahkemenin direnme 

karanndaki gerekçe oy çokluğuyla kabul edilerek mahkemenin red kararı onanmıştır.633 

Doğan Yayın Holding A.Ş. adına sahibi Aydın Doğan ve Doğan Satmış aleyhine 

Şevki Yılmaz tarafından açılan bir başka dava da 31.05.1997/02.06.1997/02.06.1997/ 

03.06.1997/04.06.1997 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan küfürbaz Şevki, küfürbaz 

Şevki değil, inekmiş yazıları ve diğer in ekli yazılara karşı açılan manevi tazminat davasıdır. 

Yazılan hakaret küfür ve isnll;tların ağır ve haksız olduğu kişilik haklarının ihlal edildiği 

gibi nedenlerle Şevki Yılmaz tarafından açılan davaya davaimm cevabı ise bu 

konuşmaların yapılmasıyla kamuoyunun gündeminin, oluştuğu bu olayın ortaya çıkmasıyla 

633 T.C. İstanbul3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Esas No: 1999/138, Karar No: 1999/226 Sayılı İlamı. 
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laiklik ve demokrasiyi savunan herkesin tepki gösterdiğini, bu tepkinin ve okur 

mektuplarının yayınlandığını, yazılarda küfür değil, halkın ve siyasilerin nasıl tepki 

gösterdiğinin aniatılmaya çalışıldığı şeklinde olmuştur. Gazetelerin halkın sesi olduğu, 

kamu yararı taşıdığı, dava dilekçesinde Şevki Yılmaz'ın bu sözleri söylemediklerini 

belirtiDelerine rağmen Kanal D televizyonunda yayınlanan Arena programı hakkında hiçbir 

dava açmadıklannı, dava konusu yayınların güncel, gerçek, yayınlanmasında toplumsal ilgi 

ve kamu yararı taşıdığı, hukuka uygun yayınlandığı gibi gerekçelerle davanın reddi 

istenmiştir. 

Gerekçel i kararda da haber verme hakkının; gerçeklik, kamu yararı,. toplumsal ilgi, 

güncellik ve konu ile ifade arasında düşünsel bağ gibi kurallarla sınırlı olduğu, basının bu 

hakkını kullanırken yayınlara konu olan bazı kişilerin kişilik haklarına da zarar verebileceği 

belirtilmiştir. 

Davacı Şevki Yılmaz'ın kendisinin yarattığı olaylı konuşmasında halkı birbiriyle 

çatışmaya yönelttiği, saygın ve erişkin olmayan birinin dahi böyle sözler söylerneyeceği bir 

şekilde amaçlı olarak yaptığı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Milletin üzüntüsü ve ağır 

itharnların verdiği sonuç olarak halkın eleştirisi ve basının kamuoyunu bilgilendirme 

gerçekleri dava konusu haber-yazılada ayrıntılarıyla topluma ulaştırılmıştır. Davacının 

söylediği hakaret ve küfiirlerin kabul görmediği tepkili şekilde, yayınlarda belirtilerek 

söyleyene ait olduğu açıklanmıştır. 

Şevki Yılmaz'ın bilinçli olarak kendi sözlerindeki ağır kusurlu ifadeler ve davranışlar 

bu sonucu yaratmış ve manevi tazminat kararını ortadan kaldırarak davanın reddedilmesi 
o o o 634 

sonucunu getırmıştır. 

Şevki Yılmaz'ın bir diğer manevi tazminat davası ise Emin Çölaşan tarafından 

Hürriyet Gazetesi'nin 31.05.1997/03.06.1997/04.06.1997/05.06.1997 ve 17.06.1997 tarihli 

sayılarında yayınlanmış olan ve kişilik haklarına hukuka aykırı olarak saldırıldığı ileri 

sürülen yazılardan dolayı açılmıştır. 

Davacılar ise cevaplarında davanın haksız olduğunu, bu yazıların davacının yapmış 

olduğu konuşmalardan kaynaklandığını, bu konuşmaların kamuoyunun gündemini 

634 T.C İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1987/495, Karar No: 1999/184 Sayılı İlamı. 
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oluşturduğunu, bunların haber değil köşe yazısı olduğunu, yazann bu duruma tepkisiz 

kalamayacağını ve yazıların kişilik haklarına tecavüz oluşturmadığını belirtmiş ve davanın 

reddini istemişlerdir. 

Dava M.K. 24, B.K. 49. Maddeler gereği açılmış olup yayın yoluyla davacı Şevki 

Yılmaz'ın kişilik haklarına yapıldığı ileri sürülen hukuka aykın saldın sebebiyle manevi 

tazminat isteğidir. Davacının gerek Belediye Başkanı gerekse milletvekili iken yurt içinde 

ve yurtdışında Cumhuriyet' e Atatürk' e ve İlkelerine ters düşen beyanatlarının yazılı ve 

sözlü basında sık sık kamuoyunun dikkatine sunulduğu ve bunların rahatsızlık verdiği, 

milletvekili yeminini ihlal eden nitelikteki davranışlarının aşınlığı nedeniyle üyesi olduğu 

siyasi partinin kapatılma sebepleri arasında gösterildiği, örnek kişi olması gerekirken 

toplumda kavga ortamı yarattığı kanıt ve gerekçelerde de belirtilmiştir. · 

31.05.1997 tarihli Emin Çölaşan'ın yazısında, davacı Şevki Yılmaz'ın Gaziantep 

Belediye Başkanı ve karısının genelevde çalışmasını söylemesi üzerine toplumun sesi olan 

yazar, toplumun da tepkisini çeken bu konuşmalara tepki göstermiştir. Davacı başkalarına 

rahatça hakaret ederken kendisine gelen tepkileri kabullenememektedir. Cumhuriyet, 

Demokrasi, Laiklik ve Atatürkçülük gibi toplumun ortak değerlerine saldıran ve ortaçağ 

zihniyetini yaşam tarzı haline getirmeye çalışan bir düşüneeye toplumun sesi olarak basın 

mensuplannın tepki göstermesi doğaldır. 

Gerekçeli kararda Emin Çölaşan'ın saygın bir kimliği olan, tarafsızlığı bilinen, 

olayların üstüne cesaretle giden bir gazeteci olarak Şevki Yılmaz'a toplumun duyduğu 

tepkiyi, davacının konuşmalarına uygun şekilde cevap verdiği ve hatta yazarın yazılarının 

davacının konuşma üslubunun yanında daha kibar ve zarif kaldığı sonucuna varılmıştır. 

Karşıdan örnek davranış beklemek için örnek insan olmak gerektiği, bunun için de huzur 

ortamı yaratacak, iyi ahlaklı örnek politikacılara ihtiyaç duyulduğu bir ortamda Şevki 

Yılmaz'ın kamuoyu önüne kavgacı üslupla çıkıp, saldırır şekilde beyanatlar verdiği, halk 

önünde kendini zor durumda bıraktığı gibi politik hayatını da bitirdiği ve dolayısıyla asıl 

kusurlu tarafın davacının kendisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca davacının haksız ve kamuoyuna yansıyan davranışları karşısında ağır eleştiri 

biçiminde, aynı kendisinin üslubuyla yazılan yazıların manevi tazminata konu 

edilemeyeceği, yazarın toplumun tepkisini dile getirdiği, üsluba uygun yazı yazdığı, eleştiri 
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sınırlan içinde kaldığı, davacı Şevki Yılmaz'ın tutum ve davranışlarının yazan bu şekilde 

yazı yazama sevk ettiği ve sonuç olarak davanın reddedilmesi gerektiği karanna varılmıştır. 

(Bkz. Ek-12) 

Son olarak bahsedilecek mahkeme kararlarından bir diğeri de Şevki Yıl_maz'ın Gözcü 

Gazetesi sorumlu yazı işleri müdür Uğur San'ya gazetenin 01.06.1997/02.06.1997 ve 

03.06.1997 tarihli sayılarında Seçmeler Saçmalar Cemil Tosun başlığı altındaki yazıları 

nedeniyle basın yolu ile hakaret suçundan asliye ceza mahkemesine şikayeti üzerine açılan 

ceza davasıdır. 

Ancak bu dava sanıkların hukuksal durumlarının, yazının yayınlanmasından sonra 

yürürlüğe giren "erteleme" yasası hükümlerine göre yeniden değerlendirilmesinde yasal 

zorunluluk bulunması nedeniyle, kararın bozulması üzerine yapılan ikinci bir yargılama 

sonunda, Uğur San hakkında basın yoluyla hakaret suçundan açılan kamu davasının 

ertelenmesi, ertelenme tarihinden itibaren 3 yıllık süre içinde işlenen kasıtlı bir suç 

nedeniyle sanık mahkum olduğundan ertelenen suçtan dolayı davaya devam edilmesi ve 

davanın yenilenmesi için karardan bir örneğin Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine 

karar verilerek hüküm kurulmasının ertelenmesine karar verilmiştir.635 

Şevki Yılmaz'ın basın kuruluşlarına ve basın çalışanlarına açmış olduğu davaların 

nedenleri; davalılann cevapları ve gerekçeti kararlarıyla birlikte mahkeme kararlarını 

özetledikten sonra daha önce bahsedilen Şevki Yılmaz'a basın tarafından açılan davaları, 

gerekçeli kararlarıyla birlikte gözden geçirmekte yarar olacaktır. 

3.3. Mahkeme kararlarına Yönelik Genel Değerlendirme 

Şevki Yılmaz'a kişi, kurum ve basın tarafından açılmış olan davaların toplamı on 

olup, iki de savcılıklara yapılan şikayet vardır. Bu şikayetlerden birisi TBl\tfM Başkanlığı 

adına TBMM eski Başkanı Mustafa Kalemli ve sekiz Milletvekili tarafından yapılan suç 

duyurus udur. 1990 yılı içerisinde TBMM'nin Manevi Şahsiyetini Alenen Tahkir ve Tezyif 

suçundan dolayı T.C.K.'nun 159/1. Maddesi gereğince yapılan şikayet üzerine Şevki 

Yılmaz'ın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

635 T.C. Bağcılar 1. Asliye Ce-ı:a Mahkemesi, Esas No: 1999/6692, Karar No: 2000/274, Cumhuriyet 
Savcılığı Esas No: 1997/954. 
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Yine T.C.K. 'nun 172. Maddesine muhalefetten, Ahaliyi Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasa'sını ilgaya cebren teşebbüse alenen tahrik etmek suçundan açılan bir diğer 

Savcılık hazırlık soruşturması sonucunda her ne kadar olay T.C.K. 'nun 312/2. Maddesinde 

halkı din farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu olarak adlandınlsa da 

C.M.U.K'nun 164. Maddesi gereğince takipsizlik kararı verilmiştir. 

Diğer davalar manevi tazminat isteğiyle açılıp M.K. 24 ve B.K. 49. Maddelerine 

dayanılarak açılmıştır. Bu davaların yedisi Murat Karayalçın, Mehmet Gedik, Celal 

Doğan, Mesut Yılmaz başkanlığında seksen Milletvekili, Mustafa Kalemli ve siyasi 

kişiFkleri olan sekiz milletvekili tarafından, yine bir siyasi olan Mustafa Taşar ve eşi 

Gülderen Taşar, Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal tarafından açılan 

davalardır. 

Diğer taraftan bu bölümde Anayasa mahkemesi başkanı Yekta Güngör Özden, 

Marmaris Hukuk Mahkemesinde Marmaris halkından bir grup, bir kurum olarak TRT 

Genel Müdürü, ADD Kınkkale Şubesi Başkanı, ADD Edirne Şubesi Başkanı, ADD Kemal 

Paşa Şubesi Başkanı gibi siyasi ve kitle örgütleri üyeleri tarafından açılmış davalar da ele 

alınmıştır. 

Murat Karayalçın'ın açmış olduğu dava interstar televizyon kanalının 02.06.1997 

günkü anahaber bülteninde yayınlanan Şevki Yılmaz konuşmasıyla ilgilidir. 

Milletvekili Mehmet Gedik'in dava açmasına sebep de 29.05.1997 tarihli Kanal D 

Arena Programı'nda Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu konuşmalarda ve ertesi gün tüm basın 

kuruluşlarında diğer milletvekilleriyle birlikte kendisinin de kişilik haklarına saldırılmış 

olmasıdır. 

Yine benzer yayınlar nedeniyle kanal D Arena programındaki konuşmalara dayanarak 

Mesut Yılmaz ve seksen milletvekili tarafından bir başka dava açılmıştır. Celal Doğan, 

Aysel Doğan ve Gülderen Taşar'ın açmış olduğu davalar da Şevki Yılmaz konuşmasının 

Kanal D Arena programında yayınlanmasından sonraya dayanmaktadır. Ancak Gülderen 

Taşar'ın açmış olduğu manevi tazminat davasının bir kolu Şevki Yılmaz'ın 07. 04. 1991 

tarihinde Sakarya Milli Görüş Vakfı toplantısında eşi Mustafa Taşar için yapmış olduğu 

konuşmaların 31.05.1997 tarih.inde Show TV 19.30 Ana Haber Bülteni'nde yayınianmasına 

kadar gitmektedir. Yekta Göngür Özden'in Şevki Yılmaz'a açmış olduğu dava konusu ise 
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yine 3.6.1997 günkü Kanal D televizyonu 20.00 haber programında yayınianın davalının 

Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak Yekta Göngör Özden'e ve Atatürk'e yapmış olduğu 

hakaret ve saldın yüklü konuşmalardır. 

Semra Özal tarafından açılan dava ise 31.5.1997 günü ATV adlı özel televizyon 

kanalının Ana Haber Bülteni'nde Şevki Yılmaz'ın Turgut Özal hakkında yapmış olduğu 

hakaret dolu konuşma üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik hakaret dolu konuşmalardan etkilenerak TRT 

kurumu adına da TRT Genel Müdürü; 29.05.1997 tarihinden itibaren bütün televizyon 

kanallarının haber bültenlerinde ve basında yayınlanan tüzel kişiliğin saygınlığına yönelik 

yapılmış olan konuşmalar üzerine dava açmıştır. 

Marmaris Mahkemelerinde bir grup vatandaşın açmış olduğu dava konusu Şevki 

Yılmaz'ın 1994 yılında Sivas'ın Ulaş ilçesinde gerçekleştirdiği konuşma ve bu konuşma 

bandının Haziran ayı içinde Kanal D ve Show TV gibi televizyon kanallarında yayınlanarak 

davalıların Şevki Yılmaz'ın Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet rejimine yönelik saldınlarından 

haberdar olmalarıdır. Bir basın kuruluşu ve sahibi olarak Nezih Demirkent'in Şevki 

Yılmaz'a karşı açmış olduğu dava konusu da 29.05.1997 tarihli kanal D televizyonunda 

yayınlanan ve davalının yapmış olduğu bir konuşma bandında yer alan Nezih Demirkent'in 

kişilik haklarını zedeleyici tarzdaki ifadelere dayanmaktadır. 

Şevki Yılmaz'a karşı kişilerin ve kurumların açmış olduğu davaların tümü gözden 

geçirildiğinde çıkış noktasını; televizyon kanalları ve Şevki Yılmaz'ın farklı zamanlarda 

farklı yerlerde yapmış olduğu konuşmaların oluşturduğu görülmektedir. Ancak açılan 

davaların temelini Show TV ~e Kanal D olmak üzere iki televizyon kanalında yayınlanan 

programlardaki Şevki Yılmaz'ın Etimesgut'ta ve Sakarya Milli Görüş Vakfı toplantısında 

yapmış olduğu konuşmalar . oluşturmaktadır. Buradan hareketle basın kuruluşlan ve 

çalışanları tarafından ele alınan bu görüntüler üzerine çeşitli haber ve köşe yazılanyla 

kamuoyunu daha detaylı bilgilendirmek amacıyla yapılan yayınlar, Şevki Yılmaz 

tarafından kişilik haklarına saldmidığı gerekçesiyle farklı davalara ve mahkeme kararlarına 

konu edilmiştir. Davacı Şevki Yılmaz'ın basma karşı açmış olduğu toplam onüç davanın 

gerekçesini manevi tazminat istemi oluşturmaktadır. Davalar farklı gazeteler, sahipleri, 
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sorumlu yazı işleri müdürleri ve haber-yazıyı yazan kişilere karşı açılmış olup, davacının 

zedelenen şeref, haysiyet ve kişilik haklannın onarılınası amacını taşımaktadır. 

Takvim Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilgin Yayıncılık AŞ adına Dinç Bilgin'e Şevki 

Yılmaz tarafından açılan dava sayısı üçtür. Takvim Gazetesi 'nin 31.05.1997 ve 02.06.1997 

tarihli sayılarında Süleyman Yağız tarafından yazılan haber-yazılara karşı yine aynı 

gazetenin 04.06.1997 ve 31.05.1997 tarihli sayılarındaki "Bunlarla mı mezara kadar" ve 

"Yine Tekmili birden Şevki Yılmaz filmi" başlıklı Halit Çapın tarafından hazırlanan 

yazılara ve "Hangisi daha çirkin" başlıklı Tayfun Talipoğlu 'nun 31.05.1997 tarihli yazısına 

karşı davalar açılmıştır. Bu arada basın yasası gereği sorumlu müdür olarak Muhammet 

Şahintaş da davalı duruma düşmüştür. Mahkemenin gerekçel i karanna göre 31.05.1997 ve 

02.06.1997 tarihli haberlerle 31.05.1997 tarihli Tayfun Talipoğlu'nun yazısında davacının 

manevi tazminat talebi kabul edilmemiştir. Ancak 04.06.1997 ve 31.05.1997 tarihli Takvim 

Gazetesi'ndeki haberlerle ilgili olarak mahkeme Şevki Yılmaz lehinde karar vermiş, kişilik 

haklarına saldırı nedeniyle uğranılan ve davacı Şevki Yılmaz tarafından talep edilen manevi 

tazminat miktarının azaltılarak davalılardan alınıp davacıya verilmesi uygun bulunmuştur. 

Şevki Yılmaz'ın basın kuruluşlarından Radikal Gazetesi imtiyaz sahibi Aydın 

Doğan'a 14. 07. 1997 tarihli Radikal Gazetesi'ndeki yazısından dolayı Salim Alpaslan 

hakkında açtığı dava da kişilik haklarına tecavüz nedeniyledir. Dava sonunda "Samuray 

Ahlakı" başlıklı yazı içinde geçen " Deyusu Ekber" kelimesi gibi hakaret içeren ifadeler 

üzerine davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu bu nedenle de tazminat isteğinin 

kabulüne karar verilmiştir. Ancak gazetedeki yayından önce Şevki Yılmaz'ın "Pe .. .ler 

meclisi" şeklindeki ağır hakaret kabul edilecek olan sözler sarfetmiş olması nedeniyle 

manevi tazminat miktarı azaltılmıştır. Hükmün bir özetinin gazetede yayınianmasına gerek 

olmadığına karar verilmiştir. Bu kararın davalılar ve davacı Şevki Yılmaz tarafından tekrar 

temyiz edilmesi sonrasında ·ise Yargıtay tarafından Salim Alparslan'ın bu yazısında 

eleştirinin asıl hedefinin davacıyı koruma amaçlı eylemde bulunan bazı milletvekilleri 

olduğu ve Şevki Yılmaz'ın kişilik haklarına saldırı sözkonusu olmadığı ve davanın 

reddedilmesi gerektiği kararına varılmıştır. Şevki Yılmaz tarafından temyize gidilen bir 

başka dava da Yeni Yüzyıl Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilgin Yayıncılık AŞ.adına Dinç Bilgin 
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sorumlu müdür Kerem Çalışkan ve 03.06.1997 tarihli sayıda" pislik sırtlan" gibi bir tenkit 

yazısı yazan Gülay Göktürk' e karşı açılmıştır. 

Dava, Dinç Bilgin'in her makul insanın zorunlu sayacağı tedbirleri ihmal etmediği 

gerekçesiyle onun açısından reddedilmiştir. Dava konusu yazının kişilik haklarına hukuka 

aykın olarak tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle de istenen manevi tazminat miktannın 

davalılar tarafından ortak olarak davacıya ödenmesine, hükmün aynı gazetede üç gün 

yayınianmasına karar verilmiştir.636 

Davalılar tarafından temyiz edilen bu karar sonunda ise mahkeme; toplumun 

dikkatini çeken bir konumda olan davacı Şevki Yılmaz'ın kendisine kamuoyunun verdiği 

önemi yadsır duruma gelmiş olması, yazıda yapılan eleştiriler sert olsa bile davacının 

davranışlarıyla bu yayma neden olmasının da durumu hukuka uygun hale getirmiş olması 

gibi nedenlerle Şevki Yılmaz'ın manevi tazminat davasının reddedilmesi kararını 

benimsemiştir. 637 

Şevki Yılmaz'ın Gözcü Gazetesi'ne yönelik olarak açmış olduğu dava sayısı ise 

ikidir. Bunlardan birisi Gözcü Gazetesi Gerçek Yayıncılık AŞ adına Sahibi Mehmet Ali 

Yalçındağ, sorumlu müdür Uğur Sarı ve 02.06.1997 tarihli Gözcü Gazetesi'nde yayınlanan 

Cenk Koray'ın yazısı, diğeri: ise yine aynı gazetenin 01.06.1997 ve 03.06.1997 tarihli 

sayılannda "Seçmeler Saçmalar Cemil Tosun" başlığı altında yayınlanan yazılardır. Bu 

yazılar dolayısıyla sorumlu müdür Uğur Sarı'ya Şevki Yılmaz tarafından 1. Asliye Ceza 

Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır ancak sanık Uğur Sarı hakkında basın yoluyla 

hakaret suçundan açılan kamu davasında, 4454 sayılı yasa karşısında sanıkların hukuksal 

durumlarının yeniden ertelenmesine, (1/son Madde) yine aynı yasanın 2/3. Maddesi 

gereğince ertelenme tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde işlenen ve aynı kanunun 1. 

Maddesi kapsamına giren kasıtlı bir suç nedeniyle sanık mahkum olduğundan daha sonra 

davaya devam edebileceği ve temyiz yolunun açık olduğu yönünde karara vanlmıştır.638 

Cenk Koray'a ait olduğu belirtilen Şevki Yılmaz üç yıl önce de bazı kişilere "Pe ... " 

dediği için ...... şeklinde başlayan ve "vay pe ... vay" gibi bir takdir duygusuyla bitirildiği 

636 T.C. Şişli 2. AsliyeHukuk Hakimliği Esas No: 1997 nso, Karar No: l998/l064 Sayılı llarnı. 
637 T.C. Şişli 2. Asliye Hukuk Hakimliği Esas No: l999/l218, Karar No: 2000/63 Sayılı İlarnı. 
638 T.C. Bağcılar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1999/6692, Karar No: 2000/274, Cumhuriyet 

Savcılığı Esas No: 1997/954 Sayılı İlarnı. 
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savunulan yazı ile ilgili olarak Şevki Yılmaz kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle 

manevi tazminat davası açmıştır. 

Davanın asıl konusunu Cenk Koray'ın 03. ll. 1994 tarihinde Akşam Gazetesi'nde 

yayınlanan yazısından yapılan alıntılar oluşturmuştur. Mahkeme yazısında ilgili haberde 

tenkit ve yorumda bulunulduğu, özle biçim arasındaki düşünsel bağın korunduğu ve bu 

yazının yayın tarihi itibariyle güncelliğinin kalmadığı gibi nedenlerle dava uygun 

bulunmamıştır. Haberin 1994 yılında Cenk Koray'ın yazmış olduğu bir yazının tekran 

olması, o günkü yayınla ilgili atıfta bulunulması ve Şevki Yılmaz'ın pe ... kelimesinin kötü 

bir şey olmayıp yol gösterici anlamına geldiğini açıklaması da davanın davalılar lehinde 

sonuçlanmasını gerektirmiştir. 

Ateş Gazetesi'nde Şevki Yılmaz tarafından açılan manevi tazminat davasında ise 

davalılar Ateş Gazetesi imtiyaz sahibi Bilgin Yayıncılık AŞ adına Dinç Bilgin ve sorumlu 

müdür M. Kazım Aydın'dır. Gazetenin 31.05.1997/01.06.1997/02.06.1997/04.06.1997/ 

06.06.1997 ve 14.06.1997 tarihli sayılarında yayınlanmış Şevki Yılmaz'la ilgili haberler 

dava konusu olmuştur. 

Davada Dinç Bilgin'in bu haberlerden dolayı bir sorumluluğu olmadığı kabul 

edilmemiş, Basın Kanunu'nun 16. Maddesinde belirtildiği üzere basın yoluyla işlenen 

suçlarda sorumluluğun yazı sahibiyle birlikte sorumlu yazı işleri müdürüne ait olduğu 

kararına varılmıştır. Ayrıca dava konusu yazılar incelendiğinde bunların şahsiyet hakkına 

saldırı niteliğinde olmayıp, davaltiarın kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığı, eleştirilen 

şeylerin davacı Şevki Yılmaz'ın yazılı ve görsel basında yayınlanan beyanatları olduğu 

anlaşılmıştır. Böylece yine M.K. 24 ve B.K. 49. Maddesindeki şartların gerçekleşmediği 

gerekçesiyle dava reddedilmiştir.639 

Bir başka basın kuruluşu ve yazariarına açılan davalardaki istem ise davacıya hakaret 

ederek kişilik haklarını zedeleyici saldırıda bulunulduğu yolundaki manevi tazminat 

davasıdır. Hürriyet Gazetesi sahibi Aydın Doğan, sorumlu müdür Doğan Satmış ve yazar 

Fatih Altaylı'ya karşı açılan davada Hürriyet Gazetesi'nin 31.05.1997/02.06.1997/ 

639 T.C. 3 Asliye Hukuk Mahkemesi, Esas no: 1997 /787, Karar no: 19991917 Sayılı İlamı .. 
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03.06.1997 1 04.06.1997 J 11.06.1997 1 17.06.1997 1 25.06.1997 ve 07.08.1997 tarihli 

sayılarındaki teketek isimli köşe yazıları mahkemelik olmuştur. (Bkz. Ek-13) 

Delilleri inceleyen mahkeme; her ne kadar doz aşılmış olsa da yazıların davacı Şevki 

Yılmaz'ın toplumun değerlerini karalar nitelikte, medyada yer alan açıklamalarına karşı bir 

eleştiri niteliği taşıdığı ve Şevki Yılmaz'ın kişilik haklarına saldırı teşkil etmediği 

gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. 

Bunun benzeri bir dava da yine Doğan Yayın Holding AŞ adına sahibi Aydın Doğan, 

sorumlu müdür Doğan Satmış ve yazar Emin Çölaşan'a karşı açılmıştır. Hürriyet 

Gazetesi'nin 31.05.1997 1 3.06.1997 1 04.06.1997 1 05.06.1997 ve 17.06.1997 tarihli 

sayılanndaki yazılara karşı yine M.K. 24 ve B.K. 49. Madde hükümlerine dayalı olarak 

açılan davada Şevki Yılmaz'ın basında ve televizyonlarda yapmış olduğu beyanatlar 

nedeniyle bu ortamı kendisinin hazırladığı gerekçesiyle dava haksız bulunmuş ve manevi 

tazminat talebi uygun görülmemiştir. 640 

Aydın Doğan'a ve sorumlu müdür Doğan Satmış'a açılan bir başka davada ise konu 

yine Hürriyet Gazetesi'nin 31.05.1997 1 02.06.1997 1 03.06.1997 ve 04.06.1997 tarihli 

sayılannda Şevki Yılmaz hakkında kullanılan küfürbaz Şevki ve "inekli" ifadeterin 

bulunduğu haberlerdir. Dava nedenini yine kişilik haklarına hakaret küfür ve haksız saldırı 

oluşturmuştur. 

Gerekçeli kararda ise yine daha önceki kararlarda da olduğu gibi davaya konu olan 

davacı Şevki Yılmaz hakkında ağır hakaretler yapıldığı ileri sürülen yayınlardan yine Şevki 

Yılmaz'ın sorumlu olduğu ve kendisinin yaratmış olduğu durum nedeniyle kamuoyunun 

tepkisini çektiği ifade edilmiştir. Görevi kamuoyunu bilgilendirnie ve gerçekleri halka 

aniatma olan basın, halkın eleştirisini dile getirmiş böylece davacının hakaretlerinin 

söyleyene ait olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak yine Şevki Yılmaz'ın açmış olduğu 

manevi tazminat davası reddedilmiş ve masraflar diğer gerekçeli kararlarda olduğu gibi 

kendisine yüklenmiştir. (Bkz. Ek-14) 

Son olarak ise Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi Berin Nadi, sorumlu müdür 

İbrahim Yıldız ve yazar Hikmet Çetinkaya adına basın yoluyla haksız şekilde ağır ve onur 

640 T.C. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas no: 1998n7, Karar no: I 999/669 Sayılıllamı. 
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kırıcı kelimelerle hakaret, toplum önünde küçük düşürülme ve M.K. 24 ve B.K. 49 

Maddesini ihlal suçlarından yine Şevki Yılmaz tarafından manevi tazminat davası 

açılmıştır. Hikmet Çetinkaya'nın Cumhuriyet Gazetesi'nin 31.05.1997/01.06.1997/ 

06.06. ı 997 ve 07.06. ı 997 tarihli sayılannda "Politika Günlüğü" başlıklı köşe yazılarından 

dolayı açılmış olan dava; yine bir siyaset adamı ve milletvekili olan Şevki Yılmaz'ın 

Cumhuriyet, Atatürk ve ilkelerine karşı yazılı sözlü basında verdiği beyanatlar üzerine 

kamuoyunun dikkatini çekmesinden, böylece basının sert eleştirilerine neden olmasının 

yadırganmayacak bir durum olmasından dolayı reddedilmiştir. Davacının bu tip 

davranışlarıyla üyesi bulunduğu siyasi partiden çıkanlması ve buna rağmen partinin 

kapatılmasında Şevki Yılmaz'ın hareketlerinin de sebepler arasında olması ve görevini 

Anayasa, Basın Kanunu ve diğer yasalardan alan gazetecilerin haber verme, kamuoyu 

oluşturma, kamuoyunu uyarma gibi görevlerinin bulunması, eleştirilerin kanunun ve kişinin 

önemine göre sert bir şekilde yapılabileceğinin belirtilmesi de davanın Şevki Yılmaz 

aleyhinde sonianmasını gerektirmiştir. (Bkz. Ek-15) 

İlgili kişi, kurum ve basının Şevki Yılmaz'a açmış olduğu davalada Şevki Yılmaz'ın 

basın kuruluşlarına açmış olduğu davalar genel bir değerlendirme çerçevesinde ele 

alınmıştır. Bundan sonra iki ayrı gruptaki mahkeme kararlarının, kişilik hakları bağlamında 

eleştiri yorum kavramının kullanımına yönelik ilişkisi üzerinde durmak, yayıniann haber 

değeri, mahkeme kararlanndaki maddi-manevi değerler, uluslararası sözleşmeler ve 

mesleki ilkelerle oto kontrol sistemlerindeki durumlar açısından ele almak yerinde 

olacaktır. Böylece davalarda· kişilik hakları ve eleştiri-yorum hakkı kullanımının bu 

unsurlada birlikte ele alınmasıyla ulaşılan gerekçeti kararlar çerçevesinde içeriğin 

farkiiiaşıp farkiiiaşmadığını ortaya koymak mümkün olacaktır. 
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4. BASINDA MAHKEME KARARLARlNDA ŞEVKİ YILMAZ 

HABERLERİNİN KİŞİLİK HAKLARI BAGLAMıNDA ELEŞTİRİ-YORUM 

HAKKI KULLANIMINA YÖNELİK DEGERLENDİRİLMESİ 

Kişilik haklan açısından ele alınan eleştiri-yorum hakkı kullanımının şu andaki 

durumunun belirlenmeye çalışılacağı bu başlık altında, basında çıkan örnek olayla ilgili 

haberler ve bu yayınlardaki haberlerin kararlanndaki sonuçları arasındaki uygulama 

görülmeye çalışılacaktır. Araştırmanın sınırlılıklarında da belidendiği gibi olayın yeraldığı 

gazeteler ve ilgili yayınlar birinci bölümde bahsedilen habercilikte "haber değerinin" 

unsurları çerçevesinde ele alınacaktır. Daha sonra ise kişilik hakları kapsamına giren maddi 

ve manevi değerlerin ihlalinin bir örnek olay çerçevesinde, açılan davalarda nasıl ele alınıp 

hangi yönde kararlara vanldığı üzerinde durulacaktır. Buradan hareketle, davalara neden 

olan gazetelerde Şevki Yılmaz'la ilgili örnek olaya yönelik yayınlanmış haberler ve 

mahkeme sonunda ulaşılmış gerekçeli kararlar hem uluslararası hem de meslek ilkeleri ve 

oto kontrol sistemleri kapsamında gözden geçirilecektir. 

4.1. Şevki Yılmaz'ın Olay Konuşmasıyla İlgili Yayınların Haberin Unsurları 

Açısından Değerlendirilmesi 

Bu örnek olayın çalışma açısından ele alınmasının nedeni basın haberciliği yoluyla 

kişilik haklarına yapılan saldırılar konusunda başlattığı geniş boyutlu tartışmadır. Bu 

tartışmada basın etiğİnden kişilik haklarına saldırılarda hukuksal korumaya, adalet 

sistemine kadar pek çok sorun gündeme gelmiştir. Gazetelerde bu konuda haberler ve 

yazılar yayınlanmış eleştiriler yapılmıştır. Bu bölümde farklı gazetelerde farklı zamanlarda 

çıkmış örnek olayla ilgili haber ve yazılardan da yararlanarak konu, kuramsal bilgiler 

ışığında değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulması 

haber olarak değerlendirilirken 641 haber olarak tanımlanan bir başka yaklaşım da haberin 

641 Hermann Schlapp, Gazeteciliğe Giriş, Çeviren: Işık Aygün, (Dördüncü basun, Ankara: Lurzern Medya 
Eğitim Merkezi Yayını, 2000), s. 1 7. 
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içinde yer alan bazı temel öğeler olan haber değerlerine önem vermektir. 642 Çeşitli olay ve 

olguların haber haline gelmesinde kimi temel değerlerin yer alması gerekmektedir. Haber 

değeri denilen bu unsurların hepsinin veya bir kısmının haber yapılırken kullanımı ise 

haber ilkelerine uyulup uyulmadığını göstermektedir. Bu açıdan habereiliğin ilkelerini 

oluşturan haber değerleri, haber yapma yönünden vazgeçilemeyen temel etkenlerdir.643 

Daha önce birinci bölümde haber tanımlanırken bir olayın haber değeri taşıyabilmesi için 

gerekli unsurlar belirtilmişti. Bunlar gerçeklik, güncellik, bilgi, ilgi, iş olarak sıralanmıştı. 

Bu unsurlar bağlamında örnek olay, ele alınan Şevki Yılmaz konuşmasının mahkeme 

kararları ve davalara neden olan gazetedeki yayınlar, haber değeri açısından incelenecektir. 

Gerçeklik: Basının Üs!ünlüğünün korunması dolayısıyla haber ve ... eleştiri-yoı:um 

yoluyla gerçekleşen ihlalin hukuka uygun olması için geliştirilmiş unsurlardan birisi de 

doğruluk, gerçeğe uygunluktur. 644 

Bu durumlarda basının haber verme hakkıyla hakkın konusunu oluşturan olayın 

kahramanı kişi veya kuruluşlar karşı karşıya gelebilmektedir. Yapılan yayının tahkir edici 

olduğu, haber verme hakkının suiistimal edildiği, sınırların aşıldığı iddia edilebilmektedir. 

M.K.'nun 24 ve B.K.'nun 49. Maddesi altında yer alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve 

Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin gerekçeler içeren içtihatlarında da belirtildiği gibi bir 

yayında haber verme hakkının kullanımından bahsetmek için öncelikle haberin gerçek 

olması gerekmektedir. 645 

Öyleyse bir olayın haber değeri taşıması için temel unsurlardan olan gerçeklik, hukuk 

öğretisinde de haberde olması gereken özellikler arasında yer almaktadır. Bir olay gerçeklik 

unsurunu taşımıyorsa ne hukuksal açıdan ne de basın açısından haber değeri 

taşımamaktadır. 

Ele alınan örnek olayda ise gerçeklik unsuru hem davalı hem de davacı tarafların 

iddia ve savunmalarında ele alınmakta, davacı olarak Şevki Yılmaz'ın basma karşı açmış 

olduğu davalarda, davacı tarafın dilekçelerinde bu olayların başlangıcı sayılan Şevki 

Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen konuşmaların yapılmadığı ve hepsinin montaj olduğu ifade 

642 Aym, s. 175. 
643 Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, (Dördüncü basun, Ankara: lınge Kitabevi, Mart 2000), s. 176. 
644 Özek, Basın Özgürlüğünden ••• , a.g.e., s. 193. 
645 özel, Türk Medya ••• , a.g.c., s. 189. 



294 

edilmektedir. Davalılar ise Şevki Yılmaz'ın kişilik haklarını ihlal nedeniyle kendilerine 

karşı açılan davalan haksız bularak haber-yazılara konu olan olayların gerçek olduğunu 

belirterek, haklarında açılan davaların haksız ve dayanıksız olduğu gerekçesiyle davaların 

reddini istemişlerdir. Davalılar yapılan yayınlarda olayların gerçekliğini; Şevki Yılmaz'ın 

sahip olduğu düşünce şeklinin tüm kamuoyu tarafından bilindiği ve zaten kendisinin de 

görüşlerini hem televizyondan hem de TBMM toplantılarında dile getirip ortaya 

koyduğunu belirterek ispatlamaya çalışmışlardır. 

İlk defa Şevki Yılmaz'ın 29.05.1997 ve 30.05.1997 tarihlerinde Show TV ve Kanal D 

yayın kuruluşlarında gösterilmiş olan konuşmalannın gerçek dışı olduğu yolunda davacının 

ifadeleri üzerine, bu program kasetlerinin bilir kişiler tarafından deşifreleri yapılmış ve 

herhangi bir montaj belirtisine rastlanmamıştır. Böylece hukukta sözü edilen gerçeklik 

unsuru basın açısından yeni boyutlar kazanmıştır. Daha önce de belirtilen Yargıtay kararlan 

ışığında basının tüm ayrıntılarıyla olayları bilemeyeceği ancak haberin gerçek olup 

olmadığının yayın tarihindeki olgular, bilgi, belge ve uzmanlar tarafından değerlendirilmesi 

gerektiği konusu üzerinde durulmuştur.646 Gerçeklik Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 12. 04. 

1979 tarih, Esas No: 9042, Karar No: 4935 Sayılı İlaınında somut gerçeklik değil olayın 

haberin verildiği andaki beliriş biçimine uygunluk olarak açıklanmaktadır. Öyleyse bir 

anlaşmazlık durumunda gazeteci haberin gerçek olduğıınu ispat etmek durumundadır.647 

Şevki Yılmaz'la ilgili gazete haberlerinin doğruluğu da Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu 

konuşma kasetlerinin incelenmesiyle ortaya konmuştur. Açıklamanın gerçek olduğunun 

kanıtlanması açıklamayı yapana düşerken bu açıklamanın doğru olmadığını kanıtlama 

sorumluluğu saldırıya uğray~a düşmemektedir.648 

Güncellik: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10. 10. 1984 tarih ve Esas No: 

1985/4-823, Karar No: 1984/795 Sayılı Kararında olduğu gibi yayın eyleminin hukuka 

uygun olup haber verme eleştirrnek hakkının üstün kamusal değerden sayılabilmesi için 

gerekli koşullardan bir diğeri de güncelliktir. 649 

646 Aynı. 
647 Günay, a.g.e., s. 83. 
648 Aynı, s. 108. 
649 Özek, Basın Özgürlügünden ... , a.g.e., s. 294. 
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Görevi, gerçek olanı açıklamak ve o konuda halkı bilgilendirmek olan basın gerçek 

olan olguyu açıklamakla hiçbir zaman kişilik haklarına saldırıda bulunmamaktadır. Böylece 

gerçek olanın aynı zamanda güncel de olması gerekmektedir. 650 

Hukuksal açıdan güncellik olarak tanımlanan bu unsur haberin zamanlı olması gibi bir 

değeri yansıtırken ne zaman ortaya çıktı sorusuna da cevap verebilmektedir. Zamanlılık 

haber kavramının içinde yeralmakla birlikte haberin diğer enformasyondan 

farklılaştırılabilmesi için öğrenildiği anda belirtilmesi temel şart olmaktadır. Bu nedenle her 

haber için zaman unsuru, haberin yayınlanması ve yayın zamanının belirlenmesi temel etken 

olmaktadır. Böylece haberde yer alan dün, bugün, geçen sene gibi ifadeterin kullanımı 

haberi oluşturan olayın ne kadar zaman önce meydana geldiğini vurgulamaktadır.651 

Haberde zaman unsuru yenilik anilik ve geçerlilik olmak üzere üç alt başlıkla birlikte 

düşünülmektedir. Haberde yenilik haberi oluşturan olayın yeni olması değil yeni 

bildirilmesini ifade etmektedir. Bunun yanısıra ihmal edilmiş enformasyonun ortaya 

çıkarılması da olaya yenilik kazandırmaktadır. Gerçeklik ise anilikle bağlantı olarak ele 

alınmaktadır ve insanın ilgisine dayanan geçerlilik habere haber değerini verriiektedir. 

Diğer bir ifade ile haber mutlak gerçekiilik ise görelidir. Gazetelerde de gerçekiilik ön 

plana çıkmaktadır. Çünkü gazeteler anilik ve yeniliğe önem verirken bu öğelerin geçerli 

olmasına dikkat etmek durumundadır.652 

Özellikle günlük gazetelerin varoluş nedenlerinden birisi olayları hemen okuyucuya 

iletmektir. Böylece kamunun ilgisi habere yönelecektir. Kamuoyu oluşturmak için de 

haberin yayınlanmasında kamu yararı bulunmaktadır. Haberin güncelliğini kaybetmesinden 

çok sonra, aynı konunun tekrarlanmasının haber verme hakkının kullanılmasından başka 

amaçlar taşıdığının araştırılması da doğaldır. 653 

Kamu yararı ve toplumsal ilginin olması yayının hukuka aykırı olmadığını gösteren 

bir unsur olmakla birlikte bu olayın sadece güncel olması durumunda geçerlidir. Ayrıca 

650 Günay, a.g.e., s. I 08. 
651 Tokgöz, Temel Gazetecilik (dördüncü basım), a.g.e., s. I 77. 
652 Aynı, s. 178-I 79. 
653 Özel, Türk Medya ... , a.g.e., , s. 190. 
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yayını hukuka uygun ·hale setiren bir diğer yayın ilkesi de haber veya eleştiri-yorumun 

güncel olmasıdır. 654 

Daha önce de belirtildiği gibi olayla ilgili açıklama örnek olayda da olduğu gibi 

anında yapılmamış olabilir. Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu konuşmalar unutulup 

üzerinden zaman geçmiştir ve artık hatıriatılmasında kamu yararı olmayabilir. Bu durumda 

yapılan açıklamanın altında başka bir amaç aramak doğaldır. ve. sırf o .. kişinin .kişilik 

haklarına saldırı nedeniyle yapıldığı kabul edilebilir. Şevki Yılmaz'ın TBMM'sindeki 

konuşmaları üzerine yıllar önce Etimesgufta bir parti toplantısında yapmış olduğu 

konuşmalar gündeme gelmiştir. Bunun gibi kişinin yakın geçmişteki bir suçu ile ilgili 

olarak açıklama yapılırken geçmişte işlediği ve üzerinden uzun zaman geçen başka bir 

suçun açıklanması güncel kabul edilmektedir. Ayrıca Şevki Yılmaz'ın baş kahraman 

olduğu bu örnek olaydaki gibi sade vatandaş olmayıp belli görevlere talip kişilerin 

geçmişleri ile ilgili açıklama yapılmasında, gerçek olması şartı ile geçmişlerinin 

eleştirilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.655 

Şevki Yılmaz'a karşı açılan davalarda da davalının savunmalarının, olay konuşmanın 

üzerinden çok zaman geçtiği ve zaman aşımına uğradığı, yayın organlarının asıl amacının 

kendisinin kişilik haklarına saldırı şeklinde olduğu görülmektedir. Şevki Yılmaz'ın yayın 

kuruluşlarına ve kişilere açmış olduğu davalardaki davalıların savunmaları da yine aynı 

şekilde Şevki Yılmaz'la ilgili olan geçmişteki olayın güncelliğini kaybettiği kabul edilse 

bile o kişinin yeniden toplumsal olayların muhatabı olması ve güncelliği dolayısıyla 

geçmişteki olayı gündeme getirmektedir. Geçmişe ait olan ve güncelliği kaybolan olay 

konuşmaları Şevki Yılmaz'ın şimdi güncellik kazanan ortamda eskiden yapmış olduğu 

konuşmaların da açıklanmasını gerekli hale getirmiştir. 

Toplum İlgisi (Kamu Yararı): Şevki Yılmaz'ın basma karşı açmış olduğu davaların 

hepsinde davalıların vekili tarafından verilen cevapta sürekli yazılan yazı ve eleştiri

yorumlarda kamu yararı olduğu belirtilmiştir. Basının görevinin; genel yararlar açısından 

toplumu ilgilendiren konularda halka gerçekleri yansıtmak, objektifbiçimde eleştiri-yorum 

ve uyarılan yaparak kişileri düşünmeye sevketmek olduğu belirtilen cevap dilekçeterinde 

654 Serdar, a.g.e., s. 189. 
655 Günay, a.g.e., s. I 07-108. 
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. 
toplumun denetim aracı olarak basının, haber-yazıdaki olayların gerçek olduğu ve kamu 

yararı bulunduğu üzerinde durulmaktadır.656 

Haber verilirken kamunun bu haberle ilgilenmesinin yanısıra haberin öğrenilmesinde 

kamunun yararının olması gerekmektedir. Sadece halkın merak duygusunu tatmin edip 

ilgisini çekmek için yapılan yayınlarda bu hakkın kullanıldığını savunmak doğru 

olmamaktadır. 657 

İnsanın ilgisini çeken olaylar herkesin karşılaşabileceği durumlarda duyulan ilgiden 

kaynaklanmaktadır. Her haberde insanların ilgisini çeken kişiye göre değişen bir çekicilik 

olabileceği gibi bazı haberler de diğerlerine göre daha çok ilgi çekebilmektedir. Ayrıca 

hergün "yeni konular insanın ilgisine yöneliktir'' gerekçesiyle haber değeri kazanmakta, 

insanın ilgisinin nasıl çekileceği sorusuna ise "kamu yararına yönelerek" şeklinde cevap 

getirilmektedir. 658 

Basma tanınan özgürlüğün temel dayanağı kamu yararı olmaktadır. Kamu yararı ise 

kişisel çıkarlar değil toplumun çıkarlarının üstün tutulması olarak tanımlanmaktadır. Hukuk 

düzeninde korunan ferdin ve toplumun yararı karşı karşıya geldiğinde hangisi daha üstün 

gelirse o korunmaktadır. Bu somut olayda da Şevki Yılmaz'ın mı yoksa toplum yararının 

mı üstün tutulacağı hakimler tarafından belirlenmiştir. Şevki Yılmaz'ın basma karşı açmış 

olduğu davaların üçünde mahkeme, basının toplum yararı taşıyan haberle kamuoyunu 

bilgilendirirken, bu kişiye karşı kullanılan sözlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu 

gerekçesiyle Şevki Yılmaz'ın yararını toplum yararından üstün tutacak şekilde karar 

vermiştir. Ancak bu davalardan (Bkz. Ek-7) Radikal Gazetesi'ndeki 14. 07. 1997 tarihli 

sayısının ikinci sayfasındaki Samuray Ahlakı başlıklı yazıyı içeren davada, yazıda 

kullanılan kelimelerden dolayı önce Şevki Yılmaz'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu 

şeklinde karara varılmış sonra da davalılann temyizi sonucu dava konusu yazının tümünde 

güdelen amacın saldırı olmayıp esas eleştirilenin Şevki Yılmaz'ı korumaya çalışan 

milletvekilleri olduğu sonucuna ulaşılmış ve daha önceki mahkeme kararı bozularak dava 

reddedilmiştir. (Bkz. Ek-16) 

656 T.C. lstanbul3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Esas No: ı 997/407, Karar No: ı 999/176 Sayılı Uaını. Aynca 
bkz. Ek-S. 

657 özel, Türk Medya ••• , a.g.e., s. 190. 
658 Tokgöz, Temel Gazetecilik (dördüncü basım), a.g.e., s. ı8ı-ı82. 
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Yeni Yüzyıl Gazetesi adına Dinç Bilgin ve Gülay Göktürk' e açılan davada da önce 

Şevki Yılmaz'ın yararı üstün tutulmuştur. (Bkz. Ek-9) Ancak davalıların temyize gitmesi 

sonucu Yeni Yüzyıl Gazetesi' nin 03.06.1997 tarihli Gülay Göktürk'ün "pislik sırtlan" gibi 

kelimelerin kullanıldığı köşe yazısıyla basının açıklama yaptığı ve Şevki Yılmaz'ın 

toplumu hiçe sayarak yaptığı açıklamaları eleştirmesinde kamu yararı bulunduğu kararına 

vanlmış ve Şevki Yılmaz tarafından açılan dava reddedilmiştir. (Bkz. Ek-I 7) 

Bu nedenle kamu yararı toplumun kendisini ilgilendiren konularda 

bilgilendirilmesini, ancak bu sayede davranışlarında tercihini ortaya koyabileceğini 

belirtmektedir. Basın da ancak bu şekilde görevini yerine getirmiş olacaktır. İşte bu 

açıklamalar sonucu yetkisini kullanan basın, bireylerin kişilik haklarına müdahale 

edebilmektedir.659 Şevki Yılmaz olayında da kamu yararının üstün tutulması gerekmiş, 

üstün yarar ilkesi nedeniyle yapılan yayanların hukuka uygun olduğu kabul edilmiştir. 

Edilmediği durumlarda ise saldırının gerçekleşmiş olduğu sonucuna varmıştır.(Bkz. Ek-6) 

4.2. Şevki Yılmaz Haberlerinin Yargıda Kişilik Hakları Açısından 

Değerlendirilmesi 

Daha öncede de belirtildiği gibi kişilik hakkı mal varlığı olmayıp kişisel şahıs varlığı 

üzerindeki haklardan olup kişiye bağlı olmaktadır. Fikret İlkizde bu hakkı kişinin toplum 

içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbestçe geliştirmesini temin eden öğelerin tümü 

üzerindeki haklar olarak tanımlamaktadır. Kişinin onur ve saygınlığını toplumda zedeleyen 

tüm saldırılar kişilik hakkına saldırı olarak kabul edilmektedir. Kişinin korunan tüm 

haklarının, değerlerinin ve varlıklarının bütünü olan kişilik hakkı kavramı, hukuken 

korunan ve kişiyle ilgili tüm değerleri de kapsamaktadır. Kişilik haklannın temel kaynağı 

ise demokratik sistemden doğan ve Anayasal kural durumuna gelen kişi hak ve özgürlükleri 

olmaktadır. 660 

659 Günay , a.g.e., s. 107 
660 Fikret llkiz, "Yerel Gazeteciliğe llişkin Hukuki Kurallar, Cezalar ve Haklar", Türkiye ve Alnıanya'da 

Yerel Gazetecilik, (Antalya: Konrad -Adenauer-Vakfı Yayını, 1999), s. 36. 
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Bu çalışmada maddi değerlerin basında çıkan yazı-haberler yoluyla, manevı 

değerlerin basın yoluyla, mesleki ve ticari değerlerin basın yoluyla ihlali olmak üzere üç 

başlık altında ele alınmasına çalışılmıştır. 

29.05.1997 ve 30.05.1997 tarihlerinde Show TV ve Kanal D televizyon 

programlannda Şevki Yılmaz konuşmasıyla ilgili ilk görüntüterin yayınlanması üzerine 

başlayan örnek olay bu aşamada daha önce belirtilen başlıklar çerçevesinde incelenmeye 

çalışılacaktır. Ancak olayın aslını, bu görüntüler üzerine yazılı basında çıkan haber ve 

yazılarda kişilik haklarının kullanımından doğan saldırılar ve eleştiriler oluşturmaktadır. Bu 

nedenle Şevki Yılmaz konuşması sonrasında basındaki yayınlarla kişilik haklannın ihlali, 

gazeteler açısından incelenmeye çalışılacaktır. 

4.2.1. Maddi Değerlerin Yazılı Basındaki Haberlerle İhlali 

Daha önceki bölümlerde bahsedilen kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirilen 

maddi bedensel değerlerin ihlaline Şevki Yılmaz olayında rastlanmamıştır. Çünkü burada 

Şevki Yılmaz'ın daha önceden yapmış olduğu konuşmalann görsel basında 

yayınlanmasının ardından, konuyla ilgili haber ve yazıların gazetelerde yeralmasıyla Şevki 

Yılmaz'ın maddi bedensel değerlerine karşı herhangi bir saldırı oluşturulmamıştır. Örneğin 

bir doktorla hastası arasında yaşanın bir taciz olayının medya tarafından öğrenilip bu haberi 

yayınlaması durumunda doktorun kendisini öldüreceğini ifade etmesi ve buna rağmen 

haberin yayınlanması, maddi bedensel değerlerin ihlaline girmektedir. Zaten Şevki 

Yılmaz'ın basma karşı açmış olduğu davaların hepsinde maddi bedensel değerlerin 

ihlalinden değil, kişilik hakianna saldırıdan dolayı manevi tazminat isteminde 

bulunulmuştur. 

4.2.2. Manevi Değerlerin Yazılı Basındaki Haberlerle İhlali 

İkinci bölümde de belirtildiği gibi kişinin manevi değerleri maddi varlık olmayan 

kişisel değerlerden olup kişinin toplumla ilişkilerinden kaynaklanan ve hukuk düzeninde 

korunan hayatı, ruhi dengesi, onuru, saygınlığı, namusu, özel ve toplumsal yaşamı ile ailesi 

dostlarıyla olan yakın ilişkilerini içermektedir. Şimdi de örnek olayı mahkeme kararından 
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yararlanarak kişinin manevi değerlerinden olan özel yaşam, şeref ve haysiyetin ihlali 

bağlamında incelemeye çalışalım. 

4.2.2.1 Özel yaşamın ihlali 

Kamu hayatını herkesle paylaşan kişi, özel hayatını oluşturan faaliyetlerin 

sadece kendisine ait olmasını isteyebilmektedir. Özel yaşamın ihlali de; bu yaşamın 

sınırlan içine giren olayların öğrenilmesi, başkalanna aktarılması ve konu edilen kişi ile 

ilgili değer yargıları içeren haber eleştiri-yorumların yayınlarda bulunması şeklinde 

olmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi kişinin özel yaşam alanı, kişilerin toplumdaki 

kimlikleri ve rolleri ile bağlantılı olamk değişmektedir. Özellikle de toplumda sosyal ve 

politik açıdan önemli kişiler, görüşleri, özel hayatları kamuoyu tarafindan memk 

edilmektedir. 

Örnek olayda da Şevki Yılmaz'ın kimliği, onun özel yaşam alanını diğer kişilere göre 

daha da genişletmektedir. Çünkü kitleleri etkileyen, onlara yön veren, halkın oyuyla halkı 

temsil etmek için seçilmiş bir siyasetçi ve milletvekilidir. Kamunun sesini, isteklerini dile 

getirip düzenin aksayan yönlerini düzelterek halka örnek olması gereken kişidir. Bu 

açılardan olduğu kadar Şevki Yılmaz mesleki faaliyeti yönünden de gözönünde bulunan 

kimseler arasına girmektedir. Bundan dolayı Şevki Yılmaz ona karşı açılan ve basma açmış 

olduğu davalarda tartışılmıştır. Bunun dışında halkın gözü önündeki bir siyasetçi olarak 

basın mensuplarının kişinin rızası dışında onun hakkında bilgi edinmeleri, bu bilgi ve 

görüntüleri kamuoyuna açıklamalan özel hukuk açısından sorumluluk getirebilmektedir. 

Şevki Yılmaz'ın Yeni Yüzyıl Gazetesi'ne açmış olduğu bir davada da belirtildiği gibi 

(Bkz.Ek-9 ve Ek-1 O) Anayasa'nın 22 ve 26.; B.K. 'nun 49., M.K. 'nun 24. Maddelerine göre 

gazetelere meslekleri gereği haber niteliği olan olaylan halka aktarma görevi yüklenmiştir. 

Ayrıca Yasanın devlet yönetimine yüklediği görevlerin gereğince yapılmaması, kamu 

yamnna aykırı biçimde yapılması ağır biçimde de olsa eleştirme hakkın vermektedir. Basın 

düşüncelerini özgürce açıklama hakkını kullanırken kişiler, gruplar, kamu kuruluşu 

çalışanları zarar görebilir denilmektedir. 

Şevki Yılmaz'ın Yeni Yüzyıl Gazetesi'ne açmış olduğu davada yayın yasalannın 

sağladığı hak ve ödevlerin yerine getirilmesi doğrultusunda hareket edilmediği, dava 
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konusu yazının davacının kişilik haklarına hukuka aykırı olarak tecavüzde bulunduğu 

gerekçesiyle dava edilen yazının yazarı Gülay Göktürk'ün tazminat ödemesi gerektiği 

kararına varılmıştır. Ancak hemen ardından açılan temyiz davasında kamu yararına yönelik 

basın açıklamalarında kişilerin toplum içindeki konumlarının önem taşıdığı, kamu yararının 

dikkatini çeken bir kişi için basının açıklamalar yapmasının doğal olduğu, basının Şevki 

Yılmaz'a toplumun verdiği önemi yadsıyan bir davranışı eleştirmesinde kamu yararı olup 

bu durumda haber veya eleştirinin hukuka uygun hale geldiği kararı kabul edilmiştir. (Bkz. 

Ek-9) 

Yine Şevki Yılmaz'ın Doğan Yayıncılık ve Hürriyet Gazetesi'nin 31.05.1997/ 

03.06.1997/04.06.1997/05.06.1997 ve 17.06.1997 tarihli Emin Çölaşan'ın yazılarına karşı 

açtığı davada da karar Şevki Yılmaz aleyhine olmuştur. Milletvekilinin örnek olması 

gerektiği halde Şevki Yılmaz'ın toplumda huzuru bozup kavga ortamı yarattığı, Gaziantep 

Belediye Başkanı Celal Doğan ve eşi hakkında aşağılayıcı eleştiriler yaptığı bu nedenle de 

toplumun sesi olarak yazarın tepkisini çeken yazının Şevki Yılmaz lehinde hukuken manevi 

tazminat gerektirmeyeceği kararına varılmıştır.(Bkz. Ek-12 ve Ek-18) 

Diğer taraftan Şevki Yılmaz'a karşı açılan davalar kişilik haklarına saldırı gerekçesi 

taşımaktadır. Bunlar içerisinde daha önce de özedediğimiz gibi siyasi kişiler, kurumlar, 

siyasi kişilerin eşlerinin de açmış olduğu mahkemeler yer almaktadır. Özellikle Şevki 

Yılmaz'ın Aysel Doğan ve Celal Doğan'la Semra Özal ve ölen eşi hakkındaki konuşmaları 

üzerine açılmış olan davalarda (Bkz. Ek-19) sarfedilen sözlerin davacıların kişilik değerleri 

ve varlıkları ile ailevi onur ve saygınlıkianna doğrudan dil uzatarak hakarette bulunduğu, 

kamuoyu önünde aile kurumlarının iffet ve namusun küçük düşürüldüğü gerekçeleriyle 

davalı Şevki Yılmaz'ın manevi tazminat ödemesi hükmüne varılmıştır. Semra Özal'ın eşi 

hakkında Şevki Yılmaz' ın ATV kanalında 31.05.1997 tarihinde sarfetmiş olduğu sözler 

üzerine açılan davada davalı Şevki Yılmaz'ın cevabı; kişilik haklarının ölümle sona erdiğ~ 

bundan sonra ölümün şeref haysiyet veya özel yaşamın ihlalinden sözedilemeyeceğ~ 

yapılan yayın ve konuşmaların gerçeklik, kamu yararı, düşünsel bağ taşımasından dolayı 

hukuka uygun olduğu şeklindedir. Ancak mahkemenin kararında sarfedilen sözlerin, 

davacının ölen eşinin kişisel haklarına saldırı teşkil ettiği ve saldırılardan davacının büyük 

üzüntü duyduğu, basın yoluyla yapılan kişilik haklarına, özel yaşama saldırının, sözkonusu 
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davacının ölmüş eşını de kapsayacağı belirtilmiş ve davaimm manevi tazminat ödemesi 

sonucuna varılmıştır. 

4.2.2.2. Şeref ve haysiyet 

Kişiler toplum içerisinde sadece bir insan olarak doğumuna ilişkin değerleriyle 

değil, davranış, tavır ve yetenekleriyle de ele alınmaktadır. Şahsın kendi varlığı ve bu 

varlığın unsurları üzerindeki mutlak haklar içerisine insanın vücudu ve sağlığı üzerindeki 

hakları gibi namus, şeref, şöhret, isim, kişiye ve ailesine ait sırlar da girmektedir. 66 ı 

Bireyin toplum tarafından objektif değerlendirilerek, kazandığı ahlaka ilişkin manevi 

değerleri olarak da ifade edilen şeref ve haysiyet hem hukuk düzeninde hem de etik kurallar 

çerçevesinde korunmaktadır. Daha önce ikinci bölümde de bahsedildiği gibi şeref ve 

haysiyet kişinin içinde bulunduğu çevre ve zamana göre değişebilen göreceli bir kavramdır. 

Bundan dolayı hakim şeref ve haysiyete yapılan saldırıları, ahlaki ölçülere ve o yerde 

geçerli olan inançlara göre belirleyebilmektedir. Değişen yer, zaman ve ahlaki genel geçer 

inançlara göre değişebileceği belirtilen şeref ve haysiyetin ihlali; kişiler hakkında gerçek 

dışı önyargılar uyandırmak, bilgi ve görüşleri kasten farklı yorumlara yol açacak şekilde 

aktarmak, kişilerle ilgili dedikodu ve asılsız suçlamalarda bulunmak şeklinde 

gerçekleşmektedir. 

Şevki Yılmaz'ın konuşmalarıyla ilgili olarak yapılan televizyon yayınları ve hemen 

ardından yayınlanan gazete haberlerine bakıldığında ise Şevki Yılmaz'ın bu yayın 

organlarına ve yazariara açmış olduğu davaların hepsinde konu şeref ve haysiyetin ihlali 

olmuştur. Şevki Yılmaz'a karşı kişi ve kurumların açmış olduğu davalarda da konu 

öncelikle şeref ve haysiyete, özel hayata diğer bir ifadeyle kişilik haklarına saldırı 

niteliğinde olup mahkeme kararlarında bu kiş~ siyasi kişilerle, kurumların manevi 

değerlerine şeref ve haysiyetlerine yapmış olduğu konuşmalada davalı Şevki Yılmaz'ın 

saldırıda bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Daha önce basında çıkan yayınlarla şeref ve haysiyetin ihlalinin kişiye, toplumun 

kişiye verdiği manevi değerlere saldırının, olay açıklamalarla bir de değerlendirmeler 

661 lmre, a.g.e., s. 255. 
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yoluyla mümkün olduğu belirtilmişti. Örnek olaya bakıldığında olay konuşma ve ilgili 

gazete haber ve yazılarının konu edildiği mahkeme kararlarında her iki durumu da görmek 

mümkündür. 

Olay açıklama yoluyla bu hakkın ihlalinde bir olayın ilk defa açıklanması veya tekran 

sözkonusudur. Örnek olayda da Şevki Yılmaz'ın 1990 yılında Etimesgut'da yapılan bir 

toplantıdaki ve Sakarya Milli Görüş Vakfı'nın düzenlediği bir toplantıda yapmış olduğu 

konuşmalar 29.05.1997 tarihinde Kanal D Arena Programı'nda ve aynı tarihte Show TV 

haberlerinde yayınlanmıştır. Olay konuşmanın gerçek olduğu bilirkişi raporlarında 

saptanmış yapıldığı kesinleşen konuşmanın aleniyet kazanması da 29. 05. 1997 tarihinde 

olmuştur. Şevki Yılmaz'ın bu konuşmaların yayınlanmasından sonraki gazete yayınları 

üzerine açmış olduğu davalarda yapıldığı ileri sürülen konuşmanın gerçek olmayıp montaj 

olduğu, gerçek dışı olaylar hukuka aykırılık oluşturacağından dolayı kararın, basının 

manevi tazminat yoluyla cezalandırılması yönünde olması isteminde bulunulmuştur. Ancak 

yapılmadığı ileri sürülen konuşma bantlarının gerçek olduğu ve konuşmanın gerçekleştiği 

RTÜK ve bilirkişi raporlarıyla belirlenince, gerçek olduğu ispatlanan olay nedeniyle 

mahkeme Şevki Yılmaz'ın açmış olduğu davaları hukuka aykırı olarak değerlendirmiştir. 

Böylece gerçek olayın açıklanması, kamu yararı da sözkonusu olunca hukuka uygun 

ve basın bu yayınlarında haklı bulunmuştur. Ancak Şevki Yılmaz'ın Takvim Gazetesi'nde 

Halit Çap ın' ın 31.05.1997 tarihli "... yine tekmili birden Şevki Yılmaz filmi ......... adamın 

dilini alıp vücudundaki en münasip kılıfa sokacaksın ... " şeklindeki yazısı üzerine açmış 

olduğu (Bkz. Ek-6) dava, davacının onur saygınlık ve kişilik haklarına ağır saldırı da 

bulunulduğu ve hukuka aykırı saldırının kasıtlı yapıldığı kabul edilerek dava Şevki Yılmaz 

lehine sonuçlanmıştır. 

Yine daha önce olay açıklarnalarda şeref ve haysiyete saldıran bir olayın kamu yararı 

olmadıkça açıklanması hakkının olmadığı üzerinde durulmuştur. Buradan hareketle Şevki 

Yılmaz'ın Yeni Yüzyıl Gazetesi'nin 03.06.1997 tarihli Gülay Göktürk imzalı "pislik 

sırtlan" yazısına karşı açmış olduğu davada da (Bkz. Ek-9) önce mahkeme davacının onur 

saygınlık ve kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğu kararına varmıştır. Davalılar ıse 

davacı Şevki Yılmaz hakkında yazılanların doğru olup hakaret arnacı taşımadığı ve 

gerçekte bilinen olayın açıklanmasında kamu yararı olduğu cevabını vermişlerdir. (Bkz. 
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Ek-10) Ancak davanın temyizi sonucu, davacı Şevki Yılmaz'ın toplumda önemli bir 

konumda bulunmasının, kamuoyunun dikkatini çeken bir kişi olması, bu olaylara öncelikle 

kendisinin yapmış olduğu hakaret dolu konuşmaların neden olmasının haberi hukuka uygun 

hale getirdiği ve basının bu davranışı eleştirmesinde kamu yararı olduğu kararına 

varılmıştır. 

Şeref ve haysiyetin basın açıklamalan yoluyla ihlali konusu ise örnek olayda, 

gazetelerde çıkan haber, eleştiri-yorum yazılannda subjektif ve karışık değer yargılarının 

açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Basında şeref ve haysiyete en ağır saldırıların, özellikle 

değer yargıianna dayanan açıklamalarla meydana geldiğinden daha önce bahsedilmişti. 

Çünkü bu yolla kişi hakkında olumsuz değerlendirmeler yapılmakta, kişiyi toplum önünde 

küçük düşüren fahişe eşek, ayı, deve, kafasız, manyak, pe ... gibi şeref ve haysiyeti ihlal 

eden soyut ifadeler kullanılmaktadır. Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu konuşmalar üzerine 

Gaziantep Belediye Başkanı'nın açmış olduğu davada da kişilik hakkını zedeleyici 

kelimeler kullanılmış ancak şeref ve haysiyet basın değil siyasi bir kişilik olan Şevki 

Yılmaz tarafindan ihlal edilmiştir. Bu konuda ise Şevki Yılmaz ona karşı açılan davalarda 

suçlunun kendisi değil, hakaret dolu kelimelerin yeraldığı konuşmayı yayıniayan televizyon 

kuruluşları olduğu gerekçesiyle kendini savunmuş tur. (Bkz. Ek-1 9) 

Şevki Yılmaz'ın basma, kişilik hakları şeref ve haysiyetinin ihlal edildiği 

gerekçesiyle gazetedeki haber ve yazılara _karşı açtığı davalarda da hakaret taşıyan 

kelimeler bulunmaktadır. Bununla birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nin 31.05.1997 tarihli 

Hikmet Çetinkaya'nın Politika Günlüğü adlı köşe yazısında "uyanan soytan sahnede, 

... sakallı yobaz ağızlarından pe ... , kahpe kelimeleri eksik olmayan karayobaz çeteleri ... , 

birileri çıkıp soytan ya aynı üslupla yanıt vermelidir" "Sensin pe ... artık ki bar ve ağırbaşlı 

olmanın zamanı değildir" şeklindeki ifadeler kullanılmış olmasına rağmen Şevki Yılmaz'ın 

açmış olduğu dava mahkeme tarafından reddedilmiştir. Mahkemede davacının kendi 

yarattığı ortamda kendisinin kullandığı kü:furlerin varlığı nedeniyle dava açma hakkı 

olmadığına karar verilmiştir. Ayrıca şeref ve haysiyetin korunmasında eleştiri objektif 

olduğu sürece ne kadar sert olursa olsun hukuka uygun sayıldığı için bu davada da (Bkz. 

Ek -15) herkese kü:fur ederek davacı Şevki Yılmaz' ın oluşturduğu ortamdaki gerçeğe uygun, 

kamu yararı bulunan eleştiri yazılarına katlanılması gerektiği belirtilmiştir. 
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Yine Şevki Yılmaz'ın Hürriyet Gazetesi'nde 31.05.1997/02.06.1997/03.06.1997 ve 

04.06.1997 tarihlerinde yayınlanan kendisiyle ilgili yazılarda kullanılan "Küfürbaz Şevki 

Küfürbaz Şevki Değil, İnekmiş" ifadeleri ile diğer "inekli" ifadeterin kullanıldığı haberler 

dava konusu edilmiştir. (Bkz. Ek-14) Bu yazıların hakaret ve küfür dolu olduğu, kişilik 

haklarının haksız yere ve ağır şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle Şevki Yılmaz'ın açmış 

olduğu dava sonunda; davacının bilinçli olarak yaptığı konuşmalarıyla, kendi ağır kusurlu 

davranışıyla bu sonucu doğurduğu, yapılan yayınlarda davacının hakaret ve küfürlerinin 

kabul edilmeyerek geri iade edildiği belirtilip Şevki Yılmaz'ın televizyon kanallarında daha 

önce yapmış olduğu konuşmalann yayınlanması üzerine açılan davalarda da konu, kişilerin 

ve kurumların şeref, haysiyet ve aile birliğine hakaret ve küfürlerle haksız saldırı olarak 

belirtilmiştir. 

Şevki Yılmaz'ın 1990 yılında yapmış olduğu bir konuşmada kişilik haklarına 

saldırıldığı gerekçesiyle Aysel Doğan ve Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ın 

açmış olduğu davada da şeref ve haysiyete saldırı gündeme gelmiştir. Olay konuşmaya 

29.05.1997 tarihinde Kanal D Arena programında yer verilmesi ve 30.05.1997 tarihli 

gazete ve televizyon haberlerinde çeşitli hakaret ve küfürlerin yayınlanması üzerine açılan 

davaya Şevki Yılmaz asıl suçlunun kendisi değil, söylediği iddia edilen uydurma sözlerin 

yeraldığı, güncellik ve objektiflikten uzak, kasetleri yayıniayan yayın kuruluşları olduğu, 

siyasi kimliğinin kamuoyu önünde küçük düşürülmeye çalışıldığı şeklinde cevap vermiştir. 

(Bkz. Ek-19) 

Basın açıklamalan ile şeref ve haysiyetin ihlali yazı ve resimle olmaktadır. Daha önce 

özel yaşamın ihlali konusunda da belirtildiği gibi okuru inandırma, dikkat çekme hem resim 

hem de yazı ile daha güçlü hale gelmektedir. Bunun gibi örnek olayda televizyon hem 

olayın başlangıç noktası olmuş hem de mahkeme kararlarının hemen her aşamasında olaya 

dahil olmuştur. Çünkü hukukta şeref ve haysiyet ihlalinin ağırlığı açıklamada bulunan 

kişiye, açıklamanın şekline kullanılan ifadelere okur sayısına, saldırıya uğrayan kişiye göre 

değişebilmektedir. Örnek olayda olduğu gibi Şevki Yılmaz hakkında yazıların yeraldığı 

gazete ve haberlere açmış olduğu davalar sonunda haklı olduğunun kanunular tarafından 

onaylanmasından sonra, lehindeki kararların Türkiye çapında büyük gazetelerde 

yayınlanması isteminde bulunmuştur. Bu da hukuk düzeninde yapılan basın açıklamalarının 
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yeraldığı basın organının ciddiyetinin yazıyı okuyanlar üzerinde ne kadar etkili olduğu, 

dolayısıyla şeref ve haysiyet ihlalini de o kadar ağıdaştırdığı gerçeğini tekrar ortaya 

koymaktadır. Ayrıca şeref ve haysiyet gibi kişilik hakları ihlallerinin büyük tirajlı 

gazetelerde ve yayın kuruluşlarında gündeme gelmesi belli mevkiye sahip olan kişilere 

yönelik olması, kamuoyunda tanınan kişilerin Şevki Yılmaz, Celal Doğan, Murat 

Karayalçın, Semra-Turgut Özal, Yekta Göngör Özden, Mustafa Taşar gibi sahip oldukları 

otoriteyi sarsmakta, normal kişilere yönelik saldırılara göre daha ağır nitelik taşımaktadır. 

Kişilik hakları kapsamında şeref ve haysiyetin ihlalinin yanı sıra resimle ad üzerinde 

ve mesleki, ticari değerlerde kişilik haklarının ihlali de manevi değerlerden sayılmaktadır. 

Ancak hem araştırmanın asıl konusu gereği hem de olay konuşmalar üzerine hem 

televizyondaki görüntüler hem de basındaki yayınlar nedeniyle açılan davalardan dolayı 

şeref, haysiyet ve özel yaşam ihlali üzerinde durulmuştur. 

Şevki Yılmaz'ın basma diğer kişi ve kurumların da Şevki Yılmaz'a karşı açmış 

olduğu davalarda kişilik haklarının ihlali çerçevesinde resimle kişilik haklarına saldırı 

konusu gündeme gelmemiştir. Daha önce mesleki ve ticari değerlerin basın yoluyla ihlali 

başlığı altında da değiniirliği gibi örnek olayda, Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu 

konuşmaların görüntü bantlarının televizyon kanallarında yayınlanması ve bu görüntüterin 

Şevki Yılmaz tarafından montaj olduğunun belirtilmesi de kişilik haklarına saldırı 

oluşturabilmektedir. Ancak televizyoncia veya gazetede yayınlanan bu haberin gerçeğe 

aykırı olup olmadığının belirlenmesi önemli hale gelmektedir. Örnek olayda da Şevki 

Yılmaz'ın yapmış olduğu konuşmalara ait görüntü kasetlerinin gerçek olduğu bilirkişi 

raporları ile onaylandığı için basında çıkan ilgili yazılara karşı Şevki Yılmaz'ın açmış 

olduğu davalar ikisi dışında (Bkz. Ek-6 ve Ek-9)_hukuka aykırı olarak değerlendirilmiş ve 

manevi tazminat isteği kabul edilmemiştir. 

4.3. Uluslararası Sözleşmelerde Kişilik Hakları ve Eleştiri Yorum Hakkının 

Değerlendirilmesi 

Birinci bölümde kişilik hakları konusuna geçmeden önce T.C. Anayasası'ndaki ve 

Basın Kanunu'ndaki iletişim hakkı, haberleşme hakkı kapsamında yeralan basın özgürlüğü, 

kamuoyunu bilgilendirme gibi kavramların varlığından bahsedilmiştir. T.C. Anayasası 
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kapsamında yer alan basın hürriyeti özgürce haber alma, edinilen düşünceleri kanaat 

özgürlüklerini de kullanarak başkalarına aktarma ve böylece kamuoyu oluşturma 

özgürlüğünü beraberinde getirmiştir. Basın organlarının devreye girmesiyle haberlerde 

şeref, haysiyet ihlalleri ele alınmıştır. Gerçek dışı yayınlar karşısında ise düşünceyi 

açıklama ve yayma özgürlüğüne cevap ve düzeltme hakkı tanınmıştır. Sınıriandıncı 

anlamda Anayasa'nın 26, 27 ve 28. Maddeleri ile yine Anayasa'nın 32. Maddesi 

düzenlenmiştir. 32. Madde haber düşünce ve kanıları öğrenebilme, toplayabilme hakkı ile 

bunları serbestçe yayabilme hakkını düzenleyen şartiann bulunması halinde 

sınırlandınlacağını belirtmektedir. İşte bu sınırlılıklardan olan cevap ve düzeltme hakkı da 

(Basın Kanunu 19. Madde ve Anayasa 32. Madde) kişilik haklarına, şeref, haysiyete 

gerçeğe aykırı sözler, düşüncelerle yapılmış olan bir yayın karşısında kullanılabilmektedir. 

Örnek olayda da bu hak Şevki Yılmaz'ın açmış olduğu davalarda hakkında yapılmış olan 

yayınların gerçek dışı şeref, haysiyet ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde, küçük düşürücü 

hakaretlerle dolu ifadeler taşıdığının onaylanması halinde, basma verilecek cezanın 

Türkiye'deki büyük tirajlı gazetelerde yayınlanması istemiyle kullanılmaya çalışılmıştır. 

Özgürlükleri sınırlandırma anlayışının benimsendiği ı 982 Anayasası'nda 26, 27, 28, 

30 ve 3 ı. Maddelerle düşünceyi açıklama, yayma, bilim sanat, basım ve yayımla ilgili 

özgürlükler düzenlenmeye çalışılmıştır. Gizlilik, yasak, sır gibi kavramlar, Anayasa 

maddesi haline getirilen milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahiakın korunması gibi çok 

kesin olmayan kavramlar basın özgürlüğünü düzenleyen madde içinde yeralmıştır. Basın 

özgürlüğün ün düzenlendiği 28. Maddeye "dil" yasağı getirilerek sınırlamalar için 26. ve 27 

Maddelerin uygulanacağı maddeleştirilmiştir. 26. Madde düşünce açıklama ve yayma 

özgürlüğünü düzenlerken basın özgürlüğünü düzenleyen 28. Madde ile ise bu maddelere 

atıfyapılarak basın özgürlüğünün sınırlandınlmasında 26. ve 27. Maddelerin uygulanacağı 

belirtilmiştir. Buradan hareketle sınırlandırmaların hangi ölçüte göre yapılacağı tartışılarak 

demokratik toplum düzeni ilkelerinin belirlenmesi gerekmiştir.662 

Araştırmanın üçüncü bölümünde bahsedilen sözleşmeler içi hukukla birlikte 

uygulanabilir nitelikte olup örneğin Anayasa'nın 26. Maddesindeki sınırlarnalara yönelik 

662 Fikret llkiz, İletişim Mevzuatı (Ders Notlan), (İstanbul, 1997), s. 4-5. 



308 

tutum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10/2. Maddesinde açıklanmıştır. Bu maddeye 

göre ifade özgürlüğü ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü, kamu güvenliği, suçun önlenmesi, 

genel sağlık ve genel ahiakın korunması, başkalannın şeref ve haysiyetinin korunması, gizli 

sırların açıklanmasının önlenmesi, yargının otorite ve tarafsızlığının korunması amacıyla 

demokratik bir toplumda uygulanan sınırlarnalara uymak durumundadır. Daha önce de 

bahsedildiği gibi uluslararası sözleşmelerden olan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, 

Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, İnsan Hakları ve 

Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi ile iç hukukumuzda 

çözümlenıneye çalışılmış olan örnek olay karşılaştınldığında pekçok konuda ortak 

noktalara ulaşılmaktadır. Örneğin Şevki Yılmaz konuşmasıyla ilgili olarak daha sonradan 

basında çıkmış olan yazılar karşısında Şevki Yılmaz'ın açmış olduğu davalarda şeref ve 

haysiyete aileye özel yaşama ve düşünme özgürlüğüne saygı temel alınmıştır. Buradan 

hareketle Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu konuşmaların öncelikle olayı başlattığı ve 

bundan dolayı da çeşitli kişi, kurumlara, aileye, özel yaşama, kişilik haklarına saldırıda 

bulunduğu gerekçesiyle açmış olduğu manevi tazminat davalarının çoğunu kaybettiği 

görülmektedir. 

Bahsedilen üç anlaşmada da düşünce, düşündüğünü ifade edebilme, haberleşme 

özgürlüğü ortak değerleri kapsamına alınmıştır. Ancak Birleşmiş Milletler Kişisel ve 

Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşme ile İnsan Haklan ve Temel Özgürlükleri Korumaya 

Dair Avrupa Sözleşmesi'nde ayrıca ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve 

güvenliği, genel ahlak, şeref haysiyetle kişilik haklarının korunması yolunda yaptırımların 

uygulanabilirliği ilkeleri de benimsenmiştir. Şevki Yılmaz olayında da mahkeme 

kararlarında; ülkenin birlik beraberlik ve ulusal güvenliğini tehdit edici, kamu düzenini 

bozucu genel ahlak kurallanna ters konuşma ve tavırların sergilendiğinin daha önceden 

bilinmesi gibi gerekçelerle davalar Şevki Yılmaz aleyhinde sonuçlanmıştır. 



Tablo 7. Ulusal ve Uluslararası Düzevde Hak ve Özgürlüklerin Karsılastırılması 

T.C. ANAYASASI BASlNKANUNU 
• /Basın Özgürlüğü •• ·• •· • • ·· · 

İNSANHAKlARIEVRENSEL 
BiLDiRGESi. 

BİRLEŞMiŞ MİLLEILERSİY ASi 
HAKIARUWSLARARASI 
söZLEŞMESi 

İNSANHAKLARIYE '!EMEL 
özGüRLÜKLERİKORUMAYA 
DAiRSÖZLEŞME 

• HaberalmaÖzgürlüğü .. . • Haberleşme Özgürlüğü . Haberleşmeye Saygı 
~ buşünce yeJ<arıaat> . . .. .... ...... . ......... .. . . .... . •• püşürıce ve lfade özgurıli gü ~ püşıüi~e ve tiacie 6igüdüğ{ı it I)tlşünceye ttaıie bzgufı~@ 

özgürlügü · 
• Kamuoyu Oluşturma 

Özgürlüğü 
•• •• • Şeref ve Haysi}'e#n > · • ·•·•• · ····· 
• • • • • • •. Kciıı.ıııniasi. • • • • • • • · · · · · · 
• Gerçek pışı Yayın .................. . 

. • •· • • • · J)üşi.inceyi i\ çıkiiiilla • • · • • • · • • · · · · · · · 
özgurlüği.i < · 

• .. DÜşünceyi )r ayına • Haberi Yayma ve 
Özgürlüğü Öğrenme Özgürlüğü 

ii • çevap ve l)i.izeltn:i~ l:Ial{kl. • · i Ceyiıp ve Di.izelthıe · 
·····················_Hakki···· ·· · 

· Şe!·ef ve Hayısiyetiri K()ıUııirıas! • • • • • • • • • • •. • • • • • • Şeref\' e I-Iaysiyetin ı<öfılıiffiıisı• · • .• • •. • •. ••. • • •·• • • · ~:~2ıaS~iyeıin • • • • · · • • · • · · · · · · 
. . . ... 

• Üzel Yaşama Saygı • özel Yaşama Saygı • özel Yaşama Saygı 
. Aileye ve Konuta Saygı.····· •••••••.•.••• .• •.. ! Aileye ve K#iutiı Saygı .................. ··•••·• •••• • Ji,ileye ve Konuta $aygı H 

• Vicdan ve Din Özgürlüğü . . . • Vicdan ve Din Özgürlüğü. . . . • Vicdan ve Din Özgürlüğü 
· • Bilginin AniŞtıhil'IlııSiô:ZgtiHo~ 41 BilSiniı:iAraŞtıniiTıası özgofio · ··· · ··· ········· ·· ·· ···· ·· · ······ 

w 
o 
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4.4. Oto Kontrol Sistemleri ve Meslek İlkeleri Açısından Örnek 

Olayın Değerlendirilmesi 

Demokratik sistem içindeki en önemli yardımcı unsurlardan birisi olarak 

karşımıza çıkan basının habereilik faaliyetinin kamuoyu üzerindeki etkisinden 

kaynaklanan durumu, hukuki boyutuyla inceleyip örnek olayla birlikte ele 

aldıktan sonra bir de bu durumu oto kontrol ve meslek ilkeleri açısından 

incelemekte yarar bulunmaktadır. 

Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu konuşmalann ekranlarda gösterilmesi ve 

hemen ardından gazetelerde ilgili haber ve eleştiriterin yeralmasından sonra zaten 

gündeme yerleşmiş olan kişilik haklan kavramlarını ve saldırıları daha da ön 

plana çıkarmıştır. Şevki Yılmaz'ın yapmış olduğu öğrenilen bu konuşmalara kişi 

ve kurumların açmış olduğu ve Şevki Yılmaz'ın basında çıkmış olan haber, yazı 

ve yazariara karşı açmış olduğu davalarda karşılıklı yapıldığı iddia edilen haksız 

saldırıların maddi tazmini mahkemenin verdiği kararlarla mümkün olmuştur. 

Ancak toplum içinde bu hakkı zarar görenlerin Şevki Yılmaz'ın ve diğerlerinin 

birbirlerine karşı söyledikleri kelimeler, hakaretler, ifadelerle kişilik haklarına 

karşı haksız saldırıların önlenmesinde mesleki oto kontrol mekanizmalan devreye 

girmektedir. Özellikle yazılı basını kapsayan ve gazetecilikte varolan oto kontrol 

mekanizmalan içerisinde gazetecilerin basın etik kurallanna bağlılıkları önemli 

hale gelmektedir. Mevcut basın etik ilkeleri içinde oldukça düzenleyici kurallar 

bulunmakta ve bunlar da basının kendi içlerinde özdenetim mekanizmasını 

çalıştırıcı nitelik taşımaktadır. Uluslararası düzeyde oto kontrol çalışmalarının alt 

unsurları Şevki Yılmaz olayı bağlamında ele alınacak olursa karşımıza iki farklı 

ilkeler bütünü çıkmaktadır. 



Tablo 8. Oto Kontrol Sistemleri ve Meslek İlkeleri Açısından 
Örnek qlayın Değerlendirilmesi 

ULUSLARARASIGAZETEC~ER 
FEDERASYONU MESLEK 
İLKELERi DEKLARASYONU 

Haber-bilgi toplama,~. dağıtma, 
yorum yapma, olayları açıklamada 
mesleki davramş standartıarım açıklar. 
• Doğru Davranış Kuralları 

Doğru-tarafsız yorum ve eleştiri 
Dürüst haber toplama 
Haber basımında özgürlük 
Gerçeğe uygun haber • 
Bilginin saldaıımaması ve tahrif 
edilmemesi 
Basılıınş yanlış haberin düzeltilmesi 
Bilgi kaynağının gizliliğine uymak 
Toplumsal, ulusal, siyasal, din, dil, 
ırk ve cinsiyet ayırımı yapmamak 

• Mesleki Hatalar 
Haberçalma 
Y anlı açıklama 
iftira 
Onur kıncı yayın 
Rüşvet 

PROFESYONEL GEZETECİLER 
BİRLİÖİ ETİK KURULLARI 

Doğruyu Araştırmak 

Haber yazarken, yorumlarken dürüst ve 
cesurolmak 

Zaran En Aza indirmek 
Kaynağa, konulara ve iş arkadaşlarına 
saygı 

Bağınısız Davranmak 
Kamuyu doğru bilgilendirmek ve 
yükümlülük altına girmek 

Sorumluluk 
Okura, dinleyiciye, izleyiciye ve 
arkadaşlarına sorumluluk 
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Şevki Yılmaz örnek olayında Şevki Yılmaz'ın basma karşı açmış olduğu 

davalarda çoğunlukla manevi tazminat isteminin reddedilmesinde öne sürülen 

gerekçe, hep bu olayları ilk başlatanın davacının kendisi olduğu ve yazarların 

buradan yola çıkarak halkı bilgilendirip bir anlamda halkın tepkisini aynen Şevki 

Yılmaz'ın kullanmış olduğu ifadelerle dile getirmiş olmalarıdır. Hukuk açısından 

Şevki Yılmaz'ın kişilik haklarına saldırıda bulunulmadığına, aksine yapılmış olan 

yayınların güncellik, ilgi, kamu yararı taşıdığı bu yüzden de asıl kişilik haklarına, 

özel hayat şeref ve haysiyetine saldırıların Şevki Yılmaz'ın konuşmalarında adı 

geçen kişi ve kurumlara karşı yapılmış olduğuna karar verilmiştir. 

Her ne kadar daha önce sıralanmış olan Uluslararası Gazeteciler 

Federasyonu Deklarasyonu'ndaki Meslek İlkeleri'ne göre haber toplama, yayma, 

tarafsız yorum, eleştiri yapma, gerçeğe uygun haber, toplumsal, siyasal din, dil, 

cins ayırmamak gibi mesleki davranış kurallanna Şevki Yılmaz örnek olayında 

basın uymuş olsa bile meslek hatalarından sayılan onur kırıcı yayın ilkesi etik 
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açıdan ihlal edilmiştir. Diğer bir etik yaklaşım içeren Profesyonel Gazeteciler 

Birliği Etik kumilan kapsamında ise Şevki Yılmaz'la ilgili gazetelerde yemlan 

haber, yorum ve eleştirilerde kamuoyunu bilgilendirme, okura karşı 

sorumluluğunu yerine getirme uğruna fazlaca cesur davranılıp hakaret 

derecesinde ifadelerle Şevki Yılmaz'ın şeref haysiyet özel yaşam ve kişilik 

haklarına saldırılmıştır. Nitekim bunun saldırı olduğu hukuk düzeni tarafından da 

Şevki Yılmaz'ın Takvim Gazetesi'ne 04.06.1997 ve 31.05.1997 tarihli yazılarda 

geçen ifadeler dolayısıyla açmış olduğu davalarda da yargı tarafından kabul 

edilmiş ve basının manevi tazminat ödemesi kararına varılmıştır. (Bkz. Ek-6) "Bu 

Şevki Yılmaz çok kerhaneci adam ve adamın dilini alıp vücudundaki en münasip 

kılıfa sokacaksın" şeklindeki cümlelerle saygı ve tenkit yazısının sınırları her iki 

etik ilkeler kapsamında da aşılmıştır. 

Türkiye'de ise basının oto kontrol çalışmaları deyince önce Basın Ahlak 

Yasası, Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, Basın Meslek 

Esasları, Basın Meslek İlkeleri gelmektedir. Bunlar Tablo 9' da karşılaştırmalı 

olarak verilmiştir. 

Basın ŞerefDivanı'nın düzenlediği Basın Ahlak Yasası kapsamında olaya 

bakacak olursak gazetecinin ahlaka aykırı şeref haysiyete haksız, kamu yararı 

olmadan, özel hayatı, ismi küçük düşürücü yayın yapamayacağı, haberde şahsi 

kanaate yer veremeyeceği belirtilmiştir. Ancak Şevki Yılmaz' ın olay konuşmaları 

üzerine gazetelerde çıkan haberlerde kamu yararı sözkonusu olduğu için 

mahkeme basın lehinde karar vermiştir. Ancak olaya ahlak yasası sınırları içinde 

bakıldığında; ahlaka aykırı ifadeler, hakaret dolu kelimelerle yazılmış, şahsi 

kanaat içeren haberler gazetecilerin doğru davranış kurallarında da bahsedilmiş 

olan önyargılı haber-yorum ayrımı ilkesine dikkat edilmediğini göstermektedir. 

Basın Meslek Esasları doğrultusunda örnek olay ele alındığında 

mahkemede hukuk düzeninin Şevki Yılmaz'la ilgili olumsuz yönde verdiği 

kamrda, bu esasların da olması gerektiği yönde kullanıldığı ve hem yargının hem 

de meslek ilkelerinin birbiriyle örtüştüğü bir gerçektir. Çünkü bu esaslam göre 

devletin bütünlüğüne, Cumhuriyete, demokratik laik hukuk devletine, Atatürk 

ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz. Ancak örnek olaya basın tamfından 
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Tablo 9. Türkiye'de Oto Kontrol Çalışmalarının Karşılaştırılması 

Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk 
Basın Ahlak Yasası'na Göre Bildirg~si 'ne Göre 
Gazeteci; Gazeteci Hakları; 

Menfaat elde edemez Kamuyu ilgilendiren olaylan izleme 
Kamu menfaatine zarar veremez Bilgi kaynaklanna serbestçe ulaşma 
Ahlaka aykın yayın yapamaz Sözleşme dışındaki öneri ve istekleri 
Şahıslara galiz kelimeler kullanamaz redderlebilir 
Şeref ve haysiycte haksız yayın yapamaz inanmadığı görüşü savunmaya zorlanamaz 
Kamu yararı olmadan özel hayab teşhir Meslek ilkelerine aykın iş yapmaya 
Edemez zorlanamaz 
İftirada bolunamaz Kaynağı açıklamaya ve tanıklık yapmaya 
Din istismar edemez zorlanamaz 
Haberde ve yorumda doğrudan aynlamaz 
Haberde şahsi, tarafkar kanaat olmaz Temel Gazetecilik Görev ve ilkeleri; 
Haber başlıklarının içeriği bozolamaz Doğrulara bağlı kalmak 
Kamu menfaati olmadıkça gizli bilgi Gerçekiere saygı duymak 
Yayınlanamaz Haber alma özgürlüğü 
Kaynak gizlenir ve sırlara saygı duyulur Eleştiri ve Yorum Özgürlüğü 
Haber yayını için konulan zamana uyar Banş, demokrasi ve insan hakianna saygı 
Tekzipleri kısa sürede yayınlar Kaynağı bilinmeyen haber yayınlanamaz 

Bilgiler yok edilip, değiştirilemez 
Ki§ilik Hakiarım Korumak İçin; Bilgi için yanlış yöntemler kullamlmaz 

iftira Kamuya malolmuş bile olsa kamuoyunun 
Küçük düşürücü kelimeler haberalına hakkıyla ilişkisiz bir amaç için 
Şeref ve haysiyete haksız yayın özel yaşamı ihlal etmez 
Gizli bilgi yayınlamak Cevap hakkına saygı gösterir 
Geç ve uygonsuz zamanda tekzip yayınlamak Mesleki gizliliğe uyar 
yasaklanmışbr. Bilginin kaynağııu açıklamaz 

iftira, hakaret ve lekelerneden kaçııur 
Haberde maddi getiri aramaz 
Mesleği ayncalık elde etmek için kullanmaz 
Tehdit ve şantaja başvurınaz 
Kimseden talimat almaz 
Kanunlara saygılıdır 
Hükümet müdahalesine kapalıdır 



Tablo 9 devaını . 

Basın Meslek Esaslan 

• Haber, kamu yamnna aykın kullanılmaz 
• Haber ve yorumda gerçekten uzaklaşılmaz 
• Haber doğrularunadan yayınlanmaz 

Bunun icin su Basın Meslek Esasianna uyulur; 

Devletin bütünlüğü, Cumhuriyet, insan 
hakları, demokratik, laik hukuk devleti, 
Atatürk ilke ve inkılaplarına aykın yayın 
yapılamaz 

Hukuka uygun yoldan haber elde edilmeli 
Hiçkimse suçlu ilan edilemez 
Suça teşvik eden yayın yapılamaz 
Şiddet özendirilmez 
Kadın-erkek ayırımı yapan yayın yapılamaz 
Düzeltme yazısı kısa sürede ve etkili şekilde 
yayınlanır 
Ahlaka aykın yayın yapılamaz 
Kişi, kurum ve topluma yönelik eleştiri 
sınınnı aşan aşağılayıcı sözcüklerle hakaret 
ve iftira edilemez 
Kamu yararı yoksa özel yaşam ilılal edilemez 
Din istismar edilemez 
Cinsiyet, ırk ve din farkı nedeniyle kimse 
aşağılanamaz 

Haber başlığında haberin içeriği çarpıtılamaz 
Haber kaynağı ve sırlar korunur. 
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Basın Meslek İlkeleri 

Basın Konseyi; 
Kanun koyucunun iletişim özgürlüğünü 
sınırlamasına karşı çıkar 

Gerçekleri abartmadan kamuoyuna aktarır 
Gazetecinin çalışmalarında dış müdalıaleye 
izin verilıneyeceğini benimsemistir. 

Meslek ilkeleri; 
Cinsiyet, din ve sosyal düzey nedeniyle 
kimse kınanamaz 
Genel ahlakı, din duygularını ve aile 
kurumunu sarsıcı yayın 
yapılamaz 
Meslek, ahlaka aykın özel amaca alet 
edilemez 
Kişi ve kurumlan küçük düşürücü, 
aşağılayıcı iftiralara yer vcrilemez 
Kamu yararı yoksa özel yaşam 
yayınlanamaz 

Doğruluğu kanıtianınayan haber 
yayınlanmaz 

Kamu yararı yoksa saklı bilgi yayınlanmaz 
Yargı suçlu bulınadıkça kimse suçlu ilan 
edilemez 
Kaynak gizli tutulur 
Uygunsuz yöntem ve tutumcia bulunmaz 
Şiddet ve zorbalığa özendirici yayın 
yapmaz 
Yayın tarihi için konan süreye saygı 
gösterir 
Yanlış yayından doğan cevap ve tekzip 
hakkına saygı duyar 
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bakıldığı zaman ŞevkiYılmaz'ın yapmış olduğu konuşmalar ve bu görüntülerin 

televizyonlarda yayınlanmasıyla basın meslek esaslan Şevki Yılmaz'ın bizzat 

kendisi tarafından ihlal edilmiştir. Şevki Yılmaz'ın kendini basma karşı 

savunması sırasında ise özellikle üzerinde durduğu konu da hukuk düzeni 

karşısında asıl suçlunun, bu konuşmalan kamuoyuna duyuran yayın 

kuruluşlarının olduğudur. Ancak örnek olaya mesleğin esaslan açısından da 

bakıldığında, asıl konuşmaları yapanın televizyon veya gazetelerin değil Şevki 

Yılmaz'ın olması nedeniyle yayın kuruluşlarının meslek esaslarını ihlali gibi bir 

durumun söz konusu olmadığı da gerçektir. Her ne kadar hukuk kurallarına göre 

mahkemede Şevki Yılmaz'ın olayların bu duruma gelmesinde kendisinin suçlu 

olduğu ve yapmış olduğu, hakaret dolu küçük düşürücü ifadelerden sorumlu 

olduğu kararına vanlmış olsa da gazetedeki haber ve yorumlarda kişileri eleştiri 

sınırının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ifadelerin kullanılamayacağını 

belirten Basın Meslek Yasası İlkelerine aykırı davranılmıştır. 

Ayrıca basın meslek ilkelerine göre doğruluğu kanıtlamayan haberin 

yayınlanması uygun değildir. Şevki Yılmaz'a açılan davlardaki savunmasında bu 

görüntülerin montaj oJduğunu iddia etmiş ancak 1997 yılının 12. ayında bu 

görüntülerin gerçek olduğu, yayın kuruluşlarından istenen görüntü bantlannın 

RTÜK tarafından incelenmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu tarihe kadar basında çıkan 

eleştiri sınırlarını aşan, şeref haysiyete karşı yapılan saldırılar, daha yargıda suçlu 

bulunulmadan suçluymuş gibi basında varılan yargılar yine basın meslek 

ilkeleriyle ters düşmektedir. 

Sonuç olarak bu bölümde incelenen örnek olayla ilgili mahkemeye 

yansımış olan Şevki Yılmaz'ın basma ve diğer kişi, kurumların Şevki Yılmaz'a 

karşı açmış olduklan davalar ele alınmıştır. Malıkernelerin vermiş olduğu kararlar 

ve özellikle davaya konu olan gazete haberleri üzerinde kişilik hakları 

bağlamında durulmuştur. Özel yaşam, şeref, haysiyet gibi kişilik haklarına karşı 

basındaki haberlerde eleştiri-yorum hakkının kullanımı ile ortaya çıkan durumlar 

arasındaki ilişkiler hukuki ve etik boyutuyla tanımlanmıştır. Bütün bu bulgular; 

davalardaki istem, cevap, gerekçeler, dava konusu haberler ve konu ile ilgili 

uluslararası ve ulusal düzeydeki etik kurullar ve basındaki oto kontrol 

mekanizmalarını oluşturan kurum ve kurulların meslek ilkeleri biraraya 

getirilerek genel bir çerçevede değerlendirilmiştir. 

Bundan sonraki bölümde ise sonuç ve öneriler üzerinde durulacaktır. 

Böylece çalışmanın uygulama boyutu da tamamlanmış olmaktadır. 
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SONUÇ 

Basında çıkan haber ve yazılarda eleştiri-yorum hakkının kullanımına ilişkin olarak 

gündeme gelen kişilik hakların; özel hayat, şeref ve haysiyet gibi kavramların kanunlar ve 

ahlaki düzeyde sorgulandığı bu çalışmada, elde edilen sonuçlar ve öneriler burada 

değerlendirilecektir. 

Çalışmaya başlarken kişilik hakları ile eleştiri ve yorum hakkına öncelikle iletişim 

hakkı açısından yaklaşılmış, buradan hareketle de iletişim hakkının sınırları belirlenmiştir. 

Temel insan haklanndan olan iletişim hakkının gelişim süreci ele alınarak, bu hakkın 

uluslararası hangi sözleşmelerde yer aldığı ortaya konulmuştur. 

izleyen bölümlerde; haber, düşünce ve kanıların öğrenilmesi, toplanması, 

açıklanabilmesi ve yayılabilmesi diğer bir ifade ile ifade özgürlüğünü kapsayan iletişim 

hakkının hukuk düzenindeki sınırlarını belirleyen kanunlardan bahsederek; basın mesleği 

ve bununla ilgili olarak gazeteci, haber , habereilik anlayışı konuları incelenmiştir. 

Çalışmanın kuramsal bölümünde de vurgulandığı üzere, iletişim özgürlüğü 

demokratik toplumların vazgeçilmezlerinden olup; doğru ve objektifbilgi almak toplumda 

önemli hale gelmektedir. Ancak iletişim özgürlüğü kadar önemli bir diğer unsur da, kişisel 

varlıklar üzerindeki haklar olmaktadır. Hukuk düzeni içinde kendisinden vazgeçilemeyen, 

başkasına devredilemeyen ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklardan olan kişilik 

hakları, hem ülke hukuku hem de uluslararası sözleşmelerce korunmuştur. 

Türkiye'de kişilik hakları anayasal güvence altına alınmakla birlikte, Türkiye bu 

hakları güvence altına alan uluslararası sözleşmelere de imza atmıştır. İşte bu nedenle de 

başlangıçtan beri varolan basın eyleminin zaman içerisinde uluslararası belgelerde, temel 

hak ve özgürlüklerle ilgili bildirilerde yer almasıyla özellikle özgürlükçü demokratik 

sistemler için çok önemli bir rolü üstlendiği ve önemli bir kurum olduğu görülmektedir. 

Çalışmaya başlarken de belirtildiği üzere; iletişim, yaşayan dünya ve canlılar arasında 

olmazsa olmaz unsurlardandir. Kitle iletişimi ise, kitlesel boyuttaki iletişim şeklidir. Kitle 

iletişim bilincinin ve teknolojilerin hızla geliştiği bir iletişim şeklinin etkilerinin veya 

sonuçlarının ön plana çıktığı günümüzde ise basının demokratik düzenlerdeki dördüncü 

kuvvet ve kamuoyu oluşturucu kimliği kabul görmektedir. Basının önemi duygu ve 
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düşüncelerin açıklanmasında toplumsal davranışların ve duyarlılığın yönlendirilmesinde 

ortaya çıkmaktadır. Basın haber alma, haber verme, araştırma, eleştiri ve denetim gibi halk 

adına yerine getirdiği görevleriyle demokratik ortamlarda vazgeçilmez kurum haline 

gelmektedir. Bunun yanısıra, bu sistem içerisinde belirtilen görevlerin özgür bir ortamda 

yerine getirilmesi için kanunlar çerçevesinde bir dizi güveneelerin ve basın özgürlüğü 

kavramının yerleştirilme çabası da görülmektedir. 

Ancak şunun da göz ardı edilmemesi gerekir ki; basın özgürlüğü ilkelerinin ve 

sınırlarının gerektiği gibi düzenlenmemesi ve denetim fonksiyonunun yerine getirilmemesi, 

geri dönüşü olmayan toplumsal zararıara yol açabilmektedir. Bu durum ise, hem hukukun 

korunduğu değerler hem de kamu yararı açısından önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada 

üzerinde durolan uluslararası insan haklan belgelerinde de görüldüğü gibi basma hem 

özgürlük tanınmış hem de birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Hukuksal düzenlemelere 

bakıldığında ise, basın özgürlüğüne getirilen sınırlarnalann özgürlüklerin kullanılması 

sırasında ortaya çıkacak bu toplumsal zararın önlenebilmesi amacına yönelik olduğu 

görülmektedir. Ancak bu sınıdamaların objektif ve hukuksal çerçevede olduğu sürece kabul 

edilebilir olduğu, aksi durumda ise tartışmaların her zaman varolacağı kaçınılmazdır. 

1876 Teşkilat-ı Esasiye' den bu yana basının kanunlar çerçevesinde serbestliği 

önceleri devletin bütünlüğü, genel sağlık, ahlak, temel hak ve özgürlükler gibi unsurları 

içermiş; basın özgürlüğü kişilik hakları ve kamu çıkarı gibi özellikli alanların hukuksal 

düzende doğru şekilde yeralması çabası içine girilmiştir. Ancak çok geniş tutulduğu 

düşünülen basın özgürlüğüne 1961 Anayasası' ndan sonra 1980 Müdahalesi ve 1982 

Anayasası ile sınırlamalar getirilmiş, özellikle de basın kanununda değişikliklere ihtiyaç 

duyulmuştur. Basınla ilgili etkili denetim mekanizmalannın kurulması veya basın meslek 

kuruluşlarının önerdiği özdenetim mekanizması bunlara örnektir. Ancak 1960 sonrası 

kurulan Basın Şeref Divanının ve basın ahlak yasasının, basını denetleme ve haklan 

korumadaki yetersizliği bugün basın konseyi ve basın kanununda duyulan değişiklik 

ihtiyacında olduğu gibi yaşanmıştır. Ancak bugün basın üzerinde kurulacak aşırı baskıcı bir 

denetim demokratik hukuk devletiyle bağdaşmayacaktır. 

Daha önce de bahsedildiği gibi kitle iletişimdeki gelişmelerle birlikte temel 

özgürlüklerin kullanımının bir başka özgürlüğün sınırının zedelenmesine de neden olduğu 
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hukuksal yapının da ·bu değerlerin çatışmasını önlemeye karşı yetersizlikler taşıdığı 

görülmüştür. 

Demokrasinin varolduğu düzenlerde basın yoluyla düşünceyi açıklama özgürlüğü 

diğer özgürlüklerden önde gelmekte; ancak diğer tüm özgürlüklerde olduğu gibi düşünceyi 

basın yoluyla açıklama özgürİüğü de yasalar çerçevesinde sınırlandınlmaktadır. Çünkü her 

hürriyet gibi basın hürriyeti de şahsiyet hakkının gelişmesi için bir amaç değil araçtır ve 

tüm hürriyetterin amacı Anayasanın 5.maddesine göre insanın maddi ve manevi varlığını 

geliştirmeye yöneliktir. Türkiye'de de bahsedilen sınırlamalar; kişinin şeref, haysiyet, genel 

ahlak, genel sağlık, kamu düzeni, devletin birlik, beraberlik ve siyasal varlığını korumaya 

yönelik olarak gündeme gelmektedir. Yine yasalarca güvence altına alınan demokratik 

sistemlerde kamu yararı ve düzeni açısından önemli görülen bir hak olarak eleştiri-yorum 

hakkı da sınırlılıklar taşımaktadır. Eleştiri-yorum hakkının sının Şevki Yılmaz' la ilgili 

örnek olayı irdelemeye çalıştığımız mahkeme kararlannda ve her somut olayda olduğu 

gibi sınınn belirlenmesi hakimiere bırakılmıştır. Olaya bağlı olarak hakim özel hukuk 

yaratarak eleştiri hakkının sınırını, kişilik hakkının başladığı yerde veya bu haklara saldın 

durumunda belirleyecektir. Diğer bir ifadeyle gazetede yayınlanan bir haber hukuka 

uygunsa, olayda kamu yararı varsa ve başka bir hakkı ihlal etmişse; eleştiri-yorum hakkı 

diğerlerinin hakkına üstün tutulacaktır. Buradan hareketle de demokratik toplumlarda basın 

özgürlüğü ve eleştiri-yorum hakkı vazgeçilmez duruma gelmiştir. 

Açık ve katılımcı toplum anlayışında herşeyin halkın gözü önünde olabilmesi de bu 

mekanizmaların varlığına bağlı görünmektedir. Öyleyse hukukun ve toplumun görevi 

çatışan değerlerin dengelenmesidir. Toplumların gelişmesinde gazetecinin en önemli 

görevi; toplumun aydınlatılması, yanlışlıkların ortaya konulması ve eleştiri-yorumla halkın 

gelişmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca görevini ve özgürlüğünü temel kişilik haklarıyla 

ve kamu yararıyla karşı karşıya getirmeden dengeli şekilde devam ettirmektir. 

Hukuk düzeninde basın yoluyla yapılan saldırılar hayat, sıhhat, vücut bütünlüğü gibi 

maddi (fiziki) şahıs varlıklarıyla; şeref, haysiyet, isim, resim, özel yaşam gibi manevi varlık 

değerlerine karşı olmaktadır. Bir basın açıklamasının kişilik hakkına tecavüz oluşturması 

için yapılan açıklamasının hukuka aykırı olması, açıklamanın bir zarara neden olması, basın 

açıklamasında bulunan kişinin kusurlu olması gerekmektedir. Bugün gelişmiş kitle iletişimi 
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ortamında, bir anayasal hak veya değerin kullanımı sırasında kişilik değerlerinin 

zedelendiğinin örnekleri çok sık yaşanmaktadır. Hukuk tarafından korunan kişilik haklan 

ve basın özgürlüğü veya haber alma-verme hakkı ile diğer kişisel değerler arasında 

sınırlılıklar, çatışmalar ve bir denge sorunu yaşanmaktadır. 

Demokratik sistemlerdeki anayasalarda karşılıklı olarak korunan, birbirine geçmiş 

değerler ve bunların etkileşimi sırasında basın özgürlüğü kadar kişilik haklannın 

korunduğu da görülmektedir. Hukuk düzeninde yasal güvenceyle korunan basın 

özgürlüğüne rağmen, daha önceki bölümlerde adı geçen ulusal ve uluslararası belgelerde 

yer verilen basın ve basının hakları ile özgürlüklerine ilişkin kısıtlamalarla kişilik haklan 

koruma altına alınmıştır. Bununla birlikte Uluslararası Gazetecilik Meslek Ahlakı ve 

İlkeleri gibi belgelerde de kişinin kişilik haklarının korunmasına yönelik basın özgürlüğüne 

kısıtlamalar yer almıştır. Bir haberin içeriğine yönelik olarak; haber değeri taşımak, 

toplumsal ilgi uyandırmak, kamuoyunu düşündürmek, soruna çözüm getirmek, kamu yararı 

sağlamak, haber değeri olan haberi bulmak, haberi olduğu gibi aktarmak şeklindeki etik 

ilkeler basma sınırlılıklar getirirken; kişilik haklarını koruma amaçlı olmaktadır. Bunun 

yanısıra haber kaynaklan ve haberin yöneldiği kişiler veya kurumlara yönelik Ahlaki 

İlkeler açısından basının sınırlılıkları ortaya konabilmektedir. 

Devlet adamı veya bürokratlar hem haber kaynağı olurken hem de haber değeri 

yaratabilmektedir. Sürekli ve ilgi çekici bu tip önemli kişilerden gelen haber ve bu kişilerle 

ilgili haberlerde etki altında kalma gibi bir risk doğmaktadır. Önemli olan haberde karşıt 

görüşe de yer verip gazetecinin bizzat belli bir görüşün sözcüsü olmadan olayı kenardan 

objektif olarak incelemesi, haberi aletarması güveni ve talebi arttıracağından, kişilik hakları 

ve basının özgürlüğü arasında denge kurabilmektedir. Bunların yanısıra eğitim açısından 

bilgiyi kamuya açıklaması, görüşlerin kamuoyunda tartışılmasının özendirilmesi, böylece 

görüş bildirenin kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunması, gündemi belirlemesi, toplum 

aynası olması ve siyasi güç odaklarını gözetim altında tutarak kontrol etme ve siyasi 

fonksiyonunu yerine getirme gibi toplumsal sorumlulukianna yönelik ilkeler açısından da 

basın bir yandan sınırlan dırılırken bir yandan da kişilik haklarının korunmasına yönelik de 

çaba sarfetmektedir. Tüm bu haklar ve çatışan değerlerin korunmasında kamu yararı ve 
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kamuya malolmuş kişiler özel durumların ve özel hukuk yaratmak gibi durumların da 

dikkate alınması gerekmektedir. 

Basın özgürlüğü ve kişilik hakları ile birlikte günümüzde basın alanındaki teknik 

gelişmeler sonucu ortaya çıkan güçlü basın işletmeleri karşısında kişileri korumaya yönelik 

yasalar, sorumsuz kar amaçlı sansasyon yaratma amaçlı basın kuruluşları için caydıncı rol 

üstlenmektedir. 

Basın, Anayasa ve yasalann kendine tanınmış olduğu haklar etrafında kamuoyu adına 

gerçekleştirdiği görevinde; haberin gerçek olması, haber niteliği taşıması, nesnel, uygun bir 

şekilde verilmesi gibi ilkeler kapsamında hareket ettiği sürece herhangi bir kişilik hakkı 

ihlalinden sözetmek mümkün olmayacaktır. Herhangi bir olayda yayının hukuka aykın 

olması kişilik haklarının korunmasını gerektirirken eğer yayın hukuka aykırı olduğu halde 

kamu yararı taşıyorsa kişilik hakkı üstün tutulmayacaktır. 

Daha önce çalışmanın başında da bahsedildiği gibi insanların çevrelerini araştınp 

merak etmeleri ünlü kişiler sözkonusu olduğunda aşırı bir ilgiye dönüşebilmektedir. Ancak 

kamuoyunun bu kişiler hakkında herşeyi bilme isteği ne kadar demokratik bir baksa, bu 

ünlü kişilerin kişilik haklannın özel ve gizli yaşamlarının, şerefve haysiyetinin korunması 

da anayasal bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Ünlü kişilerin kişilik haklannın korunma 

sınırının diğer halktan olan kişilere göre çok daha daraldığı da bir gerçektir. Böyle olunca 

basın bu kişileri kamuya mal oldukları ölçüde araştırıp halka duyurmada kendisine verilmiş 

olan bir anayasal hakkı kullanmış olacak ve kişilik haklarına saldırı sözkonusu 

olmayacaktır. Ancak özel yaşama bu kadar girmek, müdahale etmek, şeref haysiyeti 

zedeleyecek boyutta kişilik haklarına saldırıda bulunmak da basın için sonsuz sınırlar 

taşımamaktadır. Demokratik bir hak olan basın özgürlüğü ve kamu yararı ile anayasal bir 

hak olan kişilik haklannın dengeli şekilde korunması arasındaki ortak çizgi 

oluşturulacaktır. Bu açılardan bakıldığında aslında kişilik hakları ve gazete haberciliği 

konusunda çatışan yararlar aynı anda kişilik hakları, iletişim özgür, basın özgürlüğü, şeref 

haysiyet, özel yaşam, siyasal haklar, kamu yararı, haber alma verme gibi pekçok alt başlığı 

kapsamaktadır. Bu yararların hepsinin birden ortak bir noktada uzlaşmasının hukuksal yolla 

olmasının mümkün olmadığı yerde, devreye medyanın kendi içinde kurduğu ve 

geliştireceği özdenetim sistemi girmektedir. Ayrıca hukuk ve yasalar açısından böyle bir 
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çözüm beklemek toplumun haber alma, basının kamuoyunu olup bitenlerden haberdar 

ederek kamuoyu oluşturma, kamuoyunun görevini üstlenme dolayısıyla demokratik 

sistemin işleyişindeki özgürlük kavramiarına bir darbe getirebilecek kısıtlamaları göze 

almak demektir. 

Sonuçta basın özgürlüğü ve kişilik hakları ilişkisinin bireyler bazında ve toplumsal 

düzeyde varılan duyarlılığa sağlanan özgürlüklerin basın kuruluşları ve çalışanlarıyla 

birlikte hakka saygı duyar bir tutum ve tanınan bu hakları kullanabilme becerisiyle, anayasa 

ve yasaların korunması altında çalışır hale getirilmesiyle, daha sağlıklı sağlam ve karşılıklı 

etkileşimin bulunduğu bir ortama varılacağı görülmektedir. Bu değerlerin ve sürmekte olan 

işleyişin; demokratik ve yasal ortamdan gelen vazgeçilemeyen unsurlar kapsamında 

gerçekleştirilen görevler, birbirini tanıma, haklara saygı, kamu yararı ve vicdanı ile birlikte 

siyasi, ticari, kişisel çıkarlar düşünülmeksizin varolan sisteme toplumsal gelişmişliğe 

katkısı kaçınılmaz olacaktır. 

Siyasi bir kişilik olarak çalışmaya konu olan Şevki Yılmaz örneğinde de basın 

özgürlüğü ve kişilik hakları karşı karşıya gelmiş ve olay mahkeme kararlarından da 

yararlanılarak hem hukuksal hem de uluslararası ve ulusal basın meslek ilkeleri 

çerçevesinde ele alınmıştır. 

Siyasi bir kişilik olarak Şevki Yılmaz ile basın arasında mahkemelere yansıyan 

ilişkide her iki taraf ta ifade özgürlüklerini kullanma hakkı açısından kendilerini haklı 

görmektedir. Her iki tarafta akıllarına geleni söyleme özgürlüğü istemektedirler. Ancak 

basın hem yapılan ve söylenenleri hem de yapılmayan ve söylenmeyenleri ortaya çıkarıp, 

teşhir etmek peşindedir. Bununla birlikte, özel gereksinimiere cevap vermeyi hedefleyen 

belirli ahlak ilkeleri tarafından yöntendirilen basının sorumlu gazetecilik ilkelerini 

gözönünde tutarak yayın yapması gerektiği de bir gerçektir. 

Tartışma 

Buradaki ana nokta, kitle haberleşmesinin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği yazılı 

basında çıkan haberlerde şeref, haysiyet, özel yaşam, giz alanı, ticari ve mesleki değerler 

gibi unsurların kişilik hakları çerçevesinde nasıl ele alındığı sorusu gündeme gelmektedir. 
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Güncellik, ilginçlik, yenilik, toplumsal önem gibi unsurlan taşıyan haberlerin 

kalıcılığı, görsellik dışında, düşünce ve yorumda farklı bakış açılan yaratabilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu da, basın etiği ile ilgili olarak gazetecinin olayları aktarırken eleştiri 

ve yorum hakkını haberde nasıl kullandığım göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

İnsanların bilgi edinme hakkı, kişinin ifade özgürlüğü dolayısıyla; gazetecinin 

haberleri, gerçekleri halka aktardığı basın ortamı ile kişi ve kurum yararı karşı karşıya 

gelmektedir. Bu olumsuzluğun aşılmasında çatışan değerlerden hangisinin üstün 

tutulacağının belirlenmesinde hukuki düzenlemelerle birlikte mesleki etik ilkelere uyulması 

da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilkeler gazetecinin çevresiyle olan 

ilişkilerini düzenlemektedir. Gazetecilerin, mesleki etik ilkeler çerçevesinde yaptığı 

yayınlar basında eleştiri-yorum hakkını kapsayan oto kontrol sistemlerini gündeme 

getirmiştir. Atatürk' ün I 924 yılında Meclisi açış konuşmasında ifade ettiği gibi, "Basın 

özgürlüğünden doğan sakıncaların giderilme aracı yine basın özgürlüğüdür."663 

Oto kontrol, bir gazetecinin herhangi bir güç tarafından gelecek zarardan korkarak 

yazması gereken şeyleri yazmamasını kapsarken, kendi kendini denetlerneyi içeren basın 

meslek ilkeleri ve etik kurallar; sorumlu gazetecilik ilkeler uygun yayın yapmayı, tarafların 

tüm görüşlerini almayı, tam olarak yansıtmayı, insanların şeref ve haysiyetleriyle 

oynamaya hakkı olmadığını bilerek yazı yazmayı içermektedir. 

Basında oto kontrol ile kendi kendini denetlemenin birbiri ile karıştınlmaması 

gerekmektedir. Bu ayırım şöyle ifade edilmektedir. 664 
" ... Basında oto kontrol siyah ile 

ifade edilirken, kendi kendini denetlemenin rengi beyazdır. Oto kontrol ancak korku 

ortamlarının kavramıdır, kendi kendini denetleme ise sadece özgür iklimlerde yaşayan ve 

açan güzel bir çiçektir. ... " 

Konuya örnek olay açısından yaklaşıldığında, Şevki Yılmaz' ın kişi ve kuruluşlara 

söylemiş oluğu sözler, Türk toplum yapısı ve değer yargıları ele alındığında, kişilik 

değerleri ve varlıkları ile ailevi değerlere doğrudan dil uzatarak, şeref ve haysiyete 

hakarette bulunmuş, kamuoyu önünde kişi ve kurumlan aşağılayıp yıpratmış, küçük 

663 "M. Kemal Atatürk ve Basın Özgürlüğü", Özgür Basın, (İstanbul: Basın Konseyi Aylık Bülteni, Yıl: 3, 
Sayı no: 30 31, Ekim- Kasım 1991 ), s. 6. 

664 Oktay Ekşi, "Oto Sansür Ancak Korku Ortamının Kavramıdır", Babıali Magazin Dergisi, (İstanbul, 
Sayı: 35, Haziran 1992), s. 2. 



323 

düşürmüş ve dolayısıyla suç oluşturmuştur. Olayla ilgili mahkeme kararlannda da bir çok 

davada Şevki Yılmaz suçlu bulunmuş ve tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. 

Ancak, uluslararası ve ulusal düzeyde ele alınan mesleki etik ilkeler çerçevesinde 

basının da kendine tanınan özgürlükleri kullanırken, yaptığı yayınlarda kişilik haklannın 

sınırlarını aştığı görülmektedir. 

Basında çıkan haber-yazılar daha önce de belirtilen hukuka uygunluk şartlarını 

taşıyorsa uğranılan zarar ne kadar büyük olursa olsun herhangi bir cezaya veya tazminata 

gerek duyulmamaktadır. Diğer bir ifadeyle açıklama özel amaçlar ve ardniyet 

gözetilmeksizin durumun gerektirdiği bir üslupla kamuoyuna aktanlmışsa, bu açıklamada 

kamu yararı bulunmak üzere, kişilik haklarına saldında bulunulmuş bile olsa olay hukuka 

uygun olarak değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak ortada ikisi de hukuk tarafindan korunan, çatışan değerler 

sözkonusudur. Hukuki açıdan hangi değerin hangi durumlarda diğerlerine üstün tutulacağı 

hukuka uygunluk veya aykırılık açısından ortaya konulsa bile hangi değerin kamu yararı 

bakımından ön plana çıktığı esas alınmaktadır. Burada kamu çıkarlarını gerçekleştiren 

değer, diğerinin üstünde tutulmaktadır. Kapsamlı ve esnek olan kişilik haklarının sık sık 

başkalarının haklan veya başka özgürlüklerle karşı karşıya gelmesi çatışan haklardan 

birinin üstün tutulup korunması, üstün tututmayanın ise haklardan ve korumadan 

yararlanamaması gibi bir sonuç ta kaçınılmazdır. Çıkar çatışmalannda denge kurma görevi 

üstlenen hukuk, hakim olayda anlaşmazlığı ortadan kaldıracak yasaya uygun bir kural 

bulamazsa, yasa boşluğuna düşecektir. Hakimin görevi bu boşluğu çatışan iki değeri 

tartarak doldurmak olacaktır. 

Öneriler 

Gücünü halktan alan ve bu gücü halk için kullanan basının özgürlüğü ve bunun 

karşısında kişilik haklarının korunmasında hukuki düzenlemeler ön plana çıkmaktadır. 

Böylece yasalarda ifade bulan sınırlılıkları da dikkate alarak, basın özgürce hareket 

edebilecek, basın çalışanlarının işlevlerini serbestçe yerine getirebileceği bir ortam 

yaratılmış olacaktır. 
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Bu hukuki düzenlemeler basın ve basın çalışanlarının özgür çalışmaları için önemli 

olmakla birlikte, burada karşılaşılan sorun basın özgürlüğünün sınırlarının neler olması 

gerektiğidir. Bu amaçla getirilebilecek sınırlamalar tartışmalı olmakla birlikte, şu başlıklar 

altında ele alınabilir: 

• Düşünce eyleme dönüşmedİğİ sürece sınırlandırılamaz. Düşünceyi açıklama 

özgürlüğünde sınırlandırma noktası, eyleme dönüşme anıdır. Ancak, eyleme dönüştüğü 

anın belirlenmesi kişisel algıya göre değişebilmesinin yasa konusu edilmesinin de 

tartışmaları devam etmektedir. Ancak, bu özgürlüğün kullanılırken kasıtlı olarak veya 

ihmalle kişilik haklarına saldırı yapılmasının bu kapsamda ele alınmaması gerektiği açıktır. 

Bu durumlar için ayrı hukuki sorumluluklar getirilmeli ve bunun basın özgürlüğü 

kapsamında ele alınmaması gerekir. 

• Demokrasi ve kamu yararı açısından gerekli olan basın özgürlüğünün 

kullanılabilmesi; şeref, haysiyet, özel yaşama saygı gibi kişilik haklarının korunabilmesi 

arasındaki ilişki önem arzetmektedir. Bu amaçla; basın, birkaç sınırlama dışında anayasa ve 

yasalarla korunurken, kişilik hakları da T.C. Anayasası, M.K. 'nun 23-2/a ve 45. Maddeleri 

ile B.K. 'nun 47. ve 49. Maddelerinde güvence altına alınmış ve manevi tazminat yaptınını 

getirilmiştir. Bu durumda ise aynı anda hem çatışan hem de korunun iki değerden 

hangisinin üstün tutulacağı sorunu ön plana çıkmaktadır. 

Tüm meslek gruplarının varolan sorumluluğu gibi basının sorumluluğu da doğru ve 

tarafsız bilgi vermektedir. Gazeteci bu sorumluluğu yerine getirirken gerekli özeni 

göstermek zorundadır. Bunun başarılabilmesi için basın çalışanlarının kişilik haklarını ihlal 

etmeyecek bir kültür ve eğitimden geçmiş olmalan bir zorunluluk olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, bu tip olaylarda karar verme durumunda olan diğer 

bir ifade ile hukuku uygulayacak olan hakimierin işini kolaylaşacaktır 

Çalışmanın uygulama bölümünde incelenen mahkeme kararlarında da görüldüğü gibi 

amacı ceza vermek olmayıp, caydırıcı rol üstlenmek olan kanunlarla, tazminat miktarı 

üzerinde yapılacak değişiklikler basın yoluyla yapılan saldırılara karşı etkili bir koruma 

aracı olarak uygulanabilir. Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, yaptırımların artırılması 

mevcut düzenlemeler içinde değil, az önce ifade edildiği gibi gerek düzenlemeler 

yapıldıktan sonra düşünülmelidir. 
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Basın ile ilgili bu olumsuzluklann ortadan kaldırılması hukuki yaptırımlar ile ortadan 

kaldırılabileceği gibi, buradaki esas nokta Atatürk'ün de ifade ettiği gibi yine basın 

özgürlüğü ile basının, basın konseyine sahip çıkarak uluslararası meslek ilkelerinden de 

örnek alarak konsey kararlarını önemsemesiyle mümkün olabilir. Bu amaçla basın meslek 

örgütlerinin etkin ve işlevsel olması bir zorunluluktur. 

Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla çalıştığı ortamlarda bile basın özgürlüğü 

aynı zamanda basın meslek ilkelerinin içerdiği tüm unsurlar dikkate alınmak zorundadır. 

Bu da basın etiğini oluşturan ilkelerin hukuka uygunluğunu gerektirmektedir. 

Basın meslek ilkelerinin hukuk kuralı niteliğinde olması durumunda; cevap-düzeltme 

hakkı, yayıının durdurulması, kişiye zarar veren durumlarda maddi veya manevi tazminat 

gibi yaptırımlar sözkonusu olacaktır. Böyle bir durumda meslek ilkelerine aykın 

davranışlar; hakaret, sövme, özel yaşamın ihlali de suç kapsamında ele alınacaktır. Ancak 

mevcut durumda ibiale ilişkin yaptırırnlara yargıç karar verirken bu ilkeleri dikkate 

almamakta; T.C.K., Basın Kanunu, B.K., M.K. ve diğer kanunlardaki hükümlerden hareket 

etmektedir. Bu nedenle Tıp veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-Yeminli Mali 

Müşavirlik mesleklerinde olduğu gibi basın ile ilgili meslek ilkelerine işlerlik 

kazandınlmalı; meslek mensuplannın yetki, hak ve sorumlulukianna ilişkin yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. Böylece herhangi bir çatışma durumunda hakim yasal 

hükümlerden ve ilgili meslek yasalarından hareket ederek boşluğa düşmeden daha sağlıklı 

kararlar verecektir. Bu da subjektifliği ortadan kaldıracaktır. 

Gazetecilik mesleğini düzenleyen kurallar ve meslek ilkeleri aynı zamanda toplumsal 

yaşam içersinde insan faaliyetlerini de düzenlediği için hukukçular tarafından "toplumsal 

davranış kuralı" olarak kabul edilmektedir. Ancak, hukuki düzenlernelerin amacı ıse, 

"yaptırım" öğesinden kaynaklanmaktadır. 

Kısaca belirtmek gerekirse, basın meslek ilkeleri toplumsal yaşantıdan dolayı ortaya 

çıkan ilişkileri düzenleyen, toplumsal davranış kuralları olup, hukuk kuralları ile de 

paralellik gösterir. Ancak, hukuk kurallarını meslek ilkelerinden farklı yapan kapsam, 

uygulama şartlan ve yaptırımlarıdır. 



EKLER 

Ek-1 Oberschlick-Avustuıya Davası.............................................................. 328 

Ek-2 "Genel evi Kurban Keserek Açtılar'' Başlıklı Gazete Haberi................. 331 

Ek-3 Şevki Yılmaz Olayı İle Direkt İlgili Olmayan Haberler........................ 332 

Ek-4 29.05.1997 Tarihli Televizyon Programlarının Deşifre Metni.............. 337 

Ek-5 T.C. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Hazırlık No: 19971123, 
Karar No: ı 997 /ı 00 Sayılı Takipsizlik İlaını ve İlgili Gazete 
Haberleri................................................................................................. 36 ı 

Ek-6 T.C. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: ı997/407, Karar 
No: ı999/ı76 Sayılı İlamı...................................................................... 370 

Ek-7 T.C. İstanbul 2. Asliye HukukMahkemesi Esas No: ı997/422, Karar 
No: 1998/17 Sayılı İlamı........................................................................ 3 72 

Ek-8 T.C. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1999/365, Karar 
No: 1999/445 Sayılı İlamı...................................................................... 374 

Ek-9 T .C. Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/780, Karar No: 
1998/ı 064 Sayılı İlamı........................................................................... 3 76 

Ek-10 T.C. Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1999/1218, Karar 
No: 2000/63 Sayılı İlamı........................................................................ 378 

Ek-ll Cumhuriyet Gazetesi, "Politika Günlüğü" başlıklı 
Hikmet Çetinkaya'nın köşe yazılan...................................................... 380 

31.05.1997 Uyanın ... 
01.06.1997 Bu adam hasta mı? 
07.06.1997 Be Hey Dürzü 

Ek-12 T.C. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: ı998/77, Karar No: 
1999/669 Sayılı İl arnı............................................................................. 3 83 

326 



Ek-13 T.C. İstanbul 7. Asliye HukukMahkemesi Esas No: 1997/538, Karar 
No: 1998/226 Sayılı İl arnı; ve 
Hürriyet Gazetesi "Teketek" başlıklı 
Fatih Altaylı'nın köşe yazılan............................................................... 386 

31.05.1997 O Adamı Yazmayacağım 
02.06.1997 Midem Bulanıyor 
03.06.1997 Yüzsüzlerin Yüzü 
04.06.1997 Kaç Bakalım Tansu Nereye Kadar 
11.06.1997 Her Şeyi Kendilerine Benzetemezler 
17.06.1997 Brifing isteyene Bakın 
25. 06.199 7 Seçim Aralık 98 'de 
07.08.1997 Şeytan Aldı Götürdü 

Ek-14 T.C. İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/495, Karar 
No: 1999/184 Sayılı İlamı...................................................................... 395 

Ek-15 T.C. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1999/138, Karar 
No: 1999/126 Sayılı İlamı...................................................................... 397 

Ek-16 Radikal Gazetesi "Samuray Ahlakı" başlıklı 
Selim Al paslan' ın Köşe Yazılan........................................................... 400 

14.07.1997 Samuray Ahlakı 

Ek-17 Yeni Yüzyıl Gazetesi 
Gülay Göktürk Köşe Yazılan................................................................ 401 

03.06.1997 Münferit Bir İnsan 

Ek-18 Hürriyet Gazetesi 
Emin Çölaşan Köşe Yazılan.................................................................. 402 

31.05.1997 Kim Bu Şevki 
03.06.1997 Memleketin Birinde Hoptirinam 
05.06.1997 Şevki 'li Vesaireli Beddua 
17.06.1997 Yarın Çekiliyuuur 

Ek-19 T.C. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/394, Karar 
No: 1997/948 Sayılı İlamı...................................................................... 406 
T.C. Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/459, Karar 
No: 1998/191 Sayılı İlaını 

327 



Ek-1: Oberschlick-A vusturya Davası 
.. 

1- OLAY 

Bay Jörg Haider Avusturyaruh güneydeki Carinthia eyaletinirı Valisi ve sağcı 
"Özgüriük" panisininlideridir.l991 yılının Man ayında bir söylev verir. Tahrik edici bir 
uslüpla sunduğu bu söylevinde " ll Dünya savaşında yaşaınım tehlikeye atmış olanlar 
dışında kimseye düşünce özgürlüğü tanınmaması gercl,'iiğini" söyler ve söylevini benzer 
düşüncelerle bitirir. Böyle bir söyleve çeşitli tepkiler gösterilir. 

Forum adlı derginin editörü Bay Gerhard Oberschlick de Vali Haider'in bu söylevine 
karşılık tepki olarak bir makale yazar. Makalenin başlığı "Trottel" dir.· Makalenin bir 
yerinde de , Bay Haider'in bu sözleriyle Trottel olduğunu gösterdiğini yazmıştır. 

Trottel sözcüğü Almanca'da "Ahmak", ''geri zekalı", "idiot" gibi aıuamlar 
taşımaktadır. 

ll- AVUSTURYA l\1A.HKEMELERİNİN KARARI 

Vali Bay Haider, Forum Dergisi Editörü Oberschlick aleyhine kişisel ceza. davası açar. 
Viyana Ceza Mahkemesi, yazarı hakaretten suçlu bulur. Gündelik 200 Avusturya Şiliıli 
(yaklaşık 3 milyon lira) üzerinden 20 günlük para cezasına mahkum eder. Ceza 
Mahkemesi "Trottel" (Alunak) sözcüğünün ancak hakaret etmek ve küçük düşürmek 
amacıyla kullamlabileceğini kararında belirtir. Aynca, mahkeme karanna göre bu 
sözcüğün nesnel eleştiri (Objektifkritisizm) amacıyla kullanılmış olması kabul edilmez. 

Yazar Oberschlick malıkurniyet kararını.temyiz eder. Viyana Temyiz lY1ahkemesi 1992 
yılı Mart ayında malıkurniyeti onar. Ancak para cezası tutanın günlük 50 Avusturya 
Şiiinine indirir. Teınyiz mahkemesinin görüşüne göre; parti lideri ve Vali Bay Haider'in 
konuşma metni ile yazar Bay Oberschlick'in makalesini bir arada okumayan okurlar 
açısından "trottel" sözcüğünü..rı- anlaını, yazarın kastdetmiş olduğu biçi..rnde değil, 
okurların kendi anlayışına göre değerlendirilecektir. Böylece malıkurniyet karan 
Avusturya'da kesinleşir. 

ID- İNSAN HAKLARI KO.MİSYONUNA BAŞVURU VE SONUCU 

Yazar/gazeteci Oberschlick Eylül 1992'de Avrupa İnsan Haklan Komisyonuna 
başvurur. Hakkında verilmiş malıkurniyet karanrun AiHS'nin çeşitli maddelerinin ihlali 
anlamına geldiğini ileri sürer. 

Avrupa İnsan Haklan Komisyonu (Birinci Daire) 6 Nisan 1995 tarihinde verdiği 
kararla, Oberschlick'in başvurusunu All-IS'nin IO.rnaddesi açısından dinlenebilir 
(admissible) bulur. Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik karan verilir. Dostane 
çözüm yollan sonuç vermez. Komisyon 29 Kasım 1995 tariilli raporunda başvuroya 
ilişkin olgulan saptar ve 14'e karşı I oyla yayın yoluyla hakarette bulunduğu 

gerekç.esiyle yazar Oberschlick'e ce.za verilmesinin AİHS'nin 1 O.maddesini i!:.lcJ e.ttiC:i 
sonucuna varmıştır. Sözleşmenin eki olan 9 Numaralı Protokol Avusturya tr,rz,t1ndzm 

- ·)-- · ' ld -:. d~ ~- t ~·; ·~~·, 0 1 hl:~ı. d~ ·~ - A·· ... ~ i ..... ~ .. T_r~ı-ı .... ('!1,,) •. !1J1US 0 llf-';llll ıcıl1, ga.-,C C,~,.l.;\ '''-··"r ,)CfSC. "·"" ıc;\·uSiıll vil.ıl·'" "•:''"' J ıuı·,".ıl 
... s - - ,., 

1\i<;lıkcnıcsiııt: gölüıiir. Konıisyoa kararı lehirie olmakla beraber yazar !v1LhLeım:J<.:: 
d: . .ıJ::ı) ·::~·in bir v<:.r:~ı kc-.ran elde etım:k istcmi~tir. 
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Ek-1 Devaını 

lV- AVlUJ.PA. iNS/• ... .N HAKLARI MAHKEl\H.:.Si 1.-.: •. \.RAHl V~ SONUÇ 

4.1- 10.tıJ.ADD.J.o: iHLAL EDİ.LMİŞTİ.R 

Avrupa İnsan Haklan Mah.\:emesi 1 Tenunuz 1997 günlü kararıyla davayı 
sonuçlandırır. Mahkeme 7'ye karşı 2 oyla verdiği kararda, gazeteci 1 yazar Bay 
Oberschlick'in makalesinde Parti lideri ve Vali Bay Haider'c hakaret ettiği gerekçesiyle 
malıkum edilmesini, Sözleşmenin "düşünceleri açıklama" özgürlüğünil güvence altına 
alan lO.nıaddesine aykın bulur. 

Karannda, 1 O.maddenin 2. paragrafinda belirtilmiş koşullara bağlı olarak düşünceleri 
açıklama özgürlüğünün sadece hoşnut edecek, kimseyi ralıatsız etmeyecek ya da ilgi 
çekmeyecek bilgileri ya da düşünceleri açıklama.\ demek olmadığını; bu özgürlüğün 
kızdırıp, gücendirici, sarsıcı ya da rahatsız edici bilgi ve düşünceleric yazıları da 
kapsaclığını belirtir. Divan kararında; bu ilkelerin basın açısından önemiıü vurgular. 
AİHS 'nin 10/2 de gösterilen '"başkalarının şöhretininlitibannın korunması" gibi 
sınırların aşılmaması koşuluyla~ siyasal konular ve kamuoyunu ilgilendiren sorunlar 
hakkında bilgilerin ve görüşlerin yayılmasının basının temel görevi olduğunu belirtir. 

4.2- GAZETECi POLİTİKACI SERT BİÇİMDE ELEŞTİREDİLİR 

Mahkeme, kabul edilebilir eleştiri sırurlarının belirleıınıesinde, sıradan bir bireyle, 
kamusal kimliğiyle davranıştabulunan bir politikacı arasında farklı ölçütler kullanılması 
gerektiğine işaret eder. Bir politikacının eleştirilmesinde, eleştirinin sınırları daha 
geniştir. Siyasal yaşamda yeri olan kişi, sert eleştirilere hedef olmaya hazır 
bulunmalıdır. 

4.3- YAZININ HANGi AMAÇLA YAZTI..DIGI SAPTANMALlDıR 

Bu önemli ilkeleri belirtmekle kalmayan İnsan Haklan Mahkemesi, bireysel başvuru 
sahibi gazeteci yazar Oberschlick'in makalesinin başlığında ve içinde Bay Haider'in bir 
trottel olduğunu yazmış bulunduğunu ve bu yüzden Viyanadaki mahkemelerde 
mahkum olduğunu saptarlıktan sonra; sorunun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini 
belirtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre Viyana Mahkemelerinin kararlarının, 
10. madde açısından değerlendirilmesinde; başvurucu yazann makalesi ile bu makalenin 
hangi bağlarnda yaZllmış olduğu birlik-te düşünülmelidir. Dikkate alınması gereken 
olguların en önemlisi, makaleye konu olan Bay Haider'in konuşmasıdır. Bay Haider 
önce, hangi tarafta olursa olsun li Dünya Savaşına katılmış bütün askerlerin, barış ve 
özgürlük için savaşmış olduklarını ve bugünkü demokratik toplumun kurulmasına 
katkıda bulunduklarını söylemiş ve bunun ardından da, düşünce özgürlüğünün sadece 
bu savaşta yaşamını tehlikeye atmış olanlara tanınması gerektiğini ileri sürmüştür. 
Mahkeme; bir politikacı olarak Bay Haider'in bu konuşmayı yapaiken tahrik edici 
olmayı ve dolayısıyla sert tepkiler uyandırmayı a.fjlaçlamış bulunduğunun da açıkca belli 
olduğunu belirtmek1edir. İnsan Haklan Mahkemesinin görüşüne göre, yazann makalesi 
ve özellikle de Trottell (Ahmak; geri zekalı) sözcüğü elbette polemik niteliğindedir ama 
makalenin bütünü ve sözcüğün bu bütün içindeki yeri di!dcatc alındığında şunlar da 
saptanmalıdır : Bay Haider'in konuşması kendi başına tahrik edici bir niteliktedir ve 
buna yanıt niteliğinddd makalede yazar bu sözcüğü yersiz bir kişisel saldırı olarak 
değil, Bay Haider'in konuşması karşısında objektif olarak anlaşılabilir bir açıklamanın 

329 



Ek-I Devamı 

sonucu olarak kul!,wilrmştır. Obya böjit ba!-.ıhnca v:.ı:nbn sonuç şudur: Gerek m.ı:-~ulc:, 
gcn.:k kuLlanılan T:ottcll (geri z.c!G!iı, ahma!<.:) sözcüğü, Bay Haid~r'iıı konuşm~~sıyL.ı 

t ·ı . -. . 1 . l . ı ' k 1 t 'lılı''l \., e'LtJV'l SJV,'l''''lj L'·~:·t·~:n)'1J1~'1 .,,.. "'l:'c:ı•:ı 0 :->J''·1•' Q!'(~,v·> ÇJ 'ffil'''llf '"" '"!11'1.>ı1t')'""·1 ... .ı o J ... H .. .o. W.J J,, ............. ll! }-·~-T ... ~ ... l.o.ı. u. .. ı.. '··J'"' ... :ı Y'v \...;.L LJU..:d!'"]'4'' 

elverişli olmayan bir "gönı~" ( opinion) i~ltd.i~1ndedir. 

4.4- TAHRiK EDİCİ KONUŞl'viA İLE YAZILAN YAZININ İÇERİGİ 
ARASINDA DENGE V ARD IR 

Mahkeme ayrıca şu noktalan belirtmiştir: Özellikle olgusal temelleri bulunmayan 
durumlarda, böyle bir görüş aşırı olabilir ama yukarıda belirtilen gerekçeler karşısında, 
bu dava bakımından böyle bir durum söz konusu değildir. Konuşma ilc ona makale ile 
verilmiş yanıt, yani konuşma ile bu konuşmaya verilmiş karşılık arasında denge vardır. 
Mahkemeye göre; politikacıya Trottell (geri zekalı, ahmak) demek, onu kamunun 
gözünde h.iiçük düşürebilecektir. Ancak, bu davada Bay Haider'in bilerek yarattığı öfke 
ve kızgınlık duygulanyla bu sözcüğün kullamlması arasında bir denge vardır. 

4.5- lO.MADDE İLE GÖRÜŞ VE BİLGİLERİN İLETİLİŞ BİÇİl\1İ DE 
KORUNUR 

Mahkeme vermiş ·bulunduğu kararın, dava konusu makalenin polemikçi tavı·uun 
:Mahkemece uygun görüldüğü biçiminde anlaşılmamasını gerektiğini bildirmekle birlikte 
AİHS 'nin 1 O.maddesinin açıklanan görüşlerin ve bilgilerin özünü değil iletiliş biçimini 
de kanımayı kapsadığını anımsatmıştır. 

4.6- YAZARıN MAHKUMİYETİ İLE lO.MADDE İHLAL EDİLMİŞTİR 

Allllv1, başvuran gazetecilyazar Oberschlick'in düşüncelerini açıklama özgürlüğünü 
kullanmasına müdahale için yeterli neden bulunmadığı sonucuna varmış ve yazara 
verilmiş cezanın AİHS m. 1 O'u ihlal ettiğini hükme bağlamıştır. Do!..'Uz Yargıçtan 
oluşan Mahkemenin Başkanı İz! andalı ve Avusturyalı yargıçlann karşı o yuyla kabul 
edilen bu kararla AİHS'nin 50.maddesi uyarınca gazetecilyazar Oberschlick'e maddi 
tazminat verilmesi hükme bağlanmıştır. Yazarın maddi zarar ve giderlerinin 
karşılanması için yazarın ödemiş olduğu para cezalarının ve Bay Haider'in mahkeme 
masraflan ve avukatlık ücretinin geri ödenmesi ve ayrıca kendi masratJan için de 
yazara 150.000 Avusturya Şitini (yaklaşık 2 milyar TL) ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi bu kararıyla önceki içtihadanna uygun karar 
vermiştir. Bir siyasetçi veya politikacı kamu önündeki sözleri ve davranışlan ile ilgili 
olarak sert ve ağır eleştirilere tahammüliii olmalıdır. Yöneltilen sert ve ağır eleştiriler 
ancak onun karakteri ve kişisel itiban açısından ciddi kuşkular uyandıracak nitelikte ise, 
hakaret sayılabilir. 
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Ek-2: "Genelevi Kurban Keserek Açtılar" Başlıklı Gazete Haberi 

Sevki kin kustu 
~ 

RP Milletvekili Şevki 
Yılmaz'ın Türk Devleti'ne 
ve yüce Pariamento'ya 
hakaretler yağdırdığı 
yeni bir kin bandı ortaya 
çıktı. Dün gece Arena'da 
ekrana gelen bantta, 
Ankara'da bir toplantıda 
konuşan Yılmaz, CHP'li 
Gaziantep Belediye 
Başkanı Celal Doğan ve 
eşine de küfür etti. 

R
P Rize Milletvekili 
Şevki Yılmaz'ın 
dün KiiiiallJ'Uii 

yayınlanan Arena 
ı>rogramı'nda ekrana 
getirilen konuşması infial 
yarattı. 1\iı·kiye 
Devleti'nden Anayasa'ya, 
TBMM'den basma kadar 
çağdaş devletin kurumla· 
rına hakaretler yağdıran 
Yılmaz, Gaziantep'in 
Cl IP' li Belediye Başk.1nı 
Celal Doğan ve eşi hak· 
kıncia da ağza atınmaya
cak sözter sarf etti. 

TÜRK DEVLETi HlRiSTiYAN 
Türk Devleti'nin Hıristiyanlıkla yönetildiğinl, 

üniversite öğrenci ve profesörlerin papaz cüppesi 
giydiğini iddia eden Yılmaz, şunları söyledi: 

"Milli Eğitim llalmnlığı 'Hıılk Miisliinıan'dır, 
d eviN dinsizdir' dedi. '!!alimı dini Miisliinıanlıklır, 
devletin dini yoktur' diyor. 'l'iirk Devleti'nin dini 
vantır o da llıı-istiyanlıktıı·. ı Ocak tnı:il'e göre 
tatil dir. 1\irk Cez:ı K:ıııunu, 'fiirk Medeni Kanıınıı, 
Mııamclat I\anmm tncil'c görcdiı·. Devleti din c 
kcınşlırnıa diyorsun, ama devJet di nt tntbiJ< ediyor, 
:tma senin dinini değil llıristiynnlıf~ı." 

PARLAMENTO'YA HAKARET 
Konya'da IU"Ii belediyenin kenllel<i genelevi kııp~l· 

mak isteğinin 't'IlMM tarafından engellendiğini de iddia 
eden Yıhmız, "Knnırnlar öniimüı:e ı..·ıldı. Hu p ........... . 
oJuşturdıığıı Tiil'l{ .Parlamcntosu'ndan. 1'iirkiye teh
likedeelir Türkiye'nin başı ve Parlamentosu ihanet 
içindedir. nu ülke hainterin elindedi ı·, alçaklarııı 
iclnı·esinclcdir. Dizi idare eden 60 yıllıl< iktidarların 
yüzde 80'inde deve kada ı· namus yok" diye konuş lu. 

CHP'li DOGAN'A KÜFÜR 
"Gaziantep Belediye Jlaştmııı kurban l<eserek 

nıodcrn genelcv yapıyor, kerim ne. Yiizlcrc şehit 
yatıyor orada. Nanıııs için şehit olııııan Antep'te 
ınoclenı genclev yapıyor. Ve cliyoı· ki 'Ilen sosyal 
dcmokratıın, eşitlikten y~na bir partinin teınsilcisiyim 
bu iilkede, ihtiyacını gideıınek isteyen gençleri de 
düşünmek zorundayım.' Antep'te konuşacağım, 
helediye başkanına o gün diyeceğim Allah'ın 
izniyle, madem eşitlikten yanasın p ....... adam, önce 
hanınıını gönder de bu eşitlik sağlansın.• 

TRTKAHPE 
TRT'nin işgal allında olduğunu iddia eden Yılmaz, 

TRT'nin yaptığı tahribalı 9 tümen Rus'un 
' yapaıııayacai;'lllı söyledi. Yılmaz, "Bir milleli domuz 

ve l<iipckle :ırkadnşlıl< etmeye teşvik eden bu kah pe 
TRT'yi, huzurlarınızda kahpe ilan ediyorum• dedi. 

ini hakh ÇHkarmaya çahşb 
Gaziantep Belediye Ba~kanı CHP'li 
Celal Doğan'ın kurban keserek genelev 
açmasını eleştirrnek isterken, ağza 

alınmayacak bir üslup kullanan flP'Ii Şevki 

Yılmaz, bu sözlerin yer aldığı bandın Arena'da 
yayınlanacağını duyunca TBMM'de basın 
toplantısı düzenteyerek kendin/ temize 
çıkarmaya çalıştı. 

Yücel: Atın bu adamı 
ÜRK Dt>vlcti yasaları ve Parkımcntostula agır 

Thakareılerde bulunan RP' li Şevki Yılmaz'ın 
konuşnıalarına başt.ı koalisyon orta~ı DYP'den 

olmak üzere tepkiler yagdı. 
,. Şevki Yılmaz'ın sbzlcrinin haznıcdilemeyeccğini 

söyleyenierin başında DYP'li Turiını Bakanı Hahatıin 
Yücel yer aldı. Yücel, Yılmaz'ın anayasa ve cumhuriye
tin temel ilkelerine dönük sözlerini tüyleri diken diken 
iz leeligini belirterek şöyle konuştu: "RP, Yılmaı'ı hemen 
ihraç etmesi gerekir. Bunu Y'!pm:ıı.s.ı DYP, l(p ile ko
alisyonu acilen gözden geçırip bozması lazım" dedi. · 

1> DYP Grup Başkın Vekili Bediik: 
"RI' ile görüşecc-giz, konunun takibini isteycccğiz." 
ı. Gaziantep Bü)·ükşehir Belediye BaşkJnı Celal 

Doğan ise Şevki Yılmaz'ın seviyesine inemeyeceğini 
be/irtc>rek şunları söyledi: "Ben göreve geldi~imde . 
gene/ev inŞJSı ihale edilmişti. Burada hiçbir llelediye 
başkınının en ufak yetkisi yo~1ur. Şevki Yılmaz, 
sorumlu tuttuğu insanın görevini de bilmiyor yetkisini 
de. Şu anda Istanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, 

Ankara Belediye Başl<.ını Melih Gökçek var. Orada 
generev işletmeleri devam ediyor." 

ı. lBMM Başbnı Musıafa Kalemli: 
"Milletvekilierine hal<.ıret edilmişse 65 milyona 

hakırel edilmiş demektir. Bu bandı Meclis'in 
hukukçularına inceleteceğim sonra yapılması 
gerekenleri devreye sokacağını!' 

ı. TBMM Başkan Vekili Uluç Gürkan: 
"Yılmaı'ın bu p .•••••• Türk parlamentosu lah 

TBMo\:l'nin manevi şahsiyeline hal<.ıret olduğu için, 
18., 19., 20. dönemlerde p.:ırlaınentod.ı görev yap.:ın 

· herkes hak.ıret davası açma sonımlulıığu altındadır. 
1> DYI' !stanbul Millrtvckili Yıldırım Aktuna, 
"Kendilerinin gerçcl< Müslünıün olduğunu söylüyor, 

bizi Hıristiyanlı/da suçluyorlar. Gerçek Müslüman 
l<.ılkıp dap ....... der mi lxışkalarına." 

ı. CHP Genel Sckrcleri Adnan Keskin: 
· "RP' nin yönetimi gerçekten demokrasiye 
inanıyonarsa bu kişi hakkında p.:ırti içi met<aııizınayı 
çalıştınnalıdır." • ISTANBUl 
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Hizbulvahset tehlikesine ilk isaret edenlerden birinin Sevki Yıl
maz oldugu ortaya çıktı. .. RP' nin eski milletvekili, yıl i ar önce, 
"Ord_u varken, PKK'ya karşı bu Hizbullah neyin nesi?" deı:niş 

.. 

(i?'ı:llii\l,ıMl4\I!IPJi31fM!l 
€;) Şevki Yılmaz, 6 yıl önce Başik-

taş'ta yapt1ğı konuşmada, tezgahı 
derin Ceı;letin kvrguladığını belirti
yor. Yılmaz'ın konuşmasının yer 
a!dığr kaset, eski Refah milietveki
linin ned~n siyasi linçlere· kurban 
gittiğini da aydınlatır nitelikte. 

!f:!ılı))(rl 'fi rı t;ı:, ı tf{\IWMj 
Ei) Ya~ıaşan tehlikeye dikkat çeken 

Şevki Yilmaz'ın çarpıcı sözferi 
aynen şöyte: "Kul!anılan yöntem 80 
önces1nd~ d=rin devletin sağı-sotu 
k:rdırma taktiğinin bir benzeridir. 
Amaç, toplumda yeniden kctuplaş
ma meYdana getirme~tir. Ordu, 
PKK ile. mücade!e edecek güce 
sahiptir. Suniara ihtiyacı yoktur.".· 

ltif;!1'-lf·l If.!: i If;!;! 1 iıı;W 
Q Şevki Yılmaz, o günl~rde Hizbul- . 

vahse!ıe ilg!li şu tespitte b~lu
nuyor: Ker.disine "AIIafl'ın as~erl_e: 
ri'' a:ılam;r:a ga:e~ Hizb!JI!atı ısmını 
uycun gören bu örgütün, ıs:am'la 
tı?e~e.n '-'~t .. ...._rf-::-ı c.•aı.:ası yoktur. 
De:--;n d-;·.-~~: ta;;lfııx!;.Fı ~~;r~r< j;~ 
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l 
r.·~~-· ;:a;Y'23iıa· ·~~i:m.h1h:ir: ·ord~. 
PKK ile ccücade!e edece~ gece 
sahiptir. B:.:nlara ihtiyacı yoktur.'" 

f&il;!ıı,ı r.ır;ı •·Lf;l 1·!;11 iı!:eıı 
@ Şevki Yılmaz, o günl~rde Hizbul

vahşetle ilgili şu tesp~-;e bulu
nuyor: Ke~Cis1ne "AHah'ın askerle· 
ri" anlamına g~!e:ı Hizbu!latı ismini 
uygun gör~., bu örgütün, Islam'la 
uzaktan ya~ından alakası yoktur. 
Derin de•,let tarafından PKK ile önce 

ı mücadele adı altında kurulmuştur. 

L..___~tilll. ·m-ll:t:ii31 ~~~~~ --~rru·r~iYe'de 28 Şubat Viyana 
kapılarmda 

r ..... ""Y:'Bt:M50: ı ..:-.v"Jstı..ry:J'd.:ı cnri-siyc~ist 
O!;ür!Ct!er?crrisi':ıin k» 

o!is)'on 1-.Vbmerind~ y-ır cf. 
r..csınv b:Jı çıkan ı..·c:ı·~ 

··· J mi$,ve yetkiliferJ uyarmıJ·.•-:.;'"'• ·.:·".,: ...... , .. ~ .... , .. 

hukU"k"··"bil1 
1 

Türty~'de(i lcikçi çewe!er
den yoğ:.;!l destek ve:. "'23 

Svbt A.-:ı..pc'do do.Ce:ıir.ı· 
• set.iyor"' x~n;~lcrır.ın .~;:ııl:. 

nin·~0~~:rr~~~t;~~~:~:~~ s~T ı J1!WO. ' 
du. Prof.Or. Mch\r Kc.'lf'.C~, "ii:?'yi bpc'!!~Cr, 

şir::di de FF'yi göo:lüycrlcr. Av'Js~ı.uyo olcyı, ls.·c· 
il"irı s~d~-;~ Avrupa'de de;:ı büı'.::n dü:ı)'a s;.,=. 

serind::>111.i e~~isini gö~le:me',.:~dir'" d~di. i· 1 O'OA 

örtülü ogrencilere 
kayıt ambargosu 

is~arıbul Üniversilesi'nd~ 1999-2000 eği~im 
öğretim yı!ı ikinci döoer:ı koyıı yenileme i;· 

lem!eri Co~b:!ı. Bo}C~!ü c\d·..ık!orı s'!rek;~ 
siy!e koyııb.-ı ycpılmcrcn binlerce öğrencin:., 
ikir.d dör.em de S:.oyı:.on ycpı!mıyor. Kcyıl iJ· 
lemlerini:ı 25 Şubct 2000 tarihine keder s:.i· 
receği b~!;r:;!irken, se.;e bc~!ndo obmo nc(
fc:ı ellerinden clıncrck kcyı:!cn ycpılmoyc., 
bciÖr:'ülü öğrencilerin ikinci dönem de ko.,·;l-

lcrının ycpılr.ıaycccSı ilen edildi. "'Zvlmün 
befsesi'" o!crak nire!e:ıdirile:ı lis!ede, bo~ör:ij. 
lü olduiden se:ekçesiy!e kctıtfcrı yopılmoycn 
öğrencilerin isimlerinin karşısına '"Boşö~ü!G

Oe-,omsız." yazıldığı di'(.kot ç~kri. t> 1 O'DA 

Yine baraka faciası: 
3 çocuk yanarak öldü 

-izmit'in Y'Jvocık. beldesind~(i barojın bu!uııd-.~ 
ğu olcrıdo ReJal Topçu'ya cil bir borakoda 

yangın çıb. Kısa sür~de b;.iyiiyen yongınd'J, 
bOrc~odo bulunan Abd\.rlkerim {2), Abdülkedir 
(3J, ve Se·tdc Topçu (SJ cdtı btd~~ler yonarc( 
•· noycrını k.::ybe:ti. ._. ll'DE 

Kanal D'ye 2 gün kapama, 
~HABERi ll. SAYfADA 

'• 

17 4 milletvekiline, "Aiçaklar, ahlôksızlar ve rüşvetçiler" diyerek ~ö
ven küfürbaz yazar Fatih Altaylı'nın ifadesi bile alınmazken, ~nce
ki gün serbest bırakılan Cübbeli Ahmet Hoca dün cezaevine kondu 
~ Cül::be~i A~me: Hoca'ya :,-;::-eli\: i. U~ı;r Qt;d=r'ın he

def gös~ermes:yle b.:~lcy= .... ~os'~~:ıfcr d:jn de s;;rerken, 
Cr.ce'<.i gün DGM" nin se:be;~ bırc:'.d:ğı CVbb.e~i Ahmet 
Hoo:o, dün te111.rcr gö.::c!tınc :::ın:::rc( ls!oııbul ~GM")·e 
geıiri!di. 2.5 saot!i~ diinb sorg:.ıdc:t sonra Cübbcli 
~hmet Hoca tı..ı-uklcrıc:o( :ezcevine ycllonCı. 

• Orıc-=ı Hürriyet gaze~e><nc!e. dclıa so:ıro do :<c::cl 9 
te!evizyorı•mdo yoy::ılanc:-. .A.re:-.o progror.-.:ıCo 1. 
t:ğur _DVndcr tarofır.Ccn f-e:1ef gös!e:i!:n.H:rı:n ctc!ın
do;-ı, ls~onbul 6 No!u DG.\~ !orc~nd~n scc:~~~-;e so:. 
gu!c::d'ıktc:t sonra Çnc:e!.:i ;::ı ıe~best bırct~c:t Ctib
C'l!i .A~_r.:ıeı H~ca •• ls:c~?d_.~M Sc;,cı_sı E!'"::·;r Ç~ 
ban ın ıfırcz:ı uı::erır.e dun :;.e.ı sc.:::.erı:ıc!e ls.cnbul 
E::ır.:yet ,\\üd~rfüğü'ne be~·, Güven/:( Su bes: ;Crevfi. 
leri l.::rofır:d:::n le(ror göz::"· ."':c o!:ndı. Be}ib:::~'!o bu-

l
• lw:c:ı is:onbı..l DGM'ye s~·.:ile_n. Ci:-bbeli Ai.-:-:eı H~ 

co'nın d:Jn tekı-or i!odesi c'.:- dı. h~c::b•.! 6 ndıı OG,\\ 
n~ye!i CübCeli Ahmet Hoc='y,- tutu(tcycrc~ 2.:-irar.ı

\._;o;a Ce.:ce·,i'ne gönc!'~rdi. i> 1 l, SAYFADA 

Apo'nun 
masrafı halkın cebinden 

< HABERi 11. SAYfADA 

Kuşhlor beyr:::-:izi ker.-_ir;yor. 
Korkuyoruz, .:-:-ıudOJm'Jt'J kcy:eıti(. 

Her )ey t~rsine ;:diycr. AUsızca :;:er 
yapılıyor. -
Olarılar ortada. ~.:yct bo1!ı.:lt kc bd e!mi· 

yor. Dini ve dindan bu k::1;r basb cl!ıno c';rsa· 
n;z, a~lo'<.i değerle~i ~u _kc:::r

1 
~ejene.·e ~d~s:n:z 

· o.acogı do buydu. ly11etı y-:;:Jı.:.cncr.:z, ıJte by.e 
kötüler topluma egemen olıo~:ar. 

<· OEVAMt 11. SAYfADA 

,-----;::. ·-~: '( ı 
1 ı 1 - ... 1 •• ~.-

savunması 

.. YAZıSI9. SAYfAD"' 

LU'iiWi'I?Jf!immım 711'.'•ı.ı.ı,'Jf ı ll Rif.! ıi1\tm:=ııftlfF13i.\!!Fl :u BA·i ıı8 t11 
\ 

• .:.-~ek'ho;~cyı c!cğum 
ycpmı~ gibi gös~ere
re'<, SSK'yı soyı::l s;> 
ğcı'.a çevire:ıler brıuk
lcr:r.Cc c~rıırl<en, 
GC<!~~pe SSi< Eği:im 
Hos!.::l'.esi'nde göreY!i 
Dr. Ate.ı T cprc'.;. 
ir.or.o.:ı gereği bc;ını 
ör=:üği.i iç!;i r.ıcmuriyel· 
ıe.ı ih.r=-; edildi. 
<· HABERi.lO'OA 
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. ANP.P: Biz yeni bir 
cur:~hurbaşkanı istiyoruz 
• At>!'CARA 

A NAP Gonol Ba,kon Yardımcı" 
:. Cengiz Aifınkoyo, .. oni bir 
• \ cumlıurbo~kanı isle(rklerini'" be-

. lirlorn'·, "2, cumhurboı\:.onımızı çılaı· 

m~;~.~a~~~~;~~~n°;::i•~::t:~~ 
do &; ~enledi{ıi baıın loplont"ırıdcı~ 
cumhwbo)kanı seçimi konusunda açık· 

~~~:;=:,:~~~: :~kT~~~~~~~nı . 
198C' d~i)iz gibi bir hava yoıohldı" 
diyor. Alıınkoyo, bu konudO suni bir 

. günd••m ofuıtvrulduğunu savundu. Tür· 
{iyo'r.in cumhurbo~[onı ~eçimi meselo-

~:~ ~~c:;:~·ıtaa*ö::~t~~ ;si~7.1,: 
do J:','v'J.A'nin cumhurbo,konı seçlifıini, 

~~; ~~~~:u~rı:ı:~~~d~~~~~~~~i. 
"(,~mhurbo$konlı?jı krizi vormı) ~ıbi 

bir o:'.:1m yoroıılmayn çolı~ıldığını' Uno 
, sürer .\lıınkoyo, bugUnkU Jaı1ı)molorın 

")Oh'·1 yönelik" yopddığını, bunun lÜt· 
kiyct'~") yarar ootiımoyecoğini ifodo cıti. 

:.Er.evit:~Kiıhl'dan 
· ::yr.ırdim 'almadım 

NIKARA'' .. ' , 
[') o~bakan Sülenl Ecevit, Alman-

~:.) ro~~j~~s'~~iı ~i\:ubo: 
ğı~ uldığı yönündeki id;ra!orı yolon
!.JO:. :\\...:~:Uıyo'nın Di rr.ln, C..n,. 

~:~:~t fo' ;;~,~~~~!~~Q~ü~= 
. iddiolon yazılı 

bir açıllama ilo 
·· ıoddfKfon Ba}bo. 

kon Ecevil, hobo-

:;;,::~~nv:~~l' 
ı;ırkin Lir ilıiıa ol-

~~i.!m: !;'~=~~·~ 
sino tiçbirdı) , 

.._-'-'"..,._'""" .:~!~~~~ik;elm~J.:'· 
ğini kaydeden 

(cı il, •Ben poriiierin dışondan hor· 
haı~ıi bir suroılo yardım olmalarına 
ör. .. :'!n bori karşıyım. Nitekim 
I97•J'Ii yıllarda sos~l demokrat 
e{ıi!: ·n li bir Alman vakfının o zamao
ki r· .. rlim CHP'ye bo{ıı}IO bulunma 
önc::)ini koLu! olm<ımi)lim. nu IJ'f' 
dun•'o haberi yayınioyan Tüık \'e yo. 
bono basın oıganlorınca derlıol di;. 
ıel::lmeıini rica ederim• dedi. 

334 
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1 -• Hizbulvahşet tehlikesine ilk işaret birinin Şevki Yılmaz olduğu ortaya çıktı ... RP' nin 

eski milletvekili, yıllar önce, "Ordu varken, PKK'ya karşı bu Hizbulkontra neyin nesi?" demiş 
KENAN BOZKURT/ÔSTANBUL 

K opotılnn Refah Pariisi'nin Rize eski Mill(:lvckili 
~evli Yılmaz'ın uyamı hcrke~i ~o;11lh. Yıl· 
maz.'ın bir konu;mo ~.o~elindc Hizhulvah~et'e 

diklaf (ekıi[ıi orloyn çıktı. Yılmaz ko~eııo kcndil~rine 

c~~;~~ ~~~~!~u:·!J~~!~k~~Jz~~~ebü7J~b~~~~~ıı\~~~roa· 
onloııyor. 

GENÇLERE "OYUNA GELME" 
ÇA(;RISI YAPMIŞ 

Kcnelle, PKK ilc mücadele amacıyla derin devlet 
lorafındon Hizbu!konlra'nın kuıduruldu[ıunu açıkla
yon Şevki Yılmaz, bu Örgü! kullanılarol Tüıkiye'nin 
80 öncesinde olduğu gibi kanlı oloyloro sürUklcnmc
ye çolı,ıldığını vurguluyor. Yılmaz, gençleri oyuna 
uelmemeleri için )U cümleler/e uyarıyor: .. $imdi do 
Hizbullah çıkarmı~lor. Genç korde~im sakın bir oyu
no gelme. 12 EylUl'de bu oyuna kurban C!dildin. 
Kontrgerilla yürVIVyordu so{ı·sol çoh;malorını. Şimdi 
do aynı oyun. Yenielen komplaimO meydanQ !Jelirilc· 
cek lüıkiyo'dt;: 1.\üyük,plonloıı var." 

6 SENE .ONCEKI KONUŞMASI 
KARTELI YAlANLlYOR 

Hizbullonlra'nın kanlı olaylarının birer biıer ortoya 
dökülme\inin ardından bo)la Areno programı olmak 
üzere koıtel medyusının kopatılan Refah Pariisi Rize 
eski Milletvekili Şevki Yılmaz'ın bir konu$masında 

:~k~d~~~~nd:m!i~!~~:~n; :'Şe:k~Y~I:a~0~~~~F 
lah mililonı'" sudomasının yalan olduğu yine. bir ko· 
selle or1oya çıktı. 1995 seçimleri önce)inde lsıonbul 
Be,ilto~'to verdi!ji bir konferonııa Hizbulkonıro ilo il· 
gili değerlendirmelerde bulunan Şevki Yılmoı, bun· 
dan lam 6 sene önce bı.ıgün kamuoyu !arafından 
açıkça anlo)ılan nörü)lcri kclabalık bir dinleyici kiılc-
sine oçıklor::ıJ. • 

"ORDU VARKEN, HlZGUtlAH'A 
NE GEREK VAR?" 

H izbulvoh)el'in öldürdülleri orasında 
FP'Iilor do yer alıyor. Oiyoıbokır'ın Mor· 
dinkapı semli Snvo) malıallesi Küc;ükı.o

va) sokakıalc.i Hizbulvah)ole nil ll no'lu meror 
evden çıko~!lon ceseılerden bozılarının kifnliği 
belirlendi. Oldürülenloıdcn birinin FP od0)1 lı-

s:!,;:~h~~~~K~~l~~· ~~f~tir; ~~~ 
cvdo 6 gün önce boJioıılon tazı ı;cılıımoları do
vnm ediyor, l<ozı çolı)malmıncfa coıodi çıkar .. 
lan bir kj)i daha ailesi laralından teıhis edildi. 

Dicle Üniversilosi Tıp Fokülıosi Hoılanll!'si mor· 

?a~;iı!~rE~;~~ 0;i~'~J:;fi~~~tıdi~~ii~inj;~ 
~;~'·E~~~~~i~r~99'o;th ,~~:ı~ri~d~iti';:':t: 
~i~'nf:d!~P~dC:r ~~~s~ ~~:~iJdi. bo=~?~ 
l<opı'da çıka~ ceseıler'd!n ~irinin, geçen yılko
çınlan .Dido Univcısitosi (DU) Tıp fokülıosi Sek· 
ıcıeri lbıalıim Sarı'yu oil olduğu bclirlondi, 
Devlet lfmfoncsi moıguno ~elen yakınları, So-

rı'bu k:ı~o~k~~bok~,~i;G~d~!;~ı~~r-
:ır~İı~d~~ b7ı~n~!a~. ıu görü;lor orhk bütün kamuoyu ralıman Yaman, mozor ova gelerek çolı)molon 

·Kendisine • Albh'm askerleri' anlamırıo gelen Hiz· ~~~~~~iı~~ c5e':'çır:;:~~~~iJ:~~~:~a~~: 
bullah ismini uygun gören bu örgülün, Islam'la uzak· Evdo 11 cow.-1 vo kemikler bulundu. Sayı 20 v~ 
ton yakındon alökası yoklur. Derin de\'lellarafındon ye 25'o çıkabilir. Şu anda bo;ka mozat ev so-
PKK ilc mücadele adı olıındo kurulmu~lur, rusunu çovor.!oY9,mom: dedi. 
-Kullanılan yöntem 00 önr.esinde derin dovletin sa- EDIP GUMliŞ, t'IYARBAKU:.'~ 

ğı-~oiu (ırdır;r.:ı t-.k:i§:ni;; bir !:.:::ızcriCir. Öıo yandan; Beyi.oz'c!aki viiioya ,iü2enlonen 

di;~ÜP~K~feu~ü~~'YJ:ı;d:~elü~~~r:~f~:~~K~:j:~e ~·ie~~~k~~3.kr:k=~~ AJoı~irO~t:~j~ 
H~~~~fı~ :;J:~d~!o \~b;~fuü~d~:~~~~~!:~: ~~~r ~a·;d: ~sl~;;ek~~~7~·:mfue::td7p H&~~~:~:k. 
~0e~:ı~riı;:s1di~.cniden ıoplumda lc.omplc)mo meydo· :: 8i::;t:tı~'[ R~~!~~~~~:. ~7;, R! 
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Hizbulvoh;cl'in PKK ilc mücadele adı alıında kı.ırul· 
dui'ıunu 1994 senesinde onlalan Yılmaz, böylece 
ho~kı.ı:ıdolc.i ifıirolcırn lam 6 sene öncedon cevap veri· 
yar. Orgütün PKK ilc mücadele adı alıında kurdurul· 
du[ıuno dillc.oı çokon Şevki Yılmnz, Hiıbulkonlro'nın 
kurulma1ının yanlı) olduğunu, "Ordu voıken Hizbul. 

~~i·~~~: n:ki~'~i~ ?,~;~~ik,J,.~n n~ı0i,~i;~~~~:;~don 
~8~$~-~A~\~:f~~6,'1N ~o:~ı~ldiii~i ı:;u~uür:d~nl'~k~~~; ;Jit~it 

Du o;odo Sovki Y!!~~ll.~ın .tom 6 sene önce Hizbul: k::::i~. ç~~~~~~~~~~~~::ı~~~~C::~,~s~r~ı'::J: . 
koniıcı nın gr.r~ck yuıunu gosleıcn lc.onu~muyı yoptıgı Gümüı'i.ın, Oiyoıbakır Emniyoı MiidüriU. Çünkü oyun var .. diyor. Orgülo Hizbullah i'minin ve

rilmesini do elc~tiron Yılmaz .. örgüte Allah'ın askerlori · . 
isminin veriforok, oyfemlorin lslom~o molodilmcyo çO· 
lı)ıldıfi~nı oçı~ça ifatfo çdiyor.. · 
. SOYLEOJKLERI BIRER BIRER ÇlKTI 

kaset, .Kanoi·D d~ yorınl.o~an Ar~na proqramı.nda ğü'ndon bir okibc lınlim edilerek, önceki occe 
. manıaılonorak.·goslerı!mı1tı. Sevkı Yılmaz ın Hızbu~ hov~lwlo Oiyobakır E Tipi Cpzaevi'no gör.. 
lah ile· ilgili g~rüşlcri~i içoıcn koscl elinde ,bu~un.ön'•• ;: ·· dorilcJiği,bildi;ildi:'Gümü~'isıi soıg'u!aiiması so-: 

Şevki Yılmaz'ın 6 sene önco yapııgı konu)modaki 
'lah torofıorı• yokı)lırmosında bulunarak açıkça larının bulunabileceği yoni bir evo uloşılamodt-
Konoi·D Iclevızyonu ıse her fınaıla Yılmaz o Hızbul· nucu, htonbul'da ba,ka c:;eseder iht saah depo-~ 

komuoyunu yanılııı. ğı ifado edildi. . 

ISli FP' d . 1 ·1 . ·-:~::~~~~.:.~, en ya an amCJ 
~ Ozkan Ohüz, hükümelin çalı· • ANKARA r )Onları bir sömürü aracı ola- F r Genel Sekreteri ~ FP Genel Sekreteri Alçelik: HPorlimiz içinde sanki 
'?~ g?r.clüğünü bclirlcrck, ".Hü.k~mc- Turhan Alçelik, ,;: bir iktidar mücadelesi varmış gibi, millctvckillcrimi-
tı; ıtçıyı, memuru, e)nofı, çıftçıyı ve "Pcrlimiz içinde .,;.:.;·· • b. b. . . k k k" ıd .. ı r tt'kl . 
sanayiciyi bir sömürü aracı olarak sanki bir iktidar mücodc- zın. _ır !rını .ıraca şe ı c soz er sar c ı c~ıne 
görmekten vazgeçmeye çoğırıyo- lesi vcrmı) gibi, millctvc- da ır ıddıa ve ısnatlar tamamen gerçek dışıdır. 
tum. Avrupa Birlifıi'nc girmek için kill-crimir.in birbirini lc.ıro-
gorckli dernoktalik vo inıon hakları· cak. tckilde rozler sarlcl· 
nı iyilctlirici karaılar almaya, clo- li klorine dair iddia vo ir 
nomil olanda popülisl yoklcı,ımlor notlar tomemen acıçek 
vo IMF'nin direklifleri yönünc!o ko· dı;ıdır" dedi. 
rcır olmuk yerine ~anayii krizden çı· ı:r Goncl Sckrolmi Tur· 
karacak, çalıJanları ve emeklileri han Alr:elik yoplı[ıı yc'lZı-
rnhotlolocok !lcrı;nkı;i knrmlnr ol· lı urıkl~mo;la boı:ı ha· 
moya dovı!l ediyorum" dedi. sın Yayın org~nlorında 

Avrupa Birli!ii'no aday ülke ola· yer olon "Kulon'ın G~ 
'?~ ?lın~~k~n, .üreli{Jin kabul edilme- nol Do1k~nlık'tan ayrıl· 
sı ıçın Tur.kıyc mn ya.pm~u gereken mak isıcdiği, bu amaçla 
dan:ıo~ratı~ •. ekonomık, ınsan hokla. Erbakan ilu görü~ıüğü" 
u !)ıbı ÇC$ıllı olonlarda bazı oıılırn- yönündeki haberlerin 
ların beklcndi[Jini ilcıde cdcn..fozi· · "lomamıylo asılsız" ~1-

duğunu bildirdi. Alçclik, 
idclioların, "Ari maksoılı 
ve FP'yi yıprolmo'' 
amaçlı olduğunu ileri sür· 
dü. 

Alçolik, paıli içi sorun· 
lnrın görÜ)Ü!I'c~[li yerin, 
parlinin yclkili organları 
olduğunu ifado ederek, 
)unları kaydolli: 

"Porlimiz tarafından, 
son siyasi goli)molçrlo il· 
gili alerak Ankara ll Goı
kanlı[ıı Toplanil Sola-

nu'nda yapılan bosına 
kopalı grup loplonlısın
doki konu;molor, sanki 
loplonlı izloniyormuJ gibi 
basın yayın orgonlurın· 
do yer almı$hr. 

Bu hobcılcrdo, pnrlimiz 
içinda sanki bir iktidar 
mücadelesi vormıJ gibi; 
milloıvekillcrimizin birbiri· 
ni kıracak Jokildc sözler 
sarfeıtiklerine dair iddia 
vo isootlar yer olmt)lıt ki, 
bu iddia ve isnoılor le· 

mamcn gerçek ~~~~dır, 
nu loplonlı, poılımız OÇI• 

sından faydalı geçmiJ ve 
hiçbir arkodo)ımızın bir 
diğerini yıprohcı bir dc
ğcrlendirmosi ve davronı· 
$1 do olmomı;ıır. Toplon· 
lıdoki konuJmaların hiç· 
birisi basın yayın oıoon· 
larında yor aldığı oibi 
ceroyon ctfncmi,tir. Bu 
tür yoyınlar da portimizi 
ytproımayo yönelik orlni· 
yotli yakışlırmolardır,•• 

l~ı Porti!i Konya Millelvekili Ozkon 
Oksüz, Avrupa Biıligi'nin, üy~lik 
JOrllonnı Kopeniıng ve Momlrichl 
krilerleri ve Aımıcrdam Anla)ma
sı'nın moddclcriyJe orfoya koyduğu
no dikkQt çekti, Oksüz, All' nin, 
aday ülkelerden ekonomik. olanda 
po zor ckon~:nısinin .Yc:rle)mi) olma-

~~m.i.rel demokrasiyi daralttt 
~~~L}':~i:'f~~~.TA~~l!~. f1ruN1t*F WtM ~:'!~ :U:~~~~~~?~"~;~~~e .. ~~~~c-
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Şevki'ye 
alacakli 
kuyruğu 
BURSA A!J. 

A ~;rı~:~~~:;~~~!.~i·~~~~ 
~~ l':.t~;;_"ır:d:ı, S·.:l.!di Ar~~iH:\::.'C.l 
yJp~ıiı bi: ko~::~:;::l.!J, '·TB:ı.!~!'r.i:ı 
r.:1:-.::~i ~:l~si;;:::::ı:: b:..:Jr::: ett:~i .. 
g::::~;::s:y!:: ~-;:ı ğı tl..:!:ai:ı:ı: ~:t .... .13:· 

r.ı b.ıJ~:!r:. A.'-".·\? D~iSJ. c;:.;:: ~li~· 
k:;~:.d~i ~:~!ö~::: G::di~. ''Yı:::ıu:'ın 
sı:!:!.ı:.d ~!;:;c:!kl'ıbn )"C:z~::~:::ı" p:ı.· 
r.ls:::ı tı~s:ı ed:~i;:cr. 

Maaşa lı aciz istedi 
Bu:i:ı 3. Asliy:: Ce::ı M.:ı~k:rr.::· 

s1'r:.~:: bi~ ~11 ör:.;:; so~ı.:.;ll::.:ı~ cb·o.:ı
Ca, i"ı!~3.:'d.:ı;,; t-ir r:ı:ı;..:ır E:J r:-;J~· 
Ci ·o:: ~J:i:: ... i tJZ:':'l1r.;ı;: b~.:ı~~:-ı Ge
c;;;, 3.b:-a~:nm CC:::n::-:-.:r::.::$i üı::::ri· 
r:::, 3'·"'..1~Jtı Şa!'ak T::~:ı:r a~J..::!t~:y!:ı 
TD~t~rGe:-ıd S:::kr::::tli$i Pı::-so:-.~1 
\·e ~!ı.:bs::bc: D.:ıi:::si'r.e t-~;-.ı.:rl
rı:-:. Y:l~:ız'ı~ e~:::..:!i ~J~$l:1J h:.:iz 
kV:!'.:L~Hır.ı i:s::.!i. 

G:~i;:'i;ı, b!j••·.:ru C:il::k;esi;o!:: 
birtık:::, B:Jrs:ı 9. kra M-J~~:!~~~ 

~~~r.J~;,·~~3;;}~~~~:ı. 1t:ı~f~?d~!~~~·~~i~i 
t!.: TB:-.t:ı.rF gö::.:!c.-::r. Tuncer il
g::'..; bi: )'J:'.:::J kl:$:!:ı"):ı. 

TB:ı.::.! P::r.;o:-.::t v~ ~fuhascbc 
D.1i:ı: BJ.f.;!:ı:ığı'r.d.t:-. .-\.:~k:u:ı 1. 
t;:.:ı ~~:.!.:!~:!~,SU :ı.ra.:ı:ığ:;.-!.ı. T:ın· 
cc(c g;;!(:tı y11::ıh ş.S;-:ı: c!::nildi: 

Yı:~~~~1·;ı~~~~3r.~~:f 2~~~~:i~~~ s~~:~ 
1:-..:>r·::.: klyt::!:::nızJ. ii~rct e.:!i!miş· 
t1r. A.:!: g;:ç::;,;i;ı., c!·Js;.·.:ı~ıı:.:!.:ın ör.ce 
s.:ı.:~~."":rı_s::::~:ı ir.~!:..:J! e.:!..::ı 6 Cos· 
F=:•.1 E·Jpbr:ı ıl r.~:lylr 697 milyon 
Sı).) t-ir . .5CO lirl bc::u bulı.::ıduğt.:::.· 
C:ı;ı, tcr;l·.:r.·.:~ bı.: bor;b::nın hi:a. 
mı~d.:ın S.J~iJ. do5:•.:ı::.tı i.;-i:ı k:sinti· 
)'C b.:ı;b.~!.:.ıktır. Şe••ki Yıl:n:ı.z'a, 
~671 S.l'oıh k:ı.:-ı.~n c·.-.:ı:-•r.ca aı;d:ı 27.: 
mt~yor. 735 b!n lir.:ı ~·l~~;n:ı t;zmirı:ı· 
tı t.:ıh:ık."-=·..ık e::idi~~:..:~Cir.·· 

T:.:~c::r, Y:!m:ı:: i:~ il~i!i kra ta.ki· 
bir.i:-ı.. a~r~s:::.!:ı. c!r.:.J::-:..:ısı vı:: i!z~· 
ri::~:: C::.ll \·.:ı:!ı,ğ:r.ı:ı bı..:~unrrı.J.::lJ.SI 
r.::..:!::r.1y!.: sc:-.!.l.;suz k.:ıldığını, bu 
yüz..!·.:~ c!:: r::.:ı.:ısı:ıl t:J:iı k.oyd'.!r· 
mJk in::Ciid:::ini :ı::.!:ı:tı. 

~ ~ ~~1').-""l:ı.·..ı . : .,..-r.=l' 1'!1 .• ı'L·.:t 
'"dastır p:ır:ıyı, y:ı:~ır ,.,.,.,_n .. ~. ç:ı 01.1 ... 

vet alı~. Çe~enls!a:<ı le lı inde -..e:~ .ı Ne::~ ols:ı: 

~ 1 ~i] 1 B1:f/.J:JJ.j(~~ii';~$ti--..w.~/ 
aleyhir.de y:ız:ın Rus g.J:eteciler Cr.:.ır d.ı "Moıriı:$ist-leninist aı1ıkla· 
v3r!4 

• rı'" c! ... r!a~! ~ 

s '"O't!':.t: bl'..J)'1m U~ı.:r'eu~um" ~ı!· ;· ·"':"'-·.;·· •• -• ..- • • ·~ IJ':i tı.;tulurke~ ... Söıler misiniı ni· 

~ cı.~~~;~!;~~:~:·~:;f:~ çalış rCır.ı. ~ -: ·•. ·. ~ .. ·~5' ·\ b':;~~.~~~:.~~e~~~~~o~~ı:~~; .. ~·:~~ 
·o~r:.1! !::ıic:ı:tım U~urcu§um!.. - • • ~ • .,:: : • . · •· .._'ı r::1e tav.r a:r:ı.:ı:!ır:ı:? •• S5yiıyin, 
ı.:: .. ·:-:~~: ç;r:r.:c1a i!eri-,!:i ~\:.\-:.:.., :.-:-·"'l';' ~_.r-.~~· (1:!:\· /1 tıl:J r:iye çıl<ını: ç.ık.:r.ıy:r? .. " 

~;:~lf~~;_:~~~:,;r~~;r:,.~:~~::~ · ~~1: ·--: .. ·~ :_: · ~ :. ~-:: .. : .. ·. -(~: -~t .~:~·~~·~;~~:;-!-:~. ~~;;~.:;~~·· 
'llt-. E:f<, tvrJ~J fı.o!~o:cu. ots<J/1. \-l~h ·. ~ . ,:~ :ı~:ı c!~ b.: .. t:ı·m t~~-·i::ı...r.ı sı::· 

j ilijtf~1~~ 1i©f;t;1:f~~:~~~ Jrl~i;;f:s!~ ~~~~~ 
"'" "'0)':"!.l! ~.lb:t•·:n U~..:rcu~ı.:m ~3· l.l#m:ı. rr.ı::tCJn.J ç;·ıtirl!~cck Ti:rki· ;...-:ı:l, .. Hio:öı.:!I.J~'" ct·ı,;~i;:'IÜ es;~- k "l:ııJ..lığ,ı !'~ls~-~ D·~t e ... u:'ıı:· 

~: ~·r;~;~t~f.:_' ~0~:·, u~."' D:~- :~~~~~~~~~~.~~:~1~~;:.~~~· t··· <~·~i~~,;;;:~~;;;~:~:·-~~~~0<» ~.f.~J~E::~:~~~~~i:~~·~~;~ir~~,.~; 
I!J Y:ıı·~ .. >~,. .. _!l'., ç.ır:-.ı;" _cr.ı.:n ye .... e "'13S.ı, Beşiı..:.J;" "ı!~rin'l~~=~:ı t:.r SH n:ı ç;~:~i k~IJ:r,_• t.,: .. _;y:>r3.~ S."'·" ... :ış n .. ~ kJ a:ı b~ 

~ ~~ff~t~~I~~ ~~~~t~iiii~~ :~Iii~~~~~~ ~~~~~~~~~· 
r..t:.. 1-!J.":i, "ı:ı:n'" çCs:~rse c! tr: etme;~· c:-: "banta\ öte~ .. i )'Öz:Y"nU o,·r.~! !:.J· Ei.H s ... r_,;., ~ ... :'1 .......... $ ~....... HlZBULlAH BAŞARDI (!J 
-'> c.:""· · k•''"'·:· . YA SIZ llEREDEYDINIZ '· ,,,., 
J~{ ~;~:o:asındJn" t:!r '"bur;~sınd~n" d~~~~~:~:~aP.;.;~b;~~·~f~i·~r~::: ERTUGRUL BEY? 1 t:;"j-ıi!h~~~~rT:};~~~: ~~i~~~~~~ 

~~ }f~~~~:::~~~~~:x~~:;y:~:f~: ~g;e~i~~~ c~~~:~~;,~·;~ ~;~'; : ~~~i~~gi~~!~'~:~:::':.:~): 
~~~ BU YHHŞET OlhlAYABILIROI !J~~~~~s;~e~., ~!;~~~~:~.,s~:~~~l ~~: c:'~~~'::iA~~~~:·~~·-=~:;;"r.~;:i~~e;: 
ı:._p Oa." .• 'l e:-.:e ~e 'J;;ıır:ış:ı t•.;nu. gun sO ren bu ôrgYt~n, ls!Am'l3 rn::~or? •• Nil.! 'o::a karşı ta•o'ff atmı• 
~· . .ş.a.·,lr.i S ey" .n ~as~t!er1r.iyay::ıiamış· U%3~tan-yok:n:::bn a!3i:..J:ı yok!ı.;r!.. yer? •• • teci .:t e~.ra.:J:ı.-.:::ı.~... Oer:r: c!e.,.ıe~ ta:Jf;ndan, PKK ı: e E'!!n c:e s:::'..-·i'; ...... ~ k~r.C'.sir.-!: 

tçlC! • .-~:~.~:~;~:~j ~~:;~li3~~"r:~~.nını do~- ~~~!3~;~e ac!ı a!tınd.1 kur<:!~r~l· n~~!~a~:g~~e~::~~r;:,s=;:~~ ~a~~~Ji~: 
safıı !i:j~:~;i:ıı" y;·~i y~ni e~:eniyo~:.. NI~E fS GECT_JN? • ~~~-:,:·ta:~:~~ı'üki~s~~~,~~~~~"p;!!~~:: 
!!fY~.L..;, ır. s~~~ı.S..r' .. ı...i;:ox:--e •Mandel<~ .. 'ıie ... ' So;lo ~~~·~~·o~ ::·cı,;~·..ım; •· ~ ~ n.1 köFieıı.ıer-C'il.ı::.e~ ... l:.ı:na od.ıl:ı· 
:mr~ •M.:ı:ı~.ı" Ç<!C~~ k:.nu$::".3 ka:H~i. Ne H~.:uı s~j"!~rr.:ş Ş~vki E<!J rı:ı.Sot"r:ı:ln~·,i işli:t.~~e:er \l'f;ulanır• 
;-'!~~ e;~r '"I:Cıtün" o:a:J.:oı; y~-:sıtılsa:~C:ı, bı.;:o:.:arı?.. kM .. : Çcc:.:~ yaş:Jk! ôSrencilerin 
~i~; :':lrJ '!~ ~ •c!s;.t. t~r!aları .. ve'ja 

~ :~:;~~~;~~:;;,;;'~~;~;;;;;; 
:~4} !:~:~:~~:\~!a~!~:;;~~~~;~; 
~.~~ J.!$a.~::a!ı:a.ic H bi:~~r ";tü.yler C._r:-
1'1 '-'.:." •

1 

ı:ı~rt'n .. =.: ~or;e:-:.:e s~('.e.~:ır.e şa ... t 
ıp!!:':- c:::-"':~:a~::.;.;. 

:ı:t r;.~ı~3 USvr Dilnd:ır, b~ kase~'!· 
• ::=-;; r=.:\ u~a.-:-:.r.ı ~e~J ... işine s-:ten'" b.J· 

. g{~~ ı ~~F< e.;:h~;;;ı ~;;;~~;,~~:·:~ 
~~~!~ ~.J;;·;.:~:A t~~~ı 0e0~~i~,-~~e:':ıti 
ı1,~ .. ,c,(; s-.-:; s·~s!e.~:,::o...;r.ı k!.-:C:s·ne: 
~:~~'/. . ·:~:·!:_ :.~.:...~·:~ ~3ı.;r'eu~:Jm, r.e 

r.---·-.; .... · ... ..._ ..... - .... ~---·····-·-.-·~·;..---' .. ._ .. 
s Hizbullah'l bunun gibi:{ 
Jşeytanlar büyüttü! ~1 
~ rl:Ct:llah':n, 1t.a;<1~la."\ :=.:fa.., .=:a. .. ~si':-:i.ı ba:ı Cy:!:e."' .. -.::1 ::!2 •• ::{ 
)( Ces:e~le:-:ıeS: say~sir.Ce bı.;~·:r.~.j ha~e ce:c·~; t~ .. ~~:-::!i .. · ::ı 
1Neler demişti? oc><P".s.::'}'ö·:·:ı.;•.-.:., 7•"'·'~':( 

!; f:~~E~;;;;: ~~tlil~ 
. . ......... _ .... ,. 

~~~·i. 
S~~-antr:.~Ci1:.r.i!'. t:.a~:3 i$:~ Hi:bui

I.J~'ın b.:ı~ı! .. lşt~ Hi:!;ıu:ıah'ı büyü• 
leıı kafa" c::~:::;ç;r:i.:: Ş-ı!·,j(i Ydmıl: da, 
U 5 )'ıl 3ncc U'iarrr.ış 1"~.-~:!si ... 

F!<.i. s!;:er ~i::;:~ '"tıir l!l'l~r yap• 
rn.Hı gerek~r.ler'" r.e y.J;r:" .. , tu k.o· 
r.·.:~.ı1.. 
~>- ça::p ~i; 
Kı~a~. y;r:e şe ... ki Yılm:ız':n k.lfa-

s.r:a p.ı!:.1:r.ış. • 
Ci:n "Hi:!:ıı.ıllah da!averesrr.i ha

t~t ~o· ean o, buçC:n "Hiz~ullah'ç.ılık" . 
ife s;.;o;la~an v~ y.Jr;.ıa::a.ı ylr:t o!_ 
Sô~~~ bai<.Jfım Er:~J~t:..ı: 
Aydın BeY'in d'~-er ı;.a.:~:t:!~i. tıem 

c!e ~\.1 konu~.t '"s.Jly::ı.·sYmük"' s~·,ki 
S-!y"e s.:ıld:rır'ı<en, sen r.e ya;:ı::n? .. 
~!:tS!... . 
Ha:i; cy~a: b:ı:O::ılu:ı U~ı,;r"Ct.:~ur.ı. 

Er:v~rul Bey d~ .:~.ıys•..ın Ş-!·1!-ô Se"/'in 
~~=·j.;'!~r.i. 
Cy~a!, oy:-::ı:! .. Cı.;r c:ra~.l ... SirnCi 

ç!:O: aı ... A~ır a~·r o,·r.a: ... Hah, tş:t 
tı.:~ası .. . 

Q.r.:eyıı=1im n~p t::r.i:.:::ı: 
"Türk ordı.ısu dünya~:rı en güçlü 

ordularından biridir. FKK ile müea· 
• Ce!e ede~ek güee s:ıhi;:ıtir. Kendi· 

rıe Hit!Jullah l'!i:fo:n bu S:"'.;bo...:n yar• 
dımın~ ihtiy:...:ı yoio.tur ... PKK ile 
mUeadtle, bu ör;ütün ;erçel( 
a~a:ı de~ildir. c~rçt~ ama;, top· 
lur:-:.:'3 yeniden karr.;:ı:.:ı$ma mey• 

c:;~a c~~;;~~~~~~~::~·~~y: '312.. 
:''o~lo: f"'!: ,.,,:~t;:i ~ 1'T':""I~ ·:~• :ıf-

tr.ı 
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~)evki Yılmaz'a. 
haciz Kuyruğu 1 

Kapatılan Refah 
Partisi'nin Hize 

i'vl''lHvekili Şevki 
Y:::ııaz hakkııı(Ja, 
SL .ıdi Aralıistaıı'da 
yı•)tığı biı· konuşmada, 
'T::lıvlM'niıı ımıııevi 
şnl1si~etine hakaret 
en:ği'' gerekçesiyle 
ac;~ığı tuzıninat 
d;t". as mı kazaııaıı csld 
'"':,\P ilm·sa vüldli 
ı\-Hınıet Gedik, Yılmaz'ın 
Sli oda ki :ıt:ıcaklıtan yüzünden 
iX·_ .:ı~ıı11 tahsil \!demiyor. 

3tıi'"a :ı. Asliye Ceza 
i\!, hkeıııcsi'nde ı yıl önce biten 
dı: .•ada, Yılmaz'dan ı milyar lira 
n!::ddi-maııevi tc:ıZminat kazanan 
G~ -.iik, a1acağınJıı ödeıııne~ıwsi 
üzc•riııe, avukatı Şafak 1'uncer 
ar::cılığıyta TBMM'ye başvurup 
Y:'ıııaz·ııı emekli maaşma haciz 
kc·::ulıııı.smı istedi. TBMM 

Personel ve Muhasebe 
Daire Ba~kanlığı'ııdaıı 
Tuııceı'e gelen yazıda 
şöyle dı:ııildl: 

Alacaklılar sırada . -····-···- ·-·-·-· ···-
·•şevki Yılınatın 

dıısyaııızdan önce 
sayıııaıılığıııııza iııtikal 
eden ö dosyaya toplam 
21 ıııilyaı· 69i' milyon 
burcu bulunduğuıidan 

borçlunun bu bor~lauııııı 
hitamıııdun s•mra dosyan ız 
iı;iıı !<esin liye başlaııacak 
Yılıııaz·a, 274 milyon '13:3 bin 
lira yasaına taııııiııatı 
tahakkuk ettirilmektedir." 

Yılmaz'ın borcunun yasal 
faiziyle 2,5 milyarı hulcluğuııu 
belirten avukat Tuııceı; bu 
gidişle Şevki Yılmaz'ın 
ııımışıııa ıo yıı sonra haciz 
koydurabilecelderiııi ifade etti. 

Po s {o... 
'3-?-7Jt:o() 

:;~,=_!f~ .. 

I:I1 
~ 
ı w 
cı 
~ .< 
§ 

Türkiye'ye l<üfretti · 1 
ama tazminat1 o ald.1 1 

Y
UHTDIŞII\'DA.firarda 

bulWlan eski Refah 
. Partisi Rize Milletvekili . 
Şevki Yılmaz; tazmiııat 
davası-ııazanat 

Yılmaz, Alatürk ve 
TBMM'ye yönelik ağır 

. küfılrlerine yanıt vermek 
. amacıyla· kendisi hakkında 
Meclis'te 'Dcyyus-u ekber 
dışarı' diye pankart açan 
CHP'li Sabri Ergül'ü 1.5 

·milyar lira tazıninat ödemeye 
malıkum ettirdi. ' 

Karar Yargıtay'da 
kesinleşerek tarallara tebliğ 
edildi. Şevki Yılmaz, 
yurtdışında kaçalt olduğu için 
karanavukatı Serhat Kemal . 
Yılmaz'a gönderildi. Ergül de· Kadınla~ hakkında da ağır . 
Yargıtay'ın bu karanna hakaret ıçeren sozler sarf eden · 
yapacağı başka bir itiraz yolu ve başııu örtmeyen kadınlann 
kalmadığı için 1.5 milyar lira 'hayat kadını olduğunu iddia 
para cezasııu ödedi. eden'.Şevki Yılmaz'a karşı· 

Kaçalt Şevki Yılmaz CHP'li Sabri Ergül, 13 Temmuz 
hakkında açılan birçok dava ise ı:m tarihinde Meclis1e ilginc 
gıyabi tutuklulukkaranyla bır eylem yaptı. 
Yılmaz'ın mahkemeye ' Ergül, üzerinde 'Den·us·u 
çıkarılmasııu bekliyor. ekber dışarı' yazılı pankartı . ·A _ · Refah Partisi sıralanna doğru 

GIR HAKARETLER kaldırarak. şevki Yılmaz'ı , 
· · . . . . protesto etti. Ergül'iin bu · 

Yıl~ıaz, ;\la türk ile . pankartı çıkannası üzeline 
. TBMM ye agıı: hakaretler içeren· RP'Iilerle CHP'liler Meclis'tıi 
konuşmalar yapnuş! bu . · · birbirine girdi ve kavga 
konu.şmalann kasetı de .Er~l'iln M~clis dışın·a. 

.. .lelevızyonlarda yayuılaşnuştı. çılanasıyla sona erdi, Bil olay 

nedeniyle Şevki Yılmaz, Ergül 
hakkındiı hakaret davası açb. 

·KARARA MUHALEFET 
Şevki Yılmaz'ı haklı bulan 

Yargıtay 4'iincü Hıı1ıuk Dairesi 
karan, mahkeme beyetini de 
böldü. Karara mulıalif olan 
4'iincü Daire Üyelırl Cengiz 
YükSel ile Ülkü AJdın; . 
yazdıklan muhales.t şerhinde 
'Şevki Yı!mıiz'm siiz k~su .. 
eyleme, kendi ku5urluu.;ı·.: ;· 
eylemi ile iıedenolduğOu' ·'· ·· 
bildirdiler. Ancald:ı~miııat · . · 
kara n, oy çokluğu ile onandı. 

u Şo_ban sEViNç 1 ANKARA 
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Ek-4: 29.05.1997 Tarihli Televizyon Programlannın Deşifre Metni 

RADYO VE TELEViZYON ÜST KURULU TARAFINDAN KA \Tr 
YAPlLlP GÖNDERiLEN ARENA (29.5.1997) PROGRAMININ KAYDI 
İLE KANAL D TELEViZYONU TARAFINDAN KAYDI YAPlLlP 
GÖNDERiLEN ARENA (29.5.1997) PROGRAMININ KA YITLA RI 
BİRBİRLERiNiN AYNlSI OLDUGU YAPILAN İNCELE:'\IE 
SONUCUNDA TESBİT EDiLMiŞTiR; 

DEŞiFRE METiNLERİ EKTE SUNUL!\'IUŞTUR. 

REŞİT UZAY 
SOYDAN ÜLKER 
BİLİR KİŞİ 
RTÜK 
iZLEl\IE VE DEGERLENDİRME DAİRESi BAŞKANLIGI PERSO!\EI.i 
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YA YlN KURULUŞU 
PROGRAM ADI 
YAYlN TARİHİ 
YAYlN SAATi 
YAYlN TÜRÜ 

DEGERLENDİRl\'IE : 

Spiker: 

KANAL D 
ANA HABER BÜLTENİ 
29.05.1997 
ı 9:50 
Haber 

Evet hu akşam Perşembe ak~amı l :~ur ! )!ııı.!. : 

liderliğindeki Arenaprogramı yine uzun:·~üre unutulnıayacak h:ıb~..·rlcrk· kar~ıııı:-:.: ·•i.:· 

Arenada bu ak~am Refah Panisi Rize Millcıvckili Şevki Yılmaz'ın bd ki yıll;ır,:;ı · .. ::ı-; .. 
konuşmalan yonıınsuz yayınlanacak. 

Kurgu Spikcr Bu akşamki Arcna programı Refah Panisi Riz~.· \lilkı•.::•.· 
Şevki Yılmaz'ın bir Parlamcnıcrc yakışmayacak çarpıcı konu~ınalannı ckr;ııı;ı ~.:ıır,··:·:· 

Yayınlandıkıan sonra uzun süre tartışmalara neden olacak açıklam:ılannda Şc\'ki Yııııı;tl iı;oıı_: 
yüce kuruma bir büyükşehir Belediye başkanına inanılmaz küfi.irlerle nasıl saldırıyı•r 

Şc,'ki YILMAZ Madeın sen cşiLliklcn yan;.ısın p~zc\·~n~ .~.:.~i;l ..... 

hanımını gönderdc bu eşitlik sağlansın. 

Kurgu Spikcr Evet bu akşamki Arcna programında yayınl;ın.o~·-ıi-- .~·.· 

Yılmaz'la ilgili bu haberi kamuoyu tüylcri ürpcrcrck, izlcyecck. 

REŞiTUZAY 
SOYDAN ÜLKER 

BİLİRKİŞİ 

RTÜK İZLEME VE DEGERLENDİRME DAİRESi BAŞKANLIG I PERSO~ELI 
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YAYlN !<URULUŞU 
PROGRAM ADI 
YAYlN TARiHi 
Y /W IN Stıi\Tİ 
TÜRÜ 

DEGERLENDiRME 

I(Jl.I'IAL D 

.Jl.REI•U:\ 
29.05.1997 

Haber Prograrn 
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29.5.1997 tarihinda Kanal D'de yayınlanan Arena programı· içinde yer alan Şevki 
Yılmaz'la ilgili dosya incelenmiştir. Bu bölümde, Şevki Yılmaz'ın 1990 yılında 

------····-····- ... J-•.:.,.......,.,.._..,_..,._ ... ,·----·~·· . 
Etiıncsgut'taki bir toplantıdfı yaptığı. l?elirtilep .. biı:. k9n..uşrnanın. ekrana. getırildiÇıi 
g6r"5Trnüşt(·;T.""~8;~·tt~···ş~·~k·i • ~;;iı~;~z-;ır~. Ref~l~ Pa~iisi post.er -~~. alişleri ilc vo Refah Pcıriisi 
adayı Nusrot Çimcn'in posterleriyiC: donatılmış bir saloncla, bir topluluğa hitap ettiği ·- ..... 
görülrm:ktcclir. B ;:ı~.!_~§. _1]_1_?.E_ı!0 j üz! .. S~!.9 bindinrıı;: ___ ~-~--s.JI... .. }J.!~~~~--J:~.P! l_r!~.~(! ı.~.~-. i_i!.~~~-'~.! _ 
~lınnınkla biriikte yapılac~i~ tc:}:nil\ inceleme sonunda-l kesin karııya Vc1rrlabilcc::Cii d üsünülı'nc kıe"ai;~---·-.. -- ........... - .... ___ .. · · · ··. ·•· ....... · ·--· .. ··------... ------· ·-··· --·· .. ___ ..... ····-·"··-· 

Aynı dosya io;:irıdc, yine Ş~wl;i Yıima:z.'ın, bu kez bir gün önce Sak;:nya Mil:i (-iörü:;· 
Va~;lı'nın düzcnle<fiüi bir loplanlıd<ı, bu Vakfın 8ayr<!h:lc:ırıyla donatılmış b;r sc:,:loııci~: y<.ıpiıgı 

bir di[Jcr lwmışmc:ı du ekrana g..:ıtiribıişlif. Bu lı<ıntıa cl<ı lwriınngi bEiirgin IJir ın(mtZ1;. 

crırpılrrı.;ı vb. k~i::nn !<ır~: eclil;ncmGl:lt) birlikte, kesin knnıy.ı c:ınc:.::ık tcknil\ incc-i<:nı(:..l:Q.U.~.ı!_l(i<ı 

varılabilccctji dü;;ünülınckiedir. 

Dosyr.:ck ayrıc:ı, Şevki Yılmaz'ın G~zic:ıntcp Elelediye Başkanı Calal Dogurı'a, vt: er dön.::m 

Türi-: Paıianıeııtı:ı~;u'rı~ yönel<:n sö;·:l•.:ri ÜH:riıı0., Cc.:l:.ıl Doğan'ın ccv<.11J vc;diği böiCıın, lı<intt<:n 

!)~ll:. 20 sn. sürcyio cl\r<::rı~i ~ıetirilmi~.!ir. Daiıa :-;onra ccın!ı yayıncia CHP'de:n /\cln:ııı l<c~;!;iıı ·:c 
DSP'dan Uiur; Gürkcın, crınlı t::ılcfon lıağ!c:ınlıbı ilc da T.B.M.Ivl. Başkanı l·ılu~ttıf;; f<ai~1ırı!i ilc 

T.BJ.:U•!. Baı;;k::n \ff;kili Hnr.;,ırı !~t•rtııı:·;~c:::n Y.o:ıuyln iloi!i gcri'ışlerini, clc:,;!iri:crini 
nl:tc.:rrnışlc:ır, Şevl<i Yılmaz'ın :;.ö?.lcriıw cevap vermişlcrclir. 
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29.05.1997 TARiHiNDE, KANAL D'DE YAYlNLANAN ARENA 

PROGRAMININ DEŞiFRE METNi: 

Uğur Dündar •Efendim, şimdi seyredeceğiniz konuşma 'kasetinde, 

Refah ~~rtisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın Gaziantep Belediye Başkanı\ Celal 

Doğan'a ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiğini göreceksiniz. Şevki Yılmaz, bu 

konuŞmasında, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ı kente modern bir ge0elev 

yapmakla suçluyor ve Sayın Doğan'la eşine ağır hakaretler yağdırıyor. Hızını 

alamayan Şevki Yılmaz, aynı ağır hakaret sayılacak sözcüklerle bugün yüce çatısı 

altında görev yaptığı Millet Meclisi'ne, onun temsilcilerine. devlete ve Anayasal 

düzene de saldırıyor. Önce bu kaseti sunuyoruz, ardında Gaziantep belediye Başkanı 

Sayın Celal Doğan stüdyo konuğumuz olacak ve Sayın Yılmaz'a yanıtını verecek. 

Ayrıca parlemento temsilcileri de canlı yayında görüşlerini açıklayacaklar." 

"Refah Partisi'nin kapatılması istemiyi·~ Anaya Mahkemesi'ne başvuran Yargıtay 
~~ 

Başsavc:!~ı Vural Savaş'ın iddianamesinde ismi geçen Refah Partililerden biri, Rize 

MilletvekW Şevki Yılmaz. Türkiye Şevki Yılmaz'ı kutsal topraklarda lıacı adaylarına 

ettirdiği yeminle tanımıştı." 

Şevki YILMAZ "Sağcılık, solculuk, keınalizim, kapitalizm, laiklik ve 

bütün şeytani düzenıeri boykot ederek nöbcte geliyoruz! Refah için, milli görüş için 

bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. (Ekrana Hacc '92' yazısı 

getirilmiştir.) 

Uğur DÜNDAR "Sayın Şevki Yılınaz'ı böyle bir davranışı yaparken 

gösterir bir bant elimize ....... " (Arşiv Arena) 

"ilk defa Arena'nın ekrana getirdiği bu bantıa, Şevki Yılmaz müminlerin oylarını 

Retalı Partisine vermelerini istemişti." 

Şevki Yılmaz "Uyanınız diye söylemeye, mecbururn. Beşyüz hac 

yapsak, Türkiye'deki şirk düzenini yıkmak için mücadele azmi olmadan bu hacların 

kabul olmayacağını duyurmak için söylüyorum. Bi-adli Adil Düzeni kurmanızı Allalı 

size emrediyor. Sizin şimdi cihadınız bir oy pusulası. Oy pusulasına oy vererek 

kötülüğü düzeltin." 

~~-'fe Arena, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yıllar sonra ortaY,a çıkarılan, 

Türkiye'yi sarsacak yeni bir konuşma kasetini ele geçirdi." 

Kai~Çalık 
: .. ·. ~: . 

Mücahit Yılmaz, mücahit Yılmaz. 

. • 

1 
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~nkara _§.~~ut:!2_Re!~~-- Parti ··rıin dü~~_n,I~diği_ .~ir.._topl~n_tıda Şevki .. Y.ılmaz .. 

çoşkuyla karşılanı~'or." (Ekran:_~~_Y~~~~~!JL~~tir_,.);.......__. 
~---·-...... -

"Partililerin yaptığı konuşmalardan sonra kürsüye Şevki Yılmaz davet ediliyor." 

Bir Partili 

ediyorum." 

; . 

"iktisatçı Şevki Yılmaz beyefendiyi huzurlarınıza dave~ 

"Şevki Yılmaz'ın ilk hedefi Türkiye Cumhuriyeti. Yılmaz'a göre bir zulüm ülkesi 

olan Türkiye'de kanunlar inci! ve Tevrat'a göre şekillendirilmiş." 

Şevki Yılmaz Çıldıracağım yahu. Müslüman'a 'Müslümanlığa dön 

'demek en zor şey bana. Müslümanlığa diyoruz ki, ey Müslümanlar, Müslümanlığı bu 

ülkeye getirin. Ve zor iş yahu. Müslüman'a Müslamanlığa davet çıkarılır mı? Ne ağır 

şeydir yahu? Kendine gel, kendini toparla. Türkiye Devleti'nin dini yoktur, diyor, 

Halk Müslüman'dır diyor. Devletin dini yoktur, duyuyor musunuz bu sözleri? Ha, 

sÔyleyirı?-. Duyuyorsunut. 60 senedir sizi böyle uyuttular. Türkiye Devleti'nin dini 

vardır. A'çık konuşuyorum. Burada savcı kardeşim olabilir. Yoksa yarın, saat 

18:00'de\ parti önünde konuşacağım, oraya çağırın. Suç duyurusunda kendi kendime 

bulunuyorum. Ama Devlet televizyonu'nda beni yargılayacaklar, halkın huzurunda. 

65 .milyonun huzurunda televizyonda yargılanıyorum. Yargılanmak istiyorum. Ve 

diyorum ki, Türk Devleti'nin dini vardır. O da Hristiyanlıktır. (Ekrana 'Devletin 

Dini Hristiyanlık' yazısı getirilmiştir.) Hodri meydan, hodri meydan. Erkekiorso 

gelsinler. Muhammed'in bu ülkeele öksüz müdür? Muhammed'im bu ülkede garip 

midir? Ey Müslümanlar, Muhammedim'in Hicri yılbaşısını niçin yetiın bıraktınız? 

Ey Müslümanlar, Muhamrned'imin Hicri yılbaşısını niçin yetim bıraktıııız? Amc:ı bir 

yılbaşı kullanır. Neden? Çünkü bu devletin temel nizanıı incil'e dayalıclır. 1 Ocak 

incil'e göre tatildir. Türk Ceza Kanunu incil'e göredir. Türk Medeni !(anunu incil'e 

göredir. Türkiye'nin Muamclat 1\anunu incil'c göredir. (Ekrana '!<anunlar incil'c 

G?:.e' yazısı getirilmiştir.) Kimi kandırıyorlar yahu, bu devletin dini yokmuş. 

Hacıda diyor ki, camideki Hacı kareleşim de, diyorki, doğru diyor, Devlet ayrı. efi ı ı 

ayrı. Devleti dinc karıştırma, diyorsun ama, zaten devlet dini tatbik ediyor. Senin 

dinini değil, Hristiyanlığı. (Ekrana 'Devlet Hristiyan' yazısı getirilmiştir.) GO_ 

senedir oldu bittiye getirilerek, yani karambolden millelimize gol atınaya devarn 

ediyorlar. Artık milletimiz uyanmıştır." 

•Hızını alamayan Şevki Yılmaz, son günlerde tüm\ Refah Partililer gibi basını 

hedef göstermekten kendini ~lamıyor." 

Şevki YILMAZ "70 senedir istiklal Harbi sinsi olarak içim.izde devam 
1 

etmektedir. Topla, tüfekle bizi yıkamayan güçler, şimdi cebimizden parayı alarak 

gazeteyle yıkıyor. Evimizde iktidar oyu alarak telev,(zyon ekranındaki rilm ilc 

2 
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yıkıyor. Yazıktır, yazıktır, şu nesile acıyın. Bugünkü çağdışı gazeteler bunu 

çağdaşlık olarak gençliğe teşvik ediyor alçaklar. (Ekrana 'Alçak gazeteler' yazısı 

getirilmiştir.) Bu devcin anne babaları oylarıyla evlatlarının ahiretini . öldürdüğü 

için Firavun'da Ebu Cehil'derı daha. büyük evlat katili olarak gelecek diye 

korkuyorum. Bunun için söylüyorum. Yanlış söylüyorsam sLısturun. Çünkü bizim 

çocuklarımızı, bu televizyonla, bu gazet"eyle yok ediyorlar. Şu filmler neye 

dayalıd~r? Söyleyin. Inci! ve Tevrat'a dayalıdır. Kur'an·a dayalı bir televizyon filmi 

bana gösterin." 

"Basına yüklendikçe yüklenen Şevki Yılmaz'a göre herşeyin suçlusu basın. 

Yılmaz'a göre herkes tck vücut halinde bu düzene karşı direnişe geçmeli." 

Şevki YILMAZ ''Şu alçak gazetelerin başlığını okumuyor musunuz? 

Kara tehlike gidiyor. Tehlike mekteptc, tehlike fabrikada, tehlike okulda. Tehlike 

büyüdü, tehlike azdı. Nedir tehlike? Sütçü imam'ın kalbindeki iman. Gençler 

hazırlanın, bayram var yakında hazırlanın. (Ekrana 'Yakında Bayram Var' yazısı 

getiı"t";miştir.) Büyük bir bayram başlıyor dünyada. Onu söyliyeceğim biraz sonra, 
' .fl 

Hazırlai1\ı:i {l<alabalıktan 'hazırız' sesleri) öyle bayram ki, şahadete koşacaklar için 

bir bayram başlıyor. Panayır var dünyada {Ekarana 'Şahadete l<oşun' yazısı 

getirilmiştir) 

"Şevki Yılmaz'ın ağzından düşürmediği Sütçü iınam kimdir? Meydan Larousse 

An!lil-;lopcdisi'nc göre Sütçü im<ım, Mo:-v:l:os t.!ıütarckesi sonrasırıda Maraş'ı işgal eden 

Fransızlar'a karşı ilk direnişi başlat<ın bir kahraman. Türk l~adınlarının peçelerini 

açma~; isteyen Fransız yardakçısı Ermenilere karşı gelerek, Milli Mücadele'nin ilk 

kıvılcımlarını yakan Sütçü imam, Maraş halkının adeta özgürlük simgesi oldu. 

Pckiyi, Türkiye işgal altında olmadığına göre Şevki Yılmaz halkı kime karşı 

ayaklanmaya davet ediyor? Müftülerden niçin Sütç:ü imam olmalarını istiyor?" 

Şevki Yılmaz Bu memleketin müftüsü bu memleketin imamları Sütçü 

imam ne zaman olacak? (Ekarana 'Sütçü İmam Olun' yazısı getirilmiştir.) Ne zaman 

Sütçü imam olacağız? Al maaşı. git eve. Ben milletin etlisine, sütlüsüne karışmam. 

Ben tarafsız rnüftüyürn, hiç bir şeye karışrnarn. Ne tarafsızı? Müslüman taraflıdır 

ve Allah'ın tarafındadır. Sütçü im<ım olmaya mecbursunuz. Bir ülkenin alimleri 

bozulursa o ülke bozulur. Yeter artık korkaklıktan. Ne olur? On sene Sağmalcılar 

Cezaevine atar. Ölümden öteye ceza verilebilirler mi? Ne olur, bu ülkenin hakka 

dönmesi için şahadet'c razı olun, hazır olun. Siyasetten ilgisiz kalanlar meydanı din 

düşmaniarına terk ederler." 

(Şevki Yılmaz'ın 1995'de, TBMM'deki milletvekili yemininden görüntüler 

ekrana ge~lmiştir.) 
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"Şu anda Yüce Meclis'in çatısı altında bulunan Şevki Yılmaz, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne en ağır sözler söyleyip hakaretler yağdırmaktan kendini alamıyor. 

Yılmaz, Konya Belediyesi kentteki genelevi kapatmak isteyince. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi engellendi diye lwnuşuyor." 

Şevki YILMAZ "Ama muaffak ol~madılc Önümüze kanun çıl;tı. ·su 

pezeveı:~.lerin oluştuğu Türk Parlamentosu'ndan, (Ek;irana 'Pezeven~lerin 

Parlamentosu' yazısı getirilmiştir.) 

; . 
(Tekrar) 

Şevki YI LMAZ Türkiye tehlikededir. Türkiye'nin başı ve parlamentosu 

ihanet içindedir. Bu ülke hainlerin elindedir. Bu ülke alçakların idaresindedir. 

(Ekrana 'Ülke Hainlerin Elinde' yazısı getirilmiştir.) Bizi idare eden 60 yıllık 

iktidarların %80'inde deve kadar namus yok. 

"Hakaret dolu, sözlerine devam eden Şevki Yılmaz'ın bu sclerki hedefiyse, 

Gaziantep.Belediye Başkanı Celal Doğan." 
. ' :: 

' Şevki YIUviAZ Geçen, Gaziantep Belediye Başkanı kurban kcsere~: 

Antep'te modern bir genalev yapıyor. Kerhanc. Bursa'da /.ı.NAP yaptı. Gaziantep, 

isnıi.no bak, Gazi. Sayamam, yüzlerce şehit yatıyor, şehit Antcp'te, namus için şehit 

olunan Antep'te modern genclcv yilpı~'Or. Ve eliyor ki, ben sosyal eşitlikten yana. 

sosyal adalotten yan<ı bir partinin tcmsilcisi~rirn. Bu ülkede ihtiyacını gidermek 

isteyen gençleri de düşünmek mecburiyetindeyim. Bana kızabilirsin ama. 

kızabilirsiniz ama ben bu işe razı olanlara belediye başkanı olarak eşitliği adalı::ti 

sağlamak için elestek yapmak mecburiyetindeyim. inşall.:ıh önümüzdeki günlerele 

Antep'te konloransınıız v.:ır. AnteR Belediye Başkanına o gün diyeceği~~ .. Allah:ın. 

izniyle, madem sen csi_tlikton yantısın pczevcnk adam, önce lıanınııııı gönder ele bu 
. ·-- ·--

?şitlik sağlansın. (Aikışlar) 

(Bu bölüm tekrar edilmiş, ekrana 'Başkana:Eşini Gcneleı:~ Gönder' y.:ızısı 

getirilmiştir.) 
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"Evet, yanlış duym.:ıdınız. Bll .:ıkıl almaz sözler bizi şu anda temsil etmektc ol.:ın 

bir milletve~;ilinin ağzından döküldü. Şevki Yılmaz, Gaziantep'i modern bir 

büyükşehir yapan Belediye Başkanı Celal Doğan'a hakaret yağdırmasına gerekçe 

olarak kente açılan genelevi gösteriyor. Arcna, Şevki Yılmaz'ı ayaklar altına aldığı 
Yüce Meclis'in çatısı altında. buldu. Ve hakarotlorle clolu konuşmayı niçin yaptığını 

sordu. Ancak Yılmaz, böyle bir konuşma yapmadığını iddia etti ve Arena ekibini de bu 

konuşmayı uydurmakla suçladı. 

Muhabir Gaziantop Belediye Başkanı'na, efendim, siz hakaret 

4 
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ettiniz mi? Konuşmanızda? 

Şevki Y.ILMAZ Hayır, hayır, hayır. 

Muhabir Peki efendim, siz, 

Şevki Y_ıl.maz Şu anda onunla konuşacak vaktim yok, 

Muhabir Siz Meclis'e, Meclis'e efendim hakarelle bulundunuz 

mu? 

Şevki YILMAZ Hayır, hayır. 

Muhabir Efendim, bizde bunun kaydı var, bant kaydı var. 

Şevki YI LMAZ Hayır, onlar sizin uydurduğunuz şeyler . 

. ~: 
Muhabi(,; Huyır efendim siz konuştuğunuz, 

\ 

Şevki YILMAZ Hayır, biz şu anda konuştuğumuz ....... hayır 

rvluhabir Efendim Meclis'e ve Sayın Belediye Başkanı'na ağır 

hakarcttc bulunuyorsunuz? 

Şevki YILMAZ 

Muha!Jir 

misiniz? 

Şevki YILMAZ 

Mulıabir 

Şevki YILMAZ 

Muhabir 

Şevki YILMAZ 

Hayır, hayır, biz kimseye hakaret ctmeyiz, şu na ..... 

Peki efendim, biz o bandı yayınlayacağız, cevap ve;ecck 

Hayır, hayır sizi muhatap kabul etmiyorum. 

Peki efendim. 

Sıfırla meşğul olunrnaz. 

Efendim, biz bunu yayınlayacağız o kascdi? 

Ne yaparsanız yapın. 

"Şevki Yılmaz'ın ağır hakaretlerine maruz kalan Gaziantep Belediye Başkanı 

Celal Doğan, Uğur Dündar'ın stüdyo konuğu." 
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Uğur DÜNDAR Efendim, Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Celal Doğan 

biraz sonra stüdyo konuğumuz olacak. Sayın Doğan Sayın Şevki Yılmaz'ın iddialarına 

ve burada tekrarlamaktan hicap duyduğumuz, gerçekten utandığmız hakaretlerine 

gercke.n yanıtı verecek. Ancak bu bölüme geçmeden önce kısa bir reklam aramız 

olacak. 

(REKLAM) ..... 

(Şevki Yılmaz'ın az önce yayınlanan konuşmasından Gaziantep Belediye Başkanı 

ile ilgili bölüm tekrar ekrana gelmiş, daha sonra stüdyo konuğu Gaziantep Belediye 

Başkanı Celal Doğan, Şevki Yılmaz'ın konuşmasına cevap vermiştir. Bu sırada, Uğur 

Dündar'ın 'Diğer Refah Partililer'i ben bu durumdan tenzih ederim. Şevki Yılmaz çok 

ekstrem bir örnek", "Hayır Refah Partisi bu değil, olmamasını diliyorum" gibi 

açıklamaları konuşmada yer almıştır. Bu bölüm 5 dk. 20 sn. sürmüştür.) 

Uğur DÜt\jDAR 

geliyor. ; .. t 
' 

Şevki YILMAZ 

:·ı 
...... Önce Şevki Yılmaz'ın Sakarya'daki bezeyanı ekrana 

Hele hele Radikal gaztesinin başlıfıına bak. Eyvah! 

'Dinciler elektrik ihalesine giriyor.' Allah Allah, Dinciler elektrik ihalesine. 

Elektrik ihalesini bunlar alırsa şaHerieri inclirirlcr. Hidro-elektrik santrallerinin 

şalterlerini indirirlcr. Türkiye karanlıkta kalır. Ey bir kısım medya: Daha ne 

istiyorsunuz? Siz karanlığı sevmiyor muydunuz? 09:00'da karanlık istemiyor 

muydunuz? Daha ne istiyorsunuz? işte Türkiye'de par;:ı nı'..lslu~;ları kesilince ne 

dediklerini şaşırdılar. Ve dikkat ·edin Erbakan Hocamız'ın bunlara cevabı, Nc:ısreddin 

Hoca'nın cevnbı- Ne dedi hoca: Parayı veren düdüğü çalar. Artı~; parayı vermeyen 

düdük çalamnyc:ıcc:ık Türkiye'de. Ey knhpe medya duy. Parc:ıyı vermeyen clüclük 

çalamayacak Türkiye'de. 

Bu on tane özel bankanın tclevizyonlmı. Bak okuyayım size. Neden bu Kan;;ıl D 

kuduruyor? ATV kuduruyor, niçin? Bakın, Uzanlar, Türkiye'yi sömüren aileler, 

Uzanlar'ın sah.ip oldukları televizyonlar Star ve Kral. Bank;:ıları, iki tane de bankası 

vermiş. Vay vay, vc:ıy Neymiş bc:ınkaları, imar bank;:ısı, Adabank. Ayhan Şc:ıhenk'in 

sahip olduğu televizyon Kanal D, bankaları G;:ırc:ınti Bankası, paranti Eksper bank. 

Henı televizyonla sömürüyor, hem de bankasıyla, hem de söy!eyiıı, holclingiyle, üçü 

de aynı aile. Holding de aynı, bankc:ı da aynı, televizyond{aynı aile. Dünyanın 
neresinde görülmü.ş .bu? Ka~~~ D'nin. bankala.rı Ga.~anti Banka:;ıi·Garanti Eksper.Bank. 

Erol Aksoy'un ::;c:ıhıp oldugu tclcvızyon, kım soylcyccek? Show TV ve Cıne 5 
. ' ı 

Dankalarının kim söyleyecek? Iktisat Bankası, .~luslararası Epdüstri Bankası. Dinç 

Oilgin ve Çukurova Holding'in sahip olduğu televizyon Atv, gaz~tcler Sabah gazetesi 
ı· 

ve grubu. Sahip olduğu bankalc:ır hc:ıngisi? Yapı Kredi Bankası ~c Pamukbank. Aydın 

·'· 
ı'· e·· 
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Doğan ve Koç grubunun gazeteleri Hürriyet, Milliyet ve Dünya. Sahip olduğu 

bankalar hangisi? Kim söyleyecek? Dışbank, Koçbank ve Koç Eksperbank. Şimdi 

Türkiye'de rejim tehlikesi yok. Ne tehlikesi var? Şişmanlama rejimi tehlikesi var. 

Bu televizyonların dört musluğunu kesti!<. Bu medya kudurdukça ben evde 

gülüyorum, gülüyorum: Neden, niçin?· Tıbben, bak tıbben, ilmen, mantıken, bu 

medya patronlarının Bakııl\öy'de olması lazıın, Bakırköy'de. Ve inanan insanlara 

zulmü b.unlar yaptırdılar. imam Hatip'lere zulmü bunlar yaptırıyorlar. Türl<jye'de 

zulmü 'hi.ı medya yaptırıyor. BLı kardeşinize de bu medya hakimleri, savcıları ·· 

korkutarak o günkü yayınlarıyla otuz beş tane mahkemede soruştuma açtırdılar. Ne 

oldu? Bu medyanın gürültüsü nedir bilir misiniz Sakaryalılar? Sağırsak gürültüsü. 

Yarın akşam bir komplo daha başlattı. Bu akşam Atv devam ediyor. Yalan, uydurma 

bir film. Milli Görüş teşkilatları için komplo. Bu akşam başladı. yarın da Arena'da 

Benim hakkımda korkunç bir komplo var. Çekti, montajladı. Yalan. Sırf mahkeme 

açmak için bana Bir komplo düzenledi. Yarın akşam izleyeceksiniz. O iliira altığın, 

montaj yaptığın, uydurduğun kasedin as.lını yayınla. Gel~p halkt::ırı ben özür 

dileyeceğim. Buyrun, aslını yayınlayın. Hadi, hodri meydan .... sahiı:: montajlı 

kasellerle halkı aldatamazsınız. Kaldırın bakayım. Yüksek ses. Allar,ır.ı, Allahım, 

Y.arabbif§ahit ol, şahit ol, şahit ol. Burdan böyle vatanımızı, h:Jyra~:mızı, milli 

marşımıi; korumaya söz veriyoruz. Altmışbeş milyomın kardü~li~jir:: bozmaya 

çalışan, ordumuzla, polisimizle, millalimizin arasını açmaya çalı~:m, :.::.:na savaş 

açan bütün şeytani medyaya, o medyadan faydal<ln<:ın, o medy<:ıy'; rr,:-::;m veren 

firmalara boykot etmeye, o medyaya parlamentoda çanak tutan yüz l:;~.'- ·,i)mürücü, 

kumarbaz, et mafyası, holclingçi, bankacı patronlarınır, avukatlıj:~.:: ·--·/'Jrıan tüm 

solcu, sağcı partilere boykot etmeye söz veriyoruz. Hep ber<ı;,r;r r~, ,;ı gençlik 

ruhuyla, milli marşımızın ana hedefi 'Hakkıdır hakl-".a tapan rrıiilr:'<r~.:n istiklal" 

düsturunun tek partisi Refah'a, Rcfah'a, Refah'a koş<;cağız, ~:oşar,:;•j.z. rrışacağız. 

Hepinizi Allalı'a emanet ediyorum, hepinize sayQi!;:;.r sunuyorıy· '~.' ·ı Gençlik 

Vakfı Toplantısı'ndan) 

Uğur DÜNDAR Vah zavallı vah, Evet, zavallı Şev(i '(ı:·~.~:z. Biz bu 

zavallıya kızmıyor, açıyoruz. Kızamıyoruz, çünki içinde biraz i~ı-;::.::-.::%, birazcık 

erdem olan biri, bu yalanları ve iftiraları yağdırnı<ıf.t.:ın utanır r;f: rJ ~}ünüyoruz. 

Acıyoruz çünki yağdırdığı hakaretleri ve iftiraları d.:iha sonr;: ı~.!:;· ediyor ve 

kendisine komplo yapıldığını. söylüyor. Şevki Yılmaz sanki bir rr.::ır;:-,;;'; tülck gibi 

her gittiği· yerde yalan ve iftira kusuyor .. Ama, 'Peze·1enk' dedi~: ~a:;ın belediye 

başkanını gördüğünde boynuna sarıtıp öpüyor. 'Türr:iye'de iki r:-.!iJ?n fahişe var' 

deyip on kadınımızdan birini fişli fahişe ilan cdcbiliyor. insanların r.:;rr,•;->, şeref ve 

haysiyetlerine hayasızca saldırıyor. Pczevenk, lahişı; ve eşcin:..::! gir,i sözcükler 

Şevki Yılmaz'ın oy uğruna hiç utanmadan insanlara yapıştırmaja çalı~:ığı etiketler 
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YAYlN KURULUŞU 
PROGRAM ADI 
YAYlN TARİHİ 
YAYlN SAATi 
TÜRÜ 

DEGERLENDiRME 

I(AN.P.l D 

AREI-JJ\ 
29.05.1997 
?.?.:3fi 

Haber Pro~jrarn 

34/ 

29.5.1997 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Arena prograrnı içinde yer alan Şevki 
Yılmaz'la ilgili dosya incelenmiştir: Bu bölümde, Şevki Yılmaz'ın 1990 yılında 

Etiınesgut'laki bir toplantıda yaptığı belirtilerı bir konuşmanın ekrana getirilcliÇ-,i 
görülmüştür. Bantta Şevld Yılmaz'ın, Retalı Partisi paster ve alişleri ilc ve Refah Partisi 
adeıyı Nusrct Çinıerı'in posterleriylc: donatılmış bir saloncla, bir topluluğa hitap r.ttiği 

görülmektedir. Banttrı montaj üst ür.tc bindirırıe v.b. b!r işlem yapılmadığı intibaı 

alınmakl.a_ birlikte yapılac~l~ tc:knik incelerne sonunda kesin knnıya varılabilcc~ği 
c!ü ş Cınülıiıo~t eel ir. 

Aynı dosya içinde:, yine Şnvl-:i Yı!maz'ın, bu kez bir oCın önce Scık.::ny<ı Mil:i Gö;·üş 
Vakfı'nın cltızcnlodiüi bir toplantıdn, bu V<ıkfın Bayraklarıyla cion::ıtılnıış bir salonda yaptıfıı 

bir cli~ıcr konuşımı d<ı ekran« 9·3tiri!rniştiı". BLı l1<::~ıtta da hı::rh<ın!Ji lıelirgi:ı bir ıno::\2-j. 

çarpıtma vb. işlem fark ecfilmenıcl~le birlikte, kesin kanıya anca!< teknik inc;:;bıw sonund;.ı 
varılabilecr~ği düşünülrne!<t~c.!ir. 

Dosy<:d.:: ayrıc<1, Şevki Yılma~·ın G::>.ziantcp Delediye Başkunı Ci3l<ıl Dogaıı'a, ve o ciö:ı<::i1ı 
Türk Pariamentozu'na yönelim sc;~leri üzei'iıın, CC::Ial Do{ıan'ın CCVi~j) VCidiği (;,ôlünı, b<.in:lan 
Sclk. 20 sn. süreyle el<rnn.:ı g8tirilmiştir. Daha sonra can!ı yayıncia CHP'dE:rı 1\clrwn l·~cs!:i:ı ve 
DSP'den Uiı.ı~; Gürkan, canlı t~lcf0n lxığlc::ıntıları ilc clo T.O.M.lvl. Bcı:;;kanı Mu~,ta:a 1<ab1·ııi ilc 
T.B.f·.,1J;l. Ba~!-:;-:;ı \'ı:J:ili Hrı;.;::rı l(c.ır:-:rııı=•:!r.::ın hı:ıuyl<ı iloi!i ~c:i:~:lcrin!, ciG;;tiril.:rini 

r.ıl\larrnışl<ır, Şevld Yılrn<:tz'ın zözlcrint: cevap vcrmişlorclir. 
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29.05.1997 TARiHi.NDE, KANAL D'DE YAYlNLANAN ARENA 

PROGRAMININ DEŞiFRE METNi: 

Uğur Dündar "efendim, şimdi seyredeceğiniz konuşma kasetinde, 

Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın Gaziantep Belediye Başkanı 1 Celal 

Doğan'a ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiğini göreceksiniz. Şevki Yılmaz, bu 

konuŞmasında, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Do~an'ı kente .modern bir ge~elev 

yapmakla ·suçluyor ve Sayın Doğan'la eşine ağır hakaretler yağdırıyor. Hızını 

alanıayan Şevki Yılmaz, aynı ağır hakaret sayılacak sözcüklerle bugün yüce çatısı 

altında görev yaptığı Millet Meclisi'ne, onun tenısilcilerine, devlete ve Anayasal 

düzene de saldırıyor. Önce bu kaseti sunuyoruz, ardında Gaziantep belediye Başkanı 

Sayın Celal Doğan stüdyo konuğumuz olacak ve Sayın Yılmaz'a yanıtını verecek. 

Ayrıca parlemento temsilcileri de canlı yayında görüşlerini açıklayacaklar." 

"Refah Partisi'nin kapatılması istemiyle Anaya Mahl<emesi'nc başvuran Yargıtay 
41 

Başsav'cJ~ı Vural Savaş'ın iddianamesinde ismi geçen Refah Partililerden biri, Rize 

Milletvekili Şevki Yılmaz. Türkiye Şevki Yılnıaz'ı kutsal topraklarcia hacı adaylarına 

ettirdiği yeminle tanımıştı." 

Şevki YILMAZ "Sağcılık, solculuk, kemalizim, kapitalizm, laiklik ve 

bütün şeytani düzenleri boykot eelerek nöbetc geliyoruz! l-1cfah için, milli görü;; için 

bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. (Ekrana 

getirilmiştir.) 

Hacc '92' yazısı 

Uğur DÜNDAR "Sayın Şevki Yılınaz'ı böyle bir davranışı yaparken 

gösterir bir bant elimize " (Arşiv Arena) 

''iık defa Arena'nın ekrana getirdiği bu bantta, Şevki Yılmaz mCıminleriıı oylarını 
Refah Partisine vermelerini istemişti." 

Şevki Yılmaz 

\·a .... ::.::~ ,.-.. ·.· .. ·- ... :::. .. : 
• :----. •'-'•:"\Jt:'-- ... 

··uyanınız diye söyle:ı1<?ye. me.:-bunım. Be~yü: h::ı.c 

kabul olmayacağını duyurmak için söylüyorum. Bi-adli Adil Düzeni kurmanızı Allah 

·size emrediyor. Sizin şimdi cihadınız bir oy pusulası. Oy pusulasına oy vererek 
kötülüğü düzeltin." 

... 
"Ve Arena, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yıllar sonra ortaya çıkarılan, 

Türkiye'yi sarsacak yeni bir konuşma kasetini ele geçirdi." 

Kalabalık Mücahit Yılmaz, mücahit Yılmaz. 

1 
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"Ankara Etimesgut'ıa Refah Partisi'nin düzenlediği bir toplantıda Şevki Yılmaz 
ço~l·aıyla k<ırşıl?.nıyor.· (Ekrarıa '1990' y<;z.n;ı r!etiri!nıiş!ir.) 

''Partililerin yaptığı konuşmalardan sonra kürsüye Şevki Yılmaz cıavet ediliyor.'' 

Bir Partili 

ediyorum." 

; . 

"i!<tisatçı Şevki Yılmaz bayereneliyi huzurlarınıza davet 

"Şevki Yılmaz'ın ilk hedefi Türkiye Cumhuriyeti. Yılınaz'a göre bir zulüm üll-:.esi 

olan Türl<iyc'de kanunlar inci! ve Tevrat'a ÇJÖre şekillendiri!miş.'' 

Şevki Yılmaz Çıldıracağım yahll. Müslüman'a 'Müslümanlığn dön 

'demek en zor şey bana. Müslümanlığa diyoruz ki, ey Müslümanlar, Müslüman!ığı bLı 

ülkeye getir~n. Ve zor iş yahLı. Müslümarı'a Mü::.laınanlıÇıa davet çıkarılır mı? Ne ağır 

şeydir yahu? l<cndin~ gol. kendini topmla. Türkiye Devleti'nin dini yoktur, diyor, 
Halk Müslüınaıı'clır eliyor. Devletin dini ycıktur, cluyuyor rmı:nımız !)lı Gözl<:ri? Ha, 

söyleyin?: Duyuyorsunuz. 60 s onodir sizi böyl[~ıyuttu!ar. Türl~iyc Dcv!l':li'rıirı elini 

vardır. Açıl' komışuyonırn. Gur<:ıd<"\ zavcı kareleşim ol.:ıtıi!ir. Yoi-:sa yarın, ::.nat 

18:00'de' parti önünde ı,onuşacc>.fıırıı, oraya çağırın. SLıç cluyurLı;;unda l·:endi kendime 

bulurnıyorurrı. Ama Devlet televizyonu'nda boni yargılayacaklm, ha!~:ın htı7.LırLmda. 

65 ınilyonun huzuwnda tclovizyonda ynrgılc:ınıyorum. Y2.rgılanın:ık i:;iiyorunı. V~ 

diyo;urn ki, Türk Dt:vleti'nin elini vardır. O da Hrisliyanlık!ır. (D:ı~ına 'De.vlctin 

Dini Hristiyanlık' yazısı 9etirilrniştir.) Hoclri ıneycla.'n, hoclri mf:yclan. l:rkcklorse 

tF;lsinler. Muhammed'in bLı ülkeelEı öl~süz rnüdür? Mulıammed'irn bu ülkedo garip 

rniclir? Ey Mü:.;lümanlcır, Muhamrncdim'in Hicri. yılba;;ısını niçin yctim bırc.ıktınız? 

Ey tvlüslümanlc:ır, Muhamnıed'imin 1-licri yılbaşısını niçin yetirn bıraktınız? 1\ma biı 

yılbaşı kullanır. Neden'? Çünkü I)U d0vletin ternci nizarnı incil'c:: claya!ıclır. 1 Occık 

incil'e 9öre tatildir. Türk Ceza Karıunu irıcil'c !_]Öreclir. Türk t.-lcdr:rı: l<nnun•.ı inci:'o 

göredir. Tür.kiyt.:'nin IJıu;;ırnolc:ıt !\anunu incil'n ~ıöredir. (Eiuc.ına 'i<anunlar iıd!'c 

Göre' y<ızısı gctiii!ini~.tir.) !·~imi kandırıyorlar yahu, blı dc:vle:tiıı dini yol~nıu~:. 

Hacıd!l eliyor ki, c;:ırniclcki 1-l<:ıcı ka;dc~irn dt·, c.liyorki, doÇ1ru eliyor. Devlet <ıyrı. cliıı 

ayrı. Dev!oti dinc karıştırrna, eliyorsun am<:ı, zaten dc:vlet dini tatbik ccliyor. Soniıı 

elinini değil, Hristiyanlığı. (Ekrana 'Devlet Hristiyan' yazısı gctirilmi~tir.} GO 

senedir oldu bitliye getirilerek, y<1ni kar<ııııbolclcn millctimizc gol aiınaya devanı 

ediyorlar. Artık milletirniz uyanmıştır." 

"Hızını alamayan Şevki Yılınnz, son günlerde tüm Rcf;:1h F'<utililcr gibi basını 

hedef gösterm<!ktcn kendini alamıyor." 

Şevki YILMAZ "70 senedir lstikla! Harbi sinsi olarak içimizele dcvcın·ı 

etmektedir. Topla, tüfel<le bizi yıkamayan rıüç:ler, şimdi eelJimizden parayı alarnY. 

gazeteyle yıkıyor. Evimizde iktidar oyu alarak televizyon ekranındaki filın ilc 
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yıkıyor. Yazıktır, yazıktır, şu nesile acıyın. Bugünkü çağdışı gazeteler bunu 
çağdaşlık olarak gençliğe teşvik ediyor alçaklar. (Ekrana 'Aiçak gazeteler' yazısı 

getirilmiştir.) Bu devrin anne babaları oylarıyla evlatlarının ahiretini öldürdüğü 

için Firavun'da Ebu Cahil'den daha. büyük evlat katili olarak gelecek diye 

korkuyorum. Bunun için söylüyorum. Yanlış söylüyorsam susturun. Çünkü bizim 

çocuklarımızı, bu televizyonla, bu gazeteyle yok ediyorlar. Şu filmler neye 

dayalıd!r? Söyleyin. lncil ve Tevrat'a dayalıdır. Kur'an-a dayalı bir televizyon filmi 

bana gösterin." 
i • 

"Basına yüklendikçe yüklenen Şevki Yılmaz'a göre herşeyin suçlusu basın. 

Yılmaz'a göre herkes tek vücut halinde bu düzene karşı direnişe geçmeli." 

Şevki YILMAZ "Şu alçak gazetelerin başlığını okumuyor musunuz? 

Kara tehlike ·gidiyor. Tehlike mektepte, tehlike fabrikada, tehlike okulda. Tehlike 

büyüdü, tehlike azdı. Nedir tehlike? Sütçü imam'ın kalbindeki iman. Gençler 

hazırlanın, bayram var yakında hazırlanın. (Ekrana 'Yakında Bayram Var' yazısı 

getirilmiştir.) Büyük bir bayram başlıyor dünyada. Onu söyliyeceğirn biraz sonra, 
.:.tı. 

Hazırlah~r:ı (l~alabalıktan 'hazırız' sesleri) öyle bayram ki, şahadeta koşacaklar için 

bir bayram başlıyor. Panayır var dünyada (Ekarana 'Şahadete l<oşun' yazısı 

getirilmiştir) 

.. 

"Şevki Yılmaz'ın ağzından düşürrnediği Sütçü imam kimdir? Meydan Larousse 

Ansiklopedisi'ne göre Sütçü imam, Mondros MCıtarekesi sonrasıntlc.ı tlıaraş'ı işgal eden 

Fransızlar'a karşı ilk direnişi başlatan bir kahraman. TOrk kadınlarının peçelerini 

nçmak isteyen Fransız yardakçısı Ermenilere karşı gelerek, Milli Mücadele'nin ilk 

.kıvılcımlarını yakan Sütçü imam, Maraş halkının adeta özgürlük simgesi oldu. 

Pel<iyi, Türkiye işgal c:ıltında olmadığııı<ı göre Şevki Yılmaz halkı kime karşı 

ayaklanmaya davet ediyor? Mültülerden niçin Sütçü imam olmalarını istiyor?'" 

Şevki Yılmaz. Bu memleketin müftüsü bu ınemleke.tin imamları Sütçü 

Imam ne zaman olacak? (Ekarana 'Sütçü Imam Olun' yazısı getirilmiştir.) Ne zaman 

Sütçü imam olacağız? Al maaşı, git eve. Ben milletin etlisine, sütlüsüne karışmam. 

Ben tarafsız müftüyürn, hiç bir şeye karışrnam. Ne tarafsızı? Müslüman taraflıdır 

ve Allah'ın tarafındadır. Sütçü imam olmaya mccbursunuz. Bir ülkenin aliınieri 

bozulursa o ülke bowlur. Yeter artık korkaklıktan. Ne olur? On sene Sağmalcıl<ır 

Cezaevine atar. Ölümden öteye ceza verilebilirler mi? Ne olur, bu ülkenin hakka 

dönmesi için şahadet'e razı olun, hazır olun. Siyasetten ilgisiz kalanlar meydanı din 

düşmaniarına terk ederler." 

(Şevki Yılmaz'ın 1 995'dc, TBMM'deki milletvekili yemininden görüntüler 

ekrana ge"Nmiştir.) 
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"Şu anda Yüce Meclis'in çatısı allında bulunan Şevki Yılmaz, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne en ağır sözler söyleyip hakaretler yağdırmaktan kendini alamıyor. 

Yılmaz, Konya Bclecliyesi kentteki genelevi kapatmak isteyince. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi engellendi diye l<amışuyor." 

Şevki YlLM/\Z "Ama mu<ıffak olamadılc Önümüze kanun çıl\tı. Gu 

pezeve~~)erin oluştuğu Türk Parlamentosu'ndan, (Ekf(rana 'Pezeven~lerin. 

Parlamentosu' yazısı getirilmiştir.) 

i .• 

(Tekrar) 

Şevki YILMAZ Türkiye tehlikededir. Türkiye'nin başı ve parlamentosu 

ihanet içindedir. Bu ülke hainlerin; elindedir. Bu ülke alçakların idaresindedir. 

(Ekrana 'Ülke Hainlerin Elinde' yazısı getirilmiştir.) Bizi idare eden 60 yıllık 

iktidarların %80'inde deve kadar namus yok. 

"Hakaret dolLı, sözlerine devam eden Şevki Yılmaz'ın bu seferki hedeliyse, 

Gaziant.e_p;Belediye Başkanı Celal Doğan." 
:1 

\ 

Şevki YILMAZ Geçen, Gaziantep Belediye Başkanı kurban keserek 
Antep'te modern bir genelev yapıyor. Kerhane. Bursa'da ANAP yaptı. Gaziantep, 

ismine bak, Gazi. Sayamam, yüzlerce şehit yatıyor, şehit Antep'te, namus için şehit 

olunan Antep'te modern genelev yapıyor. Ve diyor ki, ben sosyal eşitlikten yana, 

sosyal adaletten yana bir partinin temsilcisiyim. Bu ülkede ihtiyacını gidermek 

isteyen gençleri de düşünmek mecburiyetindeyim. Bana kızabilirsin ama, 

kızabilirsiniz ama ben bu işe razı olanlara bel~iye başkanı olarak eşitliği adaleti 

sağlamak için elestek yapmak mecburiyetindeyim. inşallah önümüzdeki günlerele 

Antep'te konleransımız var. Antep Belediye B?şkanına o gün diyeceğim, Allah'ın 

izniyle, ımıdem sen eşitlikten yanasın pozevenk adam, önce hanımını gönder ele bu 

eşitlik sağlansın. (Aikışlar) 

(Bu bölüm tekrar edilmiş, ekrana 'Başkana:Eşini Geneleve Gönder' yazısı 

getirilmiştir.) 

"Evet, yanlış duymadınız. Bu akıl almaz sözler bizi şu anda temsil etmekte olan 

bir milletvekilinin ağzından döküldü. Şevki Yılmaz, Gaziantep'i modern bir 

büyükşehir yapan Belediye Başkanı Celal Doğan'a hakaret yağdırmasına gerekçe 

olarak kente açılan genelevi gösteriyor. Arena, Şevki Yılmaz'ı ayaklar altına aldığı 

Yüce Meclis'in çatısı allında. buldu. Ve hakaretleri e dolu konuşmayı niçin yaptığını 

sordu. Ancak Yılmaz, böyle bir konuşma yapmadığını iddia etıi ve ~rena ekibini de b"u 

konuşmayı uydurmakta suçladı. 

Muhabir Gaziantop Belediye Başkanı'na, efendim, siz hakaret 
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ettiniz mi? Konuşmanızda? 

Şevki YILMAZ 

Muhabir 

Şevki Y.ıl.maz 

Muhci.bir 

mu? 

Hayır, hayır, hayır. 

Peki efendim, siz, 

Şu anda onunla konuşacak vaktim yok, 

Siz Meclis'e, Meclis'e efendim hakarette bulundunuz 

Şevki YILMAZ Hayır, hayır. 

Muhabir · Efendim, bizde bunun kaydı var, bant kaydı var. 

Şevki YILMAZ Hayır, onlar sizin uydurduğunuz şeyler . 

. . ~ı, 
Muhab'i~.-:' Hayır efendim siz konuştuğunuz. 

\ 

Şevki YILMAZ Hayır, biz şu anda konuştuğumuz, ...... hayır 

Muhabir Efendim Meclis'e ve Sayın Belediye Başkanı'na ağır 

hakaretıc bulunuyorsunuz? 

Şevki YILMAZ Hayır, hayır, biz kimseye hakaret etmeyiz, şu na ..... 

Muhabir Peki efendim, biz o bandı yayınlayacağız. cevap verecek 
misiniz? 

Şevki YI LMAZ Hayır, hayır sizi muhatap kabul etmiyorum. 

Muhabjr Peki efendim. 

Şevki YILMAZ Sıfırla meşgul olunmaz. 

Muhabir Efendim, biz bunu yayınlayacağız o kasedi? 

Şevki YILMAZ Ne yaparsanız yapın. 

.. 

"Şevki Yılmaz'ın ağü hakaretlerine maruz kalan Gaziantep Belediye Başkanı 

Celal Doğan, Uğur Dündar'ın stüdyo konuğu." 
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Uğur DÜNDAR · Efendim, Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Celal Doğan 

biraz sonra stüdyo konuğumuz olacak. Sayın Doğan Sayın Şevki Yılmaz'ın iddialarına 

ve burada tekrarlamaktan hicap duyduğumuz, gerçekten utandığmız hakaretlerine 

gereken yanıtı verecek. Ancak bu bölüme geçmeden önce kısa bir reklam aramız 

olacak. 

(REKLAM) .•.. 

(Şe~ki Yılmaz'ın az önce yayınlanan konuşmasından Gaziantep Belediye Başkanı 

ile ilgili bölüm tekrar ekrana gelmiş, daha sonra stüdyo konuğu Gaziantep Belediye 

Başkanı Celal Doğan, Şevki Yılmaz'ın konuşmasına cevap vermiştir. Bu sırada, Uğur 

Dündar'ın 'Diğer Refah Partililer'i ben bu durumdan tenzih ederim. Şevki Yılmaz çok 

ekstrem bir' örnek", "Hayır Refah Partisi bu değil, olmamasını diliyorum" gibi 

açıklamaları konuşmada yer almıştır. Bu bölüm 5 dk. 20 sn. sürmüştür.) 

Uğur DQ~OAR 
• ı 

geliyor.·:·' 

...... Önce Şevki Yılmaz'ın Sakarya'daki hezeyanı ekrana 

·, 

Şevki YILMAZ Hele hele Radikal gaztesinin başlığına bak. Eyva 

'Dinciler elektrik ihalesine giriyor.' Allah Allah, Dinciler elektrik ihalesin 

Elektrik ihalesini bunlar alırsa şalierieri indirirler. Hidro-elektrik santralierir 

şaHerlerini indirirler. Türkiye karanlıkta kalır. Ey bir kısım medya: Daha r, 

istiyorsumız? Siz karanlığı sevmiyar muydunuz? 09:00'da karanlık istemiyor 

muydunuz? Daha ne istiyorsunuz? işte Türkiye'de para muslukları kesilince ne 

· dediklerini şaşırdılar. Ve dikkat edin Erbakan Hocamız'ın bunlara cevabı, Nasreddin 

Hoca'nın cevabı- Ne dedi hoca: Parayı veren düdüğü çalar. Artık parayı vermeyen 

clüdük çalamayacak Türkiye'de. Ey kahpe medya duy. Parayı vermeyen düdük 

çalamayacak Türkiye'de. 

Bu on tane özel bankanın televizyonları. Bak okuyayım size. Neden bu Kanal O 

kuduruyor? ATV kuduruyor, niçin? Bakın, "'(J"zanlar, Türkiye'yi sömüren aileler, 

Uzanlar'ın sah,ip oldukları televizyonlar Star ve Kral. Bankaları,. iki tane de bankası 

vermiş. Vay vay, vay Neymiş bankaları, Imar bankası, Adabank. Ayhan Şahenk'in 

sahip olduğu televizyon Kanat D, bankaları Garanti Bankası, Garanti Eksper bank. 

Hem televizyonla sömürüyor, hem de bankasıyla, hem de söyleyin, holdingiyle, üçü 

de aynı aile. Holding de aynı, banka da aynı, televizyoncia aynı aile. Dünyanw 

neresinde görülmüş bu? Kanc:ıı D'l)in bankaları Garanti Bankası, Garanti EksperBank. 

Erol Aksoy'un sahip olduğu televizyon, kim söyleyecek? Sho'v'f TV ve Cine 5 

Bankalarının kim söyleyecek? Iktisat Bankası, Uluslararası Endüstri Bankası. Oinç 

Bilgin ve Çukurova Holding'in sahip olduğu televizyon Atv, gazeteler Sabah gazetesi 

ve grubu. Sahip olduğu bankalar hangisi? Yapı Kredi Bankası ve Pamukbank. Aydın 
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Doğan ve Koç gru~unun gazeteleri Hürriyet, Milliyet ve Dünya. Sahip olduğu 

bankalar hangisi? Kim söyleyecek? Dışbank, Koçbank ve Koç Eksperbank. Şimdi 

Türkiye'de rejim tehlik~si yok. Ne tehlikesi var? Şişmanlama rejimi tehlikesi var. 

Bu televizyonların dört musluğunu keslik. Bu medya kudurdukça ben evde 

gülüyorum, gülüyorum: Neden, niçin?· Tıbben, bak tıbben, ilm en, mantıken, bu 

medya patronlarının Bakırl<öy'de o'lması lazım, B<ıkırköy'de. Ve inanan insanlara 

zulmü b.unlar yaptırdılar. Imam Hatip'lere zulmü bunlar yaptırıyorlar. Türkiye'de 

zulmü ·b·u me.dya yaptırıyor. Bu kardeşinize de bu medya hakimleri, savcıları ·· 

.korkutarak o günkü yayınlarıyla otuz beş tane mahkemede soruştuma açtırdılar. Ne 

oldu? Bu medyanın gürültüsü nedir bilir misiniz Sakaryalılar? Sağırsak gürültüsü. 

Yarin akşam bir komplo daha başlattı. Bu akşam Atv devam ediyor. Yalan, uydurma 

bir film. Milli Görüş teşkilatları için komplo. Bu akşam başladı. )'arın da Arena'da 

Benim hakkımda korkunç bir komplo var. Çekti, rnontajladı. Yalan. Sırf mahkeme 

açmak için bana Bir komplo düzenledi. Yarin ak~;;ım izleyeceksiniz. O iftira attığın, 

montaj yaptığın, uydurduğun kasadin aslını y<.ıyınla. Gelip halktan ben özür 

dileyeceğim. Buyrun, aslını yayınlayın. Hadi, lıodri maydan .... sahte montajlı 

kasellerle halkı aldalamazsınız. Kaldırın bakayırıı. Yüksek ses. Allahım, Allahım, 

Yarabbi,11 §ahit ol, şahit ol, şahit ol. Burdan bi~'jle vatanımızı, bayrağımızı, milli 
:1 

marşımı·fı korumaya söz veriyoruz. Altmışbeş rnilyonun kardeşliğini bozmaya 

çalışan, ordumuzla, polisimizle, milletimizin ar:1'.ını açmaya çalışan, sana savaş 

açan bütün şeytani medyaya, o medyadan fayd:ıl:;ınan, o medyaya reklam verr-ı 

firmalara boykot etmeye, o medyaya parlamentod:ı çanak tutan yüz tane sömürü 

kumarbaz, et mafyası, holdingçi, bankacı patrur.:<ırının avukatlığına soyunan · 

solcu, sağcı partilere boykot etmeye söz veri:rHuz. Hep beraber milli gençlik 

ruhuyla, milli marşımızın ana hedefi 'Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal" 

düsturunun tek partisi Refah'a, Refah'a, Refah'a f.oşacağız, koşacağız, koşacağız. 

Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hepinize srı;gılar sunuyorum. (Milli Gençlik 

Vakfı Toplantısı'ndan) 

UğurDÜNDAR Vah zavallı vah, Evr::, zavallı Şevki Yılmaz. Biz bu 

zavallıya kızmıyor, açıyoruz. Kızamıyoruz, çür.%i içinde biraz insanlık, birazcık 

erdem olan biri, bu yalanları ve iftiraları yağdı~maktan utanır diye düşünüyoruz. 

Acıyoruz çünki yağdırdığı hakaretleri ve iftir<.ı:.:.ırı daha sonra inkar ediyor ve 

kendisine komplo yapıldığını söylüyor. Şevki Yı:maz sanki bir makinalı tüfek gibi 

her gittiği· yerde yalan ve iftira kusuyor. Ama. 'Pezevenk' dediği sayın belediye 

başkanını gördüğünde boynllna sarılıp öpüyor. 'Türkiye'de iki mliyon fahişe var' 

deyip on kadınımızdan birini fişli fahişe ilan cdr:biliyor. insanların namus, şaret ve 

haysiyetlerine hayasızca saldırıyor. Pezevenk, tahişe ve e~cinsel gibi sözcükler 

Şevki Yılmaz'ın oy uğruna hiç utanmadan insarııara yapıştırmaya çalıştığı etiketler 

haline geliyor. 
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YAYIN KURULUŞU 
PROGRAM ADI 
YAYIN TARİHİ 
YAYIN SAATi 
YAYIN TÜRÜ 

DEGERLENDİRME 

SHOW TV 
Ana Haber Bülteni 
29.05.1997 
19.48 
Haber ·. 

355 

12.12.1997 

Reha Muhtar Sevgi li seyirciler yeniden İnönü S tadyuımınday ız F~ ı ı:· 

göstcrilcrindcyiz. Ye bu arada Show Haber bugün ilk kez Türk Tclevizyonl~ırıııd:ı ilk k-.·· 
Refah Partisinin olay milletvekili Şevki Yılmaz'ın Almanya'da yaptığı korkunL: k·•ı:ı.ı~ııı.ııw 
konuşma kasetini yayınlayacak. Birazdan efendim bir televizyon yayını.:ılığı ha.~;ı: 
bunuda birazdan ekrana getircceğiz orada muhalefet Milletvekili Şc\·ki Yılmaz TKI 
Televizyonundan Devletin televizyonundan diğer bir belediye ba~kaııına k:::~ 

suçlaınalarda bulunuyor. Evet şu anda Yönetmen arkadaşım bandın hazır lıldu;;uııli 
İnönü Stadyumuna bağlanmadan önce Şevki Yılmaz'ın bu korkunç konu*masını ~i-:;. .;;;. 

getiriyoruz efendim. 

Şevki Yılmaz Konuşmam anlaşılıyor mu? Bize boğuk gcliyorda hanımlar 'ı' :ıııil\ • ·· 
musunuz? Bu mekanda bu gün önemli ıncv·wlar konuşacağız hir buÇuk mily.ır l,l.ıııı ;ık·ııı;r 
beş milyar insanoğlunu, bütün insanlığı ilgilendiren bazı konular üt.~rind~ dtır:ı(~ı:.:ı/. i h: .: ' 

İslam alemi dahili ve harici iki büyük tehlikeyle ka~ı kar~ıyadır. At~~ ba(ayı :-arıııı-ıır. i~: ... 
kemiğe dayanmıştır. İslam alemi 70 yıldır suskunluğu gal'kt ve ddal~ti n~ııı~ıl:ıt.ııth.:ı ••ı;, 

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ben ctliyc, si.itlüyc karı~manı d~~ı~i ,,_.hl·i>ı ! 

özdeğerleri elinden alınmış nesilleri gözlerinin önünde Ehli Kuff~ıı·'ın cmp~ryalı:-.ı ~~:un: .. 

altında kurb;.ın edilirken esrarın, içkinin, kumarın ve her türlü cinayctkrin. kmhaııı ı.:dL'iirk-. 
Müslümanların gafletinden istifade edenler olayların şiddeti'ni dahada antırar;ık -:ıııı.· 

peygamber evinin yanması~a Mekkc'dcki Kabenin kül olmasına yöndik son darhı..·\·ı \'lırıı;. 

üzere hazırlık içindedirler. İslam alemi olarak içimizdeki h~ıin odakları vatan lı:ııııı. lı.ı·. ı .. 

haini, insan haini, kültür haini olan odakları Lanıyamazsanız dı~taki tchlikdnııı <'llt!: 

geçemeyeceksiniz. Muhtercm kardeşlerim, bugün Türkiyemiz islam akıııi dalH.lı ·. l' lı.ı: 

·tehlikelerle karşı karşıyadır dedim. Bunlardan bir tanesi İmam Hatip Okull;ırııı.ı '"lll'. 

tehlike, son günlerde gündeme getirilmiştir. 

Kurgu S pikeri Refah Partisinin ol~y-İnillctvekili Şevki. Yılımız Alıııaı{y;ı.d;ı y;q'1 ; . 
1 
l 

konuşma ka:;ctinin ortaya çıkmasıyla yine gündeme geldi. 

1 
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Şevki Yılmaz Dıştaki düşmanların işgalini kolaylaştırmak için bu ülk~.:d~.: '.;taııı i~.: i 

bayrağı için. ve ülkesi için can vermeye hazır imam Halip Okulu L:.ıkbch.:riııi tdıiıkı: 11l.ıı.:. 
köşke rapor etme zilletliğini, alçaklığını ve şerefsizliğini göstcrmi~tir. 

Cem Boyner denilen selanik P ... kendisi Selanik yahudisinden dognı;ı bir j'i.·:: 
kimliğini gösterirscm tarih Türkiye'de yer yerinden oynar. Bu Cem Boyner Lkıııkıı ;ıd.:. 

Türkiye'de hiçbir şey yokmuş gibi 1,5 milyon gurbetçi ağli.trken Türkiye'nin ıd. ııı • .>~.· ::. 

İmam Hatip Okullarıymış gibi. Bütün Yahudi Gazetelerinden aldığı cesan.:ık ll.:lılik-..· ''ı ı;.'''-·· 

Tehlike kapıda, tehlike okulda, tehlike fakültedc'dc demek smetiyk bu gün orduının 1'• •ıı ·' 
savcının dikkatini 350 tane İmam Hatipte okuyan yavrularımıza çekmek istemckı~Liir. iııı,,;: 

Hatip Okullarını kapatın bunlar bu cesareti Milli Eğitim Babnından aldı bu i...:lıiii-. .... : 

deniliyor. Dlişmanı, malum odakları harekete geçiriyor. Ve malum odaklar kii~kc 11ır r;ıl'· · 
sunuyorlar aman ... İmam Hatip Okullarını kapatın köşkte kurmaca bir cevap ,·~,·rı~·ıır. 1 k·:· 

camideki müslüman sevinsin hem mason odakları sevinsin diye öyk gü;.~l hır ~.·ıııii 

kullanıyorl~rki hem camideki müslüman sevindi hemde ıni.ısonik te~kilaıl;ır ııc .ı;· . 

Türkiye'nin başka meselesi yok sakın ha kimseyi uyandırmayın o iş halkdık~· :ı,. \. 
halkdilecı.:k ilkokullar 8 yıla çıkarılacak. İlkokullar sekiz yıla çıktığı zaman 1.' \ .ı-iııd.ıi,: 
k1z çocuk ilkokul 8. sınıfından mezun olunca imam Hatip Okulların;ı hah:ı,iıo:;. ,,,, ..... . 
gitmı.:si mümkün değildir. 13 yaşındaki bir erkek çocuğu İmam Haıih~ ku;· .. :: :.d:· · 

' · göndermek m.i zordur onun için milleti uyandırmayın polisi gömkrcrı.:k İıııaııı ll.ı::i·· ı ı:dı. 

kapatmayın biz ilkokulları 8 yıla çıkartmak suretiyle bı:ı okullar;ı glindcrikL::. i.ıı--:' 

kısacağız kı.:nJi.liğinden göndcrilıneyccek ve vatanda~a diyc~ı.:ğit-h.i ,,,. . ;,.,;; .. 
gönderdinizdı.: biz almadıkmı ve böylece 500 ilkokuld~ı deıH.:ııı~.: yapıldı ~ : ıı.ı ,;t- .. , .• •: 

çıkanlıyor önümüzdeki seneler milli görüşÜ Türkiye'nin iktid;ırıııa gı.:tirııh.:t- •. ::::;. 1 ; ... 

ilkokull;ır X yıla ~·ıkarılıııak sun:ıiylc ınasonik odakların taliıııaııyla İıııaııı I l;ııip ı ıı.·ı;~,ııı:ıı" 

kur~ııı kurslarııııızııı iinüm.: hiiykcc kendi cliınizk ti'ii: cııgd kllyıııu:: lll;ı~agıt .. 

Kurgu Spikeri Devlı:tin kurumlarına hain odaklar diye nitcleııdin:ıı Yılııı:ıt . _,, .;,,, 
-susımıyor Şı.:vki Yılmaz konu~m:.ısında TRT'yc insanı Jch~ctı.: dl.i::i.irc~ck lartar ,,,:-, .. ··ı 

Şı:vki Yılmaz Türk televizyonu işgal altındadır. V;illalıi Türk ıclı.:,·izy\ıııııııı:ıı ı.ı:ır:•· .. 
9 lümen Rus gavur ordusu yapamaz. Amerikan filiınlcriyk ahlaksız salıııı.:krk i>ıı ııııi ... ·' 
evleri dinanıitleniyor. Bir nıillt:ti domuz ve köpcklt: arkatla~lık etıııı.:yı.: tt:~\'ik elkı; ııu L:.: 

TRT'yi huwrlannızda kahpe ilan ediyorum. Bu koııu~ınalan Ba:;;keıııte y;ıp;ır:ık ııııtıınııı:ı. 

gddim. Vt:rsekr beni ıııahkcıııcyevcrirlt:r, kendilerine gi.iveııiyorlarsa. 

Milli Eğitim Bakanı Türk Devleti dinsizdir. Halk müslüman dı:\'kl dııı,;,·.:ir. .: 

G~a.ç~n gazetede okudum doğrumu. Peki devlet et yiycbilirıııi cr! YiyL:ıııı.:t ıı,-ı.; i·. ı i·' 

bayramında et ni'çin topluyorsunuz? Ey devlet yetkilileri kllrbaıı dcri!ooi. kurh~ııı ıki .. , .:ı:": .. 

peki kargaların lc~c konduğu gibi kurban bayramında derileri camikrc bik lıır;ıkı:; ... i.ı:ı i.; .. 
topl.ayıpta Yılha~ı gecesi kızılay eğlence salonlarıncb ııılislliıııaııııı kurh;ııı lkrı·-ıı;ı .i.ı;ı . 
parası yapıyorsunliZ. Menfaatinize gelince devktin diııi var kurban top_laıııakt;ı d~·~.ı..:ı ılın·: 

a:k.al toplamakla devlet dindar. Ama devh:tin idaresine gelince devletin diııi lılaııı;ıt · .. ıl.ııı.ı ı•. 
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burada konuşuyorum etimesgut konferasında da söyledim. Hodri meydan diyı>nı;. ıı~~.ı 

meydan diyoruz. Hodri meydan programiarına onun için çıkmak istiyoruz Türl-.:iyı: dı:\·ı,.:ııı:ı 
dini vardır sizden saklıyorlar. Türkiye devletinin dini Hıristiyonlıktır. Türk Milkıi aldaıılı\ ı" 
Ye sizi diyorlarki devletin dini olmaz sakın.A~esini karıştırmayın. Cemaatta huıı.ı ııı.ııı:ıı, 

perde arkasını aralayıpea ordaki hileyi göremiyor. Türkiye ~evletinin 70 :· ıidır :; 
Hıristiyanlıktır. Halk müslümandır ama Hıristiyonlalda idare edildiğini n. far h: ııh i.ı dı:;.: ı:·· • 
farkında değilsin. Bunu duyduğun zaman 65 milyon kendine gelt:cek .. .. 

Bunu biliyorlar araştırmasın diye devlet işi ayrı din i~i ayrı yalanını hia;ıı r..ı:ıı,::._ 

uydurdularTürk devletinin dini vardır. Dünyada dini olmayan bir devlet göst~rin i\;ur ,likr:ı· 

DUnyacla dini olmayan bir devlet Kominizm bile bir dindir. dinsiz bir de\"lt::t dliııy;ı:ı.ı ~ ,,;\: ·· 
İsrail yahudilikle yönetiliyor. Avrupa, Amerika hıristiyon!ıkla çin budiznık. i'tırkı\·.: ·· 
hiristiyonlıkla yönetiliyordu. 70 yıldır haftalık tatiller Türkiye'de ineile day;ılıdır. . \:ııı.ııı· .. ı 
Hans öldi.iğündc çclcnk geliyorımı söyleyin Ankara'da biiyük h;ı~ iildü~liııdL· \·L·i.·: ... 
ımı. Geliyor. 

Reha Muhtar Evet sevgili seyirciler Refah Panisinin olay ınilkl,·d.:iiı . : i .. 

yaptığı konuşınalarta Türkiye'yi sarsan millet vekili Şt:!vki Yı!ınaz Türki~ L··ııı;: .. ,, 

Hıristiyanlıkla yönetildiğini söylliyor !\hpllah l\1apllah. 

Şevki Yılmaz (20:30) (Bu kısımların Gaziantep Belediye Ba~kanı Cı:l.ti i 1. ··.: .. ••·• 

eşiyle ilgili görüntü ve konu~ınaları yer almamaktadır.) 

Şevki Yılmaz 

kısmı) 

(2:45) (Gaziantep Be kcliye Başkanı ilc ilgili kuııu~ııı;ıl;ıı;;ı ıı·.· ·.: 

Akdenizde bütün pavyonları Amerikan askerleri kap:ıtıı. Bi.itiiıı pa,·yııııl.ı;· ,;!ıL·:.·. 

askcriyk dolu bir lıaftadır. Amerikan askeri Ay~cye, Fatıııaya saldırıyıır. Y;tiı:: ;; .. iıı:: 
millete anlamıyorum. Antcpc gittim geçen ay cuma akşamı spor salonttııda h:uııtı-::ııııı! \ııı.r 

Gaziantcpte fuhuş evi törenle açıldı tckbir scsiyle zina yapıl~ıcak C\' ıd..:hir 'L·-.ı\ k .•... 

Allahuuckbcr, Allalıud:ber diye tekbir nidalarıyla açıldı kurban kesildi kurlı;ııı '.: 1ıı, · 
ınüslliınan buna ses çıkarınallı ve bekoiye ba~kanı dediki bu l'ulıu~ evini hı:1ıd-:ı; :· .·: .. : . 
başkan açmıştı şimdi teındini atmıştı benele kurdelesini kı:siyoruııı Su-::yal 1 ı,·•ı;ııı .. : .:· 

eşitliktcn_~~.ıayıın fl~uş e~~~-~~~-:ycı.ı ge~ ~~ygı d~;;:z;r-ı~i~ .. ~.~~~~~~~!:!Y_;~~.:!~'~''~~1~~.~·_;;-;---. 
ederim kendi.sin_e_ declinmki o_~y_9and;.~~~G.Ii!'!.!~.!?~\.~Y~-Il!:.z~\'.cı_ı~_ . .'.L' 1kn ı ı, l~·ı :ı.· 

başkasın:r.~-:~~a_t~l!.L?_~yaz -~adın tücarlarının aldatılınıs k ızlarıv l~.u;.~i!l!.h~;ı·..: 1 !.::.~l~.: ı .... 
h~~!~!D!J~~nderde cşiJ.liği bö):'»;,~~ğ!a alnından öpeyiın şu rcz~ılcte hakııı ıııcıııkkL·ı . ııı~.·ıııı·:•. 
yanıyor hainlerin eliyle kadııı oynarmak yasak, fui;~~~ evi y;;-p·~yl)i· adaııı an;ıy;ı~;ı L·ı~ııı~ııı .. 

çıkaran yok ben de konu~manıda suç varını diye çckingen ol;ırak koı~u~a-:a~ıııı ;ı.ı-.ır ·~~·. · 
borun pazarı suç ol.sada komı~acağım susarsak namerdiz. Yeter artık be pavyıııı(tı k· •ıııı~.ı· .. , 
~erhancci konuş~ıcak ayyaş konu~acak ınason konu~acak yakovas konu~~u.:;ık (ı ll\ kıııııı '·'' .ı· 

puşt konu~acak mlislliıııaıı fatih in tonıııu ıııüslüıııaıı genç koııu~ıııayaı.:;ıl-. ııiılııı 'L·kı·ı 
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konusaca0oız assalarda konusacağız bu vatan bizimdir. Size sc.sknivorum .sarhıı ... Pl. kuııı;ırl'.:. . ") ) - " . 
ol, açık ol, örtüli.i ol, namazlı, namazsız ol, günahın ne olursa olusun k<ılbind~.: aı~o:-:-.:..:ıiıı ,.,•ik.:• 

gibi imam olan sana sesleniyorum yemek yerken peygamberimizin hayali aklııı;ı :-:,.:liy .. rııı· 

Şu anda Kabcnin etrafına doğru medineye doğru plan kurmu~ İsrailin planı aklııı;ı :..: ... :iı~\•rıı;: 
Geliyorsa sana sesleniyorum koşacakmısın resulune cevap ver, davet olduğunLla :; i, i...·~..·..:i-: ı ı:;,: 

yakın bir zamanda patlayacak 3. cihan harbinde şuturtgatta, parthaymda markları iıır;ık.~:·. 

belki hanımlan bile bırakarak. 

Tebareki ummi ya resul Allah diye şahadete koşacakmısın cevap v~r :-..:ıı !'.ı...:tıi• 

bacım mariyatarın çalmak istediği peygamber cesedini kurtarmaya ko~acakmı .... ııı ı':'ı...: ; · 
ümitliyim. neşeliyim moralim yüks~k çünkü ümmct birleşiyor sağ, sol bırakıl mı .... yd..: \'lt<..· · 

dahili ve harici düşmaniara karşı milli bir d-::vlet, milli bir siyaset. milli bir a.skı::ri t<..· .... \...ilaı ııii. 

bir tadat milli bir anayasa ve milli bir ümmct ordusu yakında kurulacak haber 'wııı;.:y..: ~...::,::: 

bunun önüne kimse geçemiyccek şehitlik gömleği yakın gençlerşahadet ~~rh...:ıi .... ı:ı i'L'k::· 

gençler. Afkan dağında ba~ı kesik Ahınetkr nöbctı:: bekliyor gençler Allahlll iznı~·h.· :::nı:::· 

Çünki medinedc büyük bir olayı ya~adık bu <lllahın izniyk kızıyb. erk...:~~~ k u;· :•::ı :· .. 

vermiştir ya istiklal ya öli.im dereesine içimizeleki içimizd~ki J~ıhili harici dü-:-ııı;ı:ı: .• n;~ ··ı: .. 

. ~n ları ülkey~ davet eden ınuk;ıdd~s bdd~yl:! da vet eden N ur ~ luhaınmı:di mi n..:~..· .... ~..·,::::: ~.ı::: .. 

davet cd~n di..i~ınanlara da,·ctiye çıkaran masonlarda onlara umut ,·er...:n harı~.; .ıtı':ııı.::· 

duysunki bu millet duy!>unki yeniLlen Cihad-ı ekber ilan ı:tn~i~tir. l\lalıyla ~..·;ııll'. ı.~ ';ı: 
Allahın izniyle varmıyız'? Ah ah bende nefsimi ayaklar altına abamda Kur;ııı ,:..:\kı ı 

Muhammedin hakim olduğu devlet için islam d~vkti için mukaddes bckknit. kur:;ıiu .... ıı 
sadaka, sadaka diye müslümanın kapısında yatsam yalvarsam bacıma yah·ar:-aııı !ııı.ı,ı;;ı: 

yulval'$alll yapma ınl.bli.iman. etme müslüman ölüm \'ar mi.i.sli.iınan Allalı dinın...: ~.·ı ır::"!·..:::' 

NOT Dc\·ktin kurumlarına. laik sistemi:!. Anayasaya ...:k-:-ıirı,k .. ·,:;;;. 

Devlet dininin hıristiyanlık latillcrincle ineilc dayandığını söylüyor Bu biilüııid, ' •. ,;: .. · 

Belediye Ba~kanı Cc !al Doğan ve c~i ik ilgili görüntü ve konu~ ınalara ra:-tlanııı;ıııı: ,\ı ı 

Dahasonra Reha Muhtar ve Gaziantep Belediye Ba~kanı arasında ı.:;ıııiı ~;ı\ ;;ı-. 

telefon bağlantısı kurularak Celal Doğan'ın görüş ve dü~i.inı.:dı.:ri alınıııı.~. Bu .ıLı\l;ı \:·· 

Yılmaz'ın görüntü konuşma ve alt yazıları ekrana gdmi~tir. Bu bölümkrin Lk':ılr:· .ı ,k 
metnimizin önceki kısımlarında yer almıştır. 

Daha sonnıki bölümde iktidar ve ımıhakfet parti tem.silcikrinin g~irü:: , ..... • :lı -u ı i• .. 
alınmış ve yayınlanmıştır. 

REŞiT UZAY 
SOYDAN ÜLKER 

BİLİRKİŞİ 
RTÜK İZLEME VE DEGERLENDİRiVIE DAİRESi BAŞKANLI(; l 
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YAYIN KURULUŞU 
PROGRAM ADI 
YA YIN TARİHİ 
YAYIN SAATİ 
YAYIN TÜRÜ 

DEGERLENDİRME : 

Reha Muhtar 

SHOW TV 
SHOW HABER 
30.05.1997 
19.37 
Haber 

-;--;-· 

359 

12.12.1997 

Türk Parlamentosu ihanet içindedir. Bu i.ilk,.- ıı;ıııı:·:: 

alçakların idarcsindcdir. Bizi idare edenlerin deve kadar namusu yok olay nıilh.·ı' ·.: .. ıiı ~ ..... 
Yılmaz din ilk kez Show TV Ana Haber Bülteninde yayınlanan w ylic~ llll.:dı-.ı~·ıı :k-.:·· 

televizyomına, Belediye Başkanından politikalara kadar pek çok ki~iyc hakarl..'l ~ ;ı:.,:ııııınıı 

tuttuğu sözleri üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı bizz~ıt Rc!'ahlı .-\d;ıkı lbk.ıı 

Şevket Kazan verdi. Soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Ba~savcısı Sl·lfl\\' ll;ıb ... ·•. 

olay milletvekilinin 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilcceğini söyh:di. 

Şevki Yılmaz ( 19.38.26) 

·Şevki Yılmaz(l9.39.14) 

(Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğ<ııı ,.~ 1..' .ı ık ı i:.:! 

görüntü ve konuşmaya raslanmamı~tır. ı 

(Gaziantep Beleeliye Başkanı Celal Doğan ,.1..' , .: ı k i:.: 

böli.im) Be pezevenk be dcyyus başkan başkasının aldatılmıs. l~·az kadın ıu._·,.:;ırıarııı: .. - ·- -. ~ 
aldatılmış kızlarıyla_ı:ş.~~ik sağlıyacağına hanımını g_~e eşitliyi böyk ~a~lad.ı ;ınl_ı.!.ı.'.!.:.:.:~ 
öp~yıın.- ·· 

Kurgu Spikcr Kazanın soruşturma açılması için talimat \'l..'rdı-.:ı :\ııı· .. !' 

Cumhuriyet Başsavcısı llhan Mesutoğlu ise Show Habere Şı:vki Yılıııat iı;ıkkııı~t.ı 
soruşturmanın hemen başlatıldığını söyledi. 

Cumhuriyet Ba~savcısı il~~n Mesutoğlu: icap eden yasal i~lcmler ba~latıldı ~~~ h:ı,.ı taııı:ıı·:.· 
bitiri lecek. 

Muhabir Efendim hakkındaki yasal işlem ne.olacak. hu kıınuıııı; 

rafa kaldırılması mı icap t!dccck . . . 
. .., 
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Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Mesutoğlu: Elbette bu milletin millet meclisinin hir liye:-idır. 

"Tabiatıyla ona izap edilen suçlarla ilgili yürürlük bulunduğu takdirde tekerrür ~dikıı ~\'!";ir. 

fezlekeye kaldırılıp adalet bakanlığına sunulacaktır. 

Kurgu Spikcr Şevki Yılmaz'ın inanılmaz hakaretler yağdırdı~ı :-iızkrıy; 
işlediği suç/suç ceza konunun değişik maddelerinin kapsanuna giriyor. 

HABERiN DEVAM EDEN BÖLÜMLERİNDE GAZİANTEP BELEDiYE 8.-\:-;\K.-\\: 
CELAL DOGAN VE EŞİ İLE İLGİLİ BİR KISMA RASLANMAMIŞTIR. 

REŞİT UZAY ~ 
SOYDAN ÜLKER . --~!~ ..$t,ttr \. , 
BİLİRKİŞİ 
RTÜK İZLEME VE DEGERLENDİRME DAİRESi 13AŞKA~U(;I PEI{SO:'\EI.; 

2 
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. :::\VACT 

T.C. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Hazırlık No: 1997/123, 
Karar No: 1997/100 Sayılı Takipsizlik İlamı; ve İlgili Gazete 
Haberleri 
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.. r:O.ŞTEK!LER : .1- Nazif öNELGE : Hacı1lyas Mah.Kocayol Cad.No:37 
' 

1 
.! 

-------------·· Mılas/MUQLA adresinde oturur. 

.. . 

2- Mükremin ZULKADİROQLU ·: ~DD Kemalpaşa Şb.Bşk. · 

2- T•,hctur-rahman ALTUNER : A[lfl Kır-ıkkale· Şb. Bşk. 

4- Prof.Dr. Ahmet SALTIK : ADD Edirne Şb.Bşk . 

Şevki YILMAZ : Ali ve Hatice oğlu, 1955 D.lu, Rize Mil

letvekili 

U Ç Ahaliyi Türkiye Cumhuriyeti An.ayasasını ·1lgaya cebren 

--------------- teşebbüsc alenen tahrik etmak.(TCK.nun 172. Maddesine 

muhalefet . 

.!;Ç' 'rAR!H! . 1.2. 08.1990 

Rlze Milletvekili sa~ık Şe~k: ~ILMAZ':n 12.08.1990 :a-

ı~lnde Refah Pa:t1si 2t1mesgut ilçe BaşkanllQında yaptıQı ve 29.05.!S97 

. 1 . .. 

ha., ... · "'Yl.~S' u.: ":nr-:."''-lil" -'<•O ~ C.••• 
··:':-:·.;!·:ana.!. :..• Televızyonı.ındö Uğur DmlDAR'ın 



.. 1 , ... 
1.· :···· 

;·ı . ·, 

1 

! 
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Sayfa:2 

~hb~r kabul edilerek Resen soruşturma başlatılmıştır. Aynı olay n~~anıyle 
--------------
:'(e~en sonıştw·ma baçlat.::ın İı:;tani)Ul Devlet Güvenlik Mahkerrı0Si :::uı:ıi-ıLt::-ıy,:t 

SaşsavcılıQı Yetkisizlik Kararı vererek, ADD Kırıkkale Şubesi Başkanı Ab-

Ju~rahman ALTUNER'in şikayet! Gzerine soruştu~ma başlatan Kırıkkale Cum-
,' 

ı ~ ıııc i ye t Ra~stt.vcı J. :ı ğ J Yt·~tı'. :ı ::::17.] J.l~ Kcırar:ı. ver e r·ck. ADD Ed :trrır? Ştıb<"!:i~.:.. P., .. "': =.:-

lrn·-··rüınıı~t. S!ıLTIK 'ın şik&.;rı:-ti üzecine ~;on::; L!..!::-rn<ı. t•aşl at.an Edinw '.-:ı.ır·:!;',

·)yet Ba~ı:;.r.ıv·~J.l:ı.ğ:ı. Y&tk.lsi:<lH: ii.ar<'!n v,;reı-ek. ADD Kı=mö1f .. :i.:;;.-, Şu\:>f:''.>i ôc:;-

· ~vrakını görevli ve yetkili Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

::.!aşs~vcılıQ.ına gönderınışler, Başsavcılığırrııza gelen bu dosyalat· şahsi ve 

e~il1 1rt1bat nedeniyle Resen başlattıQımı~ soru~turma dosyasıy~a (Hz. 

~99?1213! bir:~ştırilerek ~oruşturmaya devcm ~d1~~1şt1r. 

Soruşturma sırasında sanığın Etimesgut konuşmasıyla 

•"lgili olarak Devlet Güvenlik Hahkemesinin görev.alanına girmeyen suç

' lar yönünden (Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetini alenen 

i ~ahkir ve tezyif etmek v.b) Ankara cumhuriyet Başsavcılığınca (Hz.l997/ 
ı 

.j :ı93.66), Ugut· DüNDAn'ın aynı pt·ot;it·amda yayırılCtdığı so.nığın 28.05.1997 

:arihinde Sakaryı~da yaptığı konuşma hakında Sakarya C~mhuriyet Başsav-

:ılıQınca so~uştu~ma yapıldıOı (Hz.l997/3356) dosyamıza intikal eden 

·azılardan anlaşlimıştır. 

Dosyada bulunA~ video kaset, video kaset çôzlim tu~ana-

~ı ve gazete h6be~ler1ne göre R!=e H!lletvek111 sanık Şevki YILMAZ'ın 

~uç tarıhınde it1mesgut Refah·P~rtıs1 Uç e 8>Şkanl>~onuş-

·• . .oı.da: 

·'o o. 
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Sayfa: :ı 

(· ..... Şu filmler neye dayalıdır. Söyleyin, 1nc11 ve 

~evrata dayalıdır. Kuran'a dayalı bir televizyon filmi bana gö~teri~. Şu .. 
c_ı·f.çc:ık 9a:.::etelerırı başlıgını okuyorınusun~z;• Kara telıl1.ke geliyor. Tehlike 

•ı1ıek,teı;:·te, tehlike fö.bt"ikı,<dc'l, telülke oi<t:lr:ta, tehlike büyüdü, telülke az

di· .. N<')d:;., teh:L1ke? ::ıütçü İınam' ~.n l<albinde::ki 1nıc:.rı:ı.. G~mç.Let· haZll"lanırı bay-

·:::tr"::-•. v~;x Y<ılo nı:;;;,;. 'Hazıt·lanın büyüklee bayrorrı ba:;;l:ı.yoı· dünya(ic;,. Onu söyle-

yo::r.ctd-:.m b.l.raz ı:>;:ınr~, Ha:! ır .tanı n, öyle l:ıayt·a:rı ki şahadet e ;.;o;;:c:;.cak:i.a::- :Lç'in 

bir baycom başlıyor. ?anayır var dünyada. Du memleketin mlittü~O, bu 

meml~ketin ımamlar~ ne zaman Sütçü İma~ olacak? Ne zaman· SGtçG imam ola-

caoı2? Al maaşı git eve: Bu milletin etlisine~ sütlüsün~ karışma, ben ta-

::-.efsız maftiiyilm, hiçb!r. şey~ kanşman:. Ne turotsı::? Hüslüman t&t'aflıdır 

ve Allah'ın tarafındadir. Sütçü imam olmaya mecbursunuz .... Yeter artık, .. .. . .... . . . . . . . . 

korkakllktan ne olur. 10 sene Sağmalcılar. cezaevine atar. ölümden öteye 

ceza verebilirler mi? Ne olur bu ülkenın hakka dönmesi için şahadete ~azı 

olun" şeklinde sözler sa~fettiöi, SütçU imarnın dUşmana karşı başlattığı 

.llahlı mücadele örnek göste~iie~ek Ulkemizde Ku~an hükümlerine dayalı 

bir şeriat rejiminin kurulması için mevcut anayasal nizamın kaldı~ılması-

1).3. ceb~en teşebbüs ed:!.~~:sı taht"ik edildi~ind~n eyleminpüsnet suçı.ı oıı:;

~urduQu ancak TCK.nun 172 nci maddesine mümas bu suçun cezasının iki yıl-

~an dört yıla kadar aQır hapis oldu~u. suçun 12.08.1990 t&L"'ihinde işlen-

-dıQL, TCK.nunl0214. b&ndine g6~e müruru zaman süres:!.nln beş yıl olduQu. 

mJruru =~manı kesen bir sebebı~ bulunmadıOl, netice ıtıbarıyle dava mUr~-

ru zam~~ süresının dcld~ju &nlaşıl~ış~ı~. 

Gö::-evsizlik veya ~~t%t~1zl1% Kararı verilerek Başsav-

cıııaımıza göndarilcn dosyalarda sa~ıQın 

. 1 ... 
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Ek-5 Devamı 

Tanimıa~an~alkı Devlete Karşı isyana teşvik dtmek ve hal~l d!n rarkı gö

.zei~~~k kin v~ düşmanıı~~ tahrik etmek suçu (TCK.31212) ola~ek vasıflan

dı~ı{~ış ise cte(sılah unsuru (Ya da bo~ucu veya yak~cı gazlat vafa patla

yıcı: ~adde) bulunrnadı<;iınuan eylernlıı hdlkı devlc,t'e k<u·;:: ).s):::ınöt t.:şv!k et-

ı:ıt:'k ·::ı'..lç:~ı~u cJ.ıı;:ı·ur.·ma.sı nın mL;:ııid1n olmadı{)l, TCK. r.ı.:n ~~ 12/:?. ::ıa-:iöPG) ne rııtıl'ı<}-

-.a .. ·,:.'t c•"ar·al· v:,: ... ·::·~r.,and"'r"lc··t:ı bile t•U :..:uçün dc1.--:l:::ı rn~·~r ... ~~"'..l z::ı.ln;•rı sürc:-;1:~!!1 .:\ı; .:\1 'ı. . J. .. .. ,;.~ .. .L •• .~ •.• ol. ~· 

' be7 :':ıl·~)ld~t·~li. ·,·ı; ~:.:ç t9rjhi ıi:1tJar:s..yle mür-uı:-u 7.(J.r:'.t:~nô. uc;;~c.d;l~J r..·~i .. ·ı·':·~ . .ı..-:ı~ ... 

sanık Şevki YILMAZ hakkında CMUK. nun 164 ncü maddesı ge;:ı.:ı~;; ,,,.:ı.;. 'l'P.K:.tl:iAT!, 

~ak üzere ka~ar verild1.10.10.1997 
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Şevki Yılmaz'a 
iki fezleke aaha 
. Refalı't~n ayrılan Rize milletvekili 
Yılmaz'ın Demirel ve Atatürk' e 

. hakaretten 19 yıla kadar hapisle · 
yargılanması için dokunulmazlığının 
ltaldırılması talep ediliyor. 

Ankara - Ankara 
Cumhuriyet Baş
savcılığı, Rize Ba

ğımsız Milletvekili Şevki 
Yılmaz hakkında iki ay
rı fczleke daha hazırla
dı. Fezlekelerden ilkin
de Şevki Yılmaz'ın 1994 
yılında yaptığı bir ko
nuşmada, "Cumhurbaş
kanı Dcmirel'e gır,abın
da hakaret ettiğı" ge
rekçesiyle 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis cezası yar
gılanabilmesi için doku
nulmazlığının kaldırıl
ması isteniyor. 

Ikinci fezlckede ise 
Yılmaz'ın 1990-1994 yıl-

ları arasında yaptığı bir
çok konuşmada "Ata
türk'ün anısı ve eserleri
ne, kanunlara hakaret 
ettiği, kamu kurum ve 
kuruluşlarını aşağıladı
ğı, yasaların suç saydığı 
eylemleri övdüğü, halkı 
suç işlemeye tahrik ve 
teşvik ettiği" iddiasına 
yer veriliyor. 

Fezlekede Yılmaz 
hakkında toplam 7 yıl 
10 aydan lS yıl 9 aya ka
dar hapis cezası istemiy
Ic dava açıiabilmesi 
amacıyla yine dokunul
mazlığınııı kaldırılm.ası 
ıalcp ediliyor. (aa) · 

\...J _ır /. -ıu-ı..-ı•L. 
3c:..:. -~ ·z., ~ 7 

Şevki )j_lwaz' a 
.yargı yolu. 
. . 
C 

HP Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu başkanlı ğın-
.. ·. daki TBMM Hazırlık Kon~syonu, RP' den istifa · 

· ederek bağımsız kalan Rize Milletvekili Şevki X ıl-
maz hakkındaki 5 dosyadaki suçlamalardan dolayı dok"ll
nulmazlığınııı kaldınlmasını kararlaştırdı. 
. Yılmaz' ın, "devletin askeri güçlerine, hükümete, 
TBMM'ye hakaret ve resmi evrakta salıtckarlık" suçlama
Iannin yer aldığı 5 ayrı dosya ilc ilgili dokunulınazlığının 
kıildırılınası kararlaşunldı. Yılmaz' ın, dönemin Devlet Ba
kanı Taşar' a hakaret ettiği için doJ,:unulıııazlığının kaldıni
nıası istemi ise dönem sonuna bırakıldı. Hazırlık Komisyo-

. nu, RP" den istifa ederek bağımsız kalan Şanlıurfa Millct
'(Ckili lbralıiııı Halil Çelik hakkındaki 2 dosyayı da incelcdi. 

Çelik'in, Uıııre ziyaretin bulunduğu ve savunma için sü
re istediği bildirildi. Komisyon, Çelik ile ilgili kararını 6 
Ocak'tan sonra verecek. Bölücü terör örgütü yanlısı 3 aile
ye Alman vizcsi aldırarak, terör örgütcne yataklık yaptığı 
idia edilen ANAP Şanlıurfa Millelvekili Seyit Eyyüpoğlu 
ilc ilgili olarak da, dokunulınazlığının kaldınlmasına gerek 
olmadığı kararı verildi. Komisyon, aralannda Başbakan 

. Yılmaz'ın da bulunduğu 19 milletvekili hakkında dokunul
mazlığın kaldınlmasını, dönem sonuna bıraJ..:tı. RP Van 
Milletvekili Mustafa Bayram, DYP Denizli Milletvekili 
Mustafa Kemal Aykurt, RP Gaziantep Milletvekili Kalıra-

, nıan Emmioğlu'nun dosyalarının incelenmesi de tamamla
dı. Bu kararlar Karma Komisyon'da görüşüldüktcn sonra 
Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. 

A~Afv"\ 

'Z--" -ı/ _J?-::]_ 

Mumcu: ~onuşması siyasi:·: · 

'Yılmaz'a 
ifade 
özgürlüğü!' 

A
NAP'lı Erkan Mpıncu ve Yüksel Yalova, 
RP'li Şevki Yılmaz'ın Edirne'deki 
konuşmasından dolayı TBMM ve hükümetin 

manevi şahsiyelini tahkir ve tezyiften düzenlenen 
fczlckcsi hakkında dokunulmazlı~ının 
kaldırılmasına ret oyu vcrmclcrinı, "Konuşma, 
tamamen siyasi içerikli. Suç vardır, ancak 
milletvekilliği sona erdiğinde yargılanacak 
niteliktedir" diye açıkladılar. Mumcu ve Yalov;ı, 

Anayasa 
değişikliği 
konusunda 
kurulan 
partilerarası 
uyum 
komisyonunun 
milletvekili do
kuııulın<~zlığııiın 
sıııırlaııdırılıııa
sına ilişkin 
değişiklik 
tcklifindeki 
kriteriere 
göre ret oyu 
kullandıklarİnı 
belirterek, şu 
açıklamayı 
yaptılar: "I3u 
konuşmada 
siyaset yapan 

Yılmaz, maksadını aşarak hükümet ve meclis 
içinde hırsız olduğunu söylemiştir. Kişi olarak 
suçlamasının muhatabı yoktur. Buna rağmen 
yasalara göre konuşması suçtur. Ama siyasi 
amaçla söylenmiştir. Du yüzden milletvekili sıfatı 
sona erdiğinde bu suçtan yargılanması gerekir. 
Karma komisyonun görevi de suçun sabit olup 
·olmadığına bakmak,' yargılamak değildir. Du suç 
için hemen yargılanmasına gerek yoktur." 

,), ,,4-

·. Hilzirlik komisyo~u karar .ald.• 

Şevki Yıln1az'a 
doku!1ma kararı 
Ankara· Hazırlık Komisyonu, Refah 

Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan 
Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın 
dokunulmazlığın ın kaldırılmasını kararlaştırdı. 
Başkanlığını CHP Muğla Milletvekili Zeki 
Çakıroğlu'nun yaptığı Hazırlık Komisyonu, . 
bu o ünkü toplantısında, Şevki Yılmaz hakkındakı 
6 a)Tı dosyayı inceleyerek karara bağladı. Şevki 
Yılmaz'ın 5 dosyadan dolayı dokunulmazlığının 
kaldırılması kararlaştırılırken, 6. dosya ile 
ilgili olarak, dokunulmazlığın ın 
kaldırılmasının dönem sonuna bırakılması 
kararı alındı. Şevki Yılmaz hakkındaki karar, 
Karma Komisyon'da görüşüldüktcn sonra 
TI3MM Genel Kurulu'nda ele a)ınacak ve 
kcsinlcşecek. (aa) . -1 

-..,.J. ~·'""""'.ı ·-~-c:;:~Az~ 5Ls. 
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. :L../-.1 

(Almanya' dan 
rn~u~~ 

döndü ... 
TBMM'ye yaptığı hakaret
lerfn ardından RP' den ls tl
. ra eden Rize Milletvekili 

Şevki'ye 422 
suç duyurusu 
GAZiANTEP~ MILHA 

Şevki Yılmaz, dün 
· ·. Frankfurt'tan lstanbul'a 

döndü. Atatürk 
Havalimanı'nda kalabalık 

bir grup tarafindan Türk 
· bayrağı vo çlçeklerlo 

karşiianan Yılmaz, Istan
bul ve lzrnit'teki ziyaret

lerinden sonra seçim böl-
gesi Rizo'yo döneceğini 

Uo çalışmalannı orada 
, ürdüreceğlnl kaydetti. 

BIR süre önce RP' den Istifa eden Rize 
MUlctvckllJ Şevki Yılmaz hakkında 422 
klşl cumhuriyet baŞsavcılığına suç du
yı.ırusunda bulurıdu. Anitara Cumhuıi· 
yct Başsavcılığı'na göndcıilcn suç duyu
rularında, Yılmaz'ın televizyon kanalla
nnda yayınlanan koı\uşmalannda, 

· TBMM, devletin anayasal kuruluşlan ve 
Gaziantep Büyükşehır Belediye Başkanı 
Celal Doğan'a yöncUk hakaret Içeren J 
sözlcıi konu ediliyor. J 

.. ' 

Şevki Yılmaz'ın 
idamı isteniyor 
A nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şevki Yılmaz hak

· k ında, dokunulınazlıgının kal?ırılınası istemiyle 
. iki ayrı fezleke daha düzenledı. Fezlekede, Yıl-

maz'ın "Devletin Anayasa ve Temel nizarniarını bozmak 
için halkı isyana teşvik" filini düzenleyen ~64~. madde
sine göre idam cezası ilc eczalan~ırılmasıısıenıyor. , 

Yılmaz hakkında düzenlenen ılk feılekede, Yılmaz ın 
" ... Barış ödülünü kime takalım Sayın Demirel? Man~~
la'nın ödülünü ınandalara takınız, ona layıktır ... Ataturk 
Barış Ödülü ınandaların boynuna layıktır, Manct:ı.a·~ı~ 
değil. .. Neden hangi manda la ra? Dör~ b~cakl_ı degıl, ıkı 
bacaklı mason mandalara" şeklındekı sözlerı yle, barış 
ödülünü düzenleyen kuruluşa ve barış ~~ülü ~c~e~ek olan 
Cumhurbaşkanı Demircl'e hakaret ettı~ı.bcl_ırtılıyor. 

Şevki Yılmaz hakkında düzenlenen ıkıncı fezle~cde, 
RTÜK'te incelenen ve 1990-1994 yılları arasındakı ko- . 
nuşınaları konu ediliyor. Fezlek:ye göre, Yılmaz'~n clcştı· 
rileriııden Aıatürk, Anthony Quııınc, TRT, DGM ler, 
medya, Lütfi Doğan, Aylin Vatankoş adlı şarkıcı ve Özel 
Harp Dairesi denasibini aldı. 

A.-q~ 

2.3 ~A.·ı.-8 :}--

·ı.- ' 
ı -{ 1 L ı'-t 1~ l .1 .Ş: C<J U' 
ı !2....-ı..L·l~~{ 

zi ARALIK 1997 CUMARTE 

Şevki Yılmaz'a 
6 milyar ceza 
ANKARA - Bağımsız 
milletvekili Şevki Yıl-

. maz. Gaziantep Büyük
şehir Belediye Başkanı 
Celal Doğan vç eşine 
hakaretten 6 milyar li
ra manevi tazminata 
mahküm oldu. RP mil
letvekili olduğu dö- · 
nemde Yılmaz, Gazian
tep Büyükşehir Beledi
ye Başkanı Celal Do-

. ğan'a Gaziantep gen:
levini açmasına tepki 
göstererek "Pezevcnk 
adam, önce hanımını 
gönder de eşitlik sağ
lansın" demişti. (aa) 
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"5- . ·TBMM Anayasa Adaleti<arma Kon1isyonu 5 n1ill~tvekilinir{daha 9okunulrp.azlığını kaldırçlı 

~~Şevki Yılrrıaz'a yargı yolu 
:;-

Komisyon, 
dokunulmazlıkların 

kaldırılmasma 
ilişkin 55 dosyayı. 

ele aldığı 
· toplantısında, Refah 

Partili Bayram ve 
Emmioğlu ile DYP'li 
Bilgin ve Aykurt'un 

yanısıra, eski 
RP'Ii bağımsız 

milletvekili Şevki 
Yılmaz'ın 

dokunulmazlıklarılll 
kaldırdı. 

Ankara- TBMM Anayasa
Adalet Karma Komisyonu, 
dokunulmazlıkların kaldı

rılmasına ilişkin 55 dosyayı ele 
aldığı dünkü toplantısında, 
RP'Ii Mustafa Bayranı ve Kah-
·ranıan Emmioğlu ilc DYP'li 
Onıer Bilgin ve Kemal Ay
kurt'un yanısıra, Rize bağımsız 
Milletvekili Şevki Yılmaz'ın do
kunulmazlıklarının kaldırılması
na karar verdi. Dünkü toplantı
sında 31 dosyayı karara bağlaya
bilen komisyon, 5 milletvekili 
hakkındaki 9 dosya için "doku
nulnıazlığın kaldırılması" kararı 
aldı. Koı:ıisyon görüştüğü geri 

. . . 
kalan ·22 dosyayı da dönem so- RP'dcn istifa ettikten sonra b<i-: da olan RP'Ii üyelerin içeri gi
nuna bıraktı. Komisyonu "yargı- ğınısız kalan Rize Milletvekili rip, oy kullannı11larına "oylanıa
sız infaz yapmakla" suçlayan Şevki Yılmaz ise savunmasın~ . nın tamamlandığı" gerekçesiyle 
RP'Iiler, toplantıyı terk ettiler. · yazılı olarak verdi. Yılmaz, sa- izin vermeyi nce, ortalık karıştı. 

dokunulmazlığının kaldırılması
na karar verdiği Yılmaz'ın ar
dından, RP milletvekilleri Mus
tiüa Bayram ve Kahraman Em
mioğlu ile, hakkındaki iki dosya 
için DYP'li Omer Bilgin ve Kc
mal Aykurt'un da dokunulmaz
lıklarının kaldırılmasına karar 
verdi. 

Komisyon dün ilk olarak,.· vunmasında "Hakkımda düzen; Bu sırada RP'liler tekriri müza
"Hiznıct nedeniyle emniyeti su- !e ne n tüm fezleke!er Türki- ·.kere istediler. Komisyonun ikin
istimal" etmekle suçlanan DYP ye'nin içerisine girmiş olduğu si- ci oturumunda RP'Iilerin tekriri 
Denizli Milletvekili Kemal Ay- yasİ konjöktüre uygun olarak müzakere işlemi 20'ye karşı ll 
kurt ile TURSAN'daki yolsuz- başlatılan maksatlı kanıpanyala- , oyla reddedildi ve Yılmaz'ın, 
luk iddiaları çerçevesinde "göre- rın bir sonucudur" dedi. · Edirne'de yaptığı bir konuşma- . 
vi kötüye kull~nmaktan" suçla- Yılmaz için yapılan ve RP ile da hükümetin manevi şahsına RP' Iiierin protestosu 
nan DYP Isparta Milletvekili DYP milletvekillerinin yanısıra hakaret ettiği gerekçesiyle açı: 
Om er Bilgin'in sözlü savunma- bazı ANAP milletvekillerinin de lan davaya ilişkin dosya için do- .. Komisyonda Keskin hakkın
larını dinledi. 'i\dam öldürmeye "red" oyu kullandıkları ilk oyla- kunulriıazlığının kaldırılmasına · daki dosyanın görüşülmesi sıra
tanı teşebbüsle" suçlanan RP ma sırasında, komisyonda tartış- · karar verildi. sında, RP'liler "ayrımcılık yapıl
Van Milletvekili Mustafa Bay- ma çıktı. Komisyon Başkanı At: Komisyon öğleden sonraki dığı" gerekçesiyle alt komisyon 
ranı da savunmasını sözlü yaptı. tila Sav, oylanıa sırasında dışar- ikinci oturumunda,_ 4 dosya için raporlarına itiraz ettiler. 
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Ç ANAP' ll: Düşünce SUÇU ANAP'lı milletvekill~ri Erkan Mumcu, Yuk
sel Yalova ve Naim Geylani, Şevki Yılmaz'a lsnat edilen suçlann "duşünce suçu" kap
samında olduğunu savunarak dosyanın dönem sonuna bırakırmasını Istedi. Mehmet 

· Keçecller Ise Yılmaz'la ilgili oyla!J1aya katılmadı. ANAP'lıların bu tavn kendi gruplanır 
ca da y<:ıdırgandı. Grup Başkanı Ulkü Güney'in protestosuna sinirlenen Mumcu, ~omis
yon salonunu terketti. Genel Kurul Salonu'nda Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın sakinleştir
meye çalıştığı Mumctı, sıra üzerinde bulunan kağıtlan yere fırlattı. • Mustafa ISTEMI 

Şevki Yilmaz, · 
·.ad1m ad1m.yarg1ya 

: . - . . 
TBMM Anayasa ve Adalet Karma .Ko- yaşarunasına neden oldu. 

misyonu, Rize Bağımsız MilletveJtili Şev- · Dokunulmazlıklannın kaldınlması 
ki Yılmaz'ın da aralannda bulunduğu kabul edilen milletvekilierine isnat edi-
beş milletvekilinin dokunulmazlıklarının len suçlar şöyle: 
kaldınlmasına karar verdi. 8 Şevki Yılmaz: Hükümetin ve 

Karma komisyonunun dünkü top- TBMM'nin maneVi şahsiyetini alenen 
lantısında "hükümetin ve Meclis'in tahkir ve tezyif etmek. Resmi evrakta 
manevi şahsiyetini tahlçir etrnek"Ie sahtekarlık Devletin askeri kuweUerini 
suçlanan Yılmaz hakkındaki dört, ' tahkir ve tezyif etmek. Yayın yo-. 
DYP Isparta Milletvekili Ömer luyla hakaret. • Ömer Bilgin: 
Bilgin hakkındaki iki, RP' li .. _ . Devlet hesabına alım satıma 
Mustafa Bayram, Gaziantep· .ft. .~,'~ fesat kanştırarak ırtJkapta bu-
RP Milletvekili Kahraman \ l!:\!:.<f ~~ lunmak. Görevi kötüye kullan-
Emmioğlu ve DYP Denizlih( ~( :·. ; .. · · ·. mak. • Mustafa Bayram: Kasten 
Milletvekili Mustafa Kemal \Q 1 • . ,.:g adam öldünnek. Silahla müesslr 
Aykurt hakkındaki birer · 1 ~ fıil. •Kemal Aykurt: Hizmet nede-
dosya ele alındı. · _;;F , _ 7f niyle emniyeti suiistimal. • Kahra-

Komisyona gönderdiği sa- } · /!:=:::1 ~ man Emmioğlu: Teşekkül halinde 
vunmada 'Türkiye'nln içinde -~ J kaçakçılık. · 
bulunduğu konjonktür nedeniyle yargı- Komisyon, Mesut Yılmaz, Necmettin 
!anıyorum" diyen Şevki Yılmaz'ın dosya- Erbakan, Işın Çelebi, Murat Karayal- · 
sının görüşülmesi sırasında ANAP'lı mil- çın'ın dosyalaı:ının ise dönem sonuna" 

.letvekilleriniri tavrı komisyonda tartışma bırakılmasıni kararlaştırdı. 
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.. .Şevki Yılmaz ki~lldlP.i~S&Vilrldll 
·- . ı - ..•• ı~· . 

SEVKİ Yılmaz'ın Allayasa ve Adalet karma Komisyonu'na ve-~diği :üç ayrı savunma, . 
dokunu~ma~Iıklann ~aldırılması istemlerinin maksatlı bir kampanya :O.lduğu görüşü~~ dile getirdi ·ı' 

A
nkara-RızeBagımsız 1 · · •;.:·· ~- ·" ,j -
Milletvekili Şevki 
Yılmaz'ın Anayasa ve 

Adalet kamıa Komisyonu'na 
verdiği üç a)n savunma, 
dokunulmazlıkların 

· kald'ınlması istemlerinin 
maksat! ı bir kampanya olduğu 
görüşünü 'dile getirdi. Yılm:ız. 
dosyalardan birisini luşturan bir 
caddeye Ziya Hurşit isminin 
veıilmesiyle ilgili ol:ırnk 
Danıştay'ın, 
dokunulmazlığının 
kaldınlmasını istememesine 
rağmen, Meclis'in istemesinin 
ç:ııpıcı olduğunu söyledi. 
Yılmaz, Eşber Yağınurdcrdi, 
Yaşar Kemal ve Fikret 
B~kaya'yla ilgili · 
davalarTürkiyc')i birçok 
platfonnda zora sokarken, bir 
milletvekilinin . 
konuşmalanndan dolayı 
yargılanmak istemesini 
anlamanın mümkün olmadığını 
söyledi. Yılm:ız. Edirne Kapalı 
Spor Salonu'nda 5 yıl önce 
yapuğı söylenen konuşmayla 

i ilgili o];ırnk·da, sözkonusu 
'i konuşmayı yapmış olsa bile 

Anayasa l;lalıkemesi'nin 1993 
yılında aldığı bir kararla ses ve 

· · .görüntü bantlarını delil . 
saymadığını hatırlallı. Bilirkişi 
ve mahkeme karariann ın, bu 
konuşmayı siyasi el~tiri 
çerçevesinde . · 
değerlendirdiklerini kaydeden 
Yılmaz. daha sonra şu 
göriişlcrc yer verdi: "Bir 
taraftan Eşber Yağınurdere li 
gibi bir şahsın sözlerinden 
dolayı mahkum edilmesinden 
duyulan sıkınııyı atlat:ıbilmek 
için Cumhurbaşkaru tarafından 
aifedilmesini temine dönük 
kampanyalar düzenlenirken 

Şevki Yılmaz 

diğer yandan söylemiş olduğu 
sözler sebebiyle Ya.~ 
Kemal'in ceı:ılandınlmasının, 

. Batı karşısında bir kompleks 
haline dönüştüğünü beraberce 
yaşarken ve aynca Fikret 
Başkaya'nın yazmış olduğu bir c 
kitap sebebiyle mah!;um 
edilmesinden tüm toplum 
kesimlerinin üzgün olduğunu 
ifade ettiği bir dönemde, 

.herhangi bir milletvekili 
hakkında yapmış olduğu 
cl~tiriler nedeniyle fczlekeler 
düzenlenmesini anlamakla 
zorluk çekiyorum. Hırsızlık 
yapanların toplum t:lf<Üından 

·bir an önce yargılanmasının 
beklenildiği bir ülkede, daha 
önce a)nı konularda heraat ve 
takipsizlik kararlan almış bir 
milletvekilinin yeniden 
yargılanmak istenınesi hoş 
olmarnaJ.:tadır." 
Rize Bağımsız l'v!illetvekili 
Şevki Yılmaz, Tanm Bakanı 
Mustafa T~'ın eşi Gülden 
T~ar·ın açtığı davanın d:ı. 
daha önce kay lx-dilen bir dava 
olduğunu haıırlatarak, buna 
rağınen Gülden Taşar'ın 
konuşmadan haberi olmadığını 
belirtti. (Taceddln Ural) 
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DA.I!A. 1 
Dlivaoı vekili 18.09.1997 havitle tarihli dava dilekı.;aci ilı:ı :;zctlc; 

~uvekkilinin halen Rize ~11etvekili olaralt görev yapt:ı..ğ:ı.n:ı., Bao:ı.n -yay~n ~U~Jlu0 
l:ır:ı.ndB lcendioi hakkında gerçelele alakası bulunına:ran :ruz:ı.lıır ve hnberlorin :n.k s~k 
yayınlılndı~~ıı:ı. bunların bir k:ı.smllB. telı:z;ip gönderlld1i!,ini, çof1uc.u c1a takip eclcr.ıo-
.diğini, bu kadar yayın vo habere tolı:zib yetiştirobilmeoinin ne za~n ne de ~ddi 
.aÇıdan ıııUııı!ı:Un olına dJ.:~:uıı, dava l.l.1ar:ı.n da va konusu ya z:ı.la r:ı.nda r.ıilvok!cilini hedo:f 
al.ıın e,rlaııılori ilo kişilik hakl.ılr:ı.c.ı:ı a~r Btld:ı.r~da bulunduklur~n:ı., 4. 6.1997 t:u·iı-: 
li Takvim gaz;otoei:ldo ~nlar1ıı ııo. mezara lı:adar"buşl:ı.ği ilc, bu !JOVki y:ı.l::ı:ız çok 
kerh4nec1 adam; lalu Şevki Yılmaz, hangi ma~eli a~aç ••• v.b., yino 31.5.1997 tnrih 
li ~alcVim Gazetesinde "Yine tokmili birden Şevki Yılmaz ~lmi •.• adnm:ı.n dilini alıp 
"VP.ouduıı.do.k1 ec. ·ıııUı:ıaaip lc:ı.l:ı.:fa aokııcak:a:ı..n •••• şeklinde· yazı ynz:ı.lu·Lnıu:ı., andoc0. on
hibinir:ı ı:ıevJ.y:~.~ini. gtsatorıııoklo Jı:ıılıııııynn bu cUııılolorin bir tenkit y::ızıo:ı.:ı.n o:uı.ırl:.ı.;;-

. r:ı. ::tc:l:nda .. uıütnnia~8;11Tö§e1ac-ek-ıı:a:dıır-ga·i1-i~=v=~-ç-~~;i.n .-ö-:ı:~l.iX-1J.i;.~-~;;vA"ii"i~ii:ı;~· .. ıDüvctcki 
:-ı1ıı::tıı. kişiJik hııklarin.a anygiıi~l:ı.Jtı.ıia;·-onurunn a~:ı.r oald:ı.r:ı. da oul•mdul:l:ıı•:!.::ı.ı h:ılç-
• Bl.~._y_Q·. h\*uka .~yk~ Baldir:ı.i:L".kaaiti:i:-~ o"i[irak~yapiiJ";:l."ÜrJ;nJ:·~- ~jiı~dir~r~k·- "2":000-~ 000. 
000 n. ~novi tnzıııinıı t:uı ollly tllrihi olan 31.5.1997 tarihinden i tih::ı rrın i!jloyec o~ 
y-:uınl !nizi ilo ıııtlştorclcen ve mUteaoloilen dılvall.lardan tnhoilioe, karor V•.ıril:ııc~;:!. 
ni, hU!ı:Uın özetinin tUrlti:ro çnp:ı.ndn ıny-:ı.ıı.lac.ı:ın bir g!lZoto do 3 ~ün oilr•.ı ila :rrıym
lanmaa:ı.ııa karar verilmaaini tnlop ve dava etın~~tir. 

CEVA~ 1 . 
Dlivat:ı.lıır velcili 3.11.1997 havale tarihli cov:ı;:ı lnyi.'ıa;;ı:ı. il~ i:ize·t 

le; Takvim gıı:ı;eteoi nin imti,.a:ı; hakk:ı. &ahibi Ol!D!lyttll ıııUvekkillerlndcn !ling ~::. l'~i:: 
aç:uıındıın du va nın pt\ ai! husuma.t aebobi ile reddi gerckti;1ini, gonel hn tl:ır:ı. il .:ı :,:: 
s:ı.n:ı.n gBrovinin uoumi yararlar ııç:uı.c.4ıln toplumu ilcilendiren ya d::ı to:;l".Jr:ıun :!.1:,::.
leıı::ıooi gorolcoıı konularda h.ıılkı gerçekleri yao.s :ı.tı:ııık suretiyle ve objokt; •· bi.ı:-

. biçimde ayd:ı.nlııtı:ıak çeşitli soru::ılarln ilgili eli!}t::tri yoruı:ı •1o uy:ır:ı.l::ıria fo:·i:l.c 
·.ri dUşUnpıeye sevlcotıııok, bilinçleııdirmek, lc:ı.mu ;;örcvlilerini hard:e'.:o ·.e·; ı.r:~: ık ••. 
, .. toplı~ıııun dor:ıetimiıı.o arııcı olı:ıak olduğunu bu kıı.yruığ:ı.dn Anayıı.oınıı:ı 2l1.r.:aı1clooi.1dt! ön
. ~örillon Bao:ı.n ö~r1UğUnden ald:ı.i?;:ı.nı, haber :;rıı.zıda yer alan ola;rları:ı :;or•;ck oı,~:ı-
$t~u, kamu ynrar:ı. bulundu::;unu, olootir::t o:ı.n::ı..r:ı.n:ı.n aç:ı.lt!lad:ı.~:ı.n:ı., ve sair idclialıır:!. 

:ileri sUrerek davanin reddine karar verilmesini taleu etıııiQtir. 
. GER~'.( E / . • . 

navıı, dııvııo:ı.ıı:ı.n k:iı;ıilik haklıırıııa s::ıldır:ı. ncdclliyl·.l u·::ranıl·ın 

2. 000.000,000 il., mnııavi tn~:nina t:ı.::ı ol.ıly tarihin<' en i tibaL·oo. yn::;a 1 faizi ilc bi:•li!ı: 
to tahailino knrat verilmesi ia~emini ihtiva etmektedir • 

.ı. am .nur dolil' liatelorini doa:,raya sunmurı, i ls ili yc~·lcl'O tı~si~c
re1or yaz:ı.luralı: deliller toplıınııı:ı.şt:ı.r. D:ıv:ıda davaE.:ı. göutorilonlor, ;;az.-:to ::;::ıh:'..:;:. 
gazetinin sorumlu ıı:ıildtirU •10 'fO.Zl.yJ. :razun bulunm:ıkl::ı, bııı:;::.n y.:ıoa:J:!.!1!i .;.örn ::;·:~·~:nlı; 

lci~ilar oldu:';-u anlıış:ı.ltıı:ı..'j!·t:ı.r. 
· Ki~ i lilı: h.:ılı:l·ı r:ı., :t:!.!Jinin s:!...":-:ıha t"i, =c:h bil tü nı ur:.:. o:·:~-,..,:_ .,.: :·-:. :::··~ 

vıırl::.:t:ı.. üz,:rin.dcki halı: olarak t;:ın:ı=ılan:ı.r!!:i, bu :1aklar :;r.ıf:nl:lr:!.;;\[:!.~L:ı d:: ·:··::::~!:·:ı;:
~adır. :J::ıncv~ tn.zr.li!lat m:ikt:.ı:'l.n:ı.n k:ı.nta~:l.~~;":;ı, 'tn;"a·':"lu~n ::;~:··:1-:.:::"2: ·~:~·-:v·.~·'l.t:··.:. 

t 4 ı .. ı .... ' ., ...... ,....., ., :"'ı • : • ..• ~ ••• ·""'ı ...•• !.ı ••• : -· •ra cli;ıor :::o:::1111 olconomi:ı: d~lrı.ıtııl::ır:.r:.:ı.n d_.,.c:ı. ·· .; .ı.:.- .. ,ı:ı _._:-ı_.. .• ?:'"·•···· ·,:_. .. · .... 
~onlan~i~ti:., .. 1" ... ·. '-~·. 
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Tnkvi:n enzeteainin 4.6.1997 vo 31.5.1997 ta!'"ihli ao··J.l:ır:ı.:·:dn, da
val::ı. Hnlit 2~p:ı.n imzno:ı. ilo ::ııy:uılnruuı yaz:ı.lurda dııvncım.u ki:ıilik hokl:ır:ı.n::ı :.:.:c. 
nun 24. ıııır.ddeoindo tnr1:r1endirildi ·::i biçimdo onldırıdn ~ulunuldı.::Ç•.ı, tartı,:::::~· :~o·:~:
su ynp:ı.lııiDilyacak ~ı ekilde aç:ı..lc olarnk bolirlenmio tir. D:ı vn lılnrı bu :]O!: i lde ya z:ı.l:ı ~· 
,rn.ıııııır.yn ı~-~ın1~y-~- bolki dovno:ı.n::ı.n k:onuu~J_gn. __ ll()!!~ı:.ı:L __ i~ .. ~-?..~-~~-i,y:q!_':_or'i'i'd:;_-T 
dU~iiUleb11_!~~.~!!, __ ~.3_1_~E-c:ı._o.:ı-n_~ocı:ueıııgJg~n.C..qı;ı_.Jl..cü~Y',.;_qo_':'_l! !~l..!!~ , __ Qnun...!ci:;i.Ü.lc.n::ık
J:}!__r:ıJ)!!_tecav_g_~hııkk:ı. _ _!~.ı:m.:<ı.ı~o~~ kzı.~a.!i __ ;l...l._e. .. !L:ı;g.Q,1:J,ı,:_~_1f:l_~toroflann ıııı:ıli duruoları 
toplum içindaki Dllye;ınll.klnr:ı.., h:ıknrot taş:ı.yrın a<:ızlorin u:::::ı.rlı~:ı, bu ııiJzleritl ··:ı
zılmao::ı.nda davno::ı.nın konuşmalnr::ı. ile davranışları dilekııto alınmış, canevi tazmina
t::ı.n, zanginloşmo vasıto rsl. olmadl.;~l., k~ lik hlıkl:_~ı:;.~ .. <?.~ vtiz!L!J.i:t!:!!.Y.Q.!Ld!l'::Q.C_ı_n:-n az
da ~l~ıı U:ı;Untülerini çidormelc için tıı.tıııiıa g.ııyeiji __ J;_ıııg_d:ı,.;1ı .. d.Uş.Unc.ıH.!i._iJ_o_, lO O ;Mo~-

-ooo ll.ıııanevi tazminatin ·ıı.ıval:Llıırdan 'da,rnoışıııal:ı. olarok alın:ı.p davacıya vcrilı:ıooi

nin uygun bulunduğu, bu r:ıiktar::ı.n daval:ı.lnrıda mUzayak:a holine düı;ıÜJ:'I!leyocor:i dUı:;:ü
~Ulerek, aşa~ıdnki hükilmkurulmuştur. 

· KARAR · 1 Yuknr:ı.dıı uç ::ı.klnc.an nedenlerle; 
1-) too.ooo.ooo ıt..ıııanevi tıı:ıwıinntm olııy tarihi olan :31.5.1997, 

tarihindon itibnron işloyecok ,rnsal ~1~1 ile birlikte davalılardnn dayun::ı.şrnalı o
larak alınıp dnvacıyıı vorilmeaine, ~~la iate~in reddino, 

2-) Davacı vekili yarurınıı tayin vo takdir olunan ıo.ooo.ooo n. 
niabi·voknlot Uaretinin ve davac1 tıırnfç a 1apılan ne oldu~u nşa~ıdn yazılı 8.281 • 

. 500 ll.yııreılaıııa giderinin red vo kabul durumu dilclı:ato al:ı.n::ırak l/20'nin d:l'r•l::ı.lor-
dan a~:ı.nnrak davnc:ı.yn vorilmoaine, . 

J-) Davnl:ı. tıırıı:fça ,rnpı1on no olduğu aşni!,ıda yazılı l.ıoo.ooo ·.-: .• 
,rırr·.ılıı.mn giderinin l9/20 1 ırl.n vo y:ino davall. veld.li ya.rarınn ta in oluruın ıo.ono. 
OQo, tı.'niabi vokıı1et Uaretinin da.vııo:ı.dan ııl:ı.nıırak: dnvıılılara vorilmooino, 

4-) ıs.ooo.;ooo ıt.p~:tn harçtan J.Goo.ooo n. karar harcının ı:ıahoubu
nıı;. 14.400.000 n..harc::ı.n karar Jcesinloati~nde vo iotek hallnde d=ıvacıya iudesino, 

Tarıı:r vekillorinin ıtlı>lorine kıırş:ı. temyiz Y.,Ol.u açık olurak karar 
voı:J.ld1.25. 3.1999 ~ / · · · 

?p (~.~~~ 
~ \ı· 

·.1 429.000 n.:.n.H. 
:3.600.000 n·K.H •. 
· 82.500 n:v.H. 
1.670.000 n·Pul.Teb. 
2,5~~00 n;Tes,teb. 
8._28 500 tl~Dcvııcı gi·d. 

· ı.ıoo. ooo n nı va lı gid. : . . . 

·. 
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lll\~ lıı .... ~ . . .... •. ··~ ' . . ·. 
H.ı1J.ctM,. . : . .ERoL . TOREL. 16.586 
Uf.tl? . . . . ı . ~ .BAYKAL . .. :·•· . . ....... . 
. '1 ~.: · .. :-:>~ ... .. . • . . . -... ,· .. :... . . . . 

D.l.Y.A.CI., _,,.ı. ŞEYK! Illl-Wi . . · 
VKlO.L.t··. . ı A.V. TURGUT llTAŞ ,Darü1aoeze caddeoi No: 31 .Bil aş işmerkezi 
· ... ~.: .A/.B19~ .lca~~5 •~t9L!/!.S~ANBUL 

DAV ~R· : ı.;. W !KAL GAZETES!. DUlYAZ SA.lilBl AYDIN DOCAN 
.. 2-:'SAL!M AL?ASLAli . 

. v~r..t 
D.A.V.A. ·,. ·. 
DAVA.· TA. 

. : K:AllAR. TA • 
..... ~.· :t 

. . ı AY~Ş.EHNAZ YOZER,liluruosmaniye caddesi No: 56/4 CAGALOGLU/!ST • 

ı. MANEV! TA.ZM!NAT 
ı 18.9.1997 

: .. :. 17 .2.o,;t998 
·, . ~ 

l~f;tkili. oid~~u~t~~:~~:ri:!{!!~~!i~~? ~~9~ ~~;i~~ ı~ü~~!:~n~!.z~a~!i; 
SalJJıt· Alpaslan iı;~psı ile y~;rın,lanan yaz1s1nda davac1ya yönelilı; olar;;ık 
•B,~· .Q~,·-;au.yUuünk_~· ·~ıcen~!ler,ine:. P.:: •• Y:eıık-.9,_t1~.!L~su ekber .. içi~ silah~ 

·na tuırJ,lacak: ·k8dar ,gö~ü ·domüşler ,-onetiyor oraYJ. ysZllmak suretıyle da 
; va~1n;):(Jdş.il':1.k._lıakl.\1~na _._.~_Ç_a~.z..:....~~J.~.lş. ~~lması ndan d~J!!I.Yl 2. ooo. ooo .ooo
"li;':8; ııı.~P.!Vi .. tazrııinatll.l.)1'af}P .t.ar.l~in(len' i t.fosi''en-:tai"'zf ile. birlikte ~av~ll 

. la~n·.al,lştereken: ve muJ;es4J:Sll.en h~siline brar verilmesı ayrıca hukıııun 
gaze:t~e ;ra;p.nlanma.s1m. .. t'alep. e~iş.tir. 

• .. : .. _, ~ ..•... CEVAP I D8yalllar vekili. cenbındll ; birleştirme talebinde 
· bu1unıııuş ve .. davanın esa~ı· ile ilgili olarskt~ı ; yeızının dı;ıvac1n1n kişilik 

h.aklarlnlil S.ildlrııuık:.aııı.ac:ıyl~ .. yı;ıy1nlanm~mış oldugutıu,yaylnln hukuka ayklr:ı 
yönünün bulunmadl.~::ın:ı ,olayda kusur bu1unmad:ıı?;:ı gibi zarar verici ni teli k 
.olmsd:ı~ndan.ve,ayr:ıca.talebin de ~ahiş olmasından dolayı davanın reddine 
briir. verilmesini·: iııteıııiştir. . 

. .. ... · · · · . DELILLER VE GEREKÇE~ . · 
· ·· · . . ·1~Bidika1 gazetctain 14.7.1997 tari~li nüshas:ındı;ı dı;ıval:ı 

.~lııı·AJ.pusıan·ia;usJ.;rla ikinci..say.rada "Bamuray .ahlala."başl:ıi?;J. a1tJ.nda 
!.. yay,ınlanan ::razlda .dUn;rada· ~u y&ı.etimi. konusunda dürüstlük ile ilgili oh 

ralc~örnekler'verildiktı!!nsonra'Türkiye'deki :röne"'iıııi kıyasloımak iilmac:ıylı;ı 
deger1endirmede., b~ unulurken »Bir. U1ke düşününlci .kendilerine P •••• ven.lc 
:.diyen· de;yusu · ekber,.· için J:Jilaluna , bile ... Bilrılacak kadar gözü dönenler yöne
_ti:,yor'·orap·. "şeklinde.: ;l.};ı~re' .. ltulla~iilıriştJ.r.Olı;ıyJ. tarihi sıNısJ. itibı;ırJ. ·ile 
dege .. ıeııdırıa~k_ ge;e)slrıı.e' ülı;rn·.Rj,~e .. Milıetvekili olan davıac:ı ~evki Yılmaz tt 

· :ııı l'1ec1ia dışıQdiı""(~.hetedeld. · yayından evvel yapm:ış olduSU k:onuşmasJ.nda 
i'ürkiye Büyük ~llert,,Mecliai. üyeleri ve Meclisin çalJ.şmı;ısJ. konusunda yap
tleı deşerlendirmedtt:l1illetvekillerine "P •••• venk "şeklinde çok ağır ve 
fürkiye nin· kUvvetler:. a;Yrüıe;ı ·ılke~i ·ile ·yönetilmekte olup TBMM' nin ~r-

:,iı.i,ye'nin. en :ı~ksek kar.~~r' organi .ve Silyginllgı olııuisına ragm~n onun üyele
: rine · yukarıdil ·b.el~rtildi~ ·üzere çolc ag1r şekilde küfür ve hakarette bu-
. lunmasından sonra meclis Genel Kurulunun toplantısı r~pılırken diGer bir 
· 11illetvekilinin p~ınkllrt göstererek bu pantart üzerinde 11Deyuau EJcber 11 ibı;ı
·reainin yazılı bulunması Uzerine bir parti a.illetvekillerinin önce bunu 
.Genel .Baş~nlar1na yapJ,Jd.S.~ lcaıia~ıt.ine· kapllsrak pankı;ırtl gösteren millet
vekiline karş:ı tecavüz..4t:tm.elc..isteıaişler ve aJ:S:ftiJ giren ıııil1etve.lcilleri 
ile anlarındtiJ kavga çllaaJ.I)··Vtt bu &J.rada silah çeki · eni1digi tüıa . 

... ~elevizyon katı<illarlnda de1'alarca göateril.aiş bul k~r~ayJ.n bu şe-
. 'kilde eecyan etıaiş olıaası .lcarş:ıaında dava leenusu . '!Jıı~>·.y,p·~-~ davoıl:ı Soı· 

.. ; liıa ~P.as1an•ında Türlciy~ 1 deki.yönetim tar~l a ı"'t f"~~-~~ J.nJ.n Türki 
:ye .BUyuk l'!illet Meclisi üyt!lerıne laırşl. an.!'e ~ld!-ıl!:)ı"ıif9_1e~. ~rşılJ.k 
•pankart gösteren Milletvekiline karşl ai,.l a f'J 1 vca~r; ' ü dönen 
~illetvekillerinin Türkiye'yi yönetmek e ~~u . ' .ıı. -~~-~av"i'(a içiı 

( (./ ..._,.:-;ı , .. :.!"'/ 
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Ek-7Devamı 
~· ... 

ı. 

.• .. ·:· SH:2 

i~.:,_ l997i~2 .Esas· · : ... lio · ı 
.1998/17. Karar. Bo ... : 
!' ...... ,. ~ :. .:.';' . :.. . ..... . 

'·d.e~·•De1-usu Ekber·"~~lQ.inde ha}c~:ı;-_e_:t;~~ı:ııj,z .. deyim ... kullanılmış tı.r. Yazı da davu
.o:ım.n iS:i"i-z-n±edil:iırem.ıcJ:ii-·J)era ber bu ibareyle davacJ.nın kasdedilıııiş ol
.dugU :,yukarJ.da belirti1di"Si üzere tüm TV kımullarJ.nda dı.ıvtııc:ın:ın görüntüsi: . 
nUnde verilactai aüreti;rlo de:falarca gösterilmiş bulun.ıııasJ.ndım doloıJJ. bu 
-ibareyle dev&o:ı.m·n: kaadedildit?;i kuşkusuzdur.Z<lten davalJ. yanında bunun 
aksine bir bey&m.! ... buıunıutmalcted:ı.r.8onuç. olarak gazetedeki yilzı ile be
lirtildigi. ü~ertf. davaollUn ·Jd.Şililc·aaıtr&nnj'-salcfirid.aouTüh"Uiilıuş-ve-bu 
olayda halcs:ız !iilin hukuka •yk:ır:ıl:ık,lcuaur;z~rsr ve· illiyet bafSJ.. ilkele 
:ri gerçe ıcleşmiş .. ib\ılumiak:ta.<Ur .• ~::::_:, ·· · · . · · · ·· ·· .... ·- - ·· ... ·· · .... · 

· 2-Davacı: :davasında ıaanevi tı;ızı~inoıt olarak 2.000.000.000.- lir 
talep etıııiştir . .:Maııevi, tszminat gerçek wlamda bir tazminı;ıt ·olnu;ıylp bozu
lan ruhi dengeııin .para il.e de olsa lcısoıen ha!i!:betilmesinden ibaret bu-

.. ~w:ıiu~kt4ldJ.r.Tara.t1ar:ı.b.. aali· ve içtimai duruııütıırl. ,paranJ.n aatJ.n alma güc~ 
ııa:zara· alJ.narak. d.avaa;ı: için 3QO.ooo.ooo.- lira manevi toz.ınimıt takdir 
'olunmuŞtur.Anc·ak :ruksr:ıda aç:ıklandJ.g;J. üzere davacl. gazetede yı;ıyJ.nl.n ya
pJ.lılas:ı.ndan öqce Türkiye 'nin· en yüksek: ve aaygınll.gJ. bulunan Türkiye ~-;_ 

. yük Mi.llet Meo.l:isJ_\!!'_:j~~~--UY..!l.-.•E..iJl.~.J):g~;Li, --~~a._~a!ç,_~?. ........... ven·k-le~tic..:-
·.'lisi · • fJ_4t!g_inde :,ı;ok-· .. ~_:J;"..:.,I;.~~r~.t;._t~ş'k:il edecek ibare kullo_nm.;ı._ş_o_],_masJ. 
·.::'ilav"~b&laiun<!a.n. aO.tera!'l.lc· kusur c)l8rii1CltiiouT'-orüri,inü"'k ".B~ K DJ. n 41!: .. madd~ 
. 8 i'"'hUlôlll···lCarij'"':iifindi; sürar:'ve:. zfyan ·. 'iifk't'ii'].il"in"'··:2f3"-ti ·-t·~-nkfii~o itin ar;; ll_. d ava 

··'· c:ı•;'leliiı:ie""lOP:~~OQP-~dOO~·-::::ı::tra'·:aanevi tü'iıııin-a·t·a·-ti(flcmo1ui:ı.ııu,ış.tur... . -· 
~·: .-•. · ; ' · ·:·:::-i ,3-Davali :~·~.tiri~ bil.~le'1j'tfra~- talebfi::ı'ıt gel'iric'e mahkememizdeki 
-~·dayada .dl!va-·:ıconus,i:·la:dial·· g·•zetesinin 14"~7.1997 ·tarihli' nUshss1nda ya

·. ·.~nlanan yo.z:i'··olu~(. b.irl,ı,_tirae''·talebinde ·dava ·dilekçesi örne~inden anla
·::-~:~o:ılaca~ Uzere·<d;i,ge~· ·;rani; ba_şlca".ta~ihl~rd.eki 1'iiYJ.nlarla ilgili olup her 
::, ·: ya;yJ.nm birbirinden \ba~aaiz .aal:ıiyeti'· ·bulundu~ndan son c elsede birleş t:i 
.,,••·:t&lebinin(;~ddipe· ·:ıcarar ·veri·lmi'Jtir.: · · .. ::. · · · 

· /'·: · ·. ·· ',.,·KARAR '/ ·YUkar:ida 8ÇJ.lclan·en gerekçe ile ,davanın kJ.smen kabulü
·.J:ne,:·· ... : ..... -. ... ·:-·:·:···.; ...... ı. ...... ~ .... ·:.,.~ .. i·""·:·:::~ .. ··:-·:::· .i·=-··:: ... 

· .... · .::. ;, . ·· :-·ı-ıoo~ooo· .. ooo~.:..: lirıı milnevi tazmin&tln 14.7 .·1997 tilrihinden i 1 
-~'ba~en· 31.:12;._1997 ::t~~j,lliıie>kadM.r .olıiın dönem için 'lı 30 .ondım sonra % 50 r, 

· ·: zi ; ile birll.kt' :.d.şv.alılarda:ıı .aUştereken ve mü teaelisilen ta !ısiline, !lilzla 
. ·:,~ta le bin reddlnti,.·.~ ,.: ··. · ... -· :. ': . ·. ·. · . · 

· ,_~.~--;.. "·· · . • · :2..:Gazete 'ile: y&y.:ı:n konusunda ~radan geçen z;;ıman ve oliiyl.n ni tt 
- '7'-~. ·,.'( ·lftl~ibarJ.: ·iı~ gaı;ete' ile- y~Jy:ın (hiiklliıı ·~özet;'inin ) yopılmas:ına mallaJ ') 

·· · · . .-:'aadıgına,-···· .. ·.:.:._:· ·. · .. · .···.··:.·, .. : ;:·.:·.·... .'.:·:.·::. · · • ·, ··· · . · · · 
-:·q .. . · ;·, ~ · ,::3:-Kalaa; .. (;·_;_;:,;.,;~_:.::__") ;lira· karar h;ırcJ., tari!c geregince 
•:( 10.000~000 );.··Ura,-vekalet::·:u~:reti· ve .bbul ve red olunım ıııiktar nilzara 
·. alınarale aşa~da :göateri"len:-ııluhakeme' ·masrıı!J.nl.n takdizren liı/10 nun davıı
·,~il:ılat:dım· ·•Uşterelcen: ve' a.ü:t.eselsil:~n· -ahnıııuıa J.na, ka-lan:ın davacJ. üzerinde 
····b:ı:ralo.l :ı.na·,·:. ' · ... ;., ..... :~,. · ~ ·_;.,.:.:, · ,. :: ... ~ .::·:: ... :::· · : ... · .. · .: ·· ·, . · 
'' .. '· • ·• /··::· '::'"Rod edi:~:~n: lıi~t~:·:üz·er.inderi· ·{ ıo.ooo.ooo lira ve.kalet ücreti 

.. nin d aib an al.:ın;lp.·:dayall:l~ra .:ver·il.meaine ;· · : ·' 
· ·. .. ·: Davao:ı.· .. v~ki:li .. ·av .• ~t . ."A,kt.eş':ın yüzüne ~rş .li:~ r ve-

~ -~~n· tf u . ·. ::•1· ~",'le ~I~~k ü•••• k•r•?·~;~~ ·:}s' 
·· ; . ·. _·:·.. • • .~ P.H~rç .1 /;~jw;;yr/;<-

.... : .. '.:3'.:600~000.~-·.:: ~t~~-J. / 'ı-/~. 
. · , . : . .. 14.406.006.--: !&d.eaı .e;ereken !Uı~ '- ~ / 

Davacı ılu~ıaa E!d•ri:-l.~Ş:OO~ooo.-u.· . .. ··r::-: .. ·'"' · .. . ~ ... . )/', . ;· 
: ;. :' ... , ~ : .. ' . . '• \ ,. . . . . .' 

. } ,:, . ':.. .. · .. : : ;, ...... :. ... , 

.... ~ .... ·::: •,1',, •• ·: 

1 ..... •• . ::.. ;: ~ , .. , ~ .. 
., ~ '· •. : . '= ·~· . ·. • . 

'; .. t : ... : :.· : .,·. .· ...... . •'·: ... :; 
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::KLJC! 
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Ek-8: T.C. İstanbul2. Asliye Hu~uk Mahkemesi Esas No: 1999/365, 
Karar No: 1999/445 Sayılı Ilaını 

ESAS 
KARAR 

H:ı\I~!i-1 
KA~!? 

DAVACI 
VEKU! 

NO 
NO 

DA VALILAR 

VEK!Lt 

DAVA 
DAVA TAR!H! 
KARAR TAR!H! 

1999/365 
1999/445 

EROL TOHEL 16586 
GÖIU'i!L MET!N 

ŞEVK! YILMAZ ~ , 
AV.TEVF!K DAG, Darülaceze cad. No:3l Bilaş işmerkezi 
A/Blok Kat:5 Şişli/lSTANBUL 

1-RAD!KAL GAZETES! !MT1YAZ SAHtE! AYDL'\1 DOOAN 
2-SAL!M ALPASLAN 
AV.YOCEL DÖŞEMEC!, Nuruosmaniye cad. No:56/4 Ca~alo~lu 

!STANBUL 

MANEV! TAZM1NAT 
18,.09.1997 
28.09.1999 
DAVA/ Davacı vekili; davacı Şevki Yılmazın halen Rize 

millet vekili oldu~nu, Radikal gazetesinin 14.?.199? tarihli nüshasında 
·davalı Salim Alpaslan imzası ile yayınlanan yazısında davacıya yönelik 
olarak " Bir Ülke düşününkü,. kendilerine P •• ~. rerik diyen deyuau ekber 
~9_in silahına sıralaa_!lle ICad~_:;:._ı~!;>:;:_ud~üiJ-er.J..ö.n.e::tli..or_ony.J" şeklinde 
~yaz=nilüııcımre-ff""IIeo.iv~E!.I?-_ıE._k_~şilik haklar:ı::_n~~ecf!yj!;_~.9J,lıüş_olıııasındı: 
aoıap-~r a:UyiF'ITra manevi taziiıTiia-tin.raf"d ıle birlikte tahsilitieka·. 

-rar verilmesini istelliştir. · ·· 
CEVAP/ Davalılar vekili; yazının davacının kişilik hak·: 

larına saldırmak amacı ile yayınlanmaıııış oldu~nu, hukuka aykırı bir yö-; 
nünün bulunmadı~ını kusur bulunmayıp zarar verici niteliktede olmadıgın- i 
dan davanın reddini savunmuştur. i 

DEL!LLER VE GEREKÇE/ -! 
i- Radikal gazetesinin 14.7.1997 tarihli nüshasında da·. 

valı Salim Alpaslan imzası ile ikinci say~ada "Samuray ablakı" başlı~ı 
altında ~ayınlanan yazıda dünyada kamu yönetimi konusunda dürüstlükle il·: 
gili olarak örnekler verildikten sonra Türkiyedeki yöneti~i kıyaslamak : 
asa cı ile de~erlendirııede bulunurken "Bir ülke düşününkü kendilerine P •• ,; 
renk diyen deyusuekber için silahına bile sarılacak kadar gözü dönenler • 
yönetiyor orayı"· şeklinde yazılan yazıdan dolayı evvelce yapılan yargıla-: 
ma, ile 17.2.1998 tarihinde 97/422 esas ve 98/17 sayılı karar He yazıda • 
Millet veldllerinin durumu .anlatılırken davacı içinde "De~suekberrı şek- ; 

.• l"in~e hakaret~ıai~ _;)J:a4_~-~l_!~nı.f.:~.?:--~ ol~ası~dan dolıı:;r_~-~li:v~r;ın ıt:ı-a:tıen::ka--ı 
oulüne karar verı],.~J,_ş_~~-~-(ljl~].ılar'V'ti!CiTinın teıııyizı J.!.=!l~;o,ne._yüksek Jar-; 

--gitay 4.Hukük dairesinin 15.lO.T91J8-tarililTJ:lamınaalfJ'azıda esas eleşti-1 

rinin hede.finin davacıyı koruma yolunda e~mde bulunaDibazı millet ver.tı: 
. le;-).~~.-Y.~-Y..~~:ı.n--:gı. tüfüüi@~-~auren amacligöre <;!~anın-reaa·ıne karar i 
:verilmesr-gerekirke~ısmen kabulü usul ve kanuna aykırı ol~ndan mahkei 
memiz kararı bozulıııuştur. ! 

2- Mahkemece son celsede bozma ilamına uyulmasına ka- \ 
rar verilmiştir. 3- Yapılan yar~ılama ile yazıda güdülen amacın davacı i 
'Olmayıp davacıyı koruma yolunda eylemde bulunan millet vekilleri amaçlan-! 
· dıgından ve bu durumda davacıya kişilik haklarına saldırJ. sözkonusu olma-i 
... dıgından davanın reddine karar verilmi~tir. ,.. · j 

· KARARIYukarıda açıklanan gerekçe il ' 
·., ~van ın r~ddine, red harcı:nn ~~'r , :nahsunu 1 
il~ ay-rıca r~d harcı alınması::1a yer ol:nadıı!ına,. f'azı. .a!ı'haı:r"'( 1 _-,;:o.., ::c:.c i 

. ) lira !-:::3r.:ır harcının !-cararın ~esinl~şrnesi y tal~ı:Ni~ ua•tacı-ı 

. _7:l·::j;aJıesine, ?- !a~-.. ~ı; g;na ::-i ~<>.,..;ni:ı dr.ıır:ı~· ;;z: ~inA~'fl::ı,rf as::.::ıa, l 

.... . - . '-6 _.. ·--~·-· . --~ ~ \~ ... ~"..,;:~-"~:--.~ ! 
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Ek-8 Devarnı 

~sas r·ıo: 
Karar ~lo: 
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T. C. 
!STA~SLJ: ... 

Sayı; __ _ 

3- Avukatlık ücret tarifesi gere~ince ( 13. ;co.oco- ) lirı 
vekal~t ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, 

·4- Davacı vekili Av.Tevfik Da~ ile davalılar vekili Av.Yücel 
Döş~.mecinin yüzlerine karşı temyizi kabil olmak üzere k~raryerildi. 

· .?a':·9. ı 999 

~atip \ 

. \ \ ,i ' ·v ·d\ 
18.000.000 ?e~1n harc 
16.6~0,000 İadesi ~ere 
ı.3 0.000 karar Harcı 
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T.C. Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 19971780, Karar 
No: 1998/1064 Sayılı İlamı 

, ımheı:J 
J l998/U>64 

376 
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T.C. Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1999/1218, Karar 

No: 2000/63 Sayılı İlaını 
l9:J::J/1213 

378 

· :·;.ı:ı,i::ı :ıo 2fJJ0/63 

- n .. ı.r.t.ı 
.:t,,r·:p 
P;\'l,\CI . 

. 'r:iiCL: 

·. 

. 'l'~K':LI.:m: 

D ,\ V A 
:lF1A TAiı:'!T~ 
;<,\H ;R ?,,R:;ıt 

:.ı'J:rıY·ıT :s·.m ı 7337 
·1"Tl!C,1Y 'lil:;-.L:K 

: ~.: :vıc: YIL:iitıZ 

ı ı\'l.OO:!A<l KIDIK- IQri.O.aoeze Cad. 11o:31 :!lilaç ~şmerkazi A/B1ok K..'lt:5 

f-;~L :j~~T. 
ı 1-·::mt Y'.lZilL ':ılZ'::T:\3: ~1T":'.L\Z :3,\H:n~ B':L-:~~I Y.WIUCILIK A.ş.,r:mrA 

:ntııç rı 'tt r:tu 
~ıc:m~ı :;.'ILJ!;iXAN 
3-r.:UL.w ıiilcr'IJRK 

: ı\"7. 'l:nn ..,·lKIUH O'/ .AT- ta ~nnbul, 1;-;mcçli, ,a:nn .nmprcs yol 'J• •l·Jc\Ya 
P1aza 

24.09.1997 
08.02.2.)00 

Dava cl. ve;cil i trıra:'mı.!an daval ıl ar aleyhine i.kaoıe olunan :4ancVi ·raz
minat davaamm yapılan açık durıl;'ıntıBl. oonıı.nda veril;:ı:t 1 24.11.1998 tarih 1997/700 esas 
1998/1064 kar.1r sı:ı,y ılı davazun io.ıbul üne il i.ı;tkiıı karar d&val ı vekili taraf:ınd!llltaııyiz 
edil:aoui ~erine Yarq;:ı:ta;r 4-Hukuk DaireDi B~kwıll.ğ:ının 19.4.1999 tnrih, 1999/1592 eao.s 
1999/3351 karar n~ıl:ı. :Uem:ı. ilo bozulara:-. iade edilmiş oluP, davacı vekilinin tııshi!ıi 
karar talobi de 1\"(Jlı daireoe reddine karar vorilınig olınak:la 1 evv&leıııirdo zi~ geçen 
b=a Uaınma ı:iYuld~an :.onra yeııidon yap:üan a9ık duru.şlll&'Jl. aonuo.da; 

mm:{öt naş nN:Jı.no 1 
DQvaoı vekili 24-09.1997 tarihli dava dilekcea;!ylo, müvolckilillin TWJ.l 

!linde ~zo Milletvekili alarak q;örev yar:makta aldu~·unu, ınüvckkUino ;yönoliJc olarak 
1 eni Yüeyıl cazet~ı:inill 03 Ba:ııoiran 1997 tarih.li nanhasmda davıılılardan am,ıııy aaktürk
ih yaıımıv oldut:-u Jcöoe yazlllmda " PiSlik, sırtlan " ~bi bir tenkit yazıa:ı.nm amırla~~ı 
içinde ıııUtoala edilmetYooek kadar ~iz ve çU'kin 1fad.olorl<ulland:ı.ğın:ı. vo bu ocrctll.e ;.ıiJ.. 

vekkilinin kişilik haklarl.I'Ul, sny~lnlıg:ına vo onuruna a&:ı.r ı:ıaldırl. da 'bulı...ndıu.'u ve ha:-:.
sı.z hukuka ıı,yk:ın aaldır:ının klllııtlı alarak yap:ıld:ı.e:ını, ınilvekkilinin bu sald.ı.r:ı;ya sot-ı 

derece üzi.Udil.SüııU , el <İli ve aoı c!tUdw..~u, A~a ile teminat al t:ına lllınan şam-ıyet 
hak:lnr:uu ronoido sden, saldıran vo toplunun huaı.f.letine maruz b:ı.rakan dııvalllar:ın halv~ 

·.r:ı.z t'iillorinden dolayı 500.ooo.ooo n... ;.(anovi tazminatın olızy tarihi olan 03eex5el997 
'tarihinden itibaran yas-'U faizi Uo 'iıi.rlikto davalıl::ırdan aı~teroken ve aı:...'toaelsileıı 
. tahıs U ine, h:lk:.m 5zetin in 'l'J.rki:,rode yay l.!"J.all!ln .gazetede 3 ııün s :lreyle yay:ı.nl.ar:ma:n.na 
masraf' ve iloreti vekuletin dııvıll:ılnra y:.tkl etilmeainc karar verilmesini iırteaıiştir. 

·•. Daval:ılı:ır vekUi cevap dUekccainde davacı ha~:ı.ndıl y:.ıyll:ıl~an yan-
n:ın her y'iııil ile do~ru oldu~:;ııllııt kiş il ik !·:a:d armı zed.el.·:oytci nitelikte bir ifade ve 

. b~ ana yer voril d i~ ini, d.avnl :ıya :carıp1ııihan.:;i bir hakaret :cant mm bı ıl ı:ını:ıadl.i;lllı 1 da
va konusı1 habc:Jrde k.iınu yor:ırJ. b,;lundıl~Ut d:.ıv:ıcmın talebin'in fahiı;ı oldu;:-unu ve h:ık:nz 
eylemi özl.enir durıjlla .sotirecelc nitelikte oldıl.:;.-unıı bclirterok1 hdlc.JlZ '1'3 d<.ıyana.k:s:us d;.. 
van:ı.."l reddiı:e :ur:il' veril:neai.ni ill'tEmiştir. • 

D.<!w; .ilası:ı yolu ile ki..oıilikhaklur:ı..-ıa eald:ı.n nedeni:,rle ~~nevi taz.;t 
m.Ln;:i t d:\ •ra s J.d:u-. 

:ı.~me .c."\dzır ~iahl'l ·:nce .iavnn ::r. .:.abı.ıl .:ne ·~:~r::ır ve.:-ilm i.Şs-?~1 • u:r·:Lm 
'JıJZiii·:l ilili:ll ·:.:ı,ir-ıl';•;ıl•;n.la; :\:ı1Ml <.llao-'1k ':J;ı::ı:n .T.Jl·;.Yl ı :c~ il ::t h,ıkl·lrının i.l'll::U.~ :::11 ~,..,_ 
dı=!t ·!!il =rıı ::·~·c.·~;c.J. ·:.:,·;clrl. ll·.ır~~~ .<.-l:J~.:l '3'?.~1 :.: "1-) :ll·;":l.1n ~ı~ :-:..rı ·~1::iı1.:~:-!·~~ .~r.'ll.:n ila ;:.:~··!.L .. ·:!· 
~lclD t .:OJ:-·:ı.:i=',. .\ne:.\;·:. ·lr'; ... ,d .. ~ ·J:r . 'f...:·,:.<.a . .._y ~;~r:l ·:ı:. J ::;:>.~0 ~ ~r.\:::l\1. ~ ·:~ıt·;.:o;.;{'"; ~~t.)~.!i ~rlcl.1ıi'i.l i,.:"' .. 

:!t~! ~ .. :,nı.J;ın .:. . ..rn .. 1 ~,.~ı~:::na ::~11~1::.: ~::;;:....-:. ,,;~<l.;ın~ül~J. ~'! :~:.m: ...... H~ .<.:.q:l"!r:.:ı. tnpl·.ın :-t·:ı·!..a 
1 

._ ·~ ...... ~ .... 
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ki :vn~:ınları :)nı;m t:-ış ım:~kt:~dlr. \.}!r :<if} i J<.~ndi •ievrilll.IJ ı 'u e ·1eya kon,:fli1J i'ti.b::ır'jylo 

k.::.:n•ın:.ın g'indeıninde y-~r alan di,}3r bir a::l ·ıt ımla anoni;n q irkctl erden olmayıp kanıı oyun,,ııı 

d:kk:ı~ini çeken bir k•)tıı.1lldıı ts~, b-1Sllllll onun h.1kk.1nda a.çı!d.;malar yaı;xııosı do.'.'lldl.r• 

.Jğer· k~ i toplı.ın::.ı:ı ·:endioinu vordi2i ?n~i y:ıd.a:ıy:m bir_d•·!vr<l!l:ı.şa ;ıiillliş iae, bnaın:ın 

b·v. ·:bıvranlŞl. el91Jtiilneaindeitarnu yr.r;>r:J. b•.ılundu(fundan, bı.ı d.;.ır•:ınd.ı:ı da haber )'ada eleştiri 
huku~ uY&-..ın hale e-elir. 3aıuı.ıt alsyda iıı\3 davnol. Şevki Yılmaz, sonra ki tarihlerde kap$-

. t:ılm:ı.ş olan Hefah Partisinin Rıze-M"Uıet'V~fifioi:;;p~--it~t-irk .. ve LaUlik aleyhiM ael.r 
söz w davranll}ları ile sık sı.lc günd'311e gt.ılıniş, ayrıciı ... ~.rnelmeeya ·ı,.ırn:rlildiil'b~kÖnuçmı 
lor:ı. izleyice sutıı:ilııııUJ eılmaıs ı, böyl o:ı bir durumun daval :ıl ardan bir köç~ yazarı t:ıra.fın
dan el eş tirilmesi d.oğal olmaı:ı ~ bu el eŞt.Triö._iil __ yap-iı l.rıCeiı""'i'siıi ·-dawoiıi'i.ri- to:Pl";j;;d;" ı:,en iş 
~ 1r 'te-;Pki-;qalid.U:~n--;~ı-r--h;k-;z:;·tı·;z.ı·;; dal u ·ıeoo~ııi~ıilri..nd~n:·· d.öı~:ıy::ı:;· b~· t'ilı- .. den~).'~olıı.'"""'::. 
ya-nda~r~.~Ia:~.·:-_b~~~u?~=~ir.t~.i~-~~~~~~P· oı:d~~;;l pari i~ in ıl~ ·dt; -_;~~kıaşt ~r~;a ~ gereıct i-
ifCd8ğexiendirilması yaplld..ı~mdan, yııpllan açJ.klaııı.::ılarl!l da içerik bıi;c:ıı:i:i.nCııin;· ·~le1rtiri 
s ınul.arı içinda kalA~ğ:ınd~n, ısleştirı aertdo olsa, davaoın:ın ıı.a~ll}lar:ı. U e yızy:ızuı 
~~-~-=:~:~~~~~~-:-~~.1,1~--~~i!.:!~ ... ~?.z .. e~il ~-ty~C!3Giıl4.eiı,~(fg~l!J':l,t_ <:4\V!!~J:#-:Ln::.-~:~-ml.ll 
reddine karar verUmee i cthet ine ı;id Um:!.? tir. 
-·----------.Du it i barı~·; ... 

. Dııval ı Dinç Bilı!in hakk:ında elma önce veril en husum<Jt y:5nilıırden reddine 
illı,~in karar Yargıtey-ca onaoarak keainleçıııiş aldu@lld.an bu davalı hakkında bir ka.rar 
ıttib.uına ıuahal aııııadığllla, 

·. Diğer davalılar .ı. eı:ı.1 Iiley'll C"zataai Bilgi11 İ91mollılı: .\•Ş•, ~roıı. Çal~-
kan ~e am.ay aaktürk aleyhine açılmlŞ buluıun davanlll ı:ımnftNE, 

· Peşin olarak d<Wı önoe alman ıs.cıoo.ooon.. harçdan 2l.()8':hOOOTL.llill 
mllMubu ile l§.~ı>.OOO n.. haroın istek hal inde daV3cl. tarafa iıldosino1 davacı tararın
dan yap:ılanmasraflarınkendiBi üzerinde bırak:ılıuasına, davnlı tarafından yapllan aşağıde>. 
mı1f'redatı yazllı yar,gllama gidori ila .iav.ü:L..ır vekili için takdir edj,len ıg;50Q~lt. 
ücreti veknl ot :Ltı da•racıdanal ınıırak davalllara verUmea ın e, / · 

Kanun yolları açl.k olmak llzero 8.2.2000 tarihinde hrıif vekille:c-inin yiif>.. 
larine kaı:ıp verilen karar a9l.kca okt#luP aolat:ıldı.08.02.2000 ·'"'"'-;:-/ 

•• -.:E•-'"''""'-~ 

., 

~ • 1 

:c ir· Hl!f.sı\ 
/ 1 ~·. ·~;::;'i.,M :'·~ :1 ~1[3 

( ı. HARÇ B'i'Y''\NI !I!J\SRI\P BJJ/i;.'">;>'~)l.': .P 
ıa.ooo.ooo n.. P.:rr. 6.850.000 tL ~.ıf:: · ·: 
ı.oao.ooo n. t.JT. 

15.920.000 n.. tade 

• • . 'i~... '···~· • 



Ek-ll: Cumhuriyet Gazetesi, Hikmet Çetinkaya'nın köşe yazıları 
· uyamn: .. 

Soytan sahne<le ••• 
Soytarının maskesini U {lur Dündar bir kez da· 

ha düşürdü. 
A{lza alınmayacak sözlerio TBMM'yo, devlete, 

TRT'ye, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Do
{Jan'a, Dinç Bilgin'den Aydın Ooğan'a; Uzarı
lar'dan Erol Aksoy'a dek horkese sal<lırıyor soy
ları ... 

Soytan tck başına mı yapıyor bunları? 
Hayırl .. 
Bu bir yöntem, şoriatçıloırın yıllardan bori or1ah{jı 

karıştırmak için uyyuladı{)ı bir oyun ..• 
Ne diyor soytarı: 
"Milli E{jilim Oakanlr{jı 'Türk devleti dinsizdir' de

di. Türk devlotinin dini vardır. O da Hıristiyanlık/ır. .. • 
Şimdi soytan ne yapacak? 

· Medyayı suçlayacak ve şöyle diyecek: 
"Ben bunları 7 yıl clnco s6ylodinı ... • 
Zaten durumun farkına varan soytan, Kanal7'yo 

hemen açıklama yapıp şöyle dedi: 
"Hepsi düzmece, beni savcı/ara ihbar ediyor

lar. .. • 
Her önüne gelene 'kahpe' ve 'pezovenk' diyen 

sakallı yobazın ilk marileti de{lildir bu. Bu adamın 
iç evreni karanlık tır. Oyle denildi9i gibi 'psikolojik ra
hafsızlı!)ı' filan yoktur. B:ıerek konuşmaktadır. Re
fah Partisi yônelicilerindcn habersiz tck kelime ko
nuşmayacaQı bilinmoktodir ... 

Şeriatçılar bir iç savaş hazırlıOı içindedir bugün ... 
Gazctolerini, televizyonlarını dikkatle izlemenizi 

salık veriyorum şeriatçıların ... 
Sinsi bir plan yavaş yavaş sahneye konulmak is

teniyor şoriatçı televizyon kanallannca ... 
Bir yandan şeriat propagandası yapılıyor, öte 

yandan kimi aydıntarla konuşulup insan haklarına 
yönelik bir tartışma açılıyor. Bizim kimi aydınlarımız 
da bu oyunda ne yazık ki araç olarak kullanılıyor ... 

Şeriatçılar oyunu kuralına göre sahneUyor .•. 
Bir yandan insan hakları savunuculuQu. öte yan· 

dan şeriatçılık ... 
Demokrasi düşmanlarının tezgtı.hına gelen kimi 

yazarlarımız. •rosmi ideoloji" safsatası ve ·cumhu· 
rlyet aydınları' düzmecesiylo şoriatçılarla sarmaş 
dolaş oluyor ... 

*** Bunlar nasıl Müslümandır? 
A{lızlarından 'pozovenk', 'kolıpc' kolimolorl ok

sik olmayan karayobaz çeteleri güzelim ülkeyi na
sıl yönetebilirlcr? 

Vural Savaş ve Yekta Güngör Özden' e her gün 
küfür ederek saldıran yobazlar kimden güç almak-
tadırlar? . 
Yazılannda 'iç savaşı' körükleycnlere, lelovizyon

larda 'islam adına' ülkeyi kan gölüne çevirmek is
teyenlere cumhuriyet savcıları niçin göz yumuyor
lar? 
Bakın size bir şeriatçı kalemin yazdıklarından bir 

bölüm, okuyun ve yorumunu siz yapın: 
~Güneşin rengi san mıydı? . . .ı 
Zaire, Tanzanya, Uganda ve Kenya :da ne/~r olu; 

yordu? . 1 

Barzani ne kadar lop, lüfek, mermi ve de soı;ıi 
sipariş etmişti? 

Taliban nereye yürüyordu? 
Raşil Dostum, kimin dostuydu? 
Güneş do{jdu!)unda baykuşlar ne yapardı? 
Afrika ne zaman Alrika olurdu? 
Başbakan neden terliyordu? 
Darbe olacak mıydı? 
Sank ve cüppo daha ne kadar toplanacak. sa-

kal rıo zamarı yasaklanacaktı? 
Mini etek, ne zamıırı milli kıyafet olacaktı? 
Sorular? Soru/,1r? Sorular? 
Mor balıçedeki ihtiyar erguvan a!)acına konan 

b.1ykuşlar kirnlenleıı dostek gön1yor. kimlere gü
veniyor/ardi? 

Ankara güzel miydi? 
Koca bir otobüsfe tek sakallı ben miydim? 
Afrika/1 ince uzun adamlar ne yapıyorlardı? 
Şişman ve g6bekli adamiann rahatı m1 kaçıyor-

du? 
Oana niye yan yan bakıyorlardi?" 

*** Birileri çıkıp soytarıya aynı üslupla yanıt verme-
lidir. 

·sensin pczevenk! .. • 
Artık kibar vo aQırbaşlı olmanın zamanı deQildir. 

Artık laik gazotelerin vo televizyonların birbirlerini 
yeme dönemi dcQildir ... 

Şeriatçılar işi iyi<:c a.ııtmışlarthr ... 
Bir kadın kendi çıkurları u{Jruna ülkeyi şeriatçı 

kadrolara teslim etmiştir .•• 
Şimdi Elaşbakanlıgı almak için uQraş vermek to

dir ... 
DYP içinde ayakları yere basan, şeriatçıların ül· 

keyi nereye götürrnek istediQini görenler neden hfı
ta susmayı ye{lliyorlar? 

Artık susma zamanı de{lildir, bu süre geçmiştir ... 
Uyanın DYP'Iiler, uyanın ... 
Yann çok geç olacak! .. 
Son pişmanlık fayda etmez ... 

Faks numaramız: 02121513 90 f>ô 
Internet: http: ll www.planet.com.tr/Xn 
E mail: Hikmet .Cetinkaya ~~! Planet.com. TR 
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f 
! POLİTİKA GÜNLÜ GÜ 
IIİKMET ÇETiNKAYA 

'Be Hey Dürzü! .. ' 
Hacı Başbakan Erbakan, koltuk sevdalısı Tansu 

Hanım'a •önce Meclis'ten erken seçim karan çık· 
sın • deyip ekliyor: 

"Ben o zaman başbakanlıiJı size dovrederim ... • 
Hacı, erken seçim karamı askerlere bir koz ola

rak kullanıyor ve yakın çevresine şöyle diyor. 
"Bu seçim aym zamanda 28 şubat MGK kararla· 

nna karşı bir halkoylaması olacak ••• • • 
Tansu Hanım şaşkın, ne yapacal)ını bilmiyor. Eniş; 

te, bilgisayam başında çalışıyor ••• 
Komutanlar tüm dış gezileri ertelemiş ve Anka: 

ra'dan ayrılmıyor. 11 haziran çarşamba günü ise 
Genelkurmay'da gazeteciler için 'irtica brifingi' dü· 
zenleniyor ... 

Tansu Hanım, kurmaylanyla saat başıtoplantı ha· 
linde. 

Kimi DYP millcıvokillori kendi aralannda konuşu· 
yor. 

"Şahit askerlerimizin cenaze töraninda komutan
lar, Erbakan ve Çiller'la so/am/aşmamak için sırtla· 
nnı döndüler. .• • 

Murat Sökmonol)lu 'Olay TV'de cenaze töreni· 
ni gazeteci lsmel Solak'a yorumluyor. 

"555-K'ye benziyordu •.. • 
Yani 27 Mayıs 1960 öncesi ..• 
Beşinci ayın beşinci günü saat beşte Kızılay'da: 

555-K. •• 
lsmet'in program konuklan da deneyjmli politika· 

cılar: Hüsametun Clndoruk, Seyfi Oktay ve Uluç 
Gürkan ••• 

Ve dün sabah başkent Ankara'da sessiz ve tedir
gin bir bekleyiş dikkati çekiyor .•• 

DYP içinda aklı başında milletvekilleri bir formül 
üzerinde duruyorlar: 

"Ei)cr Erbakan başbakanlıiJı devrctmczse, /azla 
beklemeden hükümetten çeki/mc/iyiz •.• " 

Tansu Hanım bu formüle yanaşır mı? 
Hiç sanmıyoruz! •. 
O, bir koltuk sevdalısı •.. 
KoltuQu allından çekilirse başına neler gelece

llini çok iyi biliyor •.. 
O zaman ne oluyor? 
AyaQı yere basmayan, "Benim halim ne olacak" 

diyen bir grup milletvekiliyle birlikte DYP lideri ülke' 
yi uçuruma sürüklüyor... • 

*** Şevki Yllmaz"ın video kasetlerini izliyor musu .. 
nuz? 

SöytediQi tck bir dol)ru söz yok! •• Tipik bir şeriat 
pazarlamacısı... • 

saoa sola çamur alan, orduya, potitikacılara, bi· 
lim adamlanna, gazetecilere saldıran bu kişiyi kim 
milletvekili yaptı? 

Necmettin Erbakan ve yakın çevresi ••• 
Refah Partisi, kendisine yöneliilen suçlamalara 

yanıt vermesi gerekirken, demokrasiyi bir kalkan 
gibi kullanıısa !oplum ne der? 
Şunu: 
"Kendini savun, iddialan çürül/• 
Refah bunun tam tersini yapıyor ve böylece iddi· 

alan çürütme gibi bir niyeti olmadıQı anlaşılıyor •.. Re
fah, 70 yıllık cumhuriyelle hesapiaşmayı sürdürü
yor .•• 

Gelelim Kana1·7'nin durumuna.... :,oa 

Kanal·7 YIMPAŞ'ın mı deQil mi?· . . . •ı 
Kanal-7 Genel Müdür Yardımcısılsmail Karahan 

şöyle diyor: 
•Kanal· 7, lolovizyon yaymcılı{)ı dışmda lıiçbir iş 

yapm.1yan, Yeni Dünya Iletişim AŞ. 'ye ait bir kuru
/uştur. Şirketimizin YIMPAŞ 'la arasmda hiçbir ball
lantı yoktur. • 

Kanal~ 7'yi elinde bulunduran Yeni Dünya Iletişim 
A.Ş.' nin Yönelim Kurulu Başkanı AP'Ii Enerji ve Ta· 
bii Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'dır. YIMPAŞ'ın 
eski yönetim.~urulu üyeleri AP Yozgat milleıvekille· 
ri Abdullah Ornek ve lryas Arslan'dır. YIMPAŞ'ın 
Kanal· 7 ile k.."'{Jıt üzerinde anlaşması. belki yoktur. 
Ancak görüldüQü gibi durum ortadadır. 

*** Size Neyzen Tevfik'in "Bo Hey Dürzü!" şiirini 
sunuyorum, bakalım beQenccek misiniz? 

"Ne ararsın Tann ile aramda!l Sen kimsin ki oru
cumu sor.ırsm?l Hakikaten gözün yoksa haramda,/ 
Başı açıga niye türban sorarsm. 

Rakt. şarap içiyorsam sana ne./ Yohsa sana bir za· 
ranm, içe(im.llkimiz de gelse k kıldan köprüyel Ben 
dürüstsem sarhoşken de geçerim. 

Esir iken mümkün müdür ibadet./ Yalıp kalktp 
Atatürk'o dua ct./ Senin gibi dürLülcrin yüzünden,/ 
Dininden de so(Juyacak bu millet. 

Işgaldeki hali sakin unutma,/ Atatürk'o dil uzat· 
ma sebepsiz.l Sen anandan yine çıkardın amma.l 
Oaban kirndi bilemezdin şerelsiz .• • 

*** Ordumuz K.lrak'ta, sınır ötesinde savaşıyor. RE-
FAHYOL ise ordumuza olumsuz gözle bakıyor. Şe· 
riatçı basın Tüıl< Silahlı Kuwelleri mensuplama ha
karete varan yayınlar yapıyor. 

11 askerimiz hclikopler kazasında schil düştü ... 
Içim kan aQiıyor, yüreQim sızlıyor .•• 

Fak~ numaramız: 0?1?/51:1 !lO !lR p + 
1-h ~ rnc+-. (chl"\'w.~a ® lc:rıc: • corı 
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Ek-12: T.C. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1998/77, Karar No: 

~~t. :Nn. 

K\R!lR NO •. 

B ~tc!M 
K\TtP 

D.\V.\f.T 
'nK:T.t 

V"!KtTr""Rt 
D.\V' 
DW' T~RtRt 

· K~R~ T;,atnt 

1999/669 Sayılı İlaını 
ı '1:998/7·7 
ı 1999/669 

ı aa~.aı·~n Ö2ıç .. uk 25'!95 
ı S!ıf'i..l"" 'B!!.Y§O.Y' 

ı Ş''!tvki •rı 11111\Z, 

1 ~v.OsJM.n Kıdık ,v.Z"'yi~ \a1 q,n-~-ri11 cıc"!Z"' cd .Btı. '\fl-i~m ... rk~zi, 4 bı ok 
K"'t 5 ŞişU/i:shnb\11 - .... ·~ 

ı ı-:oebtn .l"trın lloı din.;. \Ş.cıi.!Ul"- -'Y~l.n '!)O~n 
2-Da~ Sqtııı~ 
3-"bi.ll~Çöl ıı~ '!n 

a."i.Cihıuı~iç~k-,v.S'!.b~ı lı::ır~"·r-HUrr"i.Y'~t "hz"'t,::ıi. T,r:ı;_~ı "'ri,!liin"'şıi/~nt. 
;tıuı.,Vi -T.,zmin-..t 

1 12.02.1:991 
····2t.ı2.l999 

·· D.,-vııoı v~k:., i t"'!'"(~l.nc-ı:ı """'",ı."' -ır h"'lkkınn"\ <ı.çı' .,n ,:ı-,v .. rıı.n ~.f~hk ... r.ı •mizc"' 

Y"'P·l.ı"'n '\Çık yıu-P.1.1"UUI-.s:ı. ROnucun""'-s.. __ ~ __ _ 

·· ·. ·.. -· CNR"'i]t :pti:j:U~ıih lV=tsT"'lıt ı lAno:ı: y.,Jci. ır-v"trıııiş -~~!!.~~:~.~~ ,p:.,Ja;:<>SiM"!; d"'V'\1 :ı.
. ı,!!:rl.ll ilas-,t'!l- ısıııbibi,Soruııılu ım.~ .-.,-yu<ır:t Olı!uklısrı•.l!~,Ej;r.~!tz.,t .. ainin j!.5·1997-
~~ .. l997·; 4;;6.1997, 5-.;6.-'}997 Yıt!@6.!997 tıu-ih"!.t s-.ıy1.~ -trı.nt,tl\ ıfa'Vl\lı ~in·Çöll'\Ş-tft--'t<ır"l

fl.Dd,an-yası'!aı~-y.,Z1"!1U'da-.ny.,Jckilil'lin ld.şi1ik ha.k!!U"ı.n., hukılkı:ı a.ykır'l: oı-ırıoık Bl!lldttlA>~ 

bnlunulau~ıınu··n "rt "SUr~"'lt; -3•000.-000.000.'l'Y .. ııııuı.,vi -tıı.BilliM"tx.n -:3ı .5:1991 t'U'-ih.rna .. n it i
b;oır"'n yısaal f'ıUıU.,y1., -birl ikt.,··d~V'\~1, OU"d'l<tıı ıııüşt'!r.,k"'n v~üt .. t: ... ı sP ~n·-ttıluıtl :i: n-. '\Yl"l.O'l

liifkıııiln·-tüııı--'ll!rkiy~._d.,."YI!IJ"l.n-yl\p~n .. n yilka-"'k ttrııı-:11 :x tki lhzctt """' .qyrıo" dıı.V!\7" konu ~hz..._ 
teid-. yıtyıni.anııııun.l11\''kıı.rt(r ~i"lıı"'B-rrı.t .t'tiıjp v<( d"lV"'( '!tll1i.ş'ttr. - -- - ·•-- .. 

. --· ~~P ı !)\vaı·11-ıu' v..ıci1 i c .. vap dU...,lcÇ"'BintJ"'j daV'Itllın y"'l:'tılA'\-oım'lAı~ını;biitün-bu 

yıt,Yınlar:ı.Jl'""ctavaoııı.:ın-.rısı:o3;1f 011!uiıı lcon·.ışll"!11 ~d1lll k'!yn~ı 'ln~ ığını·,·bulll 'l.l'Ul bir h-,.b--r o ~ıs
yıp kl5ıfe ,TilZ:ta1 ni t•?i!illt9" butılni!Uğttııu, "'-\1'ıtcınuı y'fptı.lı-·konıışm"'.l-'lfr'Ul Jı!ııa;ıo.t:ınun ı:Unıf.-
ıııtat Ol uşturcJntıınu;-yss"ll"ın bıın'hu-ıt-kılrşı t"'pktıtt~ ıc.tı ~nıv"'cqJı.nı;"ıı,v'qc:unn. Y.,ptTitt k:on-.ı::
rıı-"1 'U''lA-b!i:til.n bu yl\)"ızıl ıu-1\-ettb.,p olı!uiunıJ,,yqn'! ıouı y!\Zl ı rırın ki~ i U k h~ .W ı.zi,; t'~i::,..vüz 
t"Şkil "ltaı,;'~fant b~yıuı1 a, d"'V•ml.ll""r>!ıMf:nt .t'\ı 'Ip "'tllliştir;' -·• · " . .._. -~·::,:::_ __ 

- J:~JflTMR-V'l! ~lCÇ .. s- .İ)'lVJil .. li!~d"'ni. K~n:muır-•2<1.-V.. Boro:-ı "r K..,nuntn•.ll'l:-49.ııı'lr17f.'lı "'!'i 
hül::aiil·erin"! dB.Y-"11 oı ııır"'k açıııııl.J1-0l up,y~:tn yo""•.ıy,.,._ -daV<\oınl.ll··ktşi-ı-ik-h~kı -ır ınr< y:~ıM ı
~ı 11 '!ri atlrÜ~ "!l1 hukuka Vkl.rl B'lı d trl. 8-'!b"!biyı., 111"\11-,vi, tq,z:ııi.n"lt ö.:ı --tiı m"Bi i.st -.;n_ n .. 
iJ işkilldiro 

11 Hlirriyoıt-" 8d1 x r.az.,-t".,nil'l _yılkM"l.l1''\ b•ı'' irti' .. n ııf!sh,.,ı '\rlıld'ti-'J.Y'JŞIII>\ır:'!'l.k-konnın 

yoıusıl..rm yıt,yını!Ulrlı~ı ·tı.rtıı,mMl.Zdlr.hgi.li yq,ıııı=u- in0""1.,nmi.ş,t<U"'\!"'Irı.n ~ .. ,i,....,ri top-
1 aımı~tl.r. - -· 

-D!\vaoının g"'r.v- Ri:Z"' B"""'"~diy"l B.ı.:,rk"ln:t·;II"r"tk&q·-Mt1-ı ~tv•ktı i··oı ..ı,ı~.ı t..,r·Hı-"' ,r_,.. 

yu_rti9i V"' Y'Jrtaup. kon ::ı~ ma ı 'lr'tndıır '111\Y~aıımıız.,.~ FIÜV~no.1 ",tın"" ",.ın~n·;T:lrk M-pı ~inin 
•"~·duyı:ıı•ıllll "f!!l"n..-t .,,.İ, miŞ' oı-ıttn v-, b'\Zl m~,ı .. ı .. rinirr 'd"~rıttri.':ıı .. ai-~"hi 'n"Y".S" '-~~~- 'Iör'" 
't"'klif "1rlİ1 ~'!'y~o~~~k-·o1".n D"Vl ~t 'in ş-,kli ol 'II' <ık ~ıtııy'\S'\ •ifq .v~r tn i: l:r.l,.<ın u Cumh:ıri,rrt " • 
yq :Türkty~ eı.ınıhuriy.,ti.nin K'lt"~c~ıı lr:yflk-·~nı:l-uo 't'ltlirk' "~• 0' nun :ı:ı ::-.,.~rinı-::-~~lil .. ırtış ~n bir 
çok-b"'.Y'l11"1.1ılıtrı:nın y<ı:ıı 1. ı l.""M ··sözlü ·b"\l'l''lnı:la-ııık s ık··kqmıın;ın··~ikk:ıt in.., ,aun;ı::f_{~~~}~cı.nın 
ııı:i:l ı .~tv~k"i. ı i y"tmin i:ni"ihı .. ,. '!r'•r ~"ki ı ı'!"! dıoıvr'\!lıqı ,~nın ~kw·ıoy ınrJn 7ilü,Y'lk 1?, · '· rıJ\nı r"'-
h"ltıuz-.,tti~;bTl"'"il'\vr'\nl.şı"rının ~ırııı;iı-..ıo..,.~:rısı..yı"l ;ıı..,na:ıb·ı cnı :_!i},_ı~;.ı_..:sf;·_ · 'p~i • 

k:ıp"ltJ.11D"l S"'b"'P'"rt "'r~s1.nr'"\ ~öst ... r'":"~L."Zi,rt"\V'1C:tnın-y'\rit•.''ı :<ı:ın·>:;ı··,;·~~~ .. . • 
..,~!J,_C:ri bıı lton·:':':r."''"rızıa .. b"\zı ·.1 .. lııalvın k .. n<iL' .. rin .. h,.,t":"' t·u-"t' oıon:-r.n-..;ç:r'!. -~··· .. 

~- /'· .. 
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karşı çok aJl:u- ·h.,k--r"'tı -.r·ı~~ iJ,ıı ıM•.ı-rı Mpı >tv.,ki.ı ini.n örn .. )( oı:n-.sı.-~"'r.,~c_trlç_:!_~;_::!;_op~ı;;:~" 

~.ıİ' v"' sıılciin'"4ti:-·buz:ıp k'l.~ll~t"!ml .'fl'\1''\tt ü:ı._,_1_~"1.'!1'1"'!~·'0"'r..2.fı~"n ·h~.'L~.':!!:,I.:!_m.~n . 
. ~ .. rç .. k1"rıiirö]).tlV'!tJ. ~min Çöı"lŞ'<tn'ı.n yazr.ı:r.ş oır!·ı~-·31.5.1997 ı ... rih'~"i y,zı ; c'II\V<tcmınd 
i;azfut"'p ;3 .. 1 "~i~rq '3'1.~ k!\Dl C-":!'"11- Ih~n V"! 0 1 n·:n · Jcıu-ıs 't h't~kJ.ll~"' "y'l.pt l.;!l konuşm..,yo:f i .,.i::}kin 
oı--:.ıp, d'lVI!Lo~·-y!\pt ıitı bu konu~mad'l · -;,.zt'!nt"'p-~,_.,. .. ~ '.y .. -B•qk'Ul:r C 'lı q:ı Docl'Ul • ızı :')nn~1 "!v-•ı.!., 

k<a:-ı.aınl. ·ç""ıı,t:ı:raı'l.Bını söyı 'V"~r'"k h"kı ı oı >U"<fk topı •m·ın V"! topı :imıın s-.si .,, .,n ~r~z-ırın 
t"'pküıinoi-·ıi., yoı ııçmı:] oı;.ıp·;bn· t"'pki:nbı n,t.ic"'si;ıirö'- · · -· --· 

·~ıı konu 'dilt'!r .Y'Izxı 'Ir d~ daVI'lO·unıı muht.,ı if Z<Vn-ınll'lrd'l. y'\ptı~ı ~ıımoy•ınıı r<t
hatsız "~d"n··y'\Zl"l''\rıt··t ... pkt oı-ı:ır"\k y'!!Zl't'lll dt~ .. r kö.·p :r'l:nı 'tr'-r~LI';;·· 

Dolvao:ı. bMkn~ "tr tn~ h'lk'tt'.,t' 'lt lll "Yi k"!nrlisi i:çin norm., ı tı:ıı. qkki: .. ım-.lct .. , ... no.qk ·bn
ıiiB'in" bu konıı:ım:otı~ı n-.ıi .. ntyı-.,t.,pk:tı .. r Eiinrl">P.l .. g .. ti:~i1t:ı·.4 ... ·,·b,ını-u-'t k"\b.,.,.,~ ... m ... !r,t .. -

r:ıir(X:"'!lrli:n"! .Y"'Pllrıı'\ınnı··iıtt"'ll'"ıH~ J".Yi.Oii:Y,:'ı\f<u·-ın:ı i!'l -''"pm'w'\c~ksın ıpkı in,ı .. )d ı.t-,s'izü-
n\1 bir k .. n.oır-. 1\tat'\lll"k ırıroıkir.) - -· · ·· -·· - · - - -- • 

• VOU'1ı~ıııııınn--t~tn-ıtl. Caınh:ıriy"töd"'lllOkr'U!i., ı. <ı.tkı ik,-.\t-..ti.irkçii1ük-·.!ibi ort-ıU<: ,;ı-.j!.-.r-

1'"1' ~.h-ır f':trll'l.tt.,. s"lı d:ı.r'vr, ortllÇI'l~ !<-ır .. n! ıir:tnı '11'"1 o ~"'ki ı ~.,--bir y"'q"fm t .. .rz:ı:n:ı: g~ri :ı"'ti"I"

m"!y~ ç"'ı J.Ş'\."1 bir zi~.niy_,.t .. ,top1·ımun s~si oı '\11. boıısın m·'lllS~lpı "!rınm k;ırş::ı. ~ .. ım .. si "!11 ~o~ı 
n .. tia..,dir• ··-

lloıV'lll. ·'tııı:i;n Çöı 1\Ş'\n,çok b<iyiik Mr· oJı:.ıy·Jc-cr ·ıct-tı . ..,ai t"'l"'\!'l.Ili:!'ln ok:m-ın,I5~Y!?.lll bir -
ld-ıııı i:~-o1.-:m,y'lz:ı. ı ra-:ı.ndi'\ki t"r-!Lfsiııll.k bil-i:n<1n, o! qyı -:tr::ı.n üstilM O"'l!ı:ır-..tı ~ P.i~~n bir Y'\'Bı:tr 
ot,.r<Uc d!lVIlOlY" -topı ı•un··ıluyı:ltıiu t'"!pkiyi. 1 r1tt"f"LCının Y'lPt'l.,iı konıı=im .. ~., HYP.'ln bi.ı'.--ş--ki ı~"" 

'M oııuı:ı··ıuıı ~ıtO!\ll.-t"!rZdl'l o.,vap v...rıııt.ştir.l)o!.V'lt3ınuı-y.,pt'1.~ konurrm'l,.'l.r-ıUkk-:ıt"' "ı ın~~tın

d ar ··d,.Vl11 ~-in-C} Ö1 ~ <U1 1 l.lı yoraıtl. .h ytız 11 'U' ıf-;uVI Jet b 'lr~ ... !~!.!_'t."_J.t..3.!..1!l.,.kt~J!.y:" • X:~nl.Zr!"!"- j 

ki 1-.;,rcı eft.!Sr!l"'k-dl\vrıuu.ş boıkı ..,m;,Jiiz-fÇ"izCai-nô;k-f.öifiiı-::.·o\-m<\nı.z-s<ır .. kir .Bun;tJr·i Çin ""' 1:ap1-::t- l. 
mıın en çok ist.,rtr!i huzur ort~::ı.nı y~~1:ıo~,tyi 5hıakıı,örnqk-poıttik~o~l~' ihtiy-.ç ~ 
d:ı:r.'fopt,llllılll böyJ;" iSrıı"!!k ı:ıol ttikaolJ !U" l!lr'ldı~ı '"" btı lconııda kıu-'UIIS..r"!'::ı.&lr .,aş-ı:n&a-bir or- , 
t~a, da'Vl'Lcınm·•ıt"!V81111 1. aı IU"U lıotıııuoyu bn-~ısutd'l~lcııvıt!'I.Ol. bir lHllup'bt h"'l"lc"'s"' ıs"ı "ır ır 
bir' biçima~··b.,y'lltl'lt1 ıır··'M1'lll.,si;kıt.aıuoyu ı1"1Zdilld., k.,nı:tisiııi ~or-aıır'!1ml'!''\-b~ktıit'%.-Bi'b't -
poUttlc-hıt,Y'11:ı ti'l bu h"lt:ııı oı:rıQdı:ın--aon"' <U'IIIiŞ"ti'r.-Mtöin-bunı .\r rıikk~" """ıntt-ı~ınrt!\;-d"'V'IOl-; 
nuı·.ltımdiai ıuııl kusurlu oıouı t:ıır'\rtır.B,;ı n .. ~ .. n1.., böyl., bir iB't"!!lld"' b:.ı1.ı1mı~sı bi. ı .. dilşil::-
nül !W "'Z• - - · ·• . 

--.·- \yrıc" yillft-drtVaoının 11Çt'ı~ l:ı .. nz-.r :ınr-.ı't'V'\dıır 1'-ır<tıtv Hulaık ~--· 
1.1 ı .ı m hrihi!ld"!! 1999/ 4;:8$)-•ttt!!IS 1999/9e1 kt!r1tr evı'!l: ~rı-i.'!'"' cırv-tbtt~·~cıoı:-

,~ . .. . .;t ....... ~· 

&Qml.f Oldu4'U-ıtU'tvi t.,m:tnıtt' "tJ!lVaırın:ı:n r..~flin.,-tı i!}'kin-vıtt"iı .,rı .lotrın-.l.ıı :I;'B.;!~~:\~..:_:~ıl.$.~:ı;.~'· 
~ıın~bl\h:i:ııl .. - onıwııaaı~ ~ v-.rt'h1iii, böyt..,ı ikl ... -dl!"t'tcınuı hı!kırı~·· ~~ıi'Vl :~ıtn
n,yl\n dım"!ID.l.Ş1'ın"'1 Jotrş ıawa-abr Jtl ~i:ri: bi9iıııiltd..,-d!\WC'1!1111 uaıubU7}~.~~-~·izı-
ı arın .lll!!ft~'rt tıuırııin!'\tll-korıtı t~ki 't ırt•.,.~tt !!üküııı ,.,_tın"'!,., ı.nm:ışt tt.-- -"'·· ~~--. -·.~· 

'l'ppl 'IJ1RZ1 tllaı·d-.,ı !-~" ~9-"':rÇ~Vttrilldıt·f d!lV!lCl. lllC}IIlŞ O"d'fiu d'\Vft-1:1"1 d1lV.,.,_i~,r·ıfıın 
ıııan'f'lt t'l&ıııi.rlrıt tıııı...tpiBcJorbnı amıuıtsad"r dıtVııoınuı.4iu1mm v., ~"vr.,nı?ı ı:ırın~····~~~~ -:r: ~tn·• 
~Q1.~ııuı. 'ı bu Ş"'ki,.dl!-y'lnı q 7!liCID"3'" ıs-.vk-"ltti!i,Mı,.....laururun bu Ol"tıttııl. h'lz:ı:r-ı "',Vstn i!!SY"l

. o ::t;YI\ -ait i:ıı ~uiu, daValı y't.IIIU''S.n t OPllllll'l!l::..'t!ı.Pkiıtinf:=ıJ:Ü.!ı_~i,rıfi ii...!.. """o :rnm kıuıı'ıo.r-ın"'-·· . 
aesl e~iit, u4fl'uba U3'ft1111. t~ı&dJL~~:ı,lhJazı"t qn-·bu :rtz ı ı 'tr :tn ~ib:r ~1-~t i.rt -s :mu-" <tr _ı 
!_-ç"'l'i.«i.Dd~-ka'!'ı:t:ı:&ı ıotn'll'!ş ı11l!JLkı "i d<>vacının m"~t~iıı-,t t"'" ... l:li. .v-ri.n~~ ·!'5rii" m .. .>;: ~.n-..
a-.n r"t''~l.n .. ~"'r V'"l'lll"' .. B:"'r<>kmi.;~tir;-

.' -R U K 0 M ı l'ok"'rlr!\ l.z'l.h Ol 'm'ln ıl"''' .,)o::ç q.'.' ' iırti n"~ "n ; ,;. 
1-HJliCtı -görii'l-ııı'".Y.,n duanın ıt"DDtlt", ., , .:;·· .. _ 
~tn "'"ın'"ll 27.000.000.TT.'ın h"U'ç-t: .. n ı.170.000.'T'1'.'ııı·k-,r .. r-·...,..~ı ~;ı-.hıı·ı~.,-
1.1.~ ;b'!ki~"'! 25.6)9.000.TT.'sı h.,roın k--r'U'· k--si.nı ~ti~ini!• ...,., t.'lı .. p _ "dı.v-• ',i ... -'--
s in", · ~ ~· ·· . · ·· .. ·· -.. ·· . · -· - . ··. -· .. -- , ·. ~ ... ·~·.,. "' :...... _- . 
3""'Dst'Y1\0l t"'r"' !'ınnıoın bu ~"'V'I s ... 'h.-.bi..:rı ~ ::-ı01.' -.n y"U':~::. ı ,m.... ~;_,., 'r' •r i_n~n~· 'iz.•rin"'·' :ıı-

r'\k:ı:" m"ts ı..n-, - - • · • - · ·• ·• · • • · ·· • • ' - ' 
4'Dı\vıılı1'\I' V'!lki1 i t .. r-'lfln~'1n bfl rl .. V-'\ g.,.l) .. bi.;-'1 .... ._.,. l' <ın 2. 750.ıJCO~'ııt"ı,s.: . .,. ~: ~ ,_ 

rinin ~'\V'ICl~,n t<>hRiı i..'!ı ı,~"''"ı 1.' -.rq -.,.ri_1;.ı-.,:ıi.n ... , •••••• /~··· ••••.• 
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'S 'IS 1 ; 1298/77 :c .. r~r::. 

i. ı e rl'l'7~ 1 ~ ,..,r~ ıı>ri. ı ll: "'l'! i. n "ı • 

T,r'\1' vnJciı l-,rinin-ytiz'in .. k<ır:~ ı, t"(!)yi.z~ 

riıip t .. f'him o1 ·m~u.21.12.1999 

Kı\tip S/D. 
21'.000.000.TT, HI. 
1.310 OOO.'t'!, tH.--

2.ooo.ooo.TT. t"lbl. 
750.000.TT t~b~~ 

2.750.000.TT. DqV'\11 1!11\Br-..f'ı 

. '"; ,, 

~~.:: t'=l.-3-
4 -·· 

·~=·· 
.. · ... ·.·· 
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Ek-13: T.C. İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/538, 
Karar No: 1998/226 Sayılı İlamı; ve 

Esas No. 
Karar No. 

Hürriyet Gazetesi, Fatih Altaylı'nın köşe yazıları 

:199?/538. 

=199~2~ 

386 

_V_E.;...I<.;...iL.;...i ______ ....;.....;A'I..O~;;ı.a lı.dık-Ai-Z-.yit r..~aıı-~riil.ı.ı.ıw4:-e ;ıa.;l. H:31 
Bila~ i~ ~rk. A alok ~:5,0k~4J~aa~ 

DAVALI il\irı•i.rıtt _:a,zotetıi,Saai:n .Joiı.-.ıı L;,).j.lıı !io:Wiııa- A..1 i1.4..lıık 
.:;...;...~;.;;;:... _____ __;._ · .A.ytı:ı.ı:ı ~o .. :aa-'.~i.iaoşli, ili.irri.Jel: tı&.ı,,ya. 

2-lraftıtsı Satlnı'j ~~•a.~re.~te 
VEKiLi 3-htih "ttl.,Y):a•~ı ajnııte 
..:.....,.__;.;;;._ _____ -'---iıy -Si be 1 Iu'd arlı- A.,rın. ad "';te 

DAVA jıbııovi Tauill04t 
.:;...;...~------------~ 

DAVA TARiHi 3l.ıi.J.99? 
--~-'----~-----'--

~.,...1.993 
KARAR TARiHi ·: 

Davacının Mahkememize hitaben verdiği dava dilekcesi ile· yukarıda tarafları ve mevzuu 

gösteril~m dava acı.lmış olmak.Ia. yapılan yargılama sonunda: 

JıaY&e:ı yekili ·3l.ıo.ım toni tariilli t!il•"-••i il.e Lli.r-riJet :zftazeteeiaiı& 
3l~s.ım,z.•am,3.,.ı9.i?,4.,.ım.ıı.,.ım~ı?.,•ım,ı5.,:.ı99ı n 1.a.ım ta· 
riAli aill&aları:u.ıı Tatih· Alt-aylı tani!ıJııtaıa yazılasa t.k.atok Uiıali. ka.,.aeki yazJ.h 
···..u-.eldd.Uu U.karet· t.o1d.l eııl~ feldlio uliMlar}a ııı;alğu-l4a bulumi.ıldu~· 
au ld,ilik llak.lannu ze«iileiiil[fil-li'öYi'ii!.a?.,54ııO.:~.&H.n. u.uYi tazaiı:uı.tiil 

, '"'3ı • .5.l0997 tarilli itiNri 11• ;ra.ca.l hizi ile b:irliktô .ıa~a~ alıısarak ÜYek•' 
kllia• · 'ftrllauiıi. ut.H.i,tir. · . 

laYalılar w.k:Ui 25.ll.1997 hava.l• ta.ri!::li~ııa:ia ı~avaıu.ıu.aı roıhliıti u.vurııu 
tur. · · 
· lDNZ ..._ilu 'IH.lgeler deayaya a.lııuu~t yar.l.IJıoıa.lar yai)ılııl.ş, tiisı iıu. t&liller 

. lıirli~t. i~le114i~illıılo 4illl'f'a k.Oaucu zazılaraa davacııuıi Koi&a iatikal Sile!l ... 
Mai,yotia tia ••e•rleria.i walı.r tahk.ir' eıtor .Jf!Irlla.ıti ldi!'ılrli bey;.uıl.s.n. itzeriati 
kal ... ah..ıı,. ·1azı.1ar o~~' 'ou tanaia el~a)tirbi aitel.ig1..13ie ltulua:i~lli1e~; 
ti:~:!_J~_pıliriCe& kolia•lirla ılosu ltqı.hrııuş i..-e Inı .. rl1.teti tartl.~ıba~tı•• ulll. ıtauuaiakewf:Uiiel•aoı. acid-.-ırl·-uae:ı:o-ıf:·irn•ri&i a· ·ııiı······· ki14ıia--··· ·~ealıi"ıi--o•-

:"~-a--~~~;~:1:~:~~~~~~-=:k~~~r:~~;i; ~ ıe'· 
ıiil a ltoı.rar erilıııeı.sigereıaı..i;ti aö&UCüii.-vanliiıq olııakla. 

G.ı:ru::1t 1 i;rrtfU~ ıl-llar.uuıı il!aD!R'.:C ~ aarcııı.ıA peşia alınall robı.n :aahaı.;.i:ıı.: 
ilj !ula al .... .9e8.Mt,.11. llarcıa cavacıya iadesiu,Gan.eııu aptı;,l. .-aranar 
1':\Jl m~· oırakıl-15l.ll41., llh .~ul 'oa~au aa~ri ücret it l. .. iıükUaleri a;are~&. 
•• ia'f'al 'r yerili i1im tai«i~ olu~~Q 13.5$G.teo.A a,r~t· . kal•ti~Qavac~a3 all 
~lıt taJ ~~nL(fttril.uaiıae ,t.oir u:t'llr br.ar vokiller'.ıı-' .:':f.izleri~e: .'(arışı lcuuıı 
Jcllb.n &IJl.\liji·pl~oi<i\ U~ar., a::.u.er. 7:l nı::.ıl~~ anlatıl~ :ı..ı• .199a . · .. 

•. 1 \ 1 i ı ; . 
\ ı . \ ~ \ . . . ,.. :. :Iat:ı. 2 ~ !ia:o..ıı-1·•945 . ' 
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Ek-I 3 Devamı 

O adam• yazmayacağtm. 
BUGÜN Rize'den yüce Meclis 

çatısı altına sızan çirkefle ilgili bir 
şeyler yazaca!)ımı düşünenler 
yanılıyorlar. 

Bu köşenin bir şerefi, bir 
haysiyeli, bir onuru var. 

Bu yüzden de burada onunla ilgili 
tek kelime yazmayaca!)ım. 

Sizin perşembe akşamından beri 
söyledii)iniz her şeye katıldı!)ımı bilin 
yalnızca. Hatta fazlasını içimden 
geçirdiğimi ... 

Gavat 
BIR Anadolu sözUdür bu ... 
Kadın ıacirleri Için kullanılır. 
Özellikle de kendi eşini satanlar 

Için. 
Daha aşai)ılayıcı bir kelime 

yoktur Türkçe'de. 
Peki, bu gavatlann ortak özellii)i 

nedir, bilir misiniz? 
Bunlar iklidarsız olurlar. 
Ve kendileri eşlerini, kanlannı 

sattıkJan için de herkesin aynı işi 
yapabilecei)ini zannederler. 

Başkalannın eşierine göz 
dikerler. 

Onlan da kötü yola 
düşilrebileceklerinl zannederler. 

Çocuklukları genelevde 

geçmiştir ço!)unun. 
lktidarsıthklan o yüzdcı1dir 

zaten. 
Ve çevrelerindeki her kadını da 

fahişe zannederler. hep onlardan 
gördükleri için çevreleıinde. 

Aslında fahişeler, bu gibilerden 
çok daha onurludurlar. 

Ve bunlar ne yazık ki, seçme ve 
seçilme hakkına da sahip olabilirler. 

Kendileri gibi olanlan temsil 
etsinler diye. 

ÖZÜH: Bu yazı için özür 
dilerim. Fakat OOll kelimelerin 
anlanılannnl bilinmesi lazım c.llye 
düşündiim. Başkaca bir maksadım 
yoktur. 

Bal gibi bağlar 
BIR takımın larartarlan her 

türlü çirkinilgi yaparlar, "Üç beş 
kişinin yaptığı münferit 
hareketler camiamızı 
bağlamaz" diye abuk sabuk bir 
açıklama yapılır. 

Bir cemiyelin üyesi saçmalar, 
açıklama hazırdır: "Münferit 
hareketler cemlyetlmlzl 
bağlamaz." 

Bir partinin miUetvekilleri, 
üstelik de nedense hep aynı 
partinin milletvekilleri türlü 
çirkinlii)i yaparlar, o çirkinlikler de 
o partiyi baglamaz. 

Hadi be siz de .. . 
Ne baglamazı ... Bal gibi 

barJiar. Hem de dört bir 

tarafınızdan bağlar. 
Bir partinin milletvekili 

çıkacak, millete, dwlete, 
vatandaşa. vatana ana avrat 
sövecck, o sözler o partiyi 
barJiamayacak. 

Bağlar kardeşim, baglar ... 
Baglar ki, bir daha çıkmasın. 
Bunlar, benim yazdıgım 

yazının ucunu g<sızetenin sahibine 
baglarlar, kendi partilerinden bir 
terbiyesizin hakaretlerini 
kendilerine bağlatmazlar. 

Bağlar, bağlar, bağlar ... 
Bağlayacak ... 
Öyle bir bağlayacak ki, 

kendiniz de şaşarsınız. 
Vatan, millet tanımazlar,: .• :. 

.. . "~ 
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Midem bulanıyor 
NE Refah Partisi'nin 

küfürbazının söyledikleri bu kadar 
sinirlendirdi beni, ne de partisi 
Içinde ona destek çıkan bir-iki 
terbiyesizin .. 

Tepemi attıran yine Tansu 
Çiller oldu. 

RP Rize Milletveklli'nin 
söyledikleri hakkında fikri 
sonıldugu zaman şöyle dedi 
UkesWik kraliçesi: · . 

"Eski defterleri açmanın 
gereği yok. Yıllarca ortaya 
çıkmayan şeyler şimdi mi 
ortaya çıkıyor." 

Lafa bakar mısınız! 
Hatta laf mı bu? 
RP1i Adalet Bakanı 

· KIMSE canuu sıkmasın, 
RP' nin Rize ll meczubuna kimse 
bir şey yapamaz. Belediye 
başkanı i\<en söylediklerinin 
hesabı soruldu mu ki, milletveklll 
iken söyledikleri sorulsun? 
·Bırakın onu, TekeTek 

programında ekrana getirdiğimiz 
Sultanbeyli Mezarlıklar Müdürü'ne 
ne oldu? 

Hüiiçl 

soruşturma izni ve talimatı 
vermiş. RP1iler bile birkaç istisna 
dışında rezaleti kabul etmişler ... 

Türkiye'yi Bab'ya entegre 
edecek ça!jdaş kadının 
söylediğine bakın. 

Dünya üzerinde Tansu 
ÇiUer'den daha kötü bir canlı var 
mıdır bilmiyorum. 

Varsa da bir ülkenin başında 
yoktur herhalde. 

Bu köşede Erbakan'dan 
nefret etti!jimi yazmıştım. 

Tansu Çiller'den nefret bile 
etmiyorum. 

Adı kulağıma gelince içimi 
dolduran tek rus, bir mide' 
bulanbsı o kad. r ... 

Adam Cumhurbaşkanı dahil 
herkese sövdü de, kimsenin kılı 
kıpırdamadı. 

Ilgili savcılıklara bantlan 
yolladık Aylar oldu ses seda 
yok ... 

Onun için boş yere üzülmeyin. 
Rizeli meczuba da bir şey 

olmaz. 
Yoksa onun ne bantlan var 

ortalıkta dolanan. 
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--~i 

Yüzsüzlerin yüzü 
RlzEı.l meczup, terbiyesiz ... Hatta de~il. 

hayasız... Biri terbiyesiz ... 
Ya öbürline ne demeli?.. Diğeri daha da öte. Hem 
Ankarab olanuıa ... Hasan mı, terbiyesiz, hem de insanlan nasıl 

Hüseyin mi ne? O işte... kullandıklannı anlatıyor. 
Fransa'da yaptıgı bir konuşmada Aslında ikisi üst üste koyulunca 

Aydın Menderes'ten söz ederken Refah'ın gerçek yi1."Ü ortaya çıkıyor. 
· kullandıgı kelimeler, ahlaksızlı!)ınuı Siyasi rakipleri karalamak için her 
boyutlannı oriayakoyuyor. türlü yalanı söyleyebilen, her türlü 

Menderes'in ne eşiyle olan ilişkisi terbiyesizilgi yapabilen, insana saygi ' 
kalıyor, ne saflı~ı. salaklıgı. duymayan, insanlan kullanılacak bir 

Aydın Menderes'! nasıl eşya gibi gören bir yüz bu. 
kullandıklannı, nasd kandırdıklannı Refah'uı gerçek yüzleri bunlar işte. 
baliandıra baliandıra anlatıyor Ceylan Daha gerisi de çıkar merak 
E/endi. · etmeyin. 

Şevki Yılmaz, Refah'uı gerçek Refah'ta yüz çok. 
yüzü degil diyenler var. Benim anlamadıgını, bu kadar 

Peki Hasan Hüseyin Ceylan ne? yüzsüzden oluşan bir partinin, nası bu 
O da ıru Refah'ın gerçek yüzü kadar ç\*. yüzü olabildii)i:i.' .. 

/ ·~ '.\ 
---·-----·'---------------\~--------~--
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Ek-13 Devamı 

'ket Bey yaşadi m1?~' 
ll~iliFf2.1[):~J 
OOC;AN HIZLAN 

doru9Unun hayatlarının zengin malzeme· 
sinı.lı::n .ıılınmı'i bir kaç ça!1rışıın notu. 

Alıdülhak Şinasi Hisar ve Nahil 
Sırrı Örik. 

l!.li.lnbulu, lsıanbulluyu gı?rçek bir usta· 
lık!.ı y.uabilmiş iki mıntıncı. 

Lı. dı..~io;ik !>iyds.ıl döıwın· 
·~r, hudönemlerin inMnl.ırı, 
·amanı rcnklendiriliyor. 

Ara b.ışlıklarla, rcllkli 
lOrlr~ çizlrnl<>ri, romcm.ı 
ıluı.:ılık k.l1;ııklırnu-s. 

SCilın Ileri'nin ronl.lılln· 
!.ın .ıldardı!)ıın lıir hülılm, 
l..ln.:ı, onun ıon'lcıncıhl' .ınl<ı· 
Jıo;ını siıngelenıcsi yöııiin· 
lt!n il!ıi çekici gckli: 

"No var ki, bir ro• 
naııd.-!kişilıtrl dc{Jişllr· 
ncı,, her liir1ii değiştir

Selim Ileri, y.ır.ırloııulıgı lllollll.'lll<.>yl 

ycııido!ıı y.ııalın.ıııın yönlc· 
mine ı><ul..ık bir örnek veri· 
yor bu roınanl.l. 

Selim Ileri, yeni kil,ı· 
bında: hir çok romanı, ro· 
memeıyı s..ı.yf .. d.:ırında c"ınıyor. 
Bir roıııolncının l.ı<ışka ro· 
m.:ıncıya gösterdi!)i scıycJı ni· 
ş.:mesi, ı.:dcbi l.ıir doly<ınış· 
ımı. Ycu<ırlı!)ın zincirinin 
lw:ıll\al.:ırını UllUIIOilıYI'i, unu• 

!.ın~~~ '~·~;:ı.ı~~ibıisçc <ec· 

ne~cyc, yanıllnıacaya, 
li)ııiiı;türmeceyu, y~ılana başvurmak 
ılauan' değil midir'! Dahası bol bol 
1al.ııt luırını.ıl,, yalan söylemek ge· 
··~lune:l. ını·!" 

kayla yaıılınıf' bu ru· 
m.:md,ı; ben, nice hııyatın 

muhassala'sını hukhıın. 
Öl~llikll.' k•uluıL..ınrı diinydsını. nıuhar· 

ririn (CI.'rnil Şevket Ucy) merce!)indcn 
ııkuın;ının.-,~vl\iııı.! ıloıy;ını.Klıın. 

Ccuıil Şevı,er Uey, ii1.t.!l •~1iliıııll!riy· 
,., lı.ıyoılleriylı.•, tıerc,;t"i~lcn k.ıc;ı~l.ırıyl.ı, 
•·~~;.iıı .ılayl.ırıyl.ı li()ik lıır l~ı.ıııhullıı. 

••• 
'CEJ\Jil Şevket Bey, ayn;ılı dolaUa 

il'i el revulvcr', ı•ko;ı•ıı k.ıhr.uıı.ııu ıh~ııı· 
d.,ı~ı tiplımyl(", hircysı:llı!)ııı hedclinin altını 
c;iL~·ıı .ıııl.ıyı~ıyl.ı. gı·rçı.4~ı.,ili!'liylc iyi bir m· 
111.\11 . 

kiıMIC ~ılıldt.ııhl~.ııı, il~i Y'll.li'ıJuf,l...•ıi til! 
ı.ııımlu.ınhiry.ı~<ımlıiı;iıııi. 

• • • 
l<iMDiıt Cemil Şevl,el Uey. 
lkı iinlü Y"'·uııı, Ttiık ı,>(lehıyaıuıııı iki 

(C<"ınil Şevl'e Uı•Y. 01yu.ılı •lol.ıha 
ild el revolver, !:jclim lıerl, Oglak 
Yayınl01n •. ) 

1i Saçlı Kız 
ak 
zcio{Jiu 

'Credi 

ll<ın,::o\(l'lo'lo'ıoi);IOI 

mm·i .'itıçlı J.:u. 

:~~:ÜN. -~~~~ ınlııklı~r ~ \! ~• .. 1; 
oı')h)'iır • 
iilh·. ıu · -ı 

ı~ıııın . 
·ulııi;ısı .'-------' 
nyrırı..;ılt•nıl ktiı,:iik •~llcrlnc. 
ıwndini htmlarak haşlıyrır i$(!, 
\'iı~ulıkloınııı ..• 

11a umullıt hoışlmlı~ı 
~iılulıw yoıı.ıl' ki s:ıch.-cc tx~ıı yıl 
ıı•;ı y:ıı.alıilılı Uun.·ak. 
:ınclı~ılüsı•mi h:ısloılı~ınılan 
l:unay;ır;ık m ya~md;ı suıısuz 
hıi;una \'ıkil. 
ruli y:ıt~uıd:ı ı~rı ~·ııılal< J!C~r~>t!~i. 
llilıllllll'iYI'UIIIUII:ın:ısıl 
a-;.:ıı;;ıj::,ınııhi-sunıııiiş. 
ı•linl Yt! umuduını hi~· 
hııcınlş. Kısa lıir y.-şomun 
mi, ı.riızr.illi:iııl, aı·ısııu vı~ lıir 
· ;ınl:ırıYnr Uur~·:ık. 
alıın himr.••ln'i lüsı•ınili 
l;ıı· )':ırarııı:ı kull:mıla•:oık. 

~"''~~~~ı?-
r®~ 

ihsan YILMAZ 

Bıraktığım Yerden 
Fcyyaz Tokar 
Milliyet Yayınlan 

t~ ~:~~~~f~ir;~;;~~~~~~~. 
tııüııı Yı.•rth.-n' ile cıkurl<ın)'' 
l:t )'eniden buluştu, 'l'clcvıı 
ycı" ve r:ıdyo konuşnıalany· 
loı ~mıh; bir kitlenin sı.·\'~isiııl 
k.ıznıı:ın 1'uknr )'eni kit;ıhıııı 
1la 1111 kuınışuı:ılmıncl:ın ulııs 
IUilU\1$. Üt.'4,:irdıı:i hiı' 
rnlmlsııhk ıwdı•ııiylı! \'l"nli~i 
öii'OIYI kil:ılııyl;ı koııı:ıt:ın 'l'nk:ır, ı:c•ııiş hir yı•lıı;ızı•ch• \'4' 

dı·ı·iıılt•nııosinc t•lt.• :ılılıj::,ıl<.umıl:ın. kcınu:ıın:ıııın \'t•rclı~i 
hlr r:ılmllıkl:ı nlıl:ınyur. ı\rıl:ıtlıkl;ın.ı:ı•niş lıir kıiltıir 
biı·ildnıi ve ho-s~ün\ suzt:t'l'indı~n ı,:ı..\·ıniş, }'i\'$iımı 
ı:ıttA!IIt>şlirrn. \'t•şitlcnılın•n k.ı\•rnıııl;ır vıo kcınular. 
llı•ıut•ıı lıı•r cHiıı·~ılt• ukımııı k••ndı ıluny:ısıyl;ı 
p:ır:ıl••lllik kurııhılı>(ı•ı":i. ym·:ırlan:ılıilı'lı•~i hir kil:ııı. 
'llıl'ilklı~ıııı Yenh•ıı'. 

aradayı ve Emeç'e öd~l 

piyanisl Mehveş Emeç ödülünü 
•>liıty Klüblori goçmiş dönem 
• tınorU Fıkroı Evıtyngirdun aldı, 

U
l.llSI.ı\ltAitASIItul;ın• l).•ı·ııddı·ri ~l~l'nci 
ISülı:c 1\unt'cransıll:ılu~u·ıııla C:ı~ııt•lkıırımıy 
ıı.aşkanı orwmcnıll~ııı:ıillloı.kkı ,: 

1\:ırııdııyı'yoı Sımdi}'e Horoıry 1\ııl~ılm ıarııruıdaıy' 
"IIIL'I'I•:ı·kmı Uusılıık v~· l~ıı·ı) Üdıılu"ıle ,1 
ltotaryt•nlt~rin ı..•n hüyıık Odiıhi ol:ın "l';mllfarris 
Uuo.ıu" ıiıwam vt•rildi. .: 

t:t•ıwlkunnay l!.:ıı;k:ını Orgı•ıwnıl 1\ar.-d:ı)'ı'nın 
k;ıtıloııımdı(:ı li)n•ııdc üdillıi kı•ııılisl ıuhmı ;t'Unct.l. 
Kuhınlu w U.ıtı Garni1on Komııt;ını KorC:l'ncral 
Ecliıı Uöı":ı'ı' ;ıldı. Kıır~ı·nıor;ıl Bıı":t't', Oıı;ı~ıwr;ıl 
1\<ır:ıd;ı~·ı'ıun ınadoılv;ı ,.,. M•rlililt:ısııu. kNıılisi adına 
:ılııı;ıltl;ın uıullulul<, ıhıyıhıı::uııu sıı.vlı'llı. 
fo.h•slt•klı·rintlt•lu hıışanl;~rınd;ın tlol:ıyı Gcıwlkunımy 
ll.aşl\mu Or~cıwr:ıll!\ın;ıillloıkkı 1\;ıı"ıda)·ı'nın 
y:uıısıra iinhi piyanis!Mt•ln·c) l·:ıı;~.'1.1'rol: nr. 
i'A·~·)'ııı ll:ııihuı::ııı \'t•lzt.ı•llt;ır:-:ıl)fı!h'ı'ı'!>ilı•si'ııin 
kurucusu Jut•l ll;ı)'!kll'a tl;ı nıt;ıı:~·cnlcr l:ıroıfıml:ın 
llll':tıuın \iyclı~ri anısına dur.t•nltınnı..•n m~lek hizmet 
ödulfı \'crilıli.lliltnn OMi'ndc cHizcnlcıfıı.ı;cccclc 
iMiul lön•ııiııdrn sunra St•\'<ıl Ui:ur·Ünıiı Jris çilli 
gtirkcınli bir ı:uı&,'O göslı!risi ıtundu. 

!i::':I:~ı~>:<•.":"Jr.·.:i~..!YZDlW:Mll'I'WJ 

#ERMEDEN 

Kac bakabm Tansu, 
nereye kadar! 

lı<lsi de y<1~ncı ... Bimraya 
!lcliııce y.\l<.ıncılıkl~rı ıopl.ın<Jrak 
,k'i'Jil, k..ııL.ınari\k C\rtıyor. 

Y dil y.ma !Jdıni~kr, 
nrı.ıldıkl.ırıtm\ ycııi düOI.'mini 
kl..oyiflt.!ou;ıkhyurl,;ır. 

Tantı:u Çiller, bır ıam.ınl,;ır 
(rbalwn'uı y.ınııld.ı oturıırkı!ıl 
ı.ıkımh!)ı "ı>ıklun il<ıı;k.oyi \lC .ıınıış. 
Kı..oyilli, llt.!~h .•. Oıl,,!)ını lo.ıyr..ın 
h<Jyr.ın Sl.>yh!c.liyor, 

Erbaltan c.l<ı mutlu. Pbligin 
üzNin<! kunhR.)ll ikııd.mndd, <jiındi 
pisligin ahınd..ı kalmaya bıli! razı. 

Ve yal<ın li:tcrinc y<ılan 
savuıuyurlar. 

En d'ıkkcılimi çekeni ise, seçim 
k.ır.ırı.ile ikjili ol.ır.ık söylo..'llikkri. 

Erbakan diyor ki: 
"S,~çiınl ht•ıJ muhalefet 

islcr. llttldoırlar ~eçlmden 
yana değildir. Seçimden 
lmçar iklidarlar. Ama bakın, 
biı: ikildar olduğuınuı: halde 
seçim isllynnıı," 

O hı.ıııl.ıtl derkt~n. uı1;,ı~ı w 
yardımı.:ısı ı.!. ı y.ıııınd<ı sarılıyor. 

Yıd.ln kı, kı.ıynıklıı ycıL.m. 

Erbakan'ın ydnıı-ula sırılan o 
sarışırı k<ıdın dc!)il miy\Ji Mesut 
Yılınaz'ı iklklarkcn seçime giUi!)i 
iı;ın "J,orkaldıkla, kaçaklılda '' 
~ıçl;~y<ırı'!,. 

Oydu cll~ı. Ama o kimin kızı'! 
'Dün d(inılilr.IJı.ıgiiıı 
bu•jÜt'llhir'üıı ... 

Dün de yal<mc..lı, bugün de 
yu lan. 

Gerçek olan bir şey var. 
Korkul.ırı. 

Tansu Çiller'in yUzüne 
b<ık!ı!Jım zaman zavüllı lıir ruh 
gl)rüyorum. 

l·lırslı, muhteris ... Ama 
korkak. 

Y<.ıpııkl<lrının hes.llmlı 
vcreıncyecı..:)ini tıiliyor. Ve 
korkuyor. 

l·li~· korkııı.ı-.ııı ... 
Ui<'i oy.ıl.ıy.ılıilııler. Bu iilkcY'-' 

zaman kaybeltircl.ıilirlcr. 
Ama hiz unuım.ıyıo!. 
Ve onu soıı nıJft.-siıw kcıdar 

kıw.ıl.ıy.ı~·.ı!)lo!, 
Y ~pııkl<ırının hcs<ılıını vcrı..'Cek. 
Çol• kiıç.ırsa, son ndesindl.'. 

Koçak'ı şehitler çarpacak 
BUNUN dok\ıııulmMlı!Jı da 

y<>k. IS..ık.ılını ne ol.ıcıık'! .. 
Sulı.ınhı.:y!ı'nin H.:f..ılılı lkh..'<li~ 

n.ı')k<ııu üneekı .ı,k~m y;ıyınl.ınoın 
lı.ıı~<.hnda pek c;:ı>k kı~iye h.ık.:ırl'l 
eth, i/tir .ı .ıııı. 

Buııl • .ucı bir 'll.'Y deıniyoruın. 
J<.cndıli:'rinin soyu bo.ıuk f)]clu{lu 

i<.;in, lı.:ı~kgl,ırınıııkini de öyle 
l':olntll!lıııckri 1\(ıtllı.ılı.lır. 

B .. ın,ı .ıkı! .ıhıl.ıl. !Jt'lı.:n iddi.ı~ı 
Pl'i.l\ ıl...· ıl~ııli uJ,ııııY'!ı. 

S..ılı.ınl'k:yli IJclediyc B.ı~kanı 
J<.oçak"..ı göre, PKI\ diye lıir şey 
yol(ınuş. 

Buııl.ır D~oı)u ve Gıiııcyı.~ .. .)ıı'd,ı 
y.ıo;<ıy<.ın Müslüın.ınlarınış. 

Ti.ırk ordusu da Lunlorı 
ükliıınıck için PKK diye isim 
takını'l ve bunlara. M(isli.im~nlara 
kıyım ynpıhyorııuı<j. 

l>iycı.:ek lt!k hir ~Y v.ır; 

"Allah IJ ..... versin." 
Ey AU Na hi l(oçak denen 

yar.ıııl~ müsVL.'<.ldesi. 
Pl<l< ilc ~ıv,\o;ırkcn Co'lll veren 

şchiılcrımi.tin rulıl<ırı wr y<ı ... 
S<lıı,l w sül.ılı:ne mh<ıt 

vermeycçck. emin ol. 

Sepet 
BEFAH P.ırı\si il~ 

DYP'nin !H.'Çime ortak gilmc 
f,mntiliiııtin adı ''Sepet 
Sbıeıni" uııi~ ... 

Nasıl d..ı u~un Uüşüyor 
All<1hım. 

Şu Sl!pı!l sistemi ilc 
yapıkıcak SI!Çimdc ::jUnları Uir 
!H.!pellı..-yivcf'!oek, 
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~epMGV 
RIZELI mcc:ı:up 

konuşurken kin 
kusuyor. Ve h~r gtiıı 
y~·ni lıir kcı"ı>Cli orl.ıy..ı 
çıkıyor lJı.ınun. 

Peki, kimsı.: 
t,.ıkınıyor nın hu 
oı<lunı OCI'I.'(IC 

konu~uyor diye? 
Ben Dakıyonun. 
Arkaı.ınd.ı..ısılı 

\l.ıyr;ıkl;,ıra 
U.:ıkıyonım. 

Et)er Tlirkiyc 
Ctıınhtıri',ıl(•ti'ni 
kufr~'<l~n Hileli 
llll.'l'lUJIYı..'Y.:'I 

<ırlt.ı<.l.ı~l.ırını.l.ııı 
hiıinin ;uk,\illlll.ı lrir 
bdyt.ılt. üı.ihy:><l, bu 
bııyr..ık hep ;ıynı 
oluy<ır: • 

"MGV"y.ıni 
"MIIIiGençlilt 
Vakfı". 

Y.ıııi hniCr 
ıoplanııl.uını orgomize 
clıııc işi lıeı> hıı 
v.ılıhıı. 

Pııki,IM.ıv.:ıkıfl.ı 
ilgilenecek bir ınerci 
yok ımıdur 11\ı 
nıt!ınld"'•ııc'! 

Yuk ""ılk!''! .. 

Klozet 
imalatçıianna 
öneri 

TOPLUMSAL 
ıc;opkiyi kendi 
kendimize gösteren bir 
ınillı.!liı. 

Uu yiit:Jen dı! 
ııuıh.ılcldiıniı 
~hvclı..'lden, 
lll.'ıl"-•ılcıd~~n w evdeki 
solıtı.?ılcrdcn öıe 
!JI!Çıniyor. 

Yınc CVI.!c 
yapabilece!!imiz bir 
lopluınsalmuhalcfct 
önerisi gekJi bir 
okıırd<ın. 

Ben bunu sanayiye 
tıy\Jıılanwk istedim. 

Vitriflyt! 
liı·ı:tifik!rirıin 

liıkı.lıılcıiııc Lır.ıl(drak 
elbet. 

lliliyorsunuz, çeşitli 
slyıısi kişiliklerimiz v.u. 

lc;inc bun!.lrın 
fnıografl,;ırının 
n.ık~odikUı.JI k~ıeılcr 
\>e <1l.'ılurk.a hcl.ııa~l.ırı 
iitt•lippiyol~lWf!\CIN. 

llı!rkı.>s keyillc 
lı<K'cl gidt•l'!ol.~. 

lldı!lwlc! 
hıııJi.'ınlcrt.lc "Şevki'' 
modeli salı~ rckorl.ırı 
kır.ıı gibime geliyor. 

Lk-nde biı ı.:ı.ne 
isliyorum lıııfcn. 

S.ırı renkli olsun. 
Çil tipi bcnt!klisıni 
!ercih cdı;1rim. 

Köşe yazarları 
pisliklerlc w.)r<l~mak 
yerine ~nı düzgün 

Ydll y.ıuıcak bir ort;,ım 
bukluı.)u :ı:oıman ... 

1 

Sunullat~ 
Arı sor. 
Ödülü 

l ..:.r.J\f Pf't"MVIIdıl· 
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Ek-13 Devamı ·······-':_._·~_ıı~_iM,1Uil, ~~-'ı','_zir-;ıı_ıı_9_9_.,_tı_:~\ ·oi,;an' dan Op~r~~v~t.--··-· ___ ..... ---_ .. ----------,- ~ 
Enis Batur 1 

Opcm, '1,.-.n;ı !Jijrc Eni~ U;,lur'uıı ~iir 'o"i· 
ıcl~ıı.?siıKic, Of)tiS magnum. 

Opem, o:iinlc hiıliiııli~)ıiıı lolfı·ıi. Diıt• sul· 
ı.ısııM luu·~ı lıir IIICY'I•,ın okuyuş. Y.ı~<ıdı~)ı· 
nı:t/yn~ıydc<ı!'lınız. t~kıKiu!)ııııuduluıy.-.c.:•!}ııııı 
tıll'>l.ırların, koıvr<mıl.mn hlplu c;liri. 

Şiındiy.!k."\\.lou 
Ilatur'un ~ıiriııi hilcm· 

ll.'r,. dah.:ı (Ok lezzct "'J,-.. 
ı;,ıld.ır. 

Htç .okunıaını~.n ıl,ı, 

''~lc!·'şilr ilLerine llil~ıilı•ri, 
'>'~L!,Iilı..>rl v.u~ı. !ll'UC de 
lıu ldlapldn btiyi.ik oran· 
da şiirsel zevk duyacak· 
l.u. 

Çünkii, Opcra'd,l ilh 
kı!/. uc,rur, ~ı··ııi'? hir ~iir 
lııl··~k~·~iıcıl,! ı)ltıını lıw 
lll)lllrlllll)"·· 

Opera iiu~rirıe d.dı.ı 
(Ok dii~iiıunck. i'lyruııı· 
Sllid,lld UÜZellikJeri ô9· 

• rcnmeye niyetli bir 
oluırscmıı, u ı..ıman Ah~ 
nuri. Okloıy'ın lsraril'in 
St'ır'u' mı okuııı.:ınııı 
lotvsiyı? l'1.'L.!Cl~)iıu. 

* * * 

Eniıı. U•ıtur'uıı:.iırı.lıcm 
:>t~ft•ııdıı, lwnı .ılo.ıt.'oılı. Du~}u 
ilc ll<ılı ,ır.ı .. ıııd.ı d.ı :.uıu le· 
coıviiLiıııllc lnılurı.lıı. Mer~ 

yem şifasının hılt~ ktır cl· 
ıııt~Y'-'Ct'~~i hir .ülcil w lıir 
ahdal'ıııl'l y.ı~.ıl.ırı. 

Oivmı ılı••mıı·c. lııl~ıııııiıııı ,ıkluıııt.ı ii'1ii-, 
liırtlıı~)lı kl.ı .. ık/klı'l'! k.ıvr.ııııl.ml,ııı luııtuilhıl~· 
!.ın '>lıllloı lıu div.ıııl.ırı ol~uyun. 

Y.nılı'} d,ı ,uıl.un.ıyın ller "rl'Yi inl~.u (•dip 
dı.• y.ıroılıhıııym Enis Uo1hır'ıın .,iin. lloıy.ıı· 
t.ın lı.ıy.ıı.ı, ~1yf .. d,uı s.ıyf.:ı)'ol, hh:dilu;c koyu, 
blcııiltçı~ .ı.;ık hıı )ıirsd rcng•~ v.ııı!J<,r. Aıncı 

1~,,1~ boyoııoı lıir rt•ngc. 
Y dl>nnni.J~ııı.ının, 

kcndirw '-'ok dılniiklii!'JI! 
h~pl(inin -ıııri do: v.uclır 

Uaıur'd.ı: 

''!Cısı ın pcı-,a'yoı 
lniyonu. tlar .!.Oimklcı~ 
rın, 1 sılu~ıp kalmı' 
birkaç bahçeli evin 
ve/pastoral aykırılık· 
lar kuran kili:ıı.cl<>rin 1 
ara.suul.uı. 'Türlder 
Itentil dillerinde 1 çi· 
çek adlarını ıtcden 1 
bilmiyorlar Enis' diye 
soruyor durup 1 du· 
rurkcn ve l'esilı ke~ 
sik hlr ç;ın sesiyle 1 
ulili:iyor uzun saçları~ 
nı geri fırlatarotlı: 
'Yoksa ondan mı ya· 
bancı ve yapayalnız 
kaldını:t:'?" 

ooc.U -Uah Div,;Jı· Enis Onıur yoni yayınladı(Jı hıı.1p!;ıııylil 
uı'ndlt tlihl tliv.uı yı.•r okurı.·uını uzun bır şıır yolcutugun.'l ~ık;.ııhyor. 
.ılıy,r: 

SEVUÜSI~FHU 
Delleri'rıl.' lle ~C:.yk• tJır 

gi~z oılıp. !JI.'risinl 'ii1e hıriJk,\yım. Çiınku ıoiz 
lıu kitdb<ı ho•nılı.'n d.ıh.ı çcık ihıiv.ıç dııy.ıt'iık .. ı· 
nıl. Eni~ Bahar. hur.ıd.ı ~ıirlcrııı ulu~uııı yul· 
c;uhı!lllll.ı -.i .. ı d.: ,ılıyıır. Onun yi'ıııı~·ııılı•ri J..o· 
llll'ollıld.ı ıli( .ılıl.ılı\'1 l•ıl~ıill'll lıuııol.uı o•ılıııı•lııliı 

Gri Divl!ın, Seleri Divan, Alaca 
Divan, n.Druk Divnn. 

ı 

ı 
i 
1 

Her şeyi kendilerine 
benzetemezler 

TANSU Çill~r, Tıul, .. iy.ı:w•ı 
ı..ılııw:ı.ıııcvıulıoJı!luı~o~k·ııl~ıı.lıı.ı 
ulkcımı 7U yıkLı ulu~ıuıulıııu";o (Nly<Jıll 
kunııııl.ırmılııı.·r lıır.·ı· ~~ıkt•\hyı.r, 

""'!.~ıııılıkt.ııııı.o ~ıOJV•! dıı-:-urııyoı·. 
ık•v/o 'IO,'<•k t~hyuı 

B.ok.ııılıiU.ır.lıoık.ıııl.ır:.o'Yı.ıny.ı 
diiıMfıl. 

ı:ııııl.ıtıı9ı !/l'li hunıllu Tansu 
Çiller. 

~iıııdı :.ıı·.ı ıoıduy.ı gckJi oınl.ı~ıl,u\. 
l>o!Joın Giireş'ı hu lı,ollt.'no 

ıhı':-llh'HÇillt•r,ı.ııluvıılLıkt•ııılıııı• 
lıcıııı..·l~>c.o:~ıınııhı~iındü. 

J)ivan, okunın çiı!)rışıın ınclwııi.r.mi'lsıııı he· 
nıl.'n harekete gcçiriyor. Belli hir liirclc Y•l.f.Iİ· 
nu~. öruil.-.ii, kdiııw h.v:iOt"•i do• hdli hir l(oılıp 

Enis· Uahır\ıu l>ivom tı.ı~lı~Jıııı ktJyıu.ısı, 
ı)ıuııı şiirıld~i 'o'C'}Itlcmdı!r kuı.ıııuııın y,ınsılıl· 
llloi':>IOIIIIIıllK~Id'ii, 

1'\ışücrclen nıt.>kcmiMcl, .touncınliırit, kiı.:ıpl.:ı· 
r.:ı, .ilnl.ırd, ılurumlar.ı k<Kiar dc!)i~ik bir ç.:ılış· 
ııı.ı. 

t\rılılmı'}, ıJ,lınttılınıc; hir ~ckneldc, rncxlcr· 
nin hir Clfoildc1 y.ızılıno1M. lkn di~rl lı,)~!ıldct y.ı· 
zıkın div.m'IMın da birihirinr. hcn7erliklcri ve 
f,lıklarını .ıyrı'lıırm.1y.ı \'iılı~ııın. 

Bı.'ıı cl.ıiııı,ı ~ıııııı .ırk.ı~ıml.ıki o1hı~ııııı -.~·ı ii· 
vcııiıu I.Jıhııd~ ı:.h.:ycıı. nıuh:'ü"hı., ••1\ıııl .. ud.ı· li 
lll lll, 

lyı lıir 'iolirın dünycısınd,)lu ı~ı-..:ı lıir ~ıc .. ınıı 
l>u. Sı.t kit;ıplo.ırı .ıln-ı. uwn hir yı.iniyiıw o.,·ıkuı. 

Enis Uatıır, ~l.tin ~1ılıi .sefcri'll•rı ~l'V1·r. 

1 

"lıııluv~· < 'ııııılıııııv.•ıı ı.ııılııı11l.•. 
hu ııll,l·ıuıı .:ı ı yuto' "'~1·1111 
lloıı!.uıı..:ııı•ı hı, Inı 1-..ıol.u 1\ıio.;u/~ 
ohı-:-ıı .. ·ılı,lı.oU,nı•ı•,..tıııol.•lıı\ hu 
k.ıtLıı .ı~,ı!)ıJ,ııoı l;ıllıo'tiJ. 

Ü~·l..: kı. Şevki \'ılma.c'ııı 
.,ötlt·ııııd\•ıı :ı.oııııoı ''){;ırdc~iın, 
ad:ını ıu, lu!.C 1h,!)ru söyledi" 
dıy .... nlo•r 111l..:uk!ıı. 

Aııloi}'\'III!Vfll ... Olıııuyur ... 
BuHını l'kı~ı lıır d~·vkı 

t.!ılu~ıumıuu l•i.r...: h.ııııi.ıt.ın ı':k hır 
ktınun k,ıklı 'fmkıy..:'d..:. 

Od.ıcm.Ju. . 
tJ;ıi,)AI'loıyoı'><'ı!>nı.ı h<ıQiı. 
ll.'ıkı onu kuıum.ı~'cl. ilc, küpc!)c 

t.'.tılırnıcnıeyc niycılı. (Oper.1, A/tıkırJd.,cş \'aymcılık. Oofju 
• llalı Diwmı, S"yrii,;clcr Oc!Jcri, \'apı 
KrecU Ye~ymloırı.) 

-----------..::ı·o';:-ı. ı 
\~~~L~r---------~N~~~-~ ı 

Çillcr,\ılo•:.ı'nıi'IY<•I-.ut!tıkl.ırını 
ôrııııd..wnıiı~·lıır ı~o.'Vi k.ılnı.'ıy.ın 

lıır poırl.ıııwıııt~ ı~ıııltoılkın uhın~u 
";o<.'Yio.."ı thi~iımı~·:-.ı l'ltx•lll.' ımiırıl\1111 
d..:~ıklı. 

l·lıikiiıru:ıll•l'ın lı;ı-,ın.ı ~ıd.~n de 
l.ııklı ulııı.ıdı Çiller düıll'ıııııtd\.·. 

Foıltoıt o d,, yıpr.ınıyor. 
SürdJi p<ıiL·ınıkll.'rc koııu 

(.'(lihyor. 
V.ıı.ın lı .. lııli nıürı..:d alt;<ıkl.ır 

ı.ır<ı{uııl.ın kiıı;ıık tlü)tıı'iılnll'yl! 
ı;.ılı~ılıyor. 

iSTANBUL 
)..Picdra Innağının Kıyısında Oturdum ,..Simyacı· Paulo Coclho ! : 

.. llukiimo.."ı oıuLıııı<k·!]i~ıiııli. 
l.llk~-y..o hizııwı cıroıcı <~ııkıkl.ın ~·ıkıp. 
Tan~u Ç'ıllcr'ın lıır:.l.ırın.ı hilllı..:ı 
olloiO'I .. ~lll. 

Yın\! dt.' bo!C\•ıcıniyoıl.ır orı.luyu 
kl.'ndıkriıw IK."nNinı~,ıi. 

lkocl•ıcınclj\.'ı:,•kll·ı· de, mcroık 
dıııo·yiıı. 

AÇııladım- Paulo Coclho .. Can Yayınları Can Yayınları ı 

,..Anima Mundi ,..Yurı~ğinın Goturdi..ı\)U Yere Gıı 
Susanna Tarnaro .. Can Yayınları Susanna T.ımaro ~Can Yayıninn ı 

Susanna Tamara ~Can Yayınları Susanna Tarnaro ~Can Yayınları 
,.. Yüreğinin Gölürdüği.l Yere Git ,.. Ani ma Mundi ı 

,..Yaşama Sevinci ,..Soh'nın Ounyası 

Aydın Boysan .. Bilgi Yayınevi JOSIP.in Gaarder ·Pan Yayınları 

,..Simyacı ,..Bozkurt~ H. C. Armslrong 
Paulo Coelho ·Can Yayınları Arba Yayınları · 

.-Arkadaşlar Arasında 
Ipek Ongun • Allın Kitapfar 

,..lntemel, Dolunay, Cemaat 
Can KozanoQiu ·iletişim Yayınları 

)o-Kürt Sorunu, Kökeni ve Gelişimi 
Kemal Kinşçı, Tarih Vakfı 

,..TehJikell Masallar 
Ahmet Altan ~ Can Yayınları 

,.. Astoriks Oburiks Zor Durumda 
A.Uderzo- nernzi Kılabevı 

Li:>te: Renızl Xlt.abeviPnndora Xitabevl, 
Uoblnson Gl1ısoo KJt.ıbovl vo D&R 
kilabevlerlnden der/endi, 

,.. Yaşama Sevınci 
Aydın Ooysan • Bilgı Yayınevi 

,..Tehlikeli Masallar 
Ahmet Altan ~ Can Yayınları 

,..Sicıl .. Yalçın KUçuk 
Akış Yayınları 

,..Padlşah Anaları 

A. Kemal Meram ·Tqılumsal Dönüşüm Y. 

,..Stını i.;inıo Gornllüm 
Androw J11lly • Can Yayınıarı 

Liste, Arkadaş, Bilgi, Dost ve imge 
lr.ltabcvlerindcn derlendl. 

Katılmayanı kazandan düsün , 
GENI~l.l\lJR!\.IA"ıı"ııı y.ııuı tıilıııiyıııdııııılıı..•ııil.t. 

n..:nıo~ıı.ıl,ırın.ı ııııe.ı kımulu bır lıriliıltJ Çok d.ı önemli d~il. 
\'l'fL"<'eÇıini CJkuyun~'<ı lhıdvo IYUckı O Bak.:ııı'ın cınrtyı...., bu lopLuıhy<ı 
Pl~lr.ıınımıkı. "'t\d<dcı Bıık.ını k.ıııln\iJy.ın yar!lı ınensııbu Vclrsa, 
Şi!vket l<cı)çc:, lnı brHinge gı.'(li!)iıııiz gUıılcrd~ y<ınlı!)ııııbir 
k<ıtıl,ıcak ,_ın-cılara '-Onı~tunna y.ıııyı h.ııırldıırım Sbtk'Ct>. 
açtınp, sürdürür" yorııııııınıı "Ce~ur bir savcı aranma:ı, 
ycıpıı!1ıııw.l.ı !>o.ıoıl ı..ıh.ılmı )L'kiz savcı varsa ı:alcn cesurdur" 
HIUZU)<ı.ltl. dt<ı.li!"jimyoılıyı ... 

(,'ul; !jl'Çıııo. .. lt·ıı. l<cı•çl.''nııı Bııfiıı!Jı' k.ıtıl.ırıl<ır :..ıvcıdır. 
.ıçıkl.lm .. ~ !:{l'klı. 1\.ııı!uı.ıy.ınkın ise kazandan 

l~mi lı.ıklı çık.ırı)rı.)ıdu. ı.lü-:iin. 
S..boılıkı '{ı)fuınu duıl.oo,'l.'ll <~·~ıLır ı~t.:r::.eniz tıı.~Jiın, tı.,ıgün olnlo:Jzsa 

<'>riit.lıl.ır. "Nereden lahmin cUin? yarın. 
Bu kadar ileri !Jiddıilt.'ceıığini r----------. 
kiıns~ diişiincnıc:ıdi" dı~·· 

ı 
'ı'ıl!,ııdır lıı.ı pı-.hi;J,•ııy.ı/oo y.v,ı, 

.ıı1ık 1\ıhloll'illllıtlır c.lc.kıııııloı, o)r.ıdolıı 
loılııımı,•llıııı 

•'111111 
DuıılıUy..ı/.ıyıy.ı~tlıo)ıııı:.ır.ıı.1oık.ıo,• 

J\1\oıkl.ırloır,ı{ıııd.ııı 
vt'ııwıılnwo,ıı ktoııı.lınıi.tt.' 

Y.,.'llifl'llll'll~ıııııi.t.t.ılllol\1,,, l 
Cıngmlıkıcn uı..'lkl uıı~tlııkl.ırını. 

•ıııı; •ıl;o,ı,·ıı .. ıv.ııa.ıı.ıl, nı.ı-.ııııı .. ,.,.,..~~., 
y.ıpilkloırıııı hı~I«JII~IIO.,IIIIool/111111 

-·-··-~·-·~·. ·---·---·-· _____ .• ~- , ~ıvı,;ıwlı.ıkıııınııc•pl.ıııııyoık.ılıldı!)ıııı 

~-------

Bahs e 
davet 

•TANSU 
Çiller'in yeni 
lll.':>ıl 
yoıl.ık.ılarıııdcııı 
Nurhan T~kinel 
buyurmuş: 

"llYI''nln oy 
uromı yiizde 
2H'dir:· 

Oılinıin ucun.ı 

k.KI.ır ~ıel~·ıı 
kt'lınwyi 

ı.ôyll.'ınıyoruın. 
Aın.ı b.ı~k.ı bir 

tcklifirnv,ır 
Tekinel'e ... 

Cdb.ıhsc 
gireliın. 

ErkenVl'Y" 
~wc;. ilk !>Cçinıln 
!M>nııı;lıırıiızcrinc. 

100 ınily<.ın 
lir.ı koyuyonıın. 

YOıdı? lS'in 
liıcrl senin. 

Yi.ltdl.'20'yi 
!JCÇiııbitC! ıki 
v..•ııyonıııı 

Vü.td~ 25'i 
geçin bire iiç ... 

1.5.u.ıjı 

.ışanı<U!oallll bire 
ikiahnm. 

Yiyor mu'! •. 
Alaca!)ım iki 

yüz milyon liröyı 
da Sokak 
Çocukkın 
Dcrrw.!Qi'nc 
lı.\ıjı~lıyonııo. 
Tansou'nıın 
ı,;ucukl.ırıııe 

ulol(.:ık? .. 

Gazetecinin 
suçu ne? 

NAZIJ lhco'k 
ilc fıkmn t•n kiıı;iık 
lıir y.ıkıııl'!)ırnıl 
yoktur. 

1\matıı.ıy.-ızıyı 
d.ıy.lllnak 

ıunıııı.L.ıyım. 

Öıellilltekııl 
O.ıirc~'nin eski 
liaşk.oın v~kUı 
Jbrahim 
Şahin'in ar,ıoc.lı!)ı 
döncıııdc, Nazlı 

lhc<tk bu kişiyı 
ıclevizyon 
prcl!'ırumın.. konuk 
l.'llllı'1ıi. 

ŞıınıJi Lııı 
yilttlf!n 6 yıllı.ıpis 
i!>IC!lllyl~ 
y.ııwLııııynnııuş. 

Okıcilk~oy 
tk'!ıil. 

Naılı ltıcak'ın 
buklu!)u polis 
ınikltirUtıü 
lıulamayan 
polislım!! cez.ı yok, 
işini yapan 
gazcıcciye ceıa 

\klT. 

Olmaz bü~·lc 

>"Y· 
fiizlınlşiınlz 

bu .. 
Toplumun 

merak eıtigi 
koııul.ırı~kişil..:ri 

huluı) 
klıiUI~IIrıllilk, 

Na;dılhc;ık'.ı 

y.ıı»l.ııı, hıı;hit 

IIIL'(Iı..'lliülkı..-dc, 

hi,· kınısı..'Yı.' 
Y•11)1lnı.ız. 

john 
Ashl(ery 
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t Olimpiyat lari ' ' ·'~'ı:.--.~_:·:-.·:_:::~~ __ :::._ .. ·-_·--·-·_· :~:_.::::·_:·:~:·_~:~=-_-·::_~-w~_----__,---·--~~~~~:~;·~~~:~1~ 
l,n· haber bekll·yor 1

1 olu~.?.~~:."'"'"''''"""'"'''"''''''lc"'" 
Muh~in Yazıcıoğlu d,l o hexıp. 
:W yıl öılCc Tilrkıw'yi b,l~luı ıınliı 

k.:ırı~ıırıyordıı. ~imdi b<1~h..ı lıiı hi k.1nştırıY'lr. 

klrın hı.ı ikiklar 1amanında ı.,•apılıniıy.l· 
Cc'l1ını heııwn anl.ırsınız. 

Y.th .. ıncı d~oyıııce Avrupa dışınd .. ıki
lı:ri .:uıl.ıyan bir zihni~J4?1in buııit inan
uı.:ısıinık.ııısu. 

* * * 
ONUU t\1ıınih·,i'ııılı• Uoıvi Shaıı

kaı'ıl.ııı ıuılıı ouko•,ıı,ı )o•llı•ıi l.uıiu 

Ma01:ıel w Sciji O.ıawa'y.ı, iiıılu yı.ı· 
ıar Jorge Amado'yil ltadilr kimler 
yok ki.. 

.'\vrı('a lııı nlimpiiJ,lll<ırııı lıir lı.ı.,.k.ı 
j-)._-vj' cl.~h.ı uJ.ıc.ık Üil ,ı,~ tl.ıhil olııı.ılot 
illN~· ~·~· ... iıli iıllwlt•riıı "Wııı.ıh;ıl.ııııJ.ırt~ı 
ç,ık. Bu k..ıvr;nıı da uhıııpiy;,ıll.ın bir 
W~k.l:<ıı.;ı~Lln Qıwnıh kılıyor. 

?-'n~tıınız dışırıd.ı ılı?cmY<• lolıııı.ıı·.ık 

hir ş~yiınizin olnı.ll.lı!'lı l" tıi.inlı!nlc, hıı 
Oliınpiy.ıt!drın iiılC'ııııııi .ııı/,ıı,ılıılılıııı nıı? 

fJbet siz ,mlo11.lırııl d.ı. tk'\llct w hi'ı· 
kiinıel<mldnııyor. 

Olimpiy<ll yapıl.ıc,ık doıll.ırı hir k('z 
ı.l.ılı;ı y.ııalun: 

Mnıık, d.:ıns, tiy.ıırcı, L"ddıiy.ıı. rll<ı~
lik s..'ınaıl.ır, ınim .. ırld\, sıııl.'ın;,ı, 

J{ımdı s.uı.ııc:ıl.ırınıılın tiriinlı•riylo.', 
cscrll'riy{~ düııy .. ı s.ııı.ıl ~ı..·vrc~ini ı..ını'l· 
lırırkcn, hiz dL' t!iiny.lllın ~yılı ~uı.ılı;ı· 
l.ırıııın tiL'!)i$ik d.ıll.ırıl.ıl<i y.Jr.ılıl.ıruu 
yôıı:n.•!}il. ol<ııy.ıc;ı~JU· 

* * • 
TÜIU<.JYJ~ ()Jınııııv.ıl 1\omıih!-.i'ııiıı 

bir clllı.ıt.'l d,ı, bcııinı dl• .. ıdtlı.:dı~inı bir 
dlll.IJ..'IŞI U~jlllclllldY•l kc'Jyııı.ıSJ. 

Bu d.l cıkiıı!ıkiL"rin. y.ın~ın..ıl.:ınıı 
t\rı.ulolıı'nuıı dt.'!Ji~ik kı•ııiiL"nlldc !Jl'r· 
(ı•kll:Şiirılet·ı!k ulııı.l'tl. 1\.ııllıır. hiıyıik 
~dıulı•ıiuıı·kdiıııl·· k.ılııı.ıy.ıı:.ıl\.:ırıık. 

S.:ııurıın Inı pıujo.• h11iın t!ı~ı .ı~·ılm..ı· 
mu.l.ı, lılnının.ııııud,ı . ..,,ııı.ıı .:ıhş-\•cri· 
şill(ll! üııcıııli bir <ış.~ııı.ı .. ı.ıcdk. 

·toğrafları tiyatroya konu oldu 

arla Anadolu tarihi 

va Glilcr'V! loıoorallannct.ın yola çık.nrak 
tı.ıiııl<ınan oyun, T cmmuz'do Avrup.ı 

tuıııesino çıkıyor. 

ru:-ıırın;ıMdıı-. ()hi ı· in~ıııııı 
ııt.tınıi, ı.:ülıı~iiııii. ;u•rsıuı, lwlki de• 
ıiJ.lı't'ôl i\'iıuh•löi)IIUI~, tötllutlll 

· .. ı im·,• dı•lm,ıııı~ıır ıu:ıkııımıın 
n;:ıut•,iJw." • 
1\ı•iutbini hir ..:ın:ıl~·ıcl:ııı ı,.·ult full ı 

ıılı;ıhiricıl;ır;ıltı.:iın:ııAnıl;üıı·ı·. 
ıııy;ıda ilk J;,ı•ı hul:ın~ lıir tiy;ıtrunun 

y:ıııılch~ı \'ı•lıunctan ~·ı ıl;, ımı ı lu 
cılthı~unu sıiyluyı1r. 

J\.. 
J-·\'J.U\.Ij 1

.". lı l·'i ;r i 

YO!It!lııwn 1\Jtolınwı ı-: .. aıcıi,:lu kin 
hUII)'llii\'CI)\ ıiıwıııfı.lkılııl)ill• 
u~l:uıırıı•"•n ulaıı ı,ılalıı ıı .. ııı 
sahıw)·ı: l<ıı)'nı;ıli.ıau, hı•ın cl1• hir illw 
luız:ı :ıtııl;ıl<tmı ıııc.•nıııııu. ı~ .. ;ııu~lıı, 
''lhı kiıoııııoı 'J'ıirki~ , •• ,ı, .\nı 
(:ıılc•ı·hir:ıt,•ıclıuı, \';ı';om•l\ı•ıııoıl 

hıı·m,:ıdmıı•lı•;ılıu.ıkıoı. 1-';ıJ,;ıı 

lııılu~nl;ııı ııul\ıoı,lwp;ı,\ııı: 
Ani!Ciulıı H.ıılıunı. Buh·ı· l'>h•ılil\ 
ki hıı kit;ıhı ~;ıdoıcı•ıııı•ı-.ıh.lıl<ır 
dt•ı.':il. hıııiın iıl'>öUil:ıı- ı,:ill'~llll. \'t.• 
bıınu d:ı ha~ıınlıh.. 'l'ı~·;ııru 
s;uı;ıııııı.ıiııuı;:roıf~;ııı;ııını. 
ınii1.i~i \'1' doıu~ı hi ı· oıı·;n·;ı 
ı:t•ıiı·dik. ll;ııı;ı llı·l\·ıJ.oı'cl;ııı hir 
ıc·klir ıılchk. Y;ılwı hıı· t:mıoıııd;ı 
unıd.;ı,\n;ıdulu kulıııı·ıııuutu, 

ı:ı•ı·~·t•k yd~:iiylı• in .. oıııl;ını 
~mıoıııını:r.l;:ı ı;ııııtoıt•oıJ.':ıt."ıli)·uı·. 

Dürl;ıı·ı'l!l;ın:ılll;ıluıı:-ııluıı• 

iiıı•riııtl•~ hinıı·;ı~·;ı ~~·tır•· n Anı'nııı 
Aıuıclululh• .. ı;ını,kulıunıııııii.U\'ı• 
y;ı~aclıi:ııınılııJlral>lann 11)'1\u.;ıınu. 
dı·~loııı~ıl!ıı· lıı\'IIU1lı• ~;ılııwlı~·ur. 

S:tlııw Fııks Tıyalrostı'ıııl;ı ıim<t•ki 
J!iill s;ıluıı•lı•ııc•ıı Anı'nın Aıımlulu 
l)ı• .. ııını. ~~~ 'l'ı·nııuııı'ıloı ,\uı .. ıdı·ı-ılaııı, 
lhılt'rıl;ını \'t•l.ıınılra'ıl;ı -.;ılını•h·tu'4'ı·k 
II)'UIIU uniınııııılı•l\i Sıııılıalıar • .S:ıhııt• 
ı:uks't:ııı•l<r;ır iılı•y .. lıilnı·~ıı. 

Şu Yaı:ıcıOijlu'nun ulemlckl..-11 naı.ıl 

k.ırö~:~~~:j:,~~=!:: ~·::~ı~tcllı. lloıdi o 
Yılmaz'ın lldl.ısı fi•!Yiıl. y.ı 'Sin'll.li ~ılhkl.uı .. , 

Türki~.,_.. yi tl{ıınını.ı sfınılo.l~yı:~n hir 
ko.ll.isyonun hlıl!ı .ıy.ıkl.ılwlm.:ı~ııı s. ı!) lıyor, 

Üç kunı!ı-luk ın~nf.ı.ıli ıçin ytinillt~.lu 
pal<lrlıkl.ır, tıiu.ıılwndiııinin d .... t.ıMrlı 
ulduQuuu söylt.~li!)i '"' hükılnıcun öınrünii 
uıahyor. 

Türkiye, krıı.ılı>ılll\ılıiildimde çok 
ill.'!)~rli;,ıyl.mnı.!ıiinlı•rıııilı.ucıyur. 

Çıinkiı Yazıcıo~lu, ''Ne kaı,anm bu 
tufadaıı"lıı.!ı..ıl•ııl<l.ı. 

Vdlnıtuımı·~ 

Y.ı uı·d,ıy.ı yüııdık lı.ık.ırı:ıl~:ri ..• 
lkınokr,ısU.I,•n y.ııı.ı ulııMk ı:llıcltt! 

cıdcmdir. aınd Türk onlu~unun 
koınutaniMıılı Sı.ıriyc'n'ın diktuıl:ırü llahz 
Esad'.ı l>t.•ntl'lnlt!k w Tiirk !wncr.ıll"'rıııın 
k.ıf<ıkınıul.ın Hl:çcnin. Sıın!JI!'tld>ıl"'ıllcri lıır 
clnik diktcılüılıık ııkluı)ıııııııkm :.ıırııM.'k, 
dııı.·cı.k !J.ıriı) hir nııılıcı'will.'llın iitiinii ,,J,ılıilir. 

Türkiye'yi lıülınck ve rwç.ll,ım.ık. 
çalışmal.ıra ycnıl~rıni eklcmd; ı~ıcycn bır 
ımdıay.,ıilı.min ... 
~ Yazıcıofıhı hıı süliL·ıiniıı h~·~ıbıııı 
wrıııcrı. 

Vı~ıccckıir Jd 

Brifing isteyene bakın 
Hepsi 30 bin kisi 

·- .. .. ' 
GOJU>UNlfl dc1ilıni'! 
B~n .. Bıuıl<mn Alınaııy.ıı'daki 

sayılan (jyle biiylik ıle!jil. giiçleri 
örgüllü olmalarıııda" (lt.-yıııı:c 
in.ıııırı.ınıı.,lıııu. 

BAZf lı,ılıı•ıkıri okuyı.ırıccl, 
!ııılı·vıııı ıııı . .ı~)l.ıy.ıvıııı ıııı lııl<'nıcm. 

M<iVıuıı.v.ııııMilll<:.ı•ıı.;:lık 
V,ıl..lı'rıııı (H,•ıwlluırnı,ıy'ıLııı irlıc.ıyl.ı 

ıl~ıılı loııfııı~1 i't!t•ılıı)ıııı c,kiiY\IIK:<l .ıyıu 
dtiY!IliV.I l(oıJıılohııı. 

( iıihııo•li ıuivıııı, ··~~Lım,ıh ınıyıııl~ 
IJ.ılo.•••ıııı••li'V•II•Inı.v.o. 

i<•l'.ı.ııl.ıııo.oM.ıl.ı!,'l,ıııurııvoınıııı. 
1\ıı,· ıııılkl\'<..•l>~ı hıw.:~ı .~ııııJ.ı 

do ~.ı~ııı u ı.:~· 1ulııın ~··•Piı!]ı 
kolllhliıo~.ıını !l•'~l~lı yı.•ıJ,,r,_.J.,ıkııı 
lııı. 

r-lı!!ıC~:ır\lı/, V.ıl.illo•ı•l•ıli\ll,ırı. 
fı.lıUıC .. •ııdıkV.ıklııuı•l•ıfılıyı 

tıi'!l•llllto' l'llı~·•ıı. S..,ivııu lrıılıı!,~•r, 
dıJ!,~ııııyıı \'•lfiiV.,r.lı.ılkıl"i'lrıym. 
Hıl<'h ~ı··lıp I~••IIU~ı~~·r. 

'ı'•Jı.. ,...,k l\unıı:oıuuyur, 
kiıh.'l.lıı;oır, ,ı~}lııııl,ııı !>o.~lv.ıbr 
~ıı,ı•,'<'•r ..,_,Jıw !I'''Y•''l'kııı dııkıı~~ır, 

ııdu.ıı y;ıpıV<'•r. 
Sunı;ı ıl.ı hu ıop!cll'ılıl.:ın 

cliito•rılı.,Jt,•ıı. Hızı•lı ıııı:,·ıulıoı 
k•uııı)ııı.ı inıl(tıııl.ırını ı..ı~)Lıy.ırı MGV 
lt.ıllup uı;ııını<KI;ın ıliyt'ır ki, "Ui:.r:iın 
bu i~ll•rl" .ıl<~lliuuı.ı yok. Ui.ı, 
viılouıın;ı, millcllnt• boı!)lı bir 
voolulı.ı:. Uit.C de irlic;ıyl.ı ii!Jill 
Lıfifiııu verin." 

ı kılı.ılıl..: kı~ııJık'ııık:o.'tl,ılg.ı 
y~·,·iyur olu\iıld,ır, 

F,ık.ol hı~lık lı.ı~l.on l<c,kuynr. 
~~~ V.ıJ,ılLır (;.·ııd Mudıııliı~lii yok 

11111, V.ıluıt..ı (il'lldMııdınlıio_'lıi. 
Oıcıyı(ıır ..:Iden ~·(ırıık!k J,ızını 

L'li hcı';ol.ı 

N.~r.otlo: Tiirl\iyl· dıhm.ını. 
ı um/ıuı lyo.'l diı)UI.ıilı ulu'iuın v.ır, 
/lt.:'JhUIUi<lduıın :ii)IIIUid<llıir y,ıkıf 
:oı'\t~·u•.)ıi. 

Vı:ılw<.ylı.•v.ıkıfl,m. 

GOııliim11 tl~·ıN lıı~ıv.ı :10 hin 
kı~ilı.~r. Alnı.ıııv.ı'ııııı cliııllıtk.•t!lllıd,ııı 
ıoıd.ıııdıkl.ın. ~nlulı ~ufuk !ıddıklı:ıı, 
,u,ıLırıtı.ı y,ılı,ıııc·ıt.ırı .ıklıi;Luı lı.tkl•~ :so 
lım kı'jıyı loıl.•t.uLıııı.KiıLır. 

Alm.ıırv.ı'ıl.ı :!.fııuıl~•un Tıırk 
.ıt • .hııKI.ı:fUiıiııl;ı~i. 

Y.ın~ınııl.ı.ıv.:.ını.ı rıı.~~iııolc 
uMiııkl,orııııılıı•,.uııiitıh.ıt.ııı<l.ıııdıi';4ıtı. 

l~ıı•n k.ııbr. 
Mı..l._. huLıı'Kiu·.ın ~iııd, hu ışıc. 
tlcıııl\lııı,ııı lıııkuıııı•lıııiıı,lı~·ııı 

Tılıkiyc CuııılııııiY\•ıi'ııııııuklcsiııi 
l>ul.mdır,ın,,, 

,\lnı.ın~··•"U.ıld k<~yıı.ıi~Lınııııı;, 
IGMG'ııın Dr,rıınıııKI'tl,ıkı !Jin.'I.IL" 
gC:os.l~risirıc PKK'nın ıi<ı dı.">! ek wulı!)irıi 
~)üyuı. 

Öııcııılıtl.:{Jıl. 

Naomi'nin kuması 
Oıı .. ·nıliul.ıııöı!ıiılliif•lnı.ık. 
Yıok ınııl\luı.oııy.i<l.ı Turkı~ 

Cuıııhııriycıi ı.;irı lirgüıl..:ıM.'C'-'~ 
cuıulıurı~ılnl••r'1 .. 

ÇOI\. oidolı y.olllık. .. l~ır.ı7cl.ı 

~ııı •ı ır 

/),uı.,.,ı.,.•\''lıli...ı,lo•I•I!Jt•lfnoı 

l/ılııı•:•••'ııı.ııJ .. ,.,ıvl."""''' 
•l•'"'"'!llılllı.IIWıl,ı-:-ıı\ıııN.ıunıi 
C.unııiH:II'ıı._.ılldıııı~ 

l{...,.,,.ı,ııı ıki lııw .. • ~ık.ııdmı: 
1 (~11cllık lı..:r ~'Vıl~'!ııl 

'ı'.ııııııotılı.ı)k.ı ~oyl\•ıtlı•l.uırıı 

1 ı .• ıı.ı '""'''' ıılı.ı~k.ı '>l'vı.:ı, 
•.ıiıtt•llıl>h•ıııl,ılı.ı üııo.:ndı. 

:! l.ık,•hlo•r lı+ı,ıtlııy.ırulııyoıl,ır. 
J:';o!o•ııııi.ıkJ,ıl,ıııı:ıkt•klo:ll'lı.ıkııı. 
ll··p··~··ııııol.•ııd.ılı.ı,·iılüıı.ıl.ılı.ı 

.ızll·kı. ıLıJı,, kotii k..ıdınliııl.ı ~t. 111 ,MJ,,ı,,ı._.1 , Tıirlll)."''y..· 
lı..:ı,ılıı.•r .-.lıı~-<Jrl.ır b.ıkııı.ıyııı. 

Vı· kı~!ı.MI.ın \'ılt.ııı iiı;ıiııc-iılıi:ı.~- Sil, u.ııı lı.ıv.ı~ı "'""'l' ııı ... ıııl.ıı""'"'· 
1\.ııı.ı ı ı.• lıııı~.ııd.ııı, I~IIL' ılı• ıiııı.·k uluıı. 

····- ·--·- ··-.. ·--··--~ NOT:Mıllı<..iöıiı~.lllikıiıııcliıı 
yıkılıH.ısı duruınuııılil Alııı.ırıyd'ılııki 

1. l~\:~r;1ı1tl,'';'tl ı.u.:fı.uLu""" ·rıuk l•u•k.ol.u"•L•k• 
-·•-•••~-••••- ıı.ır.ıbrıııı t,·cklirl:'rck i'l<ıllli•Utiımıc 

d.ırhc vıırdıır,l\.ıkını~. Jk•n hilıyuıııın 
ı,i,or.ıd.ıkiv..ol.ııKCwri"Kild,oııLııın 

Or~ıı'ııiL'ı ı'ıç kişinin. Ör!jıli!Jil ı;~·kli!ıinin it~; k.ıııuı lıır !JIUKit.' y;ııııırLır. ı 
ı i~· biul;i~icleıı d.ıh..ı etkili Mı..-yı.l.ını v.ıt,ııı luııni koı>eklcr~ 1 

. .. '.~~~-~~~_'_:~~'.:::n. lıırukn'l.ı71ar. 
... -------·- .. -· .... ~~-~~·.~~.----.~:--=~-

~.r mühendisleri sonunda 
.r* kamyonu da üretti. 

Cameraıa Acadomica Salzburg'on ilk konseri bu akşam. 
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~~· . .;..:..: ~(' 
:~J~!-'IIıo\1 

.. ~z.·ı.1t" 

··.~ ';:~;:;;; 

\'oJr·~ 

Birincisi. siyilseı tarihiıııiıd ... 
yiik!.ı~ll'll w çoko:ıı bir porlrtmiıı 
çlt.qiyk lılrihi. l'uomıiye cuınhu· 
riy...ı kıııyloı il!lili ı;ok y.ıtı oktKitı· 
nut..lııı •k• ııııuı;it.!litlı• itlı•yııı. 

ILııı kMık.ıtiırlcnlt!ıı -.fit. '-"ll!· 
ybn. 

Ekonomi Dersleri. kıı.ıhın 
yoı;o.ırı l'rolcsör Tcm~u Çiller. 
okııy<m hunun l-ı..s~lolll lxış.ı l>cyrıt. 
s.ıyf..ı u~lı~l\Ulll si)ylı!mi}. 

l<,w.ııııul.ır içinde hir ı.iirii he· 
yin ycıııy.ın.ı, Ali'nin lll..oyııı, ı\YW
'ııin lıt.oyııi ... En sun k.ıvı~ııu.ı. u,·ın· 
de Puoıntiye bir ku). 

Uir koyun, jlUoltlli· 
ye kum.ı'il.ı ~\il\i 
h.ı~)lanını'i hir iıı!><ın. 
lıcı)sirıi ço:l.;"•ıı lur 
l'uanllye. 

U u lclhlo :ı.itc, ne 

1 DYP'DEN YILMAZ'A RET... bile daha iyi 
1 

IKI k.lfad.ırd gör~. Yılmaz Ç.:ınkdya hiikilınell 
kurcıcak ... 

ı r,~e~~~~~!~~ ~~~ug';;(.~~~e~~:~:~~r~,~.~~~~!~,· 
ol(lnn o~dıın !Jiiwııovuıı.ı !Jılti~)ini !lilfuııco! tl(in !ojiiiUil<Lı 

ı ~~~~~:~;~;:~~:;:, ~.;t:.~~:::~. !:::~.',~:~·:i~~~:~;: i~:~~~~:~ .. 
1 Biliyor:.ıınul, hu ıkili y...ıpııkl,uı kr.ıoıtl.u bors.KL.ı iki 
'ı pumuk bir yill~seli'f.' nı..•dcn ols.ı hcnıom l'hılk 
, :;:ı~ıiı•;,~;l't~:~~~~ı'~.~r~·.~t~~ndılcrinc gtlvcooyu 

ı 
ll.ıtt.ı hıııczlt!rini i:.nc ı.lir..,lıihnt!k 1\ill hur:..ttld 

ııt..~nıııül.ıı.yoıı y.ıı..tırdıkl.ırı lıilc ılı..'n ı.iiıiıluyorılu. 
E ıık.Kio~ııı öylc, ı;inıdı ı-w. dıycı.:ddcr. 
Nf)rm,ıl ş.ırllaıı~ı \ıir lıukuıucl kriliııdo.' dli~ııcsi 

i ~~:::~~~!:~'i~~~~ıri.ı~~~~~~ı~~ ~:~~~~ ~C:~::·ır 
i kl~·,~~:~~~:~~~~~~:";~;.:::ı,:.r·~~r~l~~~.~ı;;.;;.~~~~k 
j ~~\~~~;~~;t' .. t Uik(imcısillik bil.: siıın hükliııwıınialcn 

1 

1\nl.ıy.ı\ıiliılcrsc ıaıbii. 

v.ıı,;ıncl;ı'jı lı;ıtırl.ıl"ııı, 

,, .• ı ...... ııeıwı .. ıı •. ,; .... ~;,;ı .. , 1. Ne s. ehittir ne gazi 
v.uılı.,.lılt v.ıııııı.uıı.ııııt ıı;ııı ''''•' 

.... 
ın. Yiiı:)üz c;i)<Jilo•ri karika
ıl ankırı.d.ı "'~ııı.wını.ı:. 

ııy•ııııııı 

Pııoıliyc B.ıy.ııı'ııı lıir 

kıılltı}lllol'>ı d,ı ı;ok hcl): 

"Nt~ ınuılu llll'lmn·l.ır.~. 
ne ıııuılıı l~c.;il<.'W. m.• ıııuılu .ı~,·l,ı· 
r.ı. no: mutlu ıntıl~ıu!.ır.ı!'' 

* * * 

ı IMI~ı:ı~~~~. ~:i~~~~~~~;:::·;~~~:~;,i;~~~~::,~j:~·Ucn 
J ~::~'!\~~:: lıır Yillldoı lı..ıklı o!duı)uınu iyit:e 

ı Hıltıl.ıy.ıc<ık!:>ıtııl, .. Çiller çok korktuğu ve 
heniil bllnıedifıiıni.ı. bir suçu var" ıJcmi'iliın . 

! lierhiıklc Çiller hu suçun, v,ıt;ııı.ı ih<lMI gibi 

1 ~~~d~,~~: ~~;;~~;~ı~ıl~l~~;e;·:u~KJ ııgiyi ~·.ızıyla ,,nl.;ıt d'!Sdl'r. 
ınokı.ıkl.:ıki şiiri ncsre çı..>virın 
ııugdir <1klun.t. Çi7.!]iııin !ıi.i· 
i,Öll'Ui!lı ~~rt'<lihıwsiııdl't.lir. 
nlet ~i~·.-sçıi ~~t~)ıllkly.ılınıı· 
~- Oau yünlcnt.linıwk i.-.h:· 
~ ba~.:ı.r<.ım,,Y.ını, y.-ıLllı söy· 
ıl"ınıu uı.un..ıklcuı dtiŞ<>ni, 
lı lı..ı~I.Jyıp.lwi luııı.l.ı y.ıl,ın 
,\!,ıl. 

l
j Anlaşıl<ın o ki. henüz bilmcdi!)imizlıu suç 

uu hir kil<lll Y<lll!ool dt.'(.Jıl. Bır Sec·ım aralık 98'de dı.l.ıınıipCf!Öifırcı.:ckkad.lrvııhim. 
v.ll.uKl.ışın Gidcrı.ıyak Puani i- ; Ama Çiller hiç merak cıınesın. 
ye ..ıllıtiınü i.i:t..:riıı..: safiyane ve 1 !J Onu aMp da kahraman yoJpnıaz hiç kimc,e. 
halisane notlan. ı I'AZAn .ık~ıım Giincş Taner O <Lı dıliılin cıltındılki lJ.lkLsyı çık.-udı 1\slırıd.ı onu hoJpse cllrrlo)yd bil'! gerek yok. 

Ne ı;ilgiylı! h.l~edildıılir, ne j .ır.ıı!ı ve Yi•A~ t!l'(!i: M.,JI .. rını clintk•n alıncık Ollrl en hi.ıyiık ct•Zcl,.. 

ll~sı~:t'~~lı! Jıulunnw;ı !Jt:rı•kt•ıı i ••ln:~~~:.:~· ~~~~::,~;:~~~::'11~:~.:,:,'~"" l(u~·~~11•:'~,~~ ~~~~~~~~!~~:,;~~;~~~. 
lıir kiı,1p. Aı.ııııı)ı..o•ıı. '''~''"''' d,• kuııu~ıuk y.srı ~cçiııı lıi.ikiiıncli ol.ıcak." kııı bu alhiiıni.in kaç 1$lt.ıvı 

. ği~ harika ikizleri 
D liNY1\NIN •iııılı• ı.,'l.·lı·nıııy;uıcı ikilılı·ı·inılı·n lııl'i 

•ıl;ınık ıuh•lı•ııılinlı:ıılüıtl;ı \'ı~ M<ırll'lh• 
. l.oıht•tııuo lt:ırtlı•;;lı•r. lıu ;ıkşaın ft•o.;liv;ıl 

~·yirdsiylı•lıutuşuyor. Ilir ıııü;:ik c•lı•şlinıımıiııin 
•. "'ıııılu ıuinnı· \'t' uı;ıjiıl' ~mııl:u·ı lmd;ır 

hiı·hil'lt•ı·ındmı rm·l,lıl;ır. Aın;ı bir u kmlıır da 
hil'lıil'll•l'lııi ı:umımlı)'ul'l:.u·" diye~ lanınıhulıı';ı 
ı.alwtıın· k:ırdt!Şiı•rin rt•silııli, ı\lıılıirl( 1\ılllıır 
1\lı•rkı•ıi'ıulc! soı:ıt :!l.:ıırd;ı hoışlıyor. 1\lıı.,.ıldı•rch•n, 
:!tl'ııd yuı.yılın ~·ai:ıl;ıs ı~~~~ıı ... ·ılı•riıw k<ıcl;ıı· uı~ımın 
ıı~ngln lılr rcıx.orhı:ır:ı salılıı ol;ın ikili rcsll;ıh!t.o. 
Munu·ı w Çoırkcn'!ıki'ııin c!St!i'lt!rini :seslı•ndin ... ·ı·k. 

v~~~ıiv:ıl kotı~uuınd;ı lıuı:un ,\ya lrini'dı~ dı•, c;;ıh 
ı·it•ll Cuıı~uı·ı & Gııl..-h•U ı•t;,~·t•rs 1'oııluhısin'nun 

,kon:.t•ri var. Kuruı•usu l'aul McCrt·ı.~h ytııwtiminılc 

~~~~~· ~:,'ı''~';,;~~r~~~~~~~:::ııı~~.!;~:~~·ı~~~~~~~~~i~;::~:~r~~~~~;~:~~~~.~·· 
ltyur. Konser saat Hf.UO'd:ı başlıyor. ı 

! 

ı 

o•ll~·ı S. oıı •ı• "oııı-,ııı<'HIIt<lo•. ''~'·ı·o>'ll<'ll Bum u ı ıK! ..ın~ıııı.ı ~ı·•kli!)lni isı..• şo'iyll.' 
ı~ııı .... ·ııııoo!,ı.·ıı .... •, \ııııl.~ıılı.ıı~ıı ··~ıl-.~ıılı: 

•ııılıı••ıoııııl.ılı.ıvı-.Jıı.ııılı•~ııı.ıııl.ııııN-ılı. "1\ıır;ıccıfıuıu:t lıiikiimet,lıir 
...... ,.. ... •ıo• .,~ıoı~.ııı Hoı ı,,., .. ,,ıı '~\'•'"'h' biic,.,. lı,uırl.ıy,ıoak ve lıiııç~yi 
ı.·~.ı.u ''Illi Bl") l>ıı~lıuu uyuııloıy,n·;ık ,t,unoın.ıo ~oılıiı) ulınoılı. 

t l11ııı ıı11ııı ı~ ~ııhlıık Olm.-lı ki, nder Y••ı,.abilct:cğiıuil:i, 
,\Nr\/'"ııı•, .. k,•ık.•uloıı "''~ııııo: 

ıı.,.lo•ıı k.•ı~ı oıL\ıııı•ıılll.ıııl.ıUı. 
(Jı~dıkl~· c,uk •·ıl-..•n lur ~\Illi ıo.in, 

'ol'{llll'llı..iııııı..lo.•ııııını,'<.•nı!ı•ıııııo• 
ı; • .ıılııı.ıl.ırıııııı v.:ıı-,ııı··~··~··•ıinı. X 
11111~~111 SC .. IIk.'lllll ı oy kıılt,uı.ıııı,ıy,ll.ol!}llll 

h...tııui 

ekuııomiyi nıı:ı.ıl 

r:ıhatl;ıliıhilcct'ğimili, iilkeyi 
nereye !JÜilirclıil~l.c~)iınl:ıi 
VoJiouıdaşa !JÜSierebildim. Oy 
bll'rkerı ba'lka~ının başarısı:dı{Jına 
dc!Jil, kçntli bat<arum.ı!a oy 
btcyclim." 

1 
U.ıykııl'ııılıııko,ııı"l.ıYJ ı-,r.ırmı 

•,o.ıuiı) lıııJdU'IIIIIII, ı,ııııl,u>/I'IU~'III'(o•l-. 

Giiııet Taner'in hu Ydk~ı.,ımını 
y.ın!ı)lııı!duı)ıııııu:.oJylı·yı.·ıııı"Jl't:ı•!)ıııı. 

ı 
"<.!\ ıı ıcıı kııh ıkl·~ııııo.l,•ıı ,., ı f.ul,ı 
fcıyı.Lıkm.K:.ık p.ırıınııı Clll1 r.l.ıı:.ı~)ııu 
-...y!.:dı. 

kınlılı ııl..ıl'oıı)ıı:ı, ı•kr.ıı.Hnık !:>ıkınıının 
Ml ... ıflı.w.ıu!,ı)llıjl lııı ı!uııı•ıııtlı• 

'\ illilll ~~~~jllll~ll u!.ıı.·,~ııııı -.ı.yhlıın. 

t\ııl..ıdıtlıııık.ııt.ınyl.ı,.ıroılık.ıyıııoı 
J;.ıcl.ır !l<."><'CCk ~lir .. ,~ ı.ıhl"itl\.ltı !Jklcnno!, 
Hd.ıh k.ıı.!ıul.ırını ı~·ııııt.lo:ım: ve lı.Jlırlık 
ul.ıı.ık ~ı6n.ıyı,r. 

~m<:ıkl bır yıl i>'-' yı.:ni ı .. o.ı!iı.y.ınun 
kendini kanılkıma d.Jn<.'mi uL.ıc.ık. 
. l\o"oyk.-ıJııııı.·olıLı"lol'\;illlloııiJıı 
lwııJılı~ııııtll.'ıı uı1ııy.ı ı;ıkıyur Ldh!n. 

Gaziantep' e tavsiye 
ŞF.VId Yılmaz'ın Ahn.;ınya döntişiind... ~ptı!)ı 

koııu.,ııı.ı~ıı vıno.' ICJII.."ml aııutlı, 
Bu fiL'l:lo:ııle G.ızi.mtcıı Bd(.'tliY'! Mt.'Cibi'rıc tıir 

ldv:.i~do.? lıı.ılunııı.ık isliyonıııı. 
Mı.!di., Uk y<ııı.ıc.)!')ı ıopl.ıııııd<ı, G.ı:ridnl~·p 

!lt!fll'k'VIniıı bı.ıluııdıı<)ıı ~nk.1!)ın cldıııı d.~!li~llrcr\"k, 
i.ıloteoıı.)ı bır k.uaı!.ı "Şevki Yılmaz Soka{lı'' 
y.,paN>a. Yllmaz'ın her ncd..:nse kafasıruı ıaktı!)ı bu 
bölgeyi<! birlikte ölünıı.üzleŞ<.>C<.'!llni ve gekı.:ck 
n~sillı:u! de, Şevki Valnıa:.ı: gibi ltirini ;ınıp, Sol'J9ıyla 
h<lıırlam.ı ola.ı!;ı sa!)bın.ıCOl!)uıı diışünüyoıum. 

Nedcn.hıiz't 

Sl 1 1 ifi · W]l'J"!J!trk • J! i 1 ;tıFJ 
Oluy~ırı kentli rrıd.ıı~ıırıııtı.ı ~ıör\" tk.•{lil, ülkenin ve 

irıs.mlı:)ın mcııf..ıalinc gCjre ycıruınlı~n"Kly, 
lxcero:hıkh!.'ıimilloıın.ln ... U

lknı.kıvııoı.nıoııloı•JliMI.ıv.ııııl.ıı:.ıll 
r~iıniniklı.l.ııd.ıol.ııııo..ııtiı~;ııı 

·-· .. ·-· -· .. . .. ·-·~··· .. ·· ... -···-----------------------' 

~BiLGiSAYAR, MÜREKKEPSiZ KALEME BENZER! .. 

,1, 

Şimdi; Hiirriyet Pazarlama giiııencesiyle dilediğiniz HEWLETT- PACKARD 

yazıcıya, UYGUN FİY;\TL;\R ı•e UYGUN ÖDEME 

KOŞULL;\RIYLA, HEMEN salıip olabilirsiniz ... 

Hem PC 
Hem Macintosh 
llyllmlll 
Mocleller ... 

riJ;- HEWLETT" 
~eAJ PACKA~D 
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rdan mezhepler ve .------.:__Am-er-ika-11 --._"'!.?lı:: 
~rin gerçek tarihi gazeteciler :. ,;;: 

. aptal · . · · :·
1
;'( 

inlcr. Tasavvufun bünyc-Jcşmcsl, 
ırlkatlerin kuruluşu, tarlkatler, · 
ırlkatler, tarlkatler. Ilir dcL•U, on 
~cu. yüı dl'f:ll; tarlkatler, 
:arlkalleıin kolları, kollarının 
olları." 

.. Kur•an-ı Kerlın"l olduğu ı: ibi 
abul eden, yorumda aşırıyıa 
.açmayatı biiilin müıolilmanlar"'ın 

J:t!RÇ kuşaklann okumasını Isterim. 
Gôlpmurh l..-lbl alanının zlrvelcrlnln, 
hangi aşamalardan sonra buraya 
celcblldlğlnl anlam;ının yolu bu kitaptan 
geçiyor .. 

Yaz.ınn söı.ilnl\ ettiği gibi, çabuk 
slnlrlcnirdl, S<lnah, edebiyatı bitirdi, 
öıclliklc bilimsel hatalara tahammül 
edemezdi, sa.nınm yeryüzünde en ~ok 
Juzdı(:ı şey rehalelti, daha da kızdıran 
ise cııhalctini bilmeyenler, 
farketmeyeni erdi. 

12 Ocak 1900'de Sultanahnıetıe 
dol:du, 25 Ağustos 198'.!'dc öldü. 

Yunus l·:ınre ve Mcvl:ln:l'yı, onun 
sayesinde blltün yönleriyle t.ımyabildik. 

lBDfiLBll!MiJıM.iiiJ.i n,,:1~.~:~;~;ıra 
yet ve halHslerde hlldltileıı ~ylcrin 
ı~n;ck olduğunda blrlestiklcriııl ynztyor. 

Mcvlcvilik, 
Mcvlcvl Adab 
ve l•:rk:ıııı 
kitııplarııu 
kendisinden 
daha gliı.l•l 
rcızacak bir 
kiınsc yoktu," 
diyor Alımrslan. 

Bu konuda uydunılan nıas.ıllan, 
iiylcntueri, Gölpumı·lı; delllleric 
iirdtilyor, do~ru hlldiı1iıniz y;mlıslan 
Uzeltlyor. 
Gölpınarlı"nm bu çnhsmasını 

·kuduktan sonr.ı, nıezhcplrr'in ve 
arlkaller"ln, sosy.ıl ve ekonomik 
ıoıyaltaki işlevlerini, bütün yönleriyle 
te öğreneccksinlz. 

... ".t... ıı·,~~;Wr~:~~dcn 
'--""""''.:.:',..:.:·c.:.:''"" .. :...• --' scçın~Jlcrin yer 

Tarikatleri ve meıheplcri bugünün 
ıniayısı ve yonımuyla, ilk elden 
;aynaklarla bizi aydınlatan bir cahşm.ı. 

aldılh kitapta geniş bir bibliyucrafya da 
yeralıyor. 

Bir bilim adaınının dünü; buı.:ünün 
aydınlıÇı, uzak ı;::örUşüyle yazısının 
ömct:f. * * * 

ALl Alpoırslan'ın AhdiUbtıkl 
;mpınarh kitabı, bu büyük :ıliınin, 
lc~sik yönlerini. rcnk.U klsillı';:inl 
anımayanlar Için mutlaka okurunası 
:ereken bir blyo~. 

(Ttlrklye'de Ml"lhcplcr ve 
Tarlkutlcr, Abdül~ki Gölpınari ı, 
Jnkıl:lJ) l<llnhcvl.) 

(Abdülb:lkl Gmıunarlı, All 
Alparslan,IUilUir llakanhı;ı 
Yayınları.) Onun hayatım, yetlşmeslnl, özelllkle 

-
li m 

• kinci 
ıir. 

. ,,, 
mda 
ıda 

lesi n, 
nin 
Atcş-

:cken 

ı:dnl 
Nc!ıin 
:ın, 

~r 

~IN 
olklor 
la 
"ın bu 
ıınyer 

~'öJu 
b,n 
h•rll.'dl· 

Ağaoğlu'nun tedavisi 
Almanya' da yapıliyor 
·G EÇiım!Ct !rafik 
• kazasından sonra 

bacaklanndakl kınklar 
Iyileşmeyen ve enfeksiyon olusan 
Adatel At'aoi:lu'mın 1'ürk·Alman 
Vakfı aracıh*ıyla gitti~! 
·Aknanya'da ıooavlslsihilyor. 

.· At:ooı:tlu, Almanya'nın !!essen 
• eyalctlndek1, Glessen 1'lp 
Yaktillesi Kaz.'l Cerrahisi 

"·KIInlf;l"nde Prof. Dr. Helnluırd 
. Schcnttler ve Türk doktoru 
~Ahmet Anıl larnCından lcd.ıvt 

ediliyor . 
• Allı hnfl.a sürecek olan 
tfdavtde, sorunlu böh:clcrln !çine 

: :~;:~!r~~~~~~~~~;daki dokular 
tekrar canlandınlmaya 

• çabştlacak. 

Goçird~i son bir yılı 'kabus· olarak 
nikılondiren AQaOOiu. lodavl sonrası 

lstanbul'a gelerek yazı yazmak 
istediQini belirtiyor. 

Çay hediyeli mizah kitabi 

M :~~:~:c~~~~~~',' • Kuşku llunıu'nu 
ttglnç bir promosyonla 
sunuyor okurlan na. Kitabı : • 
alım herkese bir adet de 
Kuşku Dunıu Çayı hediye • 
ediliyor. lnk.ılap Kitabcvl 
tnrafmd.m yayınlanan kitap, 
DcınirC'i'nln oo;>kulu mlz.ıh p!nccreslndcn 
günümüz 1ürkiye'slne çarpıcı bir bakJşm 
ürihıJerlni sunuyor. 

Şeytan aldm götürdü 
BÖYLE 1ey ne duydum, he Fakiri. fukarayı, dövlzzcdo!yl, 

gördUm ... Onune gelenin kansı· gazeteciyi yata~ında bulup kaldı
na. kızına dil uzatan P.Şe:vkl Yıl· ran adalcl, P.Şevkl'yi S yıl bula
moz'ı savunan Tansu Çiller. mayıp, Mustara Taşar'ın kansı
··şevkl Uey o sözleri ı 99 1 'de na dil uzatan adam hakkında açtı
söylemiş. O zaman niye dava gı davayı dUşUrüyor ... 
elmeml~ler?" diyordu ya... Dönemde Ilginç... 1991-

Dava eden etmiş de, sonuca 1996 ... 
bakın... Refah Iktidarda olsa anlayaca~ 

"Şevki Ydnu:ız 5 yıl boyun- gım ... Iktidarda DYP-SI-iP var ... 
ca adresinde bulunamadı~ı Adalet l~ltanlan SHP1i ... 
için dava zamanaşımına uğ- Önce Scyfl Oktay, sonra 
ramı~. •• Mehmet Moğoltay ... 

I}C bakın y;ı;hu! Anlaşılan Refah'ın devletteki 
P.Şıe:vkl Yılmaz'ın şöhrelln kadrolaşması öylesine gUçlll ki, 

dorugunda oldugu yıllar... bakanlar bile aşamıyor... . · 
Herkes zı.dc1mın Rize Belediye "B.P'II kodrolann temlzllöl· 

I3aşkeını oldugunu biliyor ... Bıra- ne önce Adalet, sonra Milli 
kın filzc'yl, P.Şevkl Yılmaz her Eğitim'den başlamak gerek" 
~On bir televizyon prO!]ramında... derken. ne kadar haklı oldu~umw: 
Adalet, canının lstedi!)inl sUldyo ortaya çıkıyor! 
çıkı~ında yakalayıp içeri atı1/or... NOT: Sayın savcılar. beni .::ıra .. 
P .Şevki Efendi bulunamıyor. yacak olursanız, .ı:ıç~.ı:ın davalan n 

Bulun.ı:ıınıyor, çünkü dosyanın açıldı!)ı tarihten lllbar en 5 yıl Çin'
altında Imzası bulunan savcı, dey~m. 1-iabcıinlı olsun... . 

P.Şevkl Yılmaz'ı Ankara'd"' an- ~~::::;::::;:;::~ 
yor.,. 1 

Herhalde Ankara'da Rizelllerin 
takıldıgı kahvehzınclo!tc bakıyor• 
du, "Şcvkl'yl gördünüz mü?" 
diye. 

Hatta, onu bile yapmıyorlardı 
muhtemelen. Çunku yolda adam 
çevirip sorscm, Şevkl Yılmaz'ın 
Rize'de oldu!)unu söylcrdi. 

Belli ki. aranmıyor ... 

Adalete, gözü kapalı 
güvenebildi~imiz 

zaman. 

AMERIKA'dııı y;ıı:ılı bosındııı tl· , ~ ·.; 
rajlann, tck'V\ıyon tıaberlerlnde nı· ·, ·: ' .• 
llnglerln dUşmesl, gazeteeller l!.rııı· •· 1' 

sında pani~c yol açmış ... Gerçek- l 
ten de yazılı basınd..ı tlrajlar drama· 1_:· 

::~il~~~~~~:ı~~~~-ku~:~ . ı·.:-
n ve gazeteciler. çözilm Için hanl J. · 
hzml çalışıyorlar... . ! '• 

Amerikalı mcslcktaşlanmın, bir · f 
vakfın öncOIUgilnde önceki gUn k,' 
yaplıkları toplantıya, tek yabancı , 

, gazeteci olarak ben de katıldım. ': . · 
O~ya çeşitli !ikirler alıkh .... Ki· ': ., . 

ml yerel haberlere a~ırlık' verilmesi ' 
gcrckli!)inl, siyasetin sıkııtıını, klml 
insaniann l:x:ırı•lllanyl.l Ugllcn!lmcsl· ~ 
nı, kimi wrgi verenlerin vergiler1~ 
nin nasıl harcaru.lı!)ımn ıaklp edil-
mesi U'-'rekligini S6ylüyordu. •· 

Tü~~~~~~u~~l~~~ ~~~;;~~: ... Ve 2.~:·. 
Nasıl hava attım bir bilsenlz~.; ''' 

TOrkiye'de son 1 O yılda UraJizınn ; .. ~r. 
artııgını, 3 bOyOk ulusal gazetenin ; : l ;: 
600-700 bin civaonda saıtıgını ' ·i 

söyledim. . . . . 1~·: 
'"Nasıl bccenllnlz?'" diye sor~ ~:·· ... 

dular... •:>. 
Fom1filü verdim: > 
"'300 kupona televizyon. ·~. 

200 kupona müzik seti, 100 :;'( 
kupona yemek takımı. 1 lafta.. . • .. · 
dıı ı deterjan, 1 dlş macunu ? , · 
verin. slz de becerlrslnlz"' de~ 
dim ... 

Akıllan almadı ... Almaz tahtı... : ~:··: 
Kafalan çalışmıyor ki ••• 

t ::~. 

:·· F1kra iste· .i· . 
I<IYAMET kopmuş ... Cennet • . !. , 

. ve cehennemde herkes yerli yerini ', 
almış .. ~ . .':ı·. , ·,: 

F<ıkal cehennemde sorun var: . ;;; 1 · · 
ÇUnkU Yasıcr Arafat'ın yanın- .; , , 

daMariJynMonroe... · ... · · .. •-'·.· 
Birlikte gezlyorlar ... llirllkte yi.· . ·. :~:: 

yip Içiyorlar, han"' birlikte yatıyor·;· :;:~: 
IM... . ·.-~ ... :·: •i :/:.;:.-· 

: . Öz~:t: J!Yı~~~ı:ı~ı~~~~:~and~·;,~:·;l':: f~~.'.: 
..... Sonunda. dayanarnayıp Cebnt-ı:h·ı: ,:; 
• U'e gidiyorlar: · • ··• ··u· ~:: ..• 

· ··nu nasıl iştir? Burası ~az~· '.'~.: ::~ .. 
de cehennem. Aınıı bu Ararat •· ' 
denen adamın yanında Ma· _''•' ~.;:: 
rllyn_, Monroe, olur mu böyle. :·~. :· ,' 
.~ey? ... ı·· .. 

. Ccbrail gOIUyor, ""Haklısımz'" : • : 
diyor, .,Ama onlamadı!lınız tey ... ••· r::;. 
~u ... Burada Ararat'a deijll, ·~,'-' :·:~:· 

~::=- ,!"1onroe'yu ce~landı· :· ((· 

Oysa ben hem Ararat'ı, heffi .. ~ L~·;·. 
'de yanındll.kinl cezalandırzıcak bir ·,..: t•'. 
ç~zOm biliyorum, ~rM sOylemeye· .• 

1
· !'t, 

yım. i··· 
~---------.,--------------· j:. 

istanbul Müzik Şenliği başliyor .. ·#: 
P 

ANı:LLı:ıı ve söytoşiler yoluyla altmda buluşturan şcnltkte,llti günde lsıaııbııt Müzik Şenll~i·l nıUıtkd . 
yeni çözümler üretip, çocuklar 211 sanatçı ve cruıı konser vcr-xek. tutkunlarınam üZICin önde gelen .:;· ;.t ·. · •. 
ve büyükler için ~üzenlenec:ek 2S.2G Ekim tarihlertarasında ·. lsimlcıi Uc buluşma olana~ ,; : ·1~·if;.: 

atôlye ça.lışmalanyla Türkiye müıik Harbiye Askeri Müıe Kültür · sa(:larken, dcmcklcr, okullar,. ·, · ·.'·~:~.;_:;: 

lılyas..ısına yeni yoıl<.Jasımlar getirecek Sitesinde dOzcnlc-necck olan 5enUktc, enstnıman yapııncılan. t:ım1rcllcrtlleı,·ı~ 
~lanbul MUzik Şenli(:t başlıyor. müzikle ilgili yayınlar Ue kaset ve genç yetenekleri de mUılkscverlerle: .. ı~r 

Müzikle ilgili herkesi tek bir çah CD'Icrln satışı da yer alacak. yakınlaşbraaık. .:~.:~:!:: ·~fiif:? 

• o 
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Ek-14: T.C. İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/495, 

Karar No: 1999/184 Sayılı İlaını 
ESAS NO :1997/495 
KARA.-q NO :199')/184 

HAK tM 
KA TİP 

DAVACI 
VEKİLİ 

DA VALILAR 

VEKİLLERİ 

DAVA 
DAVA TARİHİ 
KARAR TARİHİ 

ynrgıla;:~:::::. 

:ORHA:; GU:NDEI•I 17219 
:SEI.MA EROL 

:şevki Yılmaz 
:Av.Zeyit Aslan-Av.Osman Kıdık-Av.Ahmet Şahingöz 
Darülaceze cad.N:31 Bilaş işmerkezi A bl.K:5 ştşLt/tST. 
:ı-Doğan Yayın Holding .AŞ.adJ.na sahibi AYDr' DOGAN 
2-Doğan Satmış 

:Av.Sibel Kırdar 
HUt'riyet Medya Towers Gtl~JEŞLİ/İST.ANBUL 

:r4anevi Tazminat 
=31.10.199? 
:29.4.1999 
·:·~::- : ~·ıar ar..;~,;ı., •. ıa .ı;çöı·ii.i tı€:~~... o!<.ı '1 ·1a ·"1't::.:l -::a.ı~ .~mı;.üz.c:üı ;<ı.;ııl.a:l .:ıç ı:-t 

:~.•V:'·\~!(:I/ trr·:::· j 
>:ı·mc-.. •tı:<:ili ı.iı!va dil~kÇ·~ı;j,ı~uej ··Ur!'i·l ~ı; :Ju::.et.tı{,ini.r.r :~L-5-1:19?, 

:~·.,s,ı·~:;?,2.6.l.?97 1 5.C·.lS~J?,L.6.19':i7 tgri.~.li nik";balr.1.rl~d~: ı;iiivek~ili ~:~:.•"!.i.nC.I):ti ~ra.1ır:
':..ı:ır:a 1 ~\iv~k:ü li o in f-üfürneo?. ~ev\d clar~k i~;i.:ıle'!di~iHi~~ 1 !.ı;r;,r·u~·.:! . t>VY.i ı.cı.il. ir.ek· 
'"~-~ •• .- ... ,.., . :· , ... or· :ııı.' ı. •• , "lı ,..., -;tl t :.Ci~t":- ··;:-;-::-ı· ........ k .. -;--~-·~- .• l..l ve •. ı~"'r ıne«.L ;az. __ !:l __ n ,;; .. nıre , .... :ı. vo ı ... n ..... <Jor •.• cıa ::ı.z ve çoe<: 
!1!':1 r o 1::! u,t:_ı;ı;., ·~.Ü~_li:{ -~ı:::.-!-_:.rl~l.!:_~_tır ...,::).:.:.-e '"-E..<1J!."!...l!!..L.e~~~~.:~~E';:inJe-,1·;-;.;·z~?.0"!.Jt~'3~~fı1_~::_ d111: 
-~-lv :·~n:rar ;.(iı.. manevi taı.:ünatın 31.5.1997den itibare"n fiff'?, 1 yart~l rrideri:rb dav< 
ı.ılarda:ı cahsilin" 1 hü!{'lltin gazet~:ie yay:ı.r.lnnmıı~nna karlir veriL:ı~esini t"1eıı ve <:lawı '!t· 

DA~.!I\.LI:~I!·j :A .. Ti'I / 
l.J.a·/ul:ı.laı· vo:üli y.:ı.uıt ılile:<çasl:ıı:'.c; ye~ki i ti!...-.lzı;l..i;ı vt.; t P..ur::ı!.:, 

·~sasyöııclerıdı~ davacının önce!.;: i o ir tarihte .ra,tı~:ı. i<onu~pan:ı.:ı til 1 avizyon 11:..:::-anları.-• .:iac. 
yl\yınlan:ııosı ile t:i.;ı ka;:ıoyunun ::;ti.;ueıAi.ü oluşturd:.ı~;ı.:nu,d.-ıv!lcJ. ~·: ;~.:;,:~ıt}·~m.:;.t!r~ .ütı:ır 

:ıi i.lletyekillo:rino vo '.:'ür'<. ~ .:ı.rtı::laı::cııtoı,;u:oa hakC!ra·t ve ıdiÇ'ffiiisö'P::?.:cy-:ıc.·i< ~çy_::, ··r •;i:i;t.::..c..li~ J 

rıi,2<;.5.1~97 t<ıri~.in<!c---:\aT:i'-2-:J·--ckii:ıf.J..-.·riıfi!il-yay·:lai:ırid.ı;;ı;-ıı 1 bı.: o:..Jt-...: orta yı:. çl.;-:ı::&..;ı 
i l.e laik ve dalı:ıokta ti:t ;~~ize:ıi :;ı:vu~a !ı:;ırkasi:ı. ~e ,ıki .:;ör·;tcrdi,~ini, _.·'-! ı:;.r.:ı.:ı ..i.J1::;;-;.; olD:.: 
•ll.·(.ı yönüP..do el>:!f.itriler,ıe !;ulundubunı.;, tcp,ü::in som.ıcuııdı:ı y?ıyırıl.:::·.:-.:..: ;re ~:·.üJ:lCL.:!.~~·dc.r. 

~t:elen mektu:.;.ların fSJl.nlaadı:;l.:'ll., li"izılard.-":l ~ci1fü:-ü!1 de!!il t!:iir v1~./ Lize:r:ii',< ha!l:kl.r. ve 
~itasi :..:icyili~cleri:':. na~ıl t.e~_g?sterdi~i:ıi:-ı ~::.'!~-::::.1..i·.a~ i:;~iui,t::aze:a!..c:-in i1al_:-· 
tt-ın~ş~~-=~gu-~~~· ks:!Jc tnrarı. olJ.u~unu, ~a,na Ji ~ı;:.:~ç l:Z i.:ırA~ --:;J=;C-;~·i;:f:~-ı;j?fı:I·~7.;·~-.;.-i: 
:sö_yleıııedikler~ beynn Gt:nd,~rin~»ır· ı, ·'c::ıul ;; t;d·~~_i._<;;ı::=::~.l3!:.~~:J.:::i~.:_ı:.~:.:::~.::.l~2::.=' ·ıakk~ 
~ir !:lava-:!a ~1ç -:.~~:ı<.! ı .. !..a.ı·l::.l, d.tr1aya ~orıı~ 0~.! ~lc~·i ·:~;r·rı!": ~;ı':"""'..::, '"~:;-:~c::,·; "~c.·~-:--;c: 
Ja.Tınlanr.ınsıı~d;~ı:.::-:::_nl .!.:t;_i YO i:~~~-:.-~;:~-.~~~~~:_1.._.:::::-;!~i1 ~~~lJ-; .. --~~-;~:~·:ı~.:~.:s:-;:.·-.;i:_-:~ti 

•'tıaksız da"!'~nı:ı reddine ;çar<~:· ver1l:.lesi:!i. :<.:ar:-.,.ı ol::ın.ı:<; cc'"\'' a:-:::.-.P..~:!:.r·. 
--tz:..tiL'.R ve.::,;;-.~>:_;.-::;::.-~ · 

Dava, yayı:ı voluyla :.:iqili:-t!l~.-<la!':ı.na :oa.vıırı n.~dl?ni: ::..~ :r.:~ııevi :.a::.;;.ina 
,;, s teııi dir. 

:;.,:~i'::iJ::-nin çözümlenme!:iint! t1t:,iı:_ ue·l.i. '!..ler tO':,)lı!.C!~~~. dava. ~oniısu ya
:Jl.:::l:! ileili ia.:etc nüs~!lL"Irı 1 deliller bi=':.i:-~:t·" 1<::::::..,.,~ • .:::-e;·: .::.e:·e(·l~ndir:. ınesi".:le;. 

h•ber verme b.at:ltı, gerçekli.~,kamu :;ruran. ·ı~ toplumsal il.:··i, -f.: .... cı:~::.~;.:, :,c:-ıı.: ı.::.e ifade 
ara:&ında dü.şli:ıs"l ~e!llel i<.uralları i:.e 3ı:ı::..:-l::..:!.l1' • .::!.s::.:::.~.f.ıu ·~!lkl:ır~,::.ı :~ıll:.w:\i:!rl:3J. :;:ı.~
t\lf!·~8 :<J.;~·J:.:.'.:O::. :&.: y.:.:t,i'l.:!.:ar!l doRrudt:ın .• .:;~~rt!Yz:t -ıc;;'·'J. C.cl.afl:. -:."'-~;~}~ \:-:~:-.~ ·.:-'2..~lJ ~ı~~ı :<i.şi
.lo~n lci1ili: ... ~a,;:l.~rı~a :z.:ırar (!Örel::il~c.::<:ti::-. 
·• 1 o'(.A·ı~l J '·"=,1 -=-•Ji"'YC.t .. ı; l-er'll:.-. -.~ ........ ..,..: ...... ~'l. .... ,.;!.J. .• J~ı..ı •; lt,, . .,., ·---il--!~-· ... ··~t'eı·,.t·•ı· . ~ ·- ,..._..__ .., • ..... ~~ ....... ow';:--··• ........ ~.• ·•·· ........ •-••·••'•"" ~~~"f l..ır.. .J.. 

r..,ı4!vi~;rcn ~.~n:::l t:trı.:ı.i..ı :.:.a y.:ıı.:.nlana.n i.'Sn!ia cl:. .. :.-c:..~ .. c!:1~.racır~ ~;ı l":ı.~r:ü~~!?''G! ~J.r!.~l~ .. ~, bn=:. 
.l:!eittc!·ly~ \;&l~i:-hcl::.:ı.:·.:.~ :':.: •• ;· . • i.!u:i;•t:c.l ~:~..: .. 'j: .. ·~·~ ::::·:··~:::ı:-·~t:' •:i; ... _·:li .. t·J:-.l,:-t::::!.~.·::-·;.1 \l: :ıalJca 
:~""~i,h<~kırr~~ \"e t.il'~: "~~.:.;i nali<.ı :.i::-o~::-.:. ~~.) ~us~:·:;;:':.·~ jb'n~)~~bstl '"''.-!oC"·:.:. ile 

• Oi 1·,"""'-t~ö·rla :1:_,, ... ·t:ı i.... .J.: . .L"Ja·'a '~onu Jav,ı.j ... ~ ~~ ~. o·r ... i:• ·· ~. ~~ t .... ., ... ,,.:~c.~f~:·.; ,::-;~·:~· .. , .. ';;}et~ t.ld .1rı J. ; le-
~ -~. -:.: ·· · -- · ~· , -~ . • , • . ""'.,. ........ - .. '" " . ..,_ ·. 7 · ·: .. r ~- ~:.:.. ~·...:··.~ ....... ~ .. ~ı.. o .... 

::~::::~~':.::ı~~~ :~;~.f=C\ ,~ '.~.~~~~~ :~:: leru .... : ·~ :.-:. :·; :~. ·: .. :.·::·: :/~!·:: '.~~:;.:::~· :~~~~~~,~~{:'lun 
.•.~;,·-·•· .ı-. ........ _.!-. ·""'-~·-·-··-·• ·l•l .• .:o~i'll.<":l ~GrtdiY\.1.~ ....... :. ·~ ._· .· 1 .-?-cı:~-....P.•' :·~·'-"_.":.-.ı.,-:_ı, 

~[;~:. ~:,:::.~, :u :~·:;u f .:~::~~~~2~~~:-~~f~ -~~~, .: : ·~: : ,_-~:_:~~-·.~.r.,.~-~;.tk~ ·:: · · ;: ;_: ;;;;, 
:.~ .. '. ~ '1'_::~- ---- ·:,._.-_. - "/ 

r ; 
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Ek -14 Devamı 
·SAYFA- 2 

kendisinin sebep olduğu, 
Davacın~n bizzat kendisininyaratt~ğ~ o1aylar konuşocasında, ha~ıbirbiriyle 

h~ilerek ve tarzı ITE!jôneifmey;-çahştı~ı, saygın ve erişkin ,lmaya. herlüihg; 
oır şahsın dahi böyle tarz ve sÖzler soylemeyeceği bir şekilde amaçlı olarak yaptı~ı 
tümkamuoyunun -ıumu ol'l;l.P,, TiirkdeTleti, tüm Türk i.lilJ,d.iniXLmaneTi duyguların..ı.aaJ.d.ı.n 
ilehareket ve sözleri, Milietin duyul.aıı. üg.üntü v~g;;-i,thamla:ı;ın ver(li~söiıu~ cilirak 
h!llkın eleştrisi n Basının ~Öyunu bilgilend~_,_g'lrçek ve ayrıntıları ile-topl~ 
ii1.iŞtiiiıi1şTii-. l_lij:ıiilar . aaaiTaciiil~:f8t-H~ hakaret ··T-o--ıtTffuriii=:i.l:ckıiioülecfü:ıiie~di~ · 

7te'Pkl-ııe-oiillrtiiereıi-söyleyene ·ait ·o:tdu~u·-ifade- ·edilmiştir. 
Dli~ bilfiiÇli olirak ~v;-;öyi8iiiftır:C:u~.~ndi a~ırkusurlu daTranışıyle 

bu sonucu do~U!,'Itnr. --· 
Toplanan tüm delil ve belgeler ve Mahkememizce oluŞ&A kanaate göre,a~ır kusuı 

ludancı, maneTi tazıııinat gere~i ortadan k.aldırıııış,haksız n yersiz,sabit olmayu. 
daTaSınınreddine, yukarıda açıklanan nedenlerle karar verilmiştiro 
• H U KU M / 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
ı-DAVANIN REDDİNE, 
2-İlambarcı le370.000I5Lonin davacJ.ya aidiyetine, peşin alınan 90oOOO.OOOT' 

harçtan lllahsubu ile geri kalaıı. 88.630.ooarLonin istek halinde ve karar kesinleşti~nde 
dancı.ya iadesine, 

3-ATUkatll.k&sg:ııri ücret tarifesine ğ)re davalJ.lar yararına 20.250.000TLo 
maktu vekalet ücreti takdirine, davacıdan lahailine, davaJ.:.ı..lara verilmesine, 

4-:0.ncı tarafından yapl.l.an ,yargı giderinin üzerinde bırak:.ı..lmasına, 
5-Davall.lar tarafındanyapılan 2o750.~tabligat yargı giderinin davacl. 

dan tab.silinexc:t.Tal:ı.l.ara verilııesine, · 
· argıtay yolu açık olıııak üzere, tara~~.in yüzlerine karşı 

29.4.1994 tarihinde Terilen karar açıkça okunup · .. G d;ı • . . .)}. :. . ... 

' f ; ,, 'A~~;, ;72it~?•' - ' 
.- ~ ..... ,_~ 1 -~~. 

1 "Y ...... !) .. ;.•!ı.• ... -~.~· };.: \ .. ,, ... , .... 7 ... ,.- .:, ~ 
.... ·/ ~ Y·ı. ~ ~ +~ ./ 

.. ,, .;·:;;:;.c'5. 
-~~\·. .. 
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Ek-15: T.C. istanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1999/138, 

Karar No: 1999/126 Sayılı İlaını 

Da:voı.cı .Şevki :Cılıııaz 
Rize Milletvekıli TBMM-Ankara 

Vekili Av.Oıırııan Kıdılc, Av.Zeyid Aslan, Av.Turgut Akb.ş 
Darülaceza C.N:3l Bil.aş İşmerkezi A/Blok K:5 >Wişli-İstanbul 

Davalılar: 1- YeniUün Haber Ajansı llasın ve~ayıncılık A.~. adına 
Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi Eerin Nadi 

2- !brahim Yıldız 
3- Hikmet Çetinkaya 

T'ürkocaı?;ı C. 39/41 Cağaloğıu-!stanbul 
Vokilleri: Av •. Fikret İll.dz-Av.Dülent Utlc.u 

Dava 
Dava Ta. 
Karar Ta.: 

Cumhuriyet Gazetesi T'ürkocagJ. Cad; 39/4ı Cağaloğlu-İstanbul 
Manevi Tazminat (3.0CC.COC:.OOO n..) 
3ı.ıo.ım 
28.05.1999 
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Taraflar arasınclaki davanın yapılan açık yarı:,"l.laıııası sonunda: 
\IERIDİ Dt1şUNOwt 

İST.IsK : Damı vekilidava dilelıcçeeinde ; Müvekkilinin 2:7 Mart 1~ Yerel 
seçimlerinde R).u Belediye Baı,ılcanlıgı 'na ve2.1ı..o6.1994 .. Genel Sicimlerinde de Rize 
KUletvekilliitine seçildi~ ve halen Millotvekili olarak T.BNM'd.o görev yaptıltını, uzw 
yıllar Alılanya da 8ulunan ıtavacının yurt d.ışındalci vatand.ıış.lar:uıuzın ~emleri ile 
ilgilen4i«!ni,·çeşitli basın yayın kuruluşlarında kendisi hakkında gerçeK ve alakası 
bulun-yan yazılar ve haberler yayınlanchgında:ı bunların bir lıcl.Slllına telezip göne.ereaiJ 
ciircütini, 

Danlıl.arın sahip , sorumlu müdür vo yazan. oldulcları Cumhuriyet Gazetesi' 
ııin 31.05.199'7 tarihliniiahas:uu.n 11 Politika Wnlültii" adll. köşesinde Hikmet Çetinkaya 
iıazası ile yazılan yaa:ıda, aıünıkkili hakkında (uyanın soytarı sahnede, Beytarının 
-ak-ini Utur :Wndiir bir kez daha ıiU.Şürdü. Sakaılı Yobaz ajp.zlarından pozevelıılc, kah
pe ke~leri ekaik elmayan karayobaz çeteleri , birileri çıkıp soytarıya aynı uslup
la yanıt vermelidir: n Sensin Pe&evenk11 art'-k kibar ve atırba.şlı olmazun zamanı delil" 
. diz:~ /'.• <.•< •. ,, ••••.• , ··~··-

r. {pı.06.1997 tarihli niishas:uıda yine aynı sütuncia (bu ad.am hasta mı, Türkiye 
~umauriyeti'ne karşı inanılmaz bir kin , kardeşi kardeşe bo~azlatmak isteyon bir in
t:ibııı cluyguj:!u, ıııüsliiıııanl. ıııiisliiıııana karşı luşkırtan bir gözü dönıııüşlük. 

<.._9,7;.06.1997 tarihli nüshasında yine aynı sununda ve imza ile: ( Bo )loy dürzü 
Şevki Yılmaz'ın kanetlerini izliyor musunuz, söylediği tek doğru söz yok tipik bir 

· şeriat pazarl.aıııacıaı, sa~a sola çamur atan, orduya , politikacılara , bilimadamlarına, 
gazetecilere salıUran ~ir kiıJiyi kim Milletvekili yaptı •••• ) 

L 
aözcüklc-i ile ıııü.elıckiline Basın yolu ile ve hilksız şekilde ağır ve onur 

kırıcı kelimeler ile hakaret edildi~ini, toplum önünde aşağılandığını, bu yazıların 
düşünce ya da haber amaçlı yazılar el.ıııayıp, hakaretk.ıuıtı ilc kaleme alındığını, M.K. 
24. ve B.K. 49.maddesinin açıkca ihlal edildiğini, ileri sürerek 3.000.000.000 lira 
manevi tazminatın olay tarihi olan 31.05.1997 'den itibaren yasal faizi, yaröılama 
gideri , vekalet ücrGti ila birlikte davalılardan müştereken ve mütaselsilen tahsiline 
karar verilmesini istemiştir. 

CEVA? : Davalılar vekili süresindeki cevap dilekçeainde ; Davalılardan Hik
(aıe,t Çetink~ya_'_yla ilgili ~la~ uva konusu yazıla.rın 3]-·:2.5·1997 ~,'Ünlü ''Uyanın" ve. 
\ 6.,6.1997 gunlu • Be Hey i>ürzu" başlıklı yazılar ı>lup, 01.06.1.997., , . . " uAdaııı Hasta
. ııiı ? " başlıklı ya.nnıo iiikmet Çeti:ıkıı.ya tarafından yazıl!ııadı~ı. •.eıi..~~j.ı zetemin 
başyazısı oldugunu, / :· ·· · ~ 

~· _.:<f~~ 
. . . ';''•:·~</ '• ··,y ·u' .,·, r .. ,.. -G 
~~.----~~;--. 
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31~05.1997 ~nlü ~eteıieki Hikmet Çetinkaya :razıs:ı..nın •'-~eteci U~r ;:;ünd.ır· 
ın bir proöt"amından sonra· y:ıyınlandı;; 1nı, i:ıu :prograındr. yayınlanan ;,;evki •ıııııoı.z' ın ko
nuşması ile ilgili bantta; Şevki ~ılrnaz'ın ~zi~ntep Belediye Eaqkanı, Jinç Bilöin, Ay· 
dın Doğan ve daha bir çok kişi hakkında a~za alınmayacölk lriil'"ı.irler sa.vuntızıunu, adı 
geçenlere "-Kalıpe" ve 11 .l:'szevenk11ler diye hitap eden kıtnuşı::ıasına diğer tüm köşe. :rıaza±~ 
rı IP-bi ıııilvekkili Hikmet Çi tınkaya 'nın da " llyaıu.n11 b-.şll.kh ağır eleştiri yazısını ya: 
mak zorunda kaldığını, nitekim tavalı Jazetedeki yazıların yaJJ.nla~dı[ı tarihteki dava· 
cının yarattığı ortamdaki Gazete başlıklarının; 

··Meclis'e hakaret eden R~P. Rize Milletvekili 'n@ soruşturma, DSp ve CHP'den 
'suçduyurusu, Şevki Yılmaz'a :raröı kıskacı, 

Refah:ın gerlek yüzü göründü. 
Medya nın K•plasu, 
Pezevenk için soruşturma açıldı, 
Iılmaz'a tepki yağdı, 
Yılmaz: kaset tamaıııen montaj 1 

şeklinde olduğunu, Jazete haberlerin~en Davacı'nın TV konuşmaları ile ilgili olarak 
Adalıtt Bakanı'nın soruşturma açtırt:Lıı!ını, DGM Savcılığı tarafından da soruşturma açıl
dığını, ayrıca Davalının TBMM 'ye hakaret edici nitelikteki konuşmaların v.rlığının da 
bir gerçek oldugu~av.acının kendi yaratt~ğı ot!_am bakımından kul~~ küiurlerin 
v~hğı nedoni rıecl:a"R açmahakltı ola~yacağ;ını, RP Partisi ile ilişkiyi kesilmiş bir 
Milletvekili olarak yazılı ve sôZlü açıklamalarının birçQğunun Yargıtay Cumhuriyet Eaş
savc~ 'sının RP' nin kapatılması ile ilgili iddialarında ,yer aldığını, Hikmet Çetinkaya' 
nın DlP'lileri ikaz ederek şeriatçılar karşJ.Sında iktidar ortagı bir siyasi partiyide 
uyardığını, Refah ~artisi'nin ııle~krasiyi kalkan gibi kulandığının ileriaürülerek eleş
tirildi~1 DavacınL~ herkese kürür ederek oluş~gu ortamdaki eleştiri yazı~na 
katlıillU8ı gerek~ayrıca bu__p.~ın _,~~~tirilerin gerçsğe uy.{Y!l , 
güncel 1 kamu yararı n toplumBal ilgi~ haiz vo ayrıca yazının konusu ila ifade şekli 
araaında fikri bir ba~antı bulunduğunu, hakeız !ili ve agır kusur unsurları.nın g~ç_ek-· 
leşıııttılitini, talep edilen miktarında fahiş ve zengl:n:leşıııe aracı yapılmaya çalışl.ldığım 
kvunarik iivanınrtlllll.~r verilıııesini istemiştir. 

DELİLLER VE GEREKÇE : Dava dilekçoainde ilgili kısımları ( ) , " " işaretler 
arasında gösterilen yazıların davalı Gazete'de söz konusu tarihlerde noşredildi~i çeki~ 
mesizclir. İlgili Gazete aayfalarııu.n onaylı fotokopi örnekleri ibraz edilmiş, taraflar
ın &K~Syal w ekonoadk tlurumları araştırılau.ş, dava tarihinde , da•tacının TBMM tfyeai 

11 ~Rize MilletTekili" olduğu belirlenlliş, tarafların sosyal ve ekonomik durumları da 
araştırılıp, uayaya intikal ettirilıııiştir. 

Davacının gerek Hize Belediye Ba1kanJ, gerek Milletvekili olduğu tarihlerde, 
hatta politika·hayatı önceainde yurt içi ve yurt dışı konuşaalarında Anayaeamızla güven. 
ce altına alınan , ~Urk Ulusu'nun satUuyusuna emanet edilmiş olan ve bazı maddelerinin 
•~ıiştirilmeai dahi Anayasa'ya göre teklif dQhi edilemeyecek olan Qevletin $ekli olan 
''CUI!Jhuriyet" e T'ıirkiye Cumhuriyeti 'nin kurucusu Atatürk'e ~\U.!.-İlkeıcrine terrıdifQeİl
'SJ.r:c;ok beyanatları yazılı ve sözlü (görüntülü) basında sık sık k~~~~atine 
aunul.ıllllkta, Davacının ~~l...!~vekil~J:. :illw-·-ed.er=-~kT:ı;.d:e aöi'l.iLv..Lfi.i.ti_~nrı 
üzi.inti!~ ıauaiL olacak__§_ekilde--ciii!<ati-ÇefiiiKte, mensubu olduğu Parlemantoya da.h,i haka-
retef~örüiileM_e.cl.ir-._ ---·--- - · · 

Bu 4aYnr~şlarının bir kısmı nedeni ile Davacır.:ı mensupu bulunduğu Si{asi 
Parti'den çıi~tı~y1 Parti'den çıkartılmasına rağmen measubu ~lduğu Siyasi Parti nin 
Allayasa 'ya aykırılık iddiası ile kapatılıııası iddianamesinde Davacının bu davranışları d. 
kapatma sebepleri araeında gösterilmiştir. Nitekim mensubu elduğu siy~si Parti Anayasa 
Mahk,meaince kapatılmı~tır. 

<lörevini Anayaaa· , Basın Kanunu n diger yasalardan alan basın mensuplarının 
habar venıe , kaıııuoyu oluşturma , kaıııuoyunu tehlikelere karşı uya.naa görevleri cüııılesin
den dava konumı yazının kaleme alındığı , i.ş bu haber-ya=.ının kamuyararı ve toplwııaal 
ilgiyi haiz ve güncel •ldutu , konu ile ifade arasın1a düşünsel batlıl~ğl.n da mevcut ol
duğu. düşüncesi ila M.K.24. ve B.K.49.maddelerinin uaBurları teşekkül e~ . ibi dava
cının ;.rukar~da özetlenon agır tahrip :ııahiyetindeki aöz ve oylemleriı}.in. ·x~·~~ı,-;ma_ 
bağlamında de~lendirildiğinde B.K.49.maddeainin davac~ lehi~e uygUiama oıana~ 
~9riilmedi[inden lo".ahkeıııe:ııizin 5.3.1998 tarih, 1997/498 E. 1998/51 K. say:ı:Xi karar:ı. ·ıa 
:ııantJvi tazminat~ davasının rıtddi:ıe kara.- 7eril:niqtir. ,....:..:.:_:__ .. i ... --/ \ ......_ __ .' . ·' ...... . \· . / '.' 

___c<'-.~. ~ _,:::, 
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Davacı v~kilinin Temyizi üzerine mahkememi~in karar~ Car~ıtay 4.F.ukuk Jairı 
:ı:ı.nın 21.12.1998 tarih, 7828 - 10551 aay:ı.l:ı.. karar~ ile vt ••• Dava konusu edilen •taz:ı.la.z 
ja davacı için , "§.on!!;':ı " ___ , __ .''!?!!;~.Y~I'!.k..~. •---~.JÇ~ _ _!ç_iç~gibi ni telendirmelerde b~lunul· 
ıııuştur. An:ı.un bu ifadeler , Dııvac:ı.ya yönelik hakaret niteliğinde oldu<>u i~ibi basının 
aın&C?!.JlS ulaşıııasındaki varoll:!§ nea(ffii ~-e-~~-~2_f1;3_fi_~.ı:ı.~f~esi _ve _yönlendirıııeısi!lde· 
k~-görev Te yet~isi ile de batda:;maı:ıaktad.~..!'· Böyloce , özle biçim araBJ.ndaki denge bo
zularak eiBştiri s:ı.nırları m§~:. Yaz:ı.~, bu hali ile t!_c:_ğrudan davacının kişi· 
lik hakl~edef almış vedavac:ı.n:ı.n oleştirilmesinde özlo biçim aras~i-denge~ 
bozulıııu.ştur. Dınacının daha önceki bazı davranış ve sözlorinin bir aıır tahrik olarak 
dava konusu yazuarın _yazılıııaaına neden oldliğu-do~ii]:tre-ıra~llanılan sözl11rde sın: 
~~ş~ Davacının bu -davranışları ancaknüküıii·artı:ıia-·aı·ınacaıctaziiıTruiChakiıiiii:iilan 
bir ındirim sebebi olabilir • Mahkemece , davanın tümden reddine karar verilmiş olmas! 

:belirtilen nedenlerle usul ve yasaya ayk~ı olup 9 •• )·gerekçesi ile oy çokluğu ile 
bozulmuş ise de , ı:ııııhkememizce oy çokluğunun ve Say:ı.n- -·Y"üce Daire ı nin ulaşt:ı.gı bu sonuc 
ve ~erekçe yerinde görülamedi~inden önceki kararda direnilmesi gerekmiştir. 

Söz konusu..._k_Q_ş!LJ:azı_ş_l._bi.U:iioiLile-in-ce;t.en~da... ve 5on satırlar:ı.n:ı.n ~ ••• Aı 
tık SU8Dia zamanı değildir, bu süre geçmiştir • tlyanı.n.~ •• Partililer, Uyanın ••• Yarın 

çok. geç olac~~lık fayda etme• ••• ) ~],_e:ti...Jl_•___P..ii..i.ı::ilıru!ş~~ıi al:ı.r 
d~nai. o u ,§e yazı~ın dal!_~:=_:ı_~n _ _@.~--~ta~- -~-~-~e-~1~:;-_iE._e ha~retl~in~gil.ayı 
I'ilt.1r"Uiiiliur~et ı e -• Ata~_llr.L.J._!celerine ve Laiklik prensiplerine , Siyasi ı:-artile~in 
s~.l:~·-y;:ıkı~.~~ı~.~~--'!.:tJ~xg:ı,q_J)::f:2.!!~ .. -fef1!i~€_~ai ~~§."§§~i~!~I~~-~9-iığ;"~. anlaş: 
ııı&ktadır ···--- . 
~ MıııJ18ubU old~u 8iya.B~Oarti 1 nin Anays.sa Mahkeme8ince kapatl.lıp, Davacının 
e~~ai ~ yasakland.ıktan sonra son aylarda yurt dışında da aynı davranışlarda 
bulunduBu yazılı Ye görüntÜlll medya organlarınca haber olarak verilmektedir.· 

. TUrki,e Cumhuriyeti'ne karşı kin besleyen hiıafetçi bir grubun , her türlü 
yo;La başvurarak • hatta en ıscn teknolojik imkanları da kullanarak İnternet üzerinden 
Atatiirlc ve deYriıderine karşı haltaretler yalJıılırdı~ ıson günlerde basın haberi olarak 
neşredil.ıaiştir. l · 

Varlıgııııızın teıainatı Cuıııhı:xriyet 1 Dellokraısi , Laiklik .,.. Sosyal Adalet il·· 
koleri ile A.tatlirkçtil.ük gibi topluıırun ortak yilco bir de~ine her r~satta saldıran, 
Ortaçal kararıl:ı.~ özendiren bir yaşu tarzını. geri get:irme:re çalışan bir zibni,rete 
kar~ basın monsuplarının de~ her yurttaşın karşı gel.Mo~ kendisi ve çocuklarının 
golee•V. i ı;; in en do~ haklucllr. 

l 
Baaın ;yolu ilo kişilik haklarına saldırıldı~ı savına dayanan baş1ca. bir 

ıııanerl taminat dava.Bına ilişkin Yarg1.tay 4.Bukuk Dairesi'nin 8.?.1996 gün 1996/4635-
63.59 sayılı bir bozma il.aıııının gerekçesinde de belirtildiEti gibi ( ••• hırm.zlıkl.arın, 
yoleuzluklarııi bir an önce önlenıaeoi. toplumun çürilıııüş ywnnın bir an önce tesizlen
.meei artık zaruret noktasına gelıaiş ise , dilzel tilılesinde gecikildikçe ısiyaaal iktidaı ı 
·o-, iktidarı elinde bulunduranlara k.arşl. eleştrilerin artmaa ı , yo~la..şıııası ve eertleş-.. 
meısi de kaçınıl.ıııaz bir sonuçtur. Ulkenin ve toplurııun içinde bulundugu koşu1ların T8 

yaşanan olayların ol...auzlugu , siateıııdeki tıkanıDa , başta politikacılar ol.lllıık üzere 
her.kesin üzerinde birleşti~i bir tablonun derin çizgileridir. Bu yüzden , heııı kişinin 

üstleDditi görevin, hemde işin "konunun" toplumdaki öneııı ve mahiyetine göre yapılacak 
· eleştriler 1 çot;ala~ gibi sertte olabilir • !şto 1 davaya konu yaz:ı.ya açıklanan 
lıuauslar açı~ındaD bakıldı~ında özle • biçim dengeeinin varlığl.nı2 kabul etmek goreki:: 
l.U) Mal:ıkaıııeıııiz y-uk~ıda aç:ı.klaruııaya çalışılan ~orekçelor ile birllkto !iiksek Daire' r:::ı 
iultarıdaki başka bir davaya ilişkin gerekçesinden de eaiıllenerck davacın:ı.n söz konusu 
:jazı nedeni ile manevi tazıııinat istemini yerinde görmediğinden bu aşamada da direnme 
n~deni ile davanın. reddine ilişkin aşa.gıdaki kararın verilmesi sonuç ve kanaatina ulaı' 
_ııııştır. 

SONUÇ : 1- Yerinde ~örülmeyen ve sabit olmayan DAVANIN REDDİNE1 
2- Kendi Yargılama giderlerinin davacı üzerinde b~akılmaeına, 
3- Bozmadan önce ve scnraki Davetiye ~iderleriı::den ibaret 1.55Q.OCC 

.lira yarzıl~a ~id~rinin ve l3.50Q.OCO lira ıııaktu vokalat ~ı( Davac::ı.da.rı alınara!-, 
davalılara odenme3ıne , / ··, · , .... , ·"·. 

4- 27.oco.cco lira. ;:ıeşin bar=ın ı.3?q;cco··Ür<}s:.:n:ı.İı\:naktu red llarc:: 
·olarak ;nahsubuna, arta kalan 25.630.CCO liranin iste€i llalin9e;·:~1(acr.Jıiı. iadesine, 

·.rem:tizi kabil olı:ııa.lc üzere itarsr verildi. Tars.rJ.ar• ·~killertn!n :tü::l~rin6 
((ar'}ı aç:ı.kca okunup,_,..anlı:ı t:ı.ldJ. •. Teıııyiz :rol u ve sC.resi ~-öısta:ı::jJ;.:ı'-! •... 28.~5;1999 

.. ····· ...... ; 
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Ek-16: Radikal Gazetesi, Selim Alpaslan' ın Köşe Yazıları 

· SALİM 
ALPASLAN . T akaşl Nakanlşl 

klmdl1 Kaddafi 
denen çöl bede· 

visinin 'Allah şeytanın 
hizmetindeki Japon
ya'dan intikam aldı. 

Bunun için duacıydık' diye lntizar ettiği, Kobe depre-
minin bu su müdüıiinü mutlaka hatırlamışsınızdır. Bü
yük hasar gören şebekeyi onaracak, halkına su sağla· 
yacaktı o genç müdür. Sözünü yerine getiremeyince 
kendini dördüncü kattan aşağı attı. 

Ya Tagumi Ogawa? Belediye başkan yardımcısı yaş
lı adam, 300 bin kişiye yeni ev yapımından sorumluy
du. Kobe'deki konutları bir yılda bitirecekti; yetiştire
meyince kendini yakarak canına kıydı. 

Onca yıl sonra Kobe'yl yazmanın ne ~!emi var şimdi 
demeyin: 

Celal Peker'i tanıyor musunuz? Kadıköy'de bir nal
burdu. Geçen gün işyerinin yakınında, kendini trenin 
tonlarca ağırlığının altına bırakıverdi sessizce. Ardın· 
daki mektup bir fazilet dersiydl: 'Para tatlı mı tatlı, a
ma hayatta kalmaya yetmiyor. Vergi borcumu ödeye
medim. Vergi yüzsüzü olmak istemiyorum.' 

O da bizim samuraydı. 
Kimi cüceler üç • beş kuruş vergi borcu için olma

dık siyasi percodeler atarken, kimi mülevves sümükler 
Atiantik ötesi mal mülk Için komisyonlarabacak arası 
yaparken, Japon usulü bir veda, Içimi sızlattı. O hırsız
ların ümüğüne çokerneyen devletin önünde, böyle bir 
onur gösterisi acıydı, ama esaslı to kattı. Ne var ki 
ben, bırakın samuray ahiakından bir şeyler kapmayı, 
ele güne rez il olmayalım, yeter diyorum • 

. Ne gezer! Mal ortada işte: 
Tam da, Güneydoğu'da millete dışkı yediren, ev 

bark yakan, gece ansızın götüriilenleri n üstüne faili 
meçhul ş.ilı örten, hapishanelerde kafa kıranların nice
dir pek sesi soluğu çıkmıyor, derken Metris temerküz 
kampının göıiintüleriyle irkildik. 

Euro • News kanalı da yayın yapıyordu ve vahşet 
Batı'nın da kanını dondurmuştu: Metris gestaposu tü
feği, eli kelepçe ll mahkümun kafasında paralıyor, ya ka· 
sı paças~dağılmış, ağzında sigara, elinde cop bir başka 
jandarma beyinleri dağıtıyor, fırsattan yararlanan gar
diyanlar da basur memeleri azmış ,gibi saldırıyordu sa
ğa sola. Ardından ekrana, üzerinde Türk bayrağı bulu
nan bir ambulans ve bir yazı geldi: 'No comnıenL' 

Terörün bu yüzü yeni değil. Metris'ten iki gün önce
ki 2. Manisa davası gelsin aklınıza, yeter. O davada 
öğrenciler işkencecl polislerin üçünü teşhis etti ve ya
kınlarına dönüp zafer işareti yaptı. Ne bekleniyordu; 
başparmaklarını Işaret parmağıyla ortaparmak arası
na koymaları mı? Ve bir anda kıyamet koptu. 

Hayatta sadece nefreti tanıyan gebeşler, o an çocuk· 
ların başına kabus gibi çöktü. Zavallı aileler feryat e· 
diyor, kuzucukları kan revan içinde kalırken, çaresizlik · 
içinde çırpınıyorlardı,Anne babaydı onlar. Insan yüre
ği taşıyorlardı. Işte bunun içindir ki, bu gözü dönmüş
;~re •Inşallah sizin evlatlarınızı da gözünüzün önünde 
böyle un çuvalına benzelirler' diye beddua edemedi ler. 

'Manlsazede'lerden bir kadının •lşkencede bebeğiml 
katleden polis telefonda gayet yumuşak bir sesle çocu
!juyla konuşuyordu' sözlerini hatırlayın. Bu sözler is
tlhbaratçı Hanefi Avcı'nın aynı akşam 32. Gün'de söy
lediQI 'Önceleri aralarına sızarız, vururuz kırarız diye 
düşünüyordum. Ama göıiiyorum ki bunlar bizim yurt· 
taşlarımız' itirafoyla birleşince o kirli pençelerin haya
tımızı nasıl körelttiğinl görmek irkilliyar insanı. 

· Jandarma dövüyor, gardiyan dövüyor, ama polis 
hem dövüyor, hem koruyor. Posta'nın Yayın Yönetmeni 
Sevgili Ri fat Ababay, Çubuklu'daki bodyguard vahşe
tlni günlerce yazdı: Muhablr Uğur Soysal'ın başına 
beyzbol sopasıyla çöreklenen katil bozuntuları yaka· 
lanmış ve o gün serbest bırakılmış. Gerlde Uğur'un 
başında 30 dikiş ve devlet babaya karşı kocaman bir 
sıfır güven kaldı. iyi de bizim meslek kuruluşlarımız 
nerede? 

Bir ülke düşünün ki, kendilerine p ... venk diyen 
. 'deyyus-u ekber' için silahına bile sarılacak kadar gö-
. zü dönenler yönetiyor orayı. · 

Orada lhtirası yüzünden partiyi küçülten, servetini 
büyütenler MIA Insan Içine çıkablliyor. 

Orada bakanlık koltu~unu bir daha zinhar göreme
yecek olan 'sokak kızları' demokratlığa soyunuyor. 

Ve Örada, karanlık Ilişkilerin adamı Çatlı'yla Ilişkili 
bir tuğgeneralln dosyası sümenaltı ediliyor. 

Ve şlmıJI soru: Bir hırsız· p9lls. jandarma· gardl· 
. yan- bopygu~rd devletine S amuray ahiakındap söz 
; · etseniz ne yazar, etmeseniz ne yazar? · ·· 1 
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Ek-17: Yeni Yüzyıl Gazetesi, Gülay Göktürk Köşe Yazısı 

,. lt • 

:~!:.~Müiı.re~it::bir insan ... 
•·:. ~1J :·>..:]:·':· :. ·: ·:., :0:.::! · .. ~ o ,. • • ,. • • • 

: >:; :;:.~;;~ 1 /.rtık. bu 'inünfcrit·olaylardan çok . ağzına alnıamalıdır. · · · raklara yeni nefrettohumlan saçmak istiyor. 
;•:J:·~; /fazlasıkıldık. '•;'.'.·'~··: · .. ;~ ,;,: ·· • · · · · • • • ., .· · ·· Kıyafet Kanunu'na ~ıymış,'lmam Ha- . 
• ;:;,,~,~ ·,Bir yıldır, Rcfalı. içinde ya ·da kc- Şevki Yılmaz'ı televizyonda izleyen on. tip'ten yanaynuş, cumalan tatil olsun istiyor-
::'!/ :• narında duran bir takım densiz milyonlarca Türk vatandaşının kapıldığı muş, şuynıuş buymuş.:. Bütün bunlar niha-
\!·":.•1 ·=-'.'" ·. · •· :-:":•: .. ,. · , dengesiz v~ duygu şu oldu: · ·. · · ·· .. • . yctindc fikirdir, ben bu fikirleri tanışıı:ım, 
1 7·: cd,cpsizlcrin "Bu ad:ım bcn.dcn nefret cd~or ... ~u i uzlaşmaya çalışırım, uzlaşamasam da, bu 
1 ·: · ·: yarattıkları adam benı bulsa bır kaşık suda bogacak... · konulanla benden farklı düşünen insanlarla : 
.. · · :. "münferit" Yılmaz'ın küfür kasetlerinin hukuki so- bir af<\da yaşayabilirim: ,. · .. ,.,· . 

· vak'alarla nuçlanııı bir tarafa koyalım bir an için. Yıl- Ama Şevki Yılmaz'la;.bcnden, bana ait · 
;.,Türkiye'nin · maz'ın konuşmasında hakaret ettiği kişi ve herşeyden bu kadar nefret eden bir insanla · 
·gündemini kurumlar, bu hakarctlerin hesabını yargı nasılbiraradaya')<1yabilirim? ;.;;:'i_'.''";' ·· ·; 
.mcş(\ul ct- önüm.lcsoracaklar. : ' Şevki Yılmaz'da beni ve benim ı;ibi mil-, 
~mcsınden, · Peki bizler o hezcyaıılardan etrafa laşan yonlarca insanı dehşete düşüren şey, fikirle~· 

;'siyasi iklimi ' dehşet verici duygulada nasıl baş cdCO!ğiz? ri değil, bu fikirlerini ifade ederken ortaya· 
· .' gcrginlcştir- Nasıl olacak da, bu duygulan haznıcdip, bu saçtığı duygiılardır. · . •·.· · .... ,. · . · :. ' · · .. 1--~------ .mcsindcn, adamla aynı ülkeyi paylaşıp, tasada ve sc- Refah'!n asıltckzip etmesi gereken de bu 
· biı arada vin'çte ortak insanlar olarak karşılıklı hoşgö- duygulardır işte. :. . . · · :. ·; · ·:. : ··. 

· ·: : tartışmamız rü içinde bir arada yaşayacağız?· Erbakan, llıyyip Erdoğan, Ceylan, Kazan . 
gereken bir · Küfür kasetleri kin ve intikam kokuyor. ve bütün diğerleri; herşeyden önce bizi Şev-· 
dolu mese- Şevki Yılmaz, doğduğundan beri bu top-· ki Yılmaz'ın fikirlerini değil,' duygularını . 
lenin de gü- raklarda birlikte yaşadığı 'insanlara, onların paylaşınadıklarına ikna etmelidir. .. · : 

, ·.mc gitme-. alışkanlıklarına,.gelcnck ve görcncklcrinc, Rcfalıhlar, eğer gerçekten bu ülkenin bir 
., ·: · ;·, ·~ ··,;. sinden bık- sevinçlerine ve hcyccanlarına, oturup kal- gerçeği ve bu toplumun bir parçası isclcr; 
. tık usandık: ::·;·; · · kışları na; hasılı bütün yaşantıianna karşı tik- küfür kasetlerinden taşan nefret, öfke, kin 
.. · · Her ·kıvutmanın ,bir haddi, her takiyc- sinti ve nefret kusuyor. · ' · · ve inlikanı dııygul~rııu tckzip ve. tel'in ctıne-

. , .. ııin bir sonu vardır::• · · · Otesi yok; bu adam hepimizi düşman ola-. lidirlcr. · · · :.. ... ' ' ·.' · 
. · .' · Sarunm Refah Partisi, "münferit olay- rak görüyor. Konuşu~kcn saçtığı tükürüklcr U ütün bu konuşmalardan sonra belki bi-

. lar" tckcrlcmcsiylc kıvırtrııa yapınanın da hepimizin yüzüne sıçnyor. Suratındaki sınt- raz zor anıa; bizi, bizden nefret etmedikleri- · · 
sonuna geldi dayandı. '· · · ' . ma, bir tck tavuğu yemek için değil, yirıni ne ikna clıııclidirlcr. · · · ·. ' ·. · 

, '.'·Şimdi herkesin RP' den beklediği şu- kümesitalan etmek için pusuyayatan sırtla- Aynı topraklarda yaşayan, ayııı dili konu-
·;.' .. dur; Eğer bu küfür kasetleri ıııünfcrit bir nın sırılışıııı hatırlatıyor. · şan, aynı tarihi, aynı kültürü paylaşan insan- , 

ı )'·: olaysa,. Şevki Yılmaz da tez zamanda ... Doğum kontrolü yapan on milyonlarca ların -bütün farklılıklarına rağmen- birbirlc- . 
·;::;<t:.münfcrit bir iıı;;aıı." ha)jnc getirilmelidir. /• çifti "çocuk katili"; başı açık her kadını "fa- . rinc karşı duynıalan doğal olan sıcaklıktan, :. 
[,-~:;~:•i Şc,vki[:Yıtı,naz:.Rcfa~ Parl;isi'nılc~ atıl:.'.' hişc",inört eden hcr'gcnci "alılaksız"; karısı- · ı.:v~cnliktcn ve güU.:l.duygulardan h!ç n:ı;;i-:
:;~~malı ve .. tçlç·,b,aşına bır fert. olarak, yanı,,.. nı koluna takıp sokağa çıkan her adamı "pc- bını alamamış bu kulu rulılu adaım ıçlcrın-· 
~,hruüııfcri~ı;:O..YaP,lığı ko~ll'!n;:ı:~~? ~-~bı,;U;zevcnk"; içki içen her. insa.~ı·::ka.fir" ilan .. d~n alnıakla kalınanıalı, onun tenı~i~ ettiği. · 
:•,ı ~ı.Jl! yargı unundc_ycrnıclıdır.r ;: ·,.. .. /·· ·.,.,· :·, ,. eden bu adam, ne daha çok ozgurluk ne da- duşmanca bakışada malıkum ctnıclıdırler. 
J.:·.<'i.t Rcf<J!!'J?.;,ırtisi de bu pislik).o;n kurtulma- ·.ha çok hak, ne de <)aha mutlu bir Türkiye····; Aksi takdirde bizim de, Şevki Yılmaz'a 
!;!~·: dan,'bu'könuda'ağzıııı açıp da tck bir laf,·: peşinde .. .' O sadece geçmişin hesabını sor- karşı duyduğumuz duygulan Rcfah'a doğnı 
.• :ı'etmcmcli; .. hclc ki ."münfcril'' kelimesini?·: mak, kan dökmek, inti)wn.alıııak.ve bu top-. gcnfllcııııcmi.t kaçınılmaz olur.· ·: · · ::, ::: 
.,v:~~'ll'.,.ı'Jj~.,t+t ... -.: .. ,..:t~;;';l~ 1l·-o.ıJ,;';r.\):',i~~·IJ'•,:.~~-"'~:..,f.,,.;.l.,l::.~""'·'-'~•f;r~iılt!',;,..t u,, .. ·,.~.,l<-4'', '·. ;•. •"'-~:•·••· ... · · 'l ,. •· · • ··' · .,_. . ·•

11 
_. ....... ı 

.,_ 
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Ek-18: Hürriyet Gazetesi, Emin Çölaşan Köşe Yazılan 

ADAM Refah'ın Rize Belediye Başkanı'ydı; : 
Sapasağlam oldu~u halde ulusal bayram günlc
rine k.1tılmamak için gidip sağlık ocağından bile 
rapor alırdı. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim tö
renlerine asla katılmaz, aldığı doktor raporlarını . 
piyasaya çıkarırdı. Bunların \iimünü burada bel-··:' 
gelemiştim. · . · · Kim bu Sevki? 

Sadeec bununla da yetinmez, evrakta sahtC:. 
cilik gibi suçlar i~lcrdi. Şimdi bu adamın sadece 
Rize Valiliği'ndeki dosyaianna bir bakalım; 

1· 19 Ocak 1995 lanbii dosya. E\'Tilkta sahtecilik suçundan 
hakkında yargılanması gerektiği (lüzumu muhakeme) kar.ın ve-
rilmiş. •· · 

2· 4 Mayıs_1995 tarihli dosya. Ulusal bayram günlerine katıl· 
mamak için aldığı sahte raporlar nedeniyle yine yargılanması 
gerektiğine karar verilmiş. 

3· 7 Eylül1995 Lınnindc yine yargılanması gerektiğine karar 
verilmiı. Bu scferki' suçu, Rize'nin kurtuluş gününde Alatürk 
anılına çelenk koymaktan kaçması. 

Büıün bu dosyaların birer ömegi ~u anda Rize Valilik maka
mında bulunuyor. Meraklısı gidip oradan bakar. 

Peki bunca karara rajVnen ne oldu bu adamın yargılanması! 
Nerede ve nasıl yargılanıyor! Sonuç nedir! 

Devletin ilgili makamlan şu işin üzerine gitsinler de, tıkanma 
olayının nerelerde gerçeklcşti!lini bir görsünler! . · 

.. Refah bu adamı aldı, milletvekili yapıp doku~ulmazlık sağla-
dı ve bütün dosyalar uyuyor •. :·:' • . 

*** Bu adam şimdi Refah rııilletvckili. llu öyle bir parti ki, Şevki 
gibi birini bile milletvekili seçtiriyor ve onu Meclis çatısı altına 
sokuyor ... 

Ve bu adam, herkese uluorta küfrediyor. 
Hacca gidiyor, orada Allalı'ın önünde küfrediyor ve siyaset 

· · yapıyor. Birilerini etrafına toplamış, kendince yemin ettiriyor. 
Sen kimsini Allah'ın vekili misini 

Ama aynı Şevki, işine geldiği zaman Meclis kür.;üsünde çıkıp 
laikliğc b.ığlı kalacağı konusunda "namusu ve ıercfı" üzerine de 
yemin edcbiliyor. 

Hangi namus, lı.mgi şcrcl1 · 
Önceki gece Uğur Dündar'ın Arcna programında bu aqa· 

mın sövgülçrjni bir kez dah~ ut.ınarak ve yüzümüz kızararak iz· · 
ledik. Suratındi!ki ·o tuhaf sırıbnayla birlikte yine yalanlar oıralı· 

. yor, sadece inSanlara değil, çatısı altında görev yaplıgı Mcclis'e 
ve milletvekilierine de utanmadan ve sıkılmadan sövüyordu. Ağ· 
zından salyalar saçılıı·ordu. · 

Gaziantep Belediye llaşkanı Celal Doğan'ın gcnelev açtırdı
!lını iddia ediyor ve karısına da sövüyordu. Karısını genelevde 
çalışiımıasını isiiY.,rdu. · · 

Bir kentte gendev olmasından belediye başkanı' sorumluysa, 
Recep Tayyip ve 1. Mclih'in kentlerinde de çok sayıda gendev 
vardı. Neyse, daha fazlasını yazmayayımf 

Şevki bunlarla da yetinmiyor, Meclis'in "pezcvcnklcrden'' 
olu)lu!lun~ iddia ediyordu. · 

*** , Şimdi yapılacak iş bellidir. Birincisi, Celal Doğan ve eşi bu 
adamı dcrhal mahkemeye verip çok büyük tazminat alacak-
lardır.'· . 

Aynı durum milletvekilleri' için geçerlidir. Tck tck açacaklan 
t.ızıninal davalarını mutlaka kaianacaklardır. • 

Arıcaaak, şCvıa gibilerine t.ızıninaı davası açmak yetıncz. 
Dokunulmazlığı derlıal kaldırılmalı, hakkında ayrıca ceza ıla

. . va1aı1 apLııalı, hem de lıu adam Mcdis'l<n istifa ettirilmelidir. 

, 
Ceza ve tazminal davaları açma durumu sadece Şevki gibi· 

leri için geçerli değildir. Belli bir kesim Ref.ılı iktidan dönemin
de iyice ıımardı. Refah ve Tansu medyası da ıımardı. Bunların 
bütün yayınlan dikkatle izlenmeli ve haloıret ettikleri, küfür ve 
tehdit yağdırdıklan bütün kurum ve ki~iler en ağır davalan aç· 
malıdır. 

(Biz de alollandık, ~imdi bunu yap;yoruz.) 

*** · · llurada ısrarla yazıyorum. Cumhuriyelin savcılan ve hakim-
leri bilsinler ki, Adalet Bakanlığı'nda oturan Şevket bugün var, 
yan n yok. Tavırlarını ona göre ayariasınlar ve Şevki gibilerin üze
rine gitsinler. . · 

Türkiıe'dc inanılmaz bir şeriatçı şımanklığı yaşıyoruz. Nce• 
mctlin orada, Şevkcl burada, Tansu falanca yerde diye bunlar 
gemi aııya aldılar. Önlerine gelene tehdi~ hakarcı ve küfür yağ· 
dırıyorlar. 

Bu utanç verici _vc:midc bulandırıcı olaylardan, Refah'ın ka
patılması için dava açan Yargı~1y Başsavcısı Vural Savaş, Anaya
sa (\,\ahkemesi Ila ş kanı Y ek la Güngör Özden ve Türk ordusu
nun korııut.ınlan bile nasiplerini alıyor. 

Iğrenç ve din söınürücüsü bir koro düşünün ki, bu kişi ve k1J· 
rulıqlara ana avral sövüyor ve yargı mel<aııizması suskun loılı· 
yor. 

Şevkcl'ten mi korkuyorları Şevket kiml 
Şevki kimse, Şevket de o! . 
[çim litriyor. Güzelim bir din, güzelim Müslümanlık, Şev· 

ki'nin ağzına dü~müş! Onlar Müslüman, geri kalan nıilyonl.ır 
değil! Şevki diyor ki, "Devlet Hırisliyan'dır" ... Gülelim nıi, a!;la· 
yalımmıl · 

**k 
Şimdi buradan yine iç siyasete geliyorum. Tansu'yu ve parti· 

sindeki ya&cıları, evet efendirnci kart zamparalan düşünüyorum. 
Şevki gibilerin oylanna ve korumasına sıgınmışlar. Tansu'nun 
yolsuzluklarını Meclis'le bu "Müslünıanlar'' aklıyor. Kelle hesa· 
bı dikkate alandı~ında, Allah, Tansu')1J Şevki ve benzerlerine 
muht.ıç etmiş. 

Oh olsun! 
ANAP eski Milletvekili Doç. Dr. Türkan Arıkan, dün Tan· 

su'ya faks çekmiş: 
"Böyle bir kimseyi Meclis'e taşıyan ve bünyesinde banndı· 

ran bir partiyle daha ne zamana kadar işbirliği yapacakoınızl .. " 
Ve Yahya Kemal Beyatlı'nın iki dizesini faksına cklcmiş: 
"Ölmek değildir ömrümüzün en feci i~i / Müşkül budur ki, 

pirneden ölür kişi ... " 
llurada artık Refah Partisi'ne ·söyleyecek söz bulamıyorum. 

Hasan Mez.ara'lan, Şevl<i Yılmaz' lan, Hasan Hüseyin Ceylan'la· 
n bile Mcclis'e ıaoıyan bir partiden mcmlekete degil, koltukta ka
labilmek ugnına sadt.'CC Tansu'ya hayır gclccegini hep birlikte 
gördük. . 

Utanıyoruz, ulanıyonız. 

Yeter artık be! Bu menılekcl sizin oyuncağınız mıl Salyalı 
küfürlerinizden, yalanlannızı dinlemekten bıktık, usandık. . 

Biz utanıyoruz, siz hiç utanmıyor musunuz! 
; . . lt 

,. 
,{'' 
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Ek-1 8 Devamı 

)1KIN zamana kadar bir
irlerine ~vcrlcr. demc

diklerini bırakmazl.udı. 
Gün geldi. birlikte hükümet ~~ Memleketin 

birinde hoptirinam! 
oldul.u. K.ldının pek çok yol
suzlugu, şaibcli mal varlığı 
vardı ve Yüce Divan yolcusu 
olmak üzereydi. Önergeleri de 
Refah vermişti. 

Bir süre sonra hükümet oıtığı oldular. Bü;-ük oıtık çok 
güzel bir "Müslümanlık" serı;ileyip kadını Refahmalik de
terjanı ile bir güzel akladı pakladı, Yüce Divan'dan kultır
dı ve gebe bıraktı. Sonra bir dost oldular, birnirierine öyle 
bir sanldılar ki, sormayın giiSin! 

Kadın sırf kendini kurtarmak u~na partisini bitirdi ve 
Refah'a sığındı. Şimdi işin boyudan daha da değişti. Ülkeyi 
açmaza soktuklarını kendileri de gördüler ve bu kez Mec
lis'te yedi milletvekili olan, dün ak dedi~ine bugün kara di
yen, hükümet oıtığı olabilmek için kıvranan küçücük bir 
partiye, BBP'ye sığındılar. 

O BBP ki, bugün seçim yapılsa acaba ı-üzde 3 oy ala
bilirmil Hatırlayınız, bunlara seçimde ı-edi adet kelle kon
Ienianı verip Meclis'c ANAP listesinden sokan Mesut Yıl· 
maz'dı. 

Haa-Bacı şimdi bu BBP ile pazarlık ediyor. Bu partinin 
· özelliği nel Refah'ın küçüğü! Meclis'te ı·edi kişi, Hacı ile 
Bacı'dan bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Ka~ılığında bun
lara kelle hesabı destck vermeyi vaat ederek!.. 

*** Hac1-Bacı hükümetinde i~lcr ne de iyi gidiyordu ca-
nım! .. Ne anlamı voırdı durup dururken erken seçime git
menin! 

~ili o~-u;ııculanm, Türkiye'de demokrasi adına bir 
komedi oynanıyor, hepimizi bıktıran inanılmaz bir rezalet 
sergileniyor. Ülkeyi açmaza götüren iki parti sonunda er· 
kcn seçim karan alıyor. Ilir de bakıyoruz ki, başbak.ınlığı 
biri öbürüne devretmcye kalkıııyor. Bunu önceki gün ba
sın toplanbsı düzenleyip resmen açıklamaktan bile sıkılmı
yorlar. 

Bu başbakanlık sizin babanızın tapulu mülkü mü! Ki
me neyi dcvrediyorsunuz! Necmetıin'lc Tansu anl~ıış, 
şimdi biraz J.:ı Tansu başbakan olacakmış! 

Gülelim mi, ağiayaiım mı! 
Tansu önceki gün Demircl'e gidiyor ve Köşk çıkışında 

da bu laflan söylüyor ... Ve hemen ardından Cuınhurb.ış· 
kanlığı bu sözlerini yalanlıyor. KadınıJan tık yok! •. Başka 
bir ülkede bunların yüzde biri olsa, kıyamet kopar ve orta
lık birbirine girer. 

*** Tansu önceki gün basın toplantısında bir kez daha aynı 
masalı okuyor: 

"Hükürnetinıi.zin çıkardığı bütün kanunlar ve kararna· 
meler ortadadır. Bunlarda laikliğe aykırı bir tek husus 
yoktur •• " 

Aklınca, bu sözleriyle Refah'ı savunmaya kalkışıyor! 
Sen Türki;e'de olup biteni görmüyor musun! Düne kadar 
küfreıtiğin Refah'ın devleti nasıl ele geçirdiğinin, şeriatçıla· 
rın nerelerde nasıl yuvalandığının farkında değil misini 

Eğer görmüyorsan, ayakta mı uyuyo"un? 
Çıkardıklan kanun ve karamanıcierde laikliğe aykın bir 

ıey yokmuş! Vay benim uyanık güzelim vay! .• Eğer laiklik 
bir de kanun ve kararnamclerle çiğnenirse, iş o boyuta va
orsa, o zam.ln Türkiye'ye Iran ba)Tağı dikeriz olur biter. 

Kadının gözleri öylesine ufalmış ki, sanki Türkiye'de 
değil de malını mülkünü istiflediği Amerika'da yaşıyor. 

Bu şerialçılann, bu yobazlann neler yaptığına dair ör
neklerden biri, Oya Amıutçu'nun haberinde yer alıyor. 

Gerede Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Nazmi Çatak 
isimli h* akimi, SSK avukatı Döndü Kekillioğlu'nun duruş
maya türbanlı katılmasına izin veri;-or. Ka~ıl.1rafın avukatı 
Nurettin K.lptoın itiraz ediyor ama sonuç değişmiyor ... Ve 

Adalet Bakanı Şevke~ bu hakimi bir ay sonra ödüllendirip 
Ankara'ya Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'na getirtiyor. 

A\ııkatların duruşmalara lürbanla çıkması yasak. Gere
de'de bunu başaran hanım SSK'nın avukatı. Başka bir de
yişle Refah'lı Çalışma Bakanı Necati Çelik'in emrindeki 
personel. 

Işte cumhuriye! rejimi bunlar 1.1rafından böyle delini
yor. Tansu bir boş zamanında şu SSK, Bayındırlık Bakanlı
ğı, Kültür Bakanlığı gibi Rcfah'a bırakıl.ın kuruluılardan 
içeriye bir adım atsın da, olup biteni kendi gözleriyle gör
sün. 

Çıkardıkları k.ınun ve kararnamelerde laikliğc aykırı 
bir husus yokmuş! 

Onun bu lananna herhalde hı"ız enişte bile gülüyor
dur. 

. AYDIN MENDERES 
Türk siyasetinde BBP'nin durumuna düşüp Refah 1.1ra

fından kullanılanlardan biri de Refah Milletvekili Aydın 
Menderes. Sııf babasının soyadı nedeniyle. konıcnj.ınd.ın 
altı ark.ıdaşıyla birlikte Refah'~ın milletvekili yapıiJı. 

Son haftalarda birkaç olumlu ve onurlu çıkış y.ıptı, hli· 
kümeti el~tirdi. Sonra susturdular. Ne olduysa, nasıl ol
duysa, susuvcrdi. 

Ref.ıh'ın kendisiyle ilgili gerçek görüşleri önceki gece 
Hasan Hüseyin Ceylan'ın ağzından ıelevilyonlarda yayın
landı. Ceylan şöyle diyordu: 

"0 ~ıftır. ~!r de kendisinden 13 yaş büyük biriyle cv· 
!endi. Scmra Oz.ıl'd.ın daha büyük p.ıpaly•. Kendisine 
cumhurlıaşk.ınlı~ı teklif edeceğimizi söyledik, duyunca 
hoşaf oldu. Şimdı muhlerem hocam diyor, hümıctler ede· 
rim diyor. Durumu böyle idare cdcn-ğiz mccburcn ... " 

A)·~ın Menderes bu konuşmayı ekrandan muılaka i7.1e
miştir. Izlerken herhalde çok duygulannuşıır. "Mezara ka· 
dar" Refah'lı olm.ıya, bunlara destck olmaya devam elSin. 

MusTAFA TAŞAR 
iki gece önce Şevki Yılmaz isimli özel kışkırtıcı'nın bir 

· kaseti daha ekranlarda yayınlandı. Bu kez Mustafa T a.,<ar 
ve kansına ağır hakare~cr ediyordu. Bant izlendikıen sonra 
Ta.,<ar ekrana geldi, bu bandı 1991 yılında Devlet Bakanı 
iken izledi~ini, kaseti Adalet Bakanlığı'na dava açılması 
için gönderdiğini, sonucu bilmediğini söyledi. Fakat sonra 
sıkıştı! 

Dava sonrasında devreye 1. Mclih gimıiş. 1. Mclih, Şev· 
ki Yılmaz hakkında şik.lyetini geri almasını istemiş. Taşar · 
sonrasını anlabnıyor, bu işin sonucundan haberi olmadığı
m söylüyordu. Şimdi kendisine soruyorum: 

Bu dava açıldı mı! Açıldıysa,l. Melih'in isteği sonrasın
da şik.lyetini geri aldı mı! Aldıysa niçin! Almadıysa, bu 
inanılmaz hakaretler sonrasında davayı niçin izlemedil So
nuç ne oldu! Şe.ıö Yılmaz aleyhine karısıyla birlikte laz• 
mina! davası açtı mı! Açtıysa sonuç ne oldu, açmadıysa 
niçin! 

Sunlan şunun için soruyorum: Taşardava açmaya me
raklıdır. Şe.ıö Yılmaz, o banııa hem kendisine ve hem de 
karısına ağır hakaretler edi)'Or. Eger bu konuda gereken 
d.walan açtıysa mcselc yok. Ama açnıadıysa, o zaman işin 
içinde başka bir iş var demektir! 
· Bir apld.ıma gönderirse sevinirim. 

; 
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OUN ge<c bizim ,ılı k.ıttaki kom~ulardaır' 
yine fcry.ııl.ır yük...,liı~ır. Bu aile arada sırada 
k.ıpışır, k.uı-koc.ı k.wg.ısı büyük ı;ürülıü ilc 
clcv.ml t'<lcr. flu gürülıüler bizim evden de 
rah.ııç.ı duı•ulur. 

f,ıkaı dün gl'Ccki k.wgada yükselım >es· 
ler, diğer !.:l'CCfl'fe ı;öre farklıydı. Kadın avaz 
avaz b.ıl\ırıyorclu: 

"Uian hcrif, Allah senin belanı versin. In
~ Ilah Şevki'nin k.ıseıine konu olasın. ln~l
lalı Şevki senin için de bir konuşma yapsın, 
dünyanın k.ı.ç bucak olduğunu gör." 

Adam durur nıu!.. O cl.ı haykırıyor: 
"Seni de kışallah Hasan Hüseyin Ceylan 

diline dolasın d.ı Aydın Menderes'ten beter 
elsin ... Allah'tan dilerim, Sulı.ınbcyli Bcledi· 
ı·e Başk.ını N.ıbi Koçak'ın diline düşersin Er· 
mcni dünmt~i ~1n ..... 

fiirk.ıç d.ıkik.ı ou~ı vt~ri~'orlar ve ad.ım yine 
h.ışlıyor: 

"ln~ıllah Şevki, Has.ın Hüseyin ve N.ıbi 
klip y.ıp.ırl.u, orada seni de oynalırl.ır ... " 

V.ıll.ıhi bunl.m duyunc.ı ne y.ıp.lcagımı 
~-ı~ırchm. t\nl.ıdıın ki, k.uı-kO<~.ı kavg.ı~ın.ı 
IJile IJilinı k.1.~1 bülhüllcri girmi~ıir. 

Karı-koca k.ıvg.ı~ı dl•v.ım t·diyordu. Ev· 
den yükselen st~IE'ri duyc.lukc;a kendimi Re .. 
fah mitinginde# y.ı <la k.1p.ıh s.alon loplanh~ 
~ımlcl l.Ull1t'<liy<,ı<lurn. 

"Pu~t. .. l'ezcvcnk ... Ocyyus ... Yahudi lo· 
humu ... Senin Al.ı'nın ... Karım kcrhancyc 
ı;findcr ... Ermeni dönmesi ... Karını Amcri .. 
k..ın askerlerine paıarla ... u 

Gözümün ()ııünc lıiıllire ,lf:zıncl.ııl $.ollya· 
l.ır .ık,,r,ık mııuk ,11.111 birileri, din ve iın .. ın iş· 
ıxırt,ınl.ırı ı:t'liyorılu. 

* * * 
V.ıl.ınıl.ı~ Sezer Alkan, bizim Şevki'nin 

Mccli,'teki lıiinbuıı.ı l.ıks ı;önılernıiş: 
"Yıll.ırd.ııı beri k.ıyn.ın.ım hana çok çek· 

ıircli. All.ıh'ın imiyle lıu k.ıdın hakkında cia 
bir konuşma yaJ)S.olll, bunu ilin ~yine sok ... 
san, söyll~liklcrini aynen kasele aldırsan ve 
ban.ı da ı;öndcrscn çok memnun olurum. 
Ou k.ıclınla b.ı~k.ı liirlü ha~ edebilmek nıiiın· 
~ün dt-ğil. lh.•n kaseli leleviLyonlara veririm, 
Y•l)'ml.ılıp k.ıyn.llhırm rezil l~dcrim. Bunu 
yaparsan iihür clüny.ıd.ı cennetlik olursun. 
H.ıydi Şevki, konu~ Şevki ... " 

* * * 
f.ık,ıl ~l'\'gili okuyunılarım, hen hu !ı-On 

k.ıscı ol.ıı·l.ırınd.ı Şevki ilc Hasan Hüseyin'c 
IMk.c.ızlık y.lJ>ıldıf;ııı.l inamlım ... 

llu iki v.ıı.ın l'VI.ıdı, bir kısım medyanın 
uyunun,ı gt•lmi~ler. Nt"'< fen mi!.. 

Çliı1l..ü Şt.•vki'ııiı1 k.ı!>Cılerimle kt•ıl<li cleyi· 
miylc "modcrin .. ll•knoloji kull~lnılnıı~ ve 
;ıd,ımın sliylcnıediği sözler monı.ıj yoluyla 
(•klcnıniş. Y,ıni Şcvki'ı•· yine ~endi deyi!niy-

Sevki'li , 
vesaireli beddua 

Ic 11kompilc11 düzenlenmiş. 
Bu nıodcrin teknoloji zamanımııda öyle

sine gelişmiş ki, ineklere bile bu yönfenıle 
,ıry.ı söylcıiliyornıuş. Yani Şevki, o sözleri 
kesinlikk• sliylmll'miş. 

Hiç söyler ıni! .. f,ık.ıı yine de "llüyüklük 
bende kalsın" ıliy<'rck nıilk•ıwkillerine öLqr 
mcktul>u gönclt•riyormu~. Bütün amacı, 
Mecli!.•e g(•ldif~inde "pczcvcnklcrdcn11 dtı· 
y,ık yenıckiL'n kurlulnı.ıknıış. 

Has.ın Hüseyin'<: de büyük haksızlık ya
pılmış. ı\1t•ğer o k.ısctindc Aydın Mendc
r~'e ve k.uı .. ın.ı dil lllollınıyorınuş. Tilm ler· 
s-ine, hC'r ikisine de övgii dolu söJ..Icr söylü
)'tJrımı~. Y.u\i biıı~cri Zl'k.11ıl.ır, C)iltın sözleri
ni y.ııılı~ <luyınıı~ul! 

V,ıll.lht'l.ılol!-.un! 

llas.m tllhcyin gil>iler<lcn ilvgii .:ılm.ık 
hcıh:ıldc dliny.ının en hüyük ~reiiclir ve her 
J..ul.ı n.ı:-.ipulm.ıl'. 

* * * 
i~ıe l'feıl(liın, "Müslümanlık" l)lınlar için 

hudurl Sü\'l"<.t'ksin, s.ıy.ıc..ı~ın, .ıyc1küstlindc 
hinhir y.ll.m ~ır.ıl.ır.ıc.:ıksın, ins..ınların k,ırıl;ı
rınJ hile uı.ınıı~ııl.ın ve sı~ılın.ııl.ın ıliluzala· 
c.ıksın ... 

Ve onıl.ııı sonra d.ı sözlerini inkar edl'
ccksin! 

Biiyle ~·~~in ve de[;erli v.ıı.ııı evlaıl.ırını 
IMf~ırl,mnd.ı hc~lcyl.•n Rcf.ıh l'artisi•ni ve 
omın ~i.i~·ük or1,ıfıı T,lnsu'}'ll kuıluyor, d.ıha 
nice h.ı}•ırlı h.ışarıl.ır <liliyorum. 

All.ıh ıuııukl,uım allın cimeye dev,ım ct· 
sin. Rcf•1h'.ı y.ıkın Kumhassan isimli iirm.a~ 
nın hir c;;.llış.mı gt~·cnlt..>rclc h.ıv.ıal.ınınd.ı 
yiiL milyarlarca lir.ılık k.ı~·,ık dövizi )'urd.ı 
~km.ıy.ı c;.·,ılışırkeıl t•nsclcnmi~li. 

Öncı:ki gün ıle yine Rcfah',ı yakın YIM
PAŞ i'imli firnı.ının lıir yetkilisi (Refah'ın eski 
Yozgat il llaık.ını ve millelvekili adayı Kadir 
Şiilırct) ı.ını 24 kilo .ıllını ı·urıılışınd.ın k.ıç,ık 
stlknı.ık hıtl•rkcn cnsciL·ndi. 

Ne diyelim, lıunl.ır hep "Müslümanlık" 
uğrun.ı y.ıpılı}'Or! 

FEHMiıNİN "MÜSLÜMANLIGI" 
Zaman G,ızcıesi, din adamı Fethullah 

Gülçn y.ınd,ışl.ırına aiı. Yani bunlar da O lke-
• ' .-····, 

J 

mizde "Müslümanlığı" temsil ediyor. Bizim 
bildiilimiz gerçek Müslümanlıi\ın özünde 
dürüst ve ahlaklı insan olmak var. 

Şimdi size bir mahkeme örneği verece
ğim. 

Bu gazelenin Fehmi Koru isimli yazarı, 
Fclhullah Bey'in ve aynı zamanda Refah'ın 
adamı. Refah'ın yuyın organı olan Kanal 
7'dc bu şahsın muhleşt'!m programları var! 

Bu Felınıi geçtiğimiz .ıylard.ı bir yazı ya
zıyor ve ihsan Doğramacı'ya hakarcı ediyor. 
Daha <loi\rusu zırv.ılıyor. Ooğramacı'nın Hı· 
ristiyan ol(luğunu f.ıl.m i(lclia ediyor. 

Ooğramacr, bu ş.ıhsı m.ıhk<.>mcyc veriyor 
ve t.llminal kazanıyor. 

;\\.1hkcmcler bu gibi lazmin,ıt davcıların· 
d.l g.ıLl'lt.."<lcn bir "m.ıaş belgesi" i~tcr. Gan ..... 
lc!,i, m.ıhkcmcnin yazılı istemi üzerine y,ırgı· 
l.m.ın goızt•lecinin m.lilşını m.1hkenıcye bil
dirir. 

Arnı şey Ooğrarnacı davasındiı Zaman 
Gazetesi'nden de isıeniyor ve mahkemeye 
bildirim yapılıyor. Şimdi sıkı durun: 

Fehnıi'ııin m.ıaşı 12 milyon 307 bin lira· 
dır! 

Evcı, iııs.ınl.ıra ilıira almayı, ölmüş iııs.ın· 
!.ırın arkasından bile s.ıygısızlık eınıcyi sür
düren fehmi, ı;azcıcsindcn 12 nıilyoıı nıa.ış 
alıyonnuş! 

Bu halıere Anadolu Ajansı bile şaşırıyor 
ve bu durumu 7 Mayıs 1997 ı.ırihli haber 
bültenlerinde •ıiX>nelt~re gt.ıçiyor. 

Sevgili okuyucularını, işte bunların "Müs
lüın.ınlığından" s.ıdccc lıir ıck örnek! Bunl,ır 
l;ı(., gelince Müslünı;ındır. Ama kendi p.ır.ı
sal çıkarl.ırı öyle gerckıiriyorsa, devielin 
nıahkcnıcsiııc bile y.ıl.ın beyanda bulun
maktan kaçrnmazlar. 

Maaşlarını kağıt üzerinde böylesine dü
şük gösterirler ki, taznıinaıa mahkum e<lil
diklcri, ya da haciz geldiği zaman kendileri
ni kur1arsınlar! 

Ayıp oluyor Felhullah Bey, bu rakama 
karı;alar bile güler. Acaba mürillerinizin bu 
yaptıklarından sizin haberiniz oluyor mu1 
Bunlar Müslümanlıkla bağda~ıyor nıu1 
Müslümanlık bu mu1 

Aman dikkat edin, sonra siz de Şevki'nin 
ve Hasan Hüseyin'in kasellerine konu olur· 

, sunuz bcyefendi! •• 
i 
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~NSU ~~~ ki: "ilk seçimde tck ha· 
mıza iR:(idar olacağız. En yüksek 

oyu da hiz DYP olarak alacağız ... " 
Alı"ın, ,ılır..ın! .. Sen heııı cıı yük~ek 

oı•u .ılırsın, hem de ikıid.ır olur..un! 
Anı.ı sc~·im fal,ııı hcklemeyc ııerek 

ı~ık ki! Hacı yarın isıila edip seni lı.ışlı.ı
k,ın yapma\'ilCak mı? Yarına ~unun şura
sınd.ı ııc k.ılclı? Diyl"liın ki Hacı birk.ıç 
ı:ün d.ıha mızıkçılık elli, en geç 20 H.ızi· 

Yar1n çekiliyuuur 
r.ın ı;ünü o m.ıkamı sen ıkıldurmay.ıc,ık mısın? 

in~ıll;ıh in~ıll.ıh, çok d.ı yakı~ırsın m.ı~ıll.ıh! 

*** Am,m Tansu, hcı~l-,.ıkan olunca kendine iyi h~k. San.ı 
ll .ıyd.ın lıeri h.ılıirc kıy.ık y.ıpıp k.ın,111.ırı .ılıın.ı ;ıl. ın. rol
~lıllıık (ln~y.ll.ınnı hasır.ıltı l'<len din k.lnkıleriıniıi s,.ıkın 
ihm.1l clınc. Ar.ıd.1 Mr.ıd.l h.ıııd.ırıııı ~or. 

K.mnıuylmd.ı "[niştc" ol.u.ık bilinen ve hir yıld.ı bir 
milyar ıloldr par;ıyı ık'VIeı işlerinden ıok.ııl,ırn,ırı b.ı~ır,m 
o heriii s.ıkın y.ınına yakl,ışıırnıa! 

Biliyor rnu>un, lıu enişte, Türkiye'de ı:<:lmiş ı;c~·miş en 
hliytik hırsıı:l.ırd.m biridir. /\-\,ılını mülkünü yurtdı~ındc1 istii 
l'lnıi~lir. S.ıı1a )Wl.l~ırs.ı ,ım.ın ~·üı \'l'rmd 

*** St·n lı.ı~h.ık,m ultın(·,ı lu·pimit. ,ul-..uıd.ı ol. u .ı}:ı; T.m· 
)U, •• Bilim ~~hir kısım nu."tly.1" ht·p .uJ...uıd.ı dur.ıl.ık. Bl'n 
ek• ~ılıı.;c.•n ~·nin t"nırinc ;,ını.ı,Je ul.ıc.ığını. 

S.m.ı ~inxliki mr f:Ünleriııclc hile hüyük dc.,IL·k veren 
ıiı,Jt•ri IJ.t~l.ık,ın tJiuıll'ol s.ı~ın unuını,ı. 

B. ık, t•n hiiylık ~.ıkl.ıh.ın, ~ıhll•dliklt.•n hlıklim giyip hir 
yıl h.ıpis y.ıımış ve !-t•nin .ırkand.ı! s.ıhık.ı (lo~y.ı~ııı.ı h,ıkı~ 
yorut., l;un dörl ı.mc s,)hık.ı~ı v,ır. Siıhl<"t"ilık, dol,ındırıcı~ 
lık, k.ır~ılıksıL c_ ek vcs..ıin.~ ... 

ih,ılc ı.ıkipçisi liboş s,m,ı büıün gücüyle (blek veriyor! 
K.ıset lıülhülü Şevki !oolnd Övf:ülc-r düziiyrır! 
B.ıy Erlı.ıkan s.ın,ı h.ıyr;ın. "ÖI ıle <ilcyiın" diye b,ığırı

y,urııu~. 

Bizim enişte "1 00 milyon dolarını gitsin raLıyım. Yeter 
ki Tansu yeniden b;ışhakan olsun" diyornıu~ ... 

Bu gihill'rin verdiği dtoc.,ıek s.<.•nin i~·in ~ınclır, ~·rdıir be~ 
nim gli~«:l T ansu'(tıl~um. 

*** Bur.lCI.l S.lll.t birk.ıç ı.ıvsi~'t~m ol,)l\lk. Sen y.ırın h.ı~>.l· 
k. ın ohııır.ı hu Rt.•f.th P,ır1isi ik• ,ır, ını yirw iyi lul. N<• olur 
ne.• olm.11., y.ırın oı1.ı~··• h.ı~k.ı yobı.uluk dcr..y.ıl.uııı geldiği 
ı:.ım.uı fvk'<.·li!t'lc seni kim ,ıkl.ıy.ıc.ık! 

Şl•vki'l<•riıı, Fdıinı'h.~rin, Şc:vkt.·l'lı·riıı, Nl·rıııcltiıı'lc.•riıı, 
tl.ıs.ın Bliscyin'l<·rin konınlo\~ın.ı ~ıgınnı,ık lıl'r z.un.m iyi
dir. S.uı.ı y.ıkı~.ın d,ı odur. 

*** ll.l~lı.ık.m ulunc.ı Dı~işll·ri B,ık\ııılıüı'nı Rcfah'.ı vcre-
< l'krııi~~in. Öyle .. ınloa~mı~sınız. 

B<·ndPn s.ma .uk.ıdtl~ç.ı ı.wsiy<•, nrtly.ı Şevki Yılınaz'ı 
oııuı. Şevki o m.ık.unı doldurur. V.ıll.ıhi din g.ıvurl.mnı 
k.ır~ınuıd.ı susı.ılı ın.ıyrnuntl Çlovirir. Ürnl•Hin, Amerik,ı'y.t 
Hillininde hir mil ine, dlizcnleyip ı.:onu~ın.ıy.ı b. ı şiM: 

"Uian ben sirin o George Washinf:lon denilen dcyyu· 
su iyi 1.1nınm. On.ı dcyivcrin, kaırısııu kcrh.ınl-dc ç.ılışlır· 
sın ... " 

Y,ı d.ı fr,uıs.ı'y.ı gider ve ll':>mi lopl.mııd,ı ınıluk .ıımay.ı 
h.ı~l.ır: 

"Ey fransızlar, De Gaulle denilen o pezevenklen baş· 
lalın.lyın lıcni.şimdi.Sizi gidi Em1cni ılönmeleri ... Bir baş· 
l.ırs.ım rezil L~lhim ... " · 

lleiki yolu ~sy.ı'y,ı ı!iişcr: · · · 
• ... ~: '< • -------:-!• ~~~ ·.·.•. 

"Ben sizin ordunuzun daaa, generallerinizin deee ... 
S.wulun bre, dışişleri bakanı Şevki geldi, hceeyt anam .• " 

Canım Tansu'cuğum, senin yerine ben ba~akan ol
s.ım Hırbıiy.ın ülkelere y.ıpılacak büliin dış gczilere Şevki 
ilc birlikte Hasoın Hüscyin'i vcs.ıircı•i de gönderip oralarda 
nuıuk almalarını sa[~l.ırım. 

Hıristiy.ın fılenıi hunl,ırı karşısındtl görünce kork..ır. pa
nij~c k.ıpılır ve nıuh..ılh:hi gihi çöLülür. Ktli)IUHJ:d.l yalv,ar
maya lıaşlar: 

"Aman Türkiye, siz Avrupa llirli~i üycliği mi istiyorsu· 
nuz! .. llülün şartlarınızla kabul eıtık. Imza löreni yarın. 
Yeter ki bunları buradan uzaklaşlırın ... " 

Eğer gerekirse, hu t.•kihi isrııil'c hile gönderirim. Şev· 
ki'nin orayıl .ly.ık l>.ısıığını h.ıhcr ,ıl.ın i~ail'dc o gün kar· 
g.ı~.t ~·ık.lr. hlivOk p.mik h.ı~l.u. 

Şt.•vki J...ılıt ını c.,·c.·l.;iıı ll.ıf~ırır: 
"S.wulun hrc pis Yahudik·r, hen gddim ... " 
Kanıer.ıl.uın Cinlinde iki konu~m.1 y.ıp.ır, isr.ıil Vcllcın· 

d.ı~lıf:ına gc~miş ol.ın lwrkt,in pczevenk ve ıleyyus oldu
f;tıııu haıırlaıır. Bu ı:erç(i:i i\f;renL·n yiiz hin!L•rrc lsr,ıilli, pı
lıyı putıyı ıopl.ıyıp lılkt'!>iıult•rı k.1c_·m.ıyiı h.ışl.ır. lsr.ıil bu 
ol.ıyd.ın sonr.ı hir d.ıh,ıiX!Iini <k>f;nıllamcız. 

*** Uenim güLel T.ınsu'cuğum. senin ne k,ıd.ır düriisl, bilgili, 
ıuıarlı bir insan olduf;unu bilen ve adına "Enişte" denilen 
herif lx•lki de sen ba~b.ık.ııı oldu~un anda devlet işlerinden 
elini ay.ığını çekmek zorıınd,ı k.ılır ... Ve birkaç gün sonra 
AnıL•rikJ')'o11ii)'Cr. 

Türl-iye'de bS milyon ins.ın y;ırını bekliyor. Sen başb.ık.ın 
olunca ülkemizde lwr şey güllük gülisıanlık olacak. Enflas
yon düşecek. t\ll.ıh'ın izniyle sen büllin yolsuzlukları ve hır
sıılıkl.m durdurac.ıksın. Senin bu gibi konularıl.ı ne kadar 
duy.ulı olduğunu lwpiıniz iyi biliriz ... 

Çünkü sen ılağl.uın zirvesindeki k.ır, ananılan doğıluğun 
glinkü gihi rcnıizsin, y..ı.ıJa! .. 

1\.\illt.·tiıııiı ~.ılıittir ki, IJugünc k.ul.ır senin ve s.ıygın koc,ı
nın kursağıncl.ın lıir ıı·k haranı lokm.1 ı:cçmcnıişıir. Sen, o 
ı:iild k<K.Kıi:ın!.ı lıirlı~ll' l.,l.,ml.ııı lıl,uı 470 bin Törkiş li
r,ıyı ve ,ın,mın y.ı->lığıııın .ılıınd.ın çık.m p.ır.ıl.uı ç.ılıştıra ça~ 
lı~rır.ı hirk.ııc_· Iriiyon y.ıpnlolyı h.1ş.ırnıış hir p.u.ı s.ihiıb .. ızısın. 

Şinxli hepimiz, nıillcıçc yarınılıckliyonız. Sen y.ırın ufuk
tan bir güneş gibi yeniden doğacak ve b.1şbakan ol,ıcc1kstn. 
VJI~n s;ına cmancı edilecek. 

Refah'ın eserlcrine, adil düzcn'e .ır1ık sen sahip çıkacak
sın. On!,ırı çevrendeki y.ıl,ık,ıl,ırla birlikte sen koruyac•k. sen 
yücclıeccksin. San,ı y,ıkış.ın d.ı budur. 

Sen .ımndan "başbakan" doğrmış<lın. Ol d.ı hep birlikte 
yenielen n("ŞCmiLi hul .. ılım. Seni "b.1şl>.ık.ın" y.ıpmayan, ol
m.lnı i->temeycn, SÜl verip kıvır1an, hde senin o kutsal b.ışı
n.ı çor.ıp iim1cyc k.ılkı~m kim v.ırs.ı namcr1lir. "Tansu fana· 
liklc.·ri" ular.lk v.ıll.ıhi "hl•pisinin" l'lk•riı'i kırarız, elillerini kt_ ... 
Sl"riz. 

Gel 18 Haziran geeel! Hacı gidiyuur, Bacı gcliyuuur, 
lekrnili 36 kısım komedi devam cdiyuuur! 

Menılekelin başına en büyük ikramiycee!. Yarın çekili-
yuuur!.. · 
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Ek -18 Devaını 

' GEREK Refah ve gerekse DYP'den bi· 
rilcri, lıu iki p.ırti ikıidar ortal\ı olunca iyi· 
C:L' ~mı.ırclıl,u. Bunl,ırın yJn<lcı~l.uıı.ıroıfın
d.ın y.ıpıl.m J.onu~ın.ıl;ml.ı, çık,uıl,m h.ızı 
clt'ıgi \l' J!ollt.'IPfl·rdt", JX.'k Vlk in~lllllllllol 
in,uıılnı.ıl kürür, h.ıkarcl ve tehc.liller 
y.ıAclırılıyc,r. 

Refah'ın ~m~iycsine sığın,m din sö· 
mUrikülcri t,u.ıfıncl.m duldunıl.m vt.• scm 
f~linlcrdL• c•kr.ml,ml~ı y.ıyınl,m.ın k,ı'.:o(:llcri 

Bunları herkes 
mahkemeye vermeli 

lwpiniL itlecliniı:. Bu k..lSl•l hülbüllcri ı.u.ı(ınd.m .ıııl.ın nuıuk· 
l.u uı.ınç vc..•riddir, yüz ku.ır1ıcıdır. 

ins.ınl.ır.ı ~ivülnll'klc, lıJkarcıler y.ığdınlmakı.ı, birlıiri .ır
dııı.ı in.uulmaz y.ıl.ml.u söyk'Omckıcdir. (),ıh,ısı, lx.·lli kimse
lerin k.lnlarına ve hunun da üZesinde ölmüş insanlara .ıynı 
yönit•nıll• h.ıkoucılcr ~ır.ıi.Jnm~ıkt,ıdır. 

işin cl.ıh.ı cLı inanılm.ll yönü, I>U komı?m,ılcırcl,ın l>ir IXJiii· 
ııılinlin ll..lC ~ır.ı~ınd.ı y.ıpılrnış ulm,ısıdır. 

Bu elin ~imOriküll•rinin yOrli';indc AJI.ıh k.wr.ımı nlnı.l<lı
f~ı. I)U s.ıl}•,ılı .ı~ıLI.uın Müslümanlıkla uz.ıkı.ın y.ıkınd.uı ilgisi 
hulumıı.ulıf:ı. ~u ~ın y.ıyınl.ırcl.ın ~mr.ı lwrh.ıldL• hl•rkl'S ı.ır.ı· 
fıııcl.uı ~~iıriihtııi~llir. 

"P\'I'l"V\'nk" ••• ••ı,uşl" ••• .,Enncni diinmt:~i" ••• "EmR•ni dö· 
lü'' ••• "'Yahudi tohumu" •.• "Haysiyclsil ad.m1" ..• "K\•rh.ınc· 
ci'' ... "K.lnm gt"nclcve günclcr'' ... "Kanru Anwrik.ıhlara gön· 
dcr" ..• "Van'da Emıcni devieli kumıak istiyor" ... 

(Jt.ovk·ıin JO Ağustos löreıılcrinc k.ıtıl,ınl.ır uocyyus'' ol,ı· 
r;ık ı.ıııırnl,ınıyor. Celal Doğan'ın, Aydın Mcndcrl-s'in, Musla· 
f.ı T.tş.ır'ın k,ml.uıntı ac;ıkça dil uı.ıtılıyor. 

Yı1l.ır iiıK<' i\l<•n Alatürk'ün >il,ıh .ırk.ıd,ışı Kılıç Ali'ye 
fllinMiiu klıfrl'(liliyor. 

MiiiPıwkill<•ıi, ı;.llcl<-ciler, siyaseıçiler, lıchliyc h.ışkanl.ırı 
ve .ıklııu.t,l kim J.!,di~. hu iğrenç küfür vc h;:ık,ırel y.ıf~murun· 
tl.uı n,,\iı>k•rini ,llıynr. 

Refah ic.l.SCIIcrimlc rol alanlar yal.ınco. AğıLiarından salya· 
l,ır .ılc.ırak kiifrctliyorlar. Adam lıir kaselinde isliklal Mıhk.,. 
rneh:ri lolrafından id.ım ('(Jilt•n m din adamı s.ıyrsını 200 bin, 
diğerintiC 400 hin olarak apkhyor! 

Yı ık 1 Kjyfc hir ~y. Tlirnü y.ıl.ın. J-ll'f ~y y.ıl.m. 

*** 
Yim~ Rcf.ıh y.mcl.ışı hir ~riafç1 g.ııt:lt'(ll' ht•r ~lin ins.mlar.ı 

.Hlol .ıvr.ıl ~.üvlılüyur. Bu h.ık.ırc..-th~nlt.•n n;,ı-,ıhini <k-vlctin Arl.l~ 
ı··ı"ı M.ılık<'llll'Si ll<ı~k.ını, Cunıhurirı·ı lla~s.wmı hile .ılıı•or. 

Niı·L· in~m.ı ht•m küfür ~·.ığclınlıyor, h\'111 de aynı ~işik·r 
ol\,1~\,·.ıll\"(ll·fgi)!.f\•rili)'f)r. 

Arnı ol.ıy, son iki yıl<l.ı avanla ve rii~vct yohıyl.ı 1 ınily.u 
dul.ır IKnlunıl.ı<lı(:ı i(ltlia t'<lilcn lursiL eni~le t•tr.ıfnl<l.ın çık.uı
l.uıl)ir H•llt.•lc I>Ozunıu~u için f~t.'ÇC'rli. 

Uur.uJ.ı d.1 ins..ml.ır,l in,ınılm.u küfürler Nliliyor. yo~un bir 
yal.ın, iflir.ı ve hakaret k,ınıp.my.ısı siir«lüriilüyor. 

*** 
5<..'\·Hili okuyucul,unn,l>uııları ni'"'·in y.ıtıy<)runı? 
8ur.ıd.ı h\·pimin•, hcrk\-se dii~cn çok önemli bir görev 

var. Rd.ıh'ın k.ısctl ... ri \'kr.ınl.ud.ı y.ıyınlandığı için lnplum 
onl•ın iıliyur. 

Anı.ı R<•fah h-siıni ve hükiimclin ufak ortağı OYI''Iilcr ta
rafından çık.ırıl.ın lı.uı ı;azclclcri herkesin okuması miimkün 
d<•i;il. O ıı.ıçavraları zalen okumak isiescniz de, bayilerde 
\·oğu zaman bulamazsınız ... Ve hakkınızda çıkan lıu !ür yazı 
ve l.ıberlcri ı;önncniz mümkün olmaz. 

Şinilli bur,ıd.ı hepirnize düıen çok önemli bir görev var. 
Ne olurs.ı olsun, lıu kaseılenlc veya gazclclenle küfür yi· 

yen, hakar\'te uğrayan, iftir.ı atıl.ın, hedef gösterilen herkes, 
bunları dcrhal mahkemeye verip hesap sonn.ık zorundadır. 

Bu bir ülke ve namus borcudur. 
llunlardan yargı önünde hesap sormaclıi\ımız sürece d,ıha 

l;x:,ıcr şını.ıracaklar, hedef büyülecekler ve onl.ıra Cl-s. ırcı ver· 
miş ol.ıccıksınız. 

Bu g.ızctcferi okuduğunuz zaman birine h.ık.ır..•t, küfür mü 
gördünüz? ilgili kişiye dcrhal haber verin ve clava açnı.ısırıı 
s.ıf~l.ıyın. Ayrırol gazelenin orijin.ıl nlisll..ısmı da s.ıkl.ıyıp ken· 
clbinc ik•ıin ... Çüııkü, m.ıllkemclcr somu:;ta bu orijin.ıl nü!ıoh~ı· 
yı i'>tiyor. roıui«'l)i çoüu z.ınl.ln geçerli s.ıyılnuyor ..• 

*** 
lhull.ınn, .1'"'·ılacoık ceza ve lôU"rnin.ıt cl.w.ıl.ırıntl.m kuı1lıl· 

nı.ıl.uı ~l!>l.ı nıi.iı1ıkiin <lt:f;iltlir. 
Şinxliden biliyorum, çığ ı;ilıi d.ıv.ıl.ır açılıyor. llepsi panik

le. 
lns.ınl.tr.ı seviyesiz lıir biçimde hakaret elmcnin, sövme

nin, iflira almanın ve hedef göstermenin hesabını yargı 
ön(indc lek tck verecekler. 

Bu dav.ıl.ırd.ın kurtulmal.m ınünokün<k'l\il. 
Yeter ki hu din ve inl..ın i~portacılannm, din sümiirücülcri· 

nin, din tüccarlannın yayınl~ırından herkes ismi geçenleri ha· 
l)(.'nl.ırctsin. 

Buıılard.ın birinde birkaç gün önce hir b.ıyan yaLar için 
in.ınıfın~ız, iürcnç l.ıflar yazılrnı~lı. O ark.ıda~ınuz bu yazıyı 
görmemişi i. Kendisine haber verildi, g.ızcle .Gönderildi ve d.ı
v.ısını hemen .ıçıı. 

Oikk.ıl ediniz, bir kez d.ılı.ı siiylüyonını. Bu dayanışma ve 
hahcrk·şme, açıl.1c.ık davalar için çok önemlidir. 

D.ıv.ı .ıçm.ıyan, bu h.ık.ucılcrc r.ıLI dem .. ~kıir vc kl·ndi hi· 
fl"<.·Lt,i iştir! 

*** 
Ad.ını çıkmış "Türkiye'de iki milyon orospu var" ıli}·ıJf! .. 

llacıl.ı Allalı'ın huLunıoıda siyascı y.ıpıyor, kü(rl•liyor, .ıy.ık 
lhlli l>inlıir y.ıl,ın kıvıny(>r •.. Enneni ve ı\'\usevi vat.ıncl.ı~lan~ 
nu1.1 h..ıkarclt'tfiyor. 

O kara surall.ıron s.ılyalı agızlarından ve lıunların yazar 
hıuunlularından lıiilün loplunıa hakarcl, ifıira, yalan, küfür 
ve lchdil yağıyor. 

Ama artık açıyoruz d.ıv.ıl.ırımızı ... Bunl,ırla yargı önünde 
hesoıpla~ıcağız. Bunl.ırı pişman t.-dcccı1iz. 

Türkiye'de iki milyon anamızın, h.1cımızın, kızımızın 
"orospu'' olduğunu iddia cdt:bilcn, s..ıygın insanl.ıra "Kanm 
kcrhancye gC)nder ... Arnerikah askerlere gi>mJer •.• Puşl, pczc-
vcnk, deyyus" diye söven bu salıle Müslümaniann ınaskdçri 
şimıli dii~ıii. 

Geri kalanını dJ Türk adaleti önünde hep birlikıc lıizlcr 
düşiirccl'j\iz. 

(Burada bir kez dalı.ı ve ıs'i!rla yazıyorum. Her kim lıun·. 
ların kase~crirıde ve yayır.4n,ı,d_.ı hakarcle ugramı~hr ve cia-· 
va açınazsa o ki~i ııarnertljr,: }:mkakhr ve o hakarciieri hak i 
ctıni~ demektir.) .. ,X: · ' 
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!!O:.>Illi NO 
KARAR NO 

Ek-19: T.C. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/394, 
Karar No: 1997/948 Sayılı İlamı; ve 

EA:ÜM 
KAT İP 

T.C. Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 1997/459, 
Karar No: 1998/191 Sayılı İlamı 

DAVACILAR l- AYSEL DaGAN 2- CELAL DOGAN 
VEK1L1 AV- TUNCAY .?.LE'~"'DARoGLü- Necatibey Cad. Sezenler >$ok. 9/18 SIHHIYE/AUK 
DAVALI ŞEVK! YILMAZ 
VEK1L1 AV- ABDULLAH Ç!ETÇ1- Alt~nay Cadd~i, 38/1 S!T~ER/ANKARA 
DAVA TAZHlNAT 
DAVA TARİHİ '- : 24 . .;6.199? 
KARAR TAII!H! . : : 26.12.1997 

· · Da_.iıc:ı.l.ar vekili tarafl.ndan davah aleyhine aÇ:ı.ıan,jıazminat davas:ı.n~. 
Mahkememizde'~yap:ı.lan yar~:ı.laması sonunda; 

GEREÖ! DUşU~ULDU : 
İSTEK : Davac:ı.lar vekili dilakçesinde müvekkilleri Celal Dogan•ın 1989 

yl.l:ı.ndan beri Gaziantep Büyükşehir 3el~iye Başlcanlığı görevini .)Japt~lJU., diğer ıaüveltlci 
li A:yael Doıtan'l.D. da .onun eşi old~,. geçıııişte ıııUveldtillerinılan Celal Doğan 'uı Hillet
vell;illiıi yaptıgl.D.ı, ~Q"rıca halen Gaziantep Spor JQ.übü Başkaıu olduğunu, başar:ı.h ça- . 
lışaıa:Lilrı neden:i,yle tüıı '.rürkiyedo· taıuıu.p bilinen pir kişi olduğunu, da.valı. Şovlı:i "1;üıaaz 
ın ise Rize Belediye Ba~:ı. olup daha80Qra milletvekili seçildi~ini, halen milletvekil
liği görevini .ısürdürd~ü, 29 • .5.199'7 gecesi Qııal D televi.zyonımda yay:ı.nl.aİıa.il Aren& . 
Protraıııında d&valı Şo~i •ııin wvekkiller~ ile ilgili olank ~~r halearat ve IttitUrleri 
içctr"' konuşqaal.,ann.ı.n 7..-r •l4ı2;l. bancb.n yot.y:ı.nland.J.6ı.n:ı., 3Q.,5.J.997 tar.ilıl.iy..pzete vo te
lcyi-.yoıı .b.aber~riılde b_ı.ı. ha.icaret ve ltiliü:rlerin lıaı.oer o~ varu~·iu:i, (davalı.nin b~ 
balı:a%-et -v_:o Iditirleri içerelll k:oııı.ışıaamnın 'tal.ev.izyouda y,a.yı.nl.anacağ:uu. öğrellllleai üz.erine 
~: t.?Pl.aııtl..Sl._ düzeııleyerek ıııU.veı&.ill~~· yi;iııelik ltiifW: ve lıak.aret_lori._ ~.az:~l'~P.-: 
sürd~~~~~'böyl"~ ıaUv~tk:i;ll~r-tero7•·luQ'aiyet ~&:~!'-· \'ıir.li4ilıit:iilt~. _ 
~-:oh~-~~~:ıııuv.o~~.::ııoıi~;y~, f;liivelck~.ıun. ~~--~~;!:v!:1,.~ .. E.!!!7,~~ 
.......,.. :"'ı.·'bu n~llle':ı;laval.l. ha-...:.......-.. coza_Ja~ı.r.llııatn- içiıı -şi.kayette:· bı.u.ım~'ii. cuıcıak 
ı:lolc\IQ~'~.&,bil oldugundaıl ~a.tin Sa.v.cl.J.l.k.,aşaıruı8ladiı .italch~b:ı.ı:-~;-dilekçede ya
z:ı.la ~~a.rı•v~·· d*-z;Uu:t ııiktadar.ı.ıwı. da~ alJuasuu. dava etiilişler ~:ı.ıa.a. nr.ııs.:ı.n· 
da iddialarm tetrarla.aıişl.ard:ı.r. . . . ·· 

Drg'l' :lilavalı Y4litili iaa.~.ranıt dil~eıtiıld.o örıcoliCl.G. uaul .rönüı:ıd4n iti
razıla b~ bıı.k.oıınpelarm 1990 y:ı.ll.Jı.da ;ra,tıüd:ıitıın.. aradan 1111 geçt~ini, uman 
~l.ln süreairıiıl ıiolchılılnu, bu )'iizdou. da.~l..aruı tuıııi.ı:ıd . iGteaı.e ba.lcJa n olııaıh~ı.ru., ar 
rı·eut. bakareti iÇere .r.R.Y:ı.ııJ.arıJı .Uv«ldc:il:i~s.!l.ndan ;ra»J.].ıııadl.tıııl. t.levillyoa kıırulu.şla..: 
n ~!lAiiaıı ;rapıl.d.:ı.~ · içi.a. hW!J18116tin :r~ JÖB•ıti&ditini, y.ayanı. ~pan ·lcurü.lu.şlara 
ltarfı ıöaoltilııı.oi gerektilizU, bu 7Ü$deA davanın 7ay:ııu yapan. telovlıyon kuru.l.ı.ışlan. 
ilo·~ .:raiaouı Ugur .Düw:liir'a d•--,~n ilıbarl. g~t-ı:w, ayr:ı.ca davac:ü:ar:ın. tarar· 
ehlf7et.iııin de bW.UDJBacht:uu., o\inkU 11\ivdldllerin• ait oldugu iddi&. edilen aözl.alirı ~
Ydtil.l.eri taranııdaıı. eöyl*l:UMdiğiai, bantl&rlll delil olarak kabul ed.iloııd)-eceti.ııi., ·ıcaı
dı ki d.ir.vac:ı. c.J..Iıı· Iiloğan •u yapt.ı.gı açılclaıııada Gaziantop G.encl evinin a.çl.l.up. iç~ lle
rud.a ;rap:ı.lılacb.tını, kurOaıı ıc ... ilaed~ini: belirttiğini bu yüzden aüvekltili tara!indaıı 
ilö;rl.eı;ıd.ili iddia -edileu ısözleriıı hede!i olııa.cl:ı.kları içiıı da~cl.l.a.rı.n tara! ei:ı.liyeti Cıu
luı:nwadJ.4J.D,:ı. INl:'JWlup · ayr:ı.ca eeaıs yönünden: :ille lcoz kanal D televiz;y0l1l,ıtl.da üğı.ı.r Dünda.r-· ta-

. ra!l.Ddaıı baa.ttıu FQUlaD.d:ı.g:uu., bu ya;yıiiin yapıl.ıııaoına IIÜYekid.l.inin karışı ç:ı.lı:tıt:uu., 
aııcalıc davacı Ccılal DOgaıı ':ın karş:ı. çılcaıa.;ra.rak •uvatakat vererek söı:lerin toplllllll. Jay:ı.l
~ ve aleui.)-et kaz.aı:ıeae:ı.ıa davacılarm ıtuY&!akat veııııi9 ald~ti' için tuıııi.Qat lıaidtl.-

. ıı:ı.n' dogruyac:$n:ı., bı.ı. ·~ay:uı ve i:ıaberler nedeniyle daYlilcılariıl bir zarar gönıedigini, 
davac:ı. Celal Do~' ın yay:ı.ncılara her de!aaı.nd.a to~eklıcür ıttti~ini, böyle olunca as:ıı ıııü
veıclcilinin lti.şililc: b.alcls.r:ı.nasaldJ.;":ı..lın:ı.ş oldu;,_;unı.ı. programlarda. ıııüvelcl{ilinin bu,. aBzleri 
söylemiş bir ltişi ola.ralc lcaaıu oyuna yan.a:ı.t:ı.ldJ.gın:ı., programlarda ve yay:ı.nlu'd.a duyu.ru
lan IIÜVelı:.kili tarat".Lndan aöylondiği ilari ısürüleu eıö:üerin gerçekte ıııüv~·iıine ait olıııa
d:ı..g:ı.rıı, taaı&.:ııen bir lto:ııjılo 'lo u;rdu...":.lla oldı;,;;unu, bunu ~e ederele .9a:va.C'ı Celal Dogan ':ı.n 
t.ılevizyoıı lcanallarındıı. c.a·.ra.p ver:De ha~k:ı..!:ll. ku llan::.rken ıııü·ll''}l.:~dlin? hakarat .:ıttiğ"irı.i 
da.vClcıı:ı:uı cevap olduJunu ~~ı..::..rtüt"i!lt ya:!_)t:ı.J:.ı.. :<cnu.şuı..llar.ı. i:;era!)J};ıadtlarJ.nd.a delil olarak 
~etirilip incalmı~ıııısini lta'.dJ.;ti istanil..en t.il~'llinat :11i~t.o1r:ı.~Y.'-o;o~ fahL; o.Lduttunu, !);)anevi 
~z. ;ııinatıı:ı bil· z~n~iıilei}lile arac~ ;;l.ıııa.d:a.J:ı.n:ı., b•ı yay:ı..:lJftı"lo/Y[{p:ı.l;;ı<.ıs::.nda ,jJucellil>: 'fa 
obje~ti! ölç%ıfriö:ı '.c:ı~lı.m:ı.:::..-ıu.dı~:ı.o.:ı.., bıı .ı~::.dea ilnJ.:'{~sp?/-•.~rıtıp bu yay:ı..nl;.ı:n ;rapan ve bu 
h_ ... oerlari 7.>!f•m yay:ı.rı kll!'ulu;}l<ın oldııciao:.ı~·. ;;;iy.;s-:.;' :f{o~en ""...iveltk.ili::ıi ol:.ııuauz. etltil'!m~!t 

,;..---:)- ........ , . . . . . } 
\te :ı:•aııı:ı~a.om «c•.•l-<:ı:;:1•<: ·.ı.ç:..ıı ı.ı:.ı ııtyl.n.ı.ur:ı..:ı :r:.ı:t:ı:..!d'::.g::..a.:ı. .3.:1V .. nu·.;; davaa:ı.n r~ıidiui i.::ıteıııi1-
~"..ı.. / ~ 
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Dava : MY'nin 24, 24/a vcı BY ııiıı 49. aıacJ.ueHri::ı.e ili<~io::irı kiışilik i1.:ı.ıdarına 
sa~dırıdan ~ayna~la~•n manevi tazwinat davasıdır. 

Taraflar iddia ve savunları ile ilgili dilel ve belgeleri~i vermiş, dava 
iconusu edilen lı:onuş:ııaların yer aldı~ı ~ Bantları,KKNA.L - D ? sao·ti- T'>/ v., ~"'l'UK. •den 
iatenerok doa,ya araaına getirilmi~, ititük'den seçilen 2 uzman bilirki~iyo bantların 
çöz~leri yaptırılmıştır. (TV Bantları Mahkeme Hakimi tarafından da izlenmiştir.) 

Da'ra konusu sözle:ı:-in yer aldığı lı;onu~lar 1990 y:ı.l:ı.nda Et:imeı:ıgut 'da ;rapıla 
!:ıir toplantıda ya.ı;:ılllll.Ş, konuş.nan:l.n yapıldıl!;ı salonda EP pester ve afişleri ilo RP 
Ada,-:ı. N.Çi.ııten 'in posterleri görülmektedir. Ayrıca Sakarya Milli Görüş Vakfının düzen
l'iıdiği bir toplantıda yapl.loı:ış olan konuşınalarda bantlarda yar alıııışt:ı.r. 

· Dü.~iul:ı.n:ı.n yaptığı lı:onuşmaları içeren Ba.rıt 29.5.;1997 tarib.iııde !C.\&.L - D 
T"SJ.Eill.:CONU 'HUli Arona Prograıııınc:la yapımcının değerlendirmeleri ile proğrama lcatılanları 
bu lconudak.i gcrüşleri ile birlikte yayınlanıuşt:ı.r. Aynı bant Shoıt·"l'V nin 29.5.1997 ta 
rihli 19.48 aaharlerinde de haber olarak verilm~tir. Böylelikle konuşmalar~.daval~ 
tarafından 1990 yılında yap~ld~g1 ancak 29.5.1997 tarihinde TV da yay~lanmakl& aleniye 
lcazan<b.ğ:ı., davacıların ve ~ı:ıu oyunun lc:onu~dan haberdar olduğu açıktır. Dava 24.6.199 
tarihinde açılm~ştır. B!'nin 60. ~ddesindeki 1 ve lO y4llık zaman aşı~ı süreleri dol
muş de~ildfr. Bu yüzden davalı ve~lioin zaman aşıQı itirazı yerinde görülmemiştir. 

l Bant çözilmleri il• beılirlend~i gibi davalı. bir konferans şeklinde yaptıgJ. 
konuşmalarında; Türkiyede Var olan Düzeni Eletrirerek yıkılmaoı ve yerina Adil Düzen'in 
kurulması gare~tiğini, Müslüaaulı~ın d~ ile Müslüaanların uyanmaaı ve ~apması gere
lcenlel'i, Davletin dininin hiriştiyanll.lı: olduğunu, 1'ürlt Medeni Kanunu 1'i.irlt Ceza Kanunu 

·ve di~er kanunların ineile göre düzenlftndigini, Basının ~opluıııun Ahlak ve ~cın:ı. 
bozdutuııu, Hüaliiıııaıı.ı.n a.rtık dura!lU1acat:ı.ıu., · ıtorliiadan =ücadele ı;ıtıııeei gerektiğini, Koeya 
Bel.edi7e Başlamııun Geocl..erl kapatmak iited~:iııclfı Türkiye Büyük Millet Meacliainin 
enge_leldilirıi önlerine kanuuuı:. çıkt:ı.tıni. TUrlt Parl.aaeıitıasunu pesevenltleriıı oluştundu
~u~ Ulkenin alçalclarııı. idaresinde oldlıguiuı belirttikten aonra •'Geçenlercl.e Gaziantep 'd 
do'.}-lecli)oe Başicanı lturban keeerelt Hcdein. bir CUmel&v yapıyor, Kerhane ••• ·~n~ iÇin. 
Ş~hit ~.Antopd"·~ern Genelevi~~or ve diyorlti ben. ®eyal...:~it.lik~n yana, . 
. Söafai Aaıt.i~t~~y.iUi&'.bii-:. :Partiıii.Ji': ·· :. 'o:liii)'im~--oimçiencht"dUijtmirıbk'·z~ı-aeıe
d:cyo. ~ olarak bu görevi. ya,P!IIIlk: ~i~~VJ.m. !n~clllah önüıııüzci".iıılti günlerde. Antep te 
~!ereJUJJ.auz .var, Antep Belediye Başkaiı:ı.na o gün C.iyce:ıaıiu. u' sı!ııJ n izni ile ıııad!!l! 
fl.ett. eşitlikten yar.aıun pezevenk ad2ıa, öi.ıce banl.ınuı:ı. oraya gönderde bu eşitlik ea$lans:ı.n 
••• !: • 11 di;rerelc. dava koı:ı.u.su. edilen davacı~ ~e ilgili r:ıözlcri ı:oöyledilt:ten ısoura diğer 
konulara g$Çerc · k:c;ınuşmı.e:ı.n:ı. sürdUrııriişt:iir ~ ) 

Jlanl:ı. Bu koıı.uşıtalaruı to1!fviz;ronl.u'da yay-J nl anıııası ve yazı h baeıncl.a 
yer aı..sı üserine kondisinia yapaış oldutu konuşmaların çarpıtıldı~ı~, kendisine· karş 
ş:ı. .ltcııipıo yap1l.dl.juu. ileri süraiiş ised~, konuşaaları :r•,paıachiı konusunda bir ısavui:..
ila })ul~ degildir. Aksine ;rapt~:ı. :rayuuanmış olan l:ıu ltonu~ı lle ileili olarak 
"endiaini fllllıclı ia.lacak gerekçeleri ileri aürınek aureti:rlo b.altlılık kazaı:waıya c;ahş 
ıu.şt:ı.r. Ia,ıııwı yapl.lwı~llldau eonra baains. bu yolda AQ:Uı:laıııalardot bulı.ınız;u.ştur. ,30.5., 
ım tar liürri et, "illi;ıat ve Cwıılı.-:Jriyet Ga:.t-üerindl! davahnJ.u ou yoldaki savun-

rı haber olarak: yer ... a l'.l.l.Ji. 1.r. vah Ekli'lıürri:~et gazeteei l.ıal:ııtı:rinda .. görüldiitii 
sibi eline ''Gon•levi Kurban keserek açt.ıl..ar 11 başlıith gazete lriipüri.inii alarak dATa l:tonu
eı.ı edilen koı.ııışaa.ya Wo}l. };ıu haberi d.elil olarait gösterıııi~tir. &.Şat. i>ir :ınla.t:uıla 
dava ltoııuau "clilım. davacılan l:ı.ak:.arati içereıı A:onuşıııa.sının haklı olduı:ını.ı, bu yoldaki 
gazete haberlerini göster~relı.: lcariıtl.qıaya Qalışm:ı..ştır. 

Ds.vzüJ. veldliniıı; dava koı:ıuau edilen ltonu~ları.n yayınl.aı:ıaca.g:ı.n~ önc.e
deı:ı duyurulduğu h!ll.de davacılar:uı bi.II19. ~:ı. çılcıp önlea alıııl.y~, konuşıııa.ları.n lıtaau 
o:):una du.yurulıı:ıaeı;:ıa i:ıin verdikleri böylelikle daeacıların ld~lilc halcları~üveldd
li::ıin değil bu· «oau~larJ. haber olarak duyuran televizyon. kuruluşları ily.':{iro~raa 
yapıacılarının olduh~ yolundaki ~~vucmalarıda hu>~k devleti olma, dem~tik toplum _ 
olı!ı.a ilklllleri j:an3.nda baqta ba.aı::ı ya:sa.ın olmak; üzere MY., B.Y. 1 J\~• _Evrenaeı Jlu 
kı:ılt it:ural.l.arı.na Aylc:;..rılık oluştu.rur;ı Davalı taraf ac;J.Iı:ça davacı.~n kişilik b.a!tlan
na salch.rıy1. oluşturan bu lc.onuşııalar yapıldıg:ı. gibi ,yapıl~:ı.ğl;···yerde kalsa idi teleriz
;yonlar ve gazeteler bunları topluma duyurmasa idi, oir es~·· çılcııu.yacalttı, böyle olun
ca. suçlu olan bu k:onu.şmaları ka.aıu oyuna dey.uran .;örse},..:~.~/·yazılı baınndır. di:rerek 
::.;ıandisi::ıi eavunlll<iya çalışaıışt:ı.r. Oysa .8a6ının ~14~1./yıinJ..D.da to:pluıııa ltar9ı yerine 

//·) zetirmesi gereken görevleri vıı.rdır •. To~;lumd.a :lmfy~ oelen o:ı:a:r~r:ı.. özellikle topluııı 
)-.., :önGtimiııde aorı..ııııLıluk taş:ı..:ran .. :ııev~~lerd~ bu!Jf:pı.:i!Jl:'tnn b.er turlu ~vra~~.:;l~r:-nı ve 

_../ &:f~<:ıır.ıleriirl toplı.:ıııa duyur::ıak boylelık te. ;,ı:a~ fY-IJnun oluşarak denetı!!l ~orevını yapmak 
/ .. ; .. ~ 
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Üzelli~le toplumu sosyal ve aiıasal konularda bilgilendir.nek, ~amuyu ilgilen
diren konularda ve olaylarda koıııuoyunun düşüo:ııeye JÖneltici biçi:.r.ıde tartışmalar açıııak:, 
böylelikle topluııı bireylerini içinde yaşad:ı.g:ı. topl;;ıııun sorunlar:ı. bu:u:::u.ndan i:ıilinçl0ndi 
rerelc lcoıııuoyunı.m serbestçe olu:şuıııunu sağlaıııaiı: görevi vard:ı.r. 

Dava lconuau edilen haber ve kon~lar:ı. televizyonlar:ı.n yay:ı.nlayarak kamuoyuna 
duy~rmas:ı. ile toplumu bilgilendirme ayd:ı.nlatma görevi yanında el~t~i görevinide yapm:ı. 
lı.rd:ı.r. iialen TBIM. tlyeci. olan bir kişinin topluııısal. konularda ve TBMK k:a:ıuaundalti ctü
şüncelerıini topluma duyurıııak güncel bir lta:ıudur ve bunda lcamuzıun yarar:ı. vard:ı.r. 

(Ankara C • .da.~vcılı!l:ı.n:ı.n 10.11.1997 tarih ve 1997/81293 a.u. aayl.lı !eı.lelceai 
ile davalı halck:ı.nda bu konuşmaları ile davacılara hakaret ettiği kabul edilerele TCK'nun 
48o/l1 son ıııaddele:rine göre 2. kez yarg:ı.l.anabilıııosi için Anayasanl.n 83. maddesi uyarınca 
aokunulmazl:ı.ğ:ı.nın kald:ı.r:ı.lmaa:ı. istenilmiştir. 

Tara.!lar:ı.n sosyal vo eltonoıııik durumları araşt:ı.rl.l:nış, da;rac:ı. Cela.l. 'ın 1989 yıl: 
dan beri Gaziantep Bürükşehir Belediye Başlcanı, Ayael Doğan'ıB onun eşi, davalın:ı.n ise 

.Milletvekili oldu~u belirlenmiştir. 
Manert t.aZillinat isteıııi; lüşililt ve lıayeiyetinct bagll.llğın, onları koruma ve sa· 

vunma isteğinin (~inin) açı~sıd:ı.r. Para ile bozulan ruhsal dengenin düzeltilmesi, 
ınanevi ltayb:ın geri getirilmesi ve karşılılnıııas:ı.nl.ll oliuıa.gı yok:tur. Haksız saldırı nede
niyle duyulan ıııanevi acıların bir derece ya.hştır:ı.lmaSJ., bozulan runeal dengenin bira.z
cı~da olsa onarılmaaı, teaelliei ve ruhsal doyuma ~vuşturulması amacına yöneliktir. 

Kişilik haklı:ı; bireyin bedensel, ruhsal Ye sosyal yapıoı olup, bunların toplum 
içinde lcorunıııaınn:ı. ve sayılıılasını eagl.a..r. Kişinin şeref ve ilayaiyeti içinde yaşadığı 
topluıııun gerelcli sayd..lg::ı. ahlaki niteliklere schip oldugu yada böyle kabul adildf6i için 
k:işiye wrilen degeri i~e .oder. Kişinin onuru, .şere!i ve saygınl:ı.,t:ı. onuı:ı. t~plum. için
deki tüm manevi degerlerinden oluQur. Kişilik hakkı herkese karşı ileri eürülebilen mut
lak balclardand:ı.r. Başka bir anlatııııla; lıer bireı-U ltişililı: h.aklanııu .tanınnıa.sııu. vo ona 
saygı gösterilmesini herkeae karşı ileri aürebilir.(Bu hak kişiye aıkı sıkıya batlı ol
d~undan ;rıusa:za a;rltı.rı olarak ıwurl.and:ı;rıl.uıas Ye J*r& ilade ölQi.i.le~~a) ) 

Dııt."f&ll. ciılYa kQAUIIU edileıı k_oıı~ v:e. sözleri il.e davacılar& ~ .~tlerde 
bulUiliNqtur. Da1'~:ı. Celal:, içi~ ,...Maat'l ~ . .dilet; daıriüı ··~ini· ~le:vin• 
g&ıclererllk eı,itlik aajlaiiasw aö7'l · ·. · . . . •. tani eliler daYalı Ayısel • in c:t. gen.leTe gide
rek orada eşitlili ~lalıaaı f81cliııde ·Onll· yW.lik sözler kullawıııştır. Topluasal ;yapl..lllız 
ve depr 7ar.tılamınza göre bu suçlaMlar kadın ticareti 7apaııık:, naıaUG ve if!etten yok
sun olsak anla•lar:ı.na gelir. Bu .OZleriile daval:ı. davacıların kişilik degerleri ve. varl:ı. 
l~ ·ile aileYi 011\11" ve ıııa;TEP,-nlıklarına. dolrudan UiJ. uzatarak onların şeref' 1 lıqsJ.Yet 
ve vakarları.na ;röııalilc ba.lca.htto ~bulunarak oııl.ar:ı. lauı.ıu oyu önünde ~:ıp yıpr.atariı.lc 
.~ü9ülc. d~Unıü.ştiir. Bu ~l.rle :ı:~avacııiu- ,-ara.rıı:ıa. ııımıni tıuıııinat talcdiri gerekııliış 
'milct.u'ı 1- taratların 1108ya'}. ve elcoıı.ocııili duruııı.lar:ı., toplucea1 lcon'l.llllları, görev vo )'ÜkU.ııı 
iUlWüeri, hak ve çıltarları,1 Jıakkaııiyet · ölçiil.eri, ıııa.nev:i tazıııinat:ı.n bir ceza yada zengin 
leıpe aracı ol..u.d:ı.itı ilkesi ~· pönüDCI.e ··tu tularalt güni.iıı ekonocııik koşullar:ı. ve paranın 
satııı ala pcürıe göre takdir olmıup b•lirlonıdştir. · 

. ( LUlül : Açıltlaa.a~ 1asal vo gıarektirici nedenlere görar 

· Ila.'lac1lann davaaı,iun lncıaeıı ~iili.i ile dılvacJ. J\yısel Doğan J.'iilll 3.000.000.000 ... 
· .'fL. t ci~r daYacı Ce~l Dopia için _,.000.000.000.- 'l'L olmale i.izere toplaa 6.000.000.000.

T.L. .utevi tauiııatıa dava tariili olaa ~.6.1997 tarillinden itibaren yual faizi Ue 
·birlikte<% 3(>) daYalı Şevici ;ıı.ı.azrdaıı ah.ııarak davacılara verilmeain•• Davacılarlll !az
l.aJ"a dair ietdlerinin redd.~•• 

.DaYIUU.n kabul edUea •ilttarı üzeriada hesapla.n.arı niısOi harçldan paş4n oı.lınaıı 
lıqsu diüjiil.erelt lta,lan ( · ı26.ooo.ooo _ · ) TL. nisbi harı;u davalıdaı:ı al:ı.nıp lıazine,-e 
gelir yazılmaaı.aa• ·' . 

Dııva.eıların yapt:ıikı. döltü:nii gösterilen yargıl&ıııa giderinin lcaoul ve red oranına 
göre :Y5r i olan ( .<jOO:oc:ıo ) n. ;rar!lı.l.aı.la giderinin daıı:alıdan alı.ıııp davacı· 
lara verilıleeine, g.W;m:ı,ran-IC.sııııtıın Icendi üz.rlerinde bıralı:ılıııaınna, 

Dnac:ı.lar veltili için .o\Y.As.Ue. ta.ri!eai ıqarınca iıeea.ptanıp taitdir olunan 
· ( · ) n. .. nisbi ücreti v~kaletin dava.lJ.dan al.inıp davac:ı.lara verilo:ıesine. 
red ~\tfim.·~ ailıttar lizctrinden ayn:ı. 'oiçillde ileaplan:ı.p takdir olunan ( 62.CCO.OOC!I. 
nitS~i ücreti ve~a~tin ~vacılardan alınıp daval:ı.ya ~lmeeine, 

Yarğıtay yolu açı~ ol~~ üzere verilen ~a~ açJ.k:ça okunup anLltıldJ.. 
~/ . . ~ . 26.12.1997 

/ ~p ;,i,\.;<!:~ 20899 
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U'ET.İLİ : !\ v-omur.ı K!"J>nc &1\&:ı.:l.;J.cc.eıııt.l oail.NOı 31 Bilış İ~ı r~rkezi .&..Blok Ka ·tı5 
\ f.}(f:.·t!·iT~BBUL., 

: ~4!m"lt TAZM1N AT 

ı 15,.117.1997 
DAVA 
DJ!T.tl 'i~llR!TI:l: 
K:JilJUl 'L~RİF.İ 15 .. 04.1998 

Dıl"mo:ı 'Yekili ta::·at:uıı!arı ı':aVIll~ d.;ıj<billc açlla~ !·!.ııilu'V:l 'i.~zraiuı:·~ tl.r!'fı'7!11:Hı:;ı. 

TJPl.!.ad '09!~ rs~:tlati!tllar:ı ııı~tıdtu 
DAVA ı 

. DflV!U!i "lt4Ht'.ll' ~:Xt'!r1"traan 15.7.1997 tarihli harçland:ı.rJ.l:l!l.:7dava dile!t-yeainde 
Ö$t.ttle;31.5.1997 g'ıi-:ı~ ATV adlı ö~l 'l'V kunalın:ın anahaber bUlteninde ,davall. taı·afıodö>u j:.q: 
•1'· ve ,çc:z.ülmü.ş ı:ıetni ckte ısuı:ıulan bir koı:ıııqıaa.r:.ı. n yııp.nJ.and:ı.~ı::ı.ı,ın!.iveıı:kile davacı ,i)emra Öz:2l. 
~ ve eşi Turıut 07..al ':ı.:ıı ruhunu taciz eden tu koııuşı::ıcm davalı :)evlı:i !ılmaz tarchndan; 
, "· •••••• ••• Şu inııanları.n lu!ılin&' tala.n,kil!ll.er bizi idar.:ı odiyor,CAHP· d&Tit-te. 
~l şu. adau beinrı .boıı )'azıııı;yoru:ıı.~eı;t1tiıııiz. ~tak i gazeı:,~ior şu &dızı:! ldme ~~tıZiyor Özal 'ılll 
'it:'dılJ'lzaı'tPapası:;ı.?Ozal. 'Gı..-;u bab balu.ı:ı.,şu hale bakın,şu r~~lıtte 'balo.n,ş\1 baı.t :.bakm,bill J' .ı.l 
Ük taHhiıııizd4t bu· :;ShajJ'etiıııizde. böyl~: i11$&nlar ielıııişıııi'dir ,bonil!l ülkemin ~~(tkiıuuıa bAk:ı. 
~~~ k\!.ı;Ul.lll.ye .bakin,paPeız· O,lbiıııMi· giyiy~,şu :bale. baıcı.n~bakın klacl~l. .. eıqi~91.E:i.h~y~r.:ı: 
lahııı bi:ı:.i ;yöııttiyorleır ,b1ı1$rıaı.: :.bise batı. -ll~d.ene;yetiııden·. bıınbırın·.- ıııttclisiıı içiudelcilerin 
llo'P.'Ji' bu elbiıseyi r;iyer,h~iıai buna razıl;lır,b~tıcl. l:ıepai çl:iokü,y<atek la~tiklcr &ldatma::ı:ın,hc• 
.si bat:ı.ya u~kt~,uışalt •••• : •• "ııekliııde ıııllto~efa.:'rur~t Özal'ııı. ·toplul!l öil!J12de ·:ııtaralayan·be,yıı• 
larda buluı:ıdu~uiuı,duaıı· tarafında:tı türk t()pl,umUo.da hoş.,ıtarŞılanıııayan bu den&ii;aııla~:ri.z .,, 

.çirkin bejanların sUve~il-eiae.UeriDden Uzdti!Unü, · 
· , Gerek ıioktor~i"yo~Qroase uygu::ı,.ıvııada kişilik hakları hak sahibinin heyst:ı.ıun 

."Silıat~iıı, YiC'U~ tanll.tı:ı:ıu. ve ruh bUtUnllil\iııiin ~nni l'e f'ikri varl:ıpn:ın !.!zerindeki bıd:k:ı 
·· ,oldufıluu,ce:ısa · :FMe81n~ 'kiŞirıiıl Şlil"tı! ve oınırun'Wl özcal olai-ait kı.l:ındı~nı ,qab&ın ~i1e\tif:: 

YIU;'l~lll.tiel.iıJtiz:1ile Ytr·JtO:r\lı!ııa CalduJUn ııuyaaal bir hak Oldu~nu,bir Jdnıaeojll lci~ilik l>Qr~; 
reaj.ı:d t.aıın:ıya karşı' taıııılii.ıiyıu!8k dururuı tı-'kaıt ha:C.Sı:ı; birdırıvrsrll . .şll kılrşı aavuGda buluna'oilE: 
cep.ni~ · 

Bir kimBenin cilevi çeTreai dolayıaı ilo şahsi menfaatleri yalnız o ail~nin 
~·~uyan !•rtleri ~udan·mev~bahi~ oı.ayaeatıuı,ail~ fertlerinden OlmUş olan kimeelerleı 
o.laıı blı:llır:ın ait.-vet'aıu.n hıit:ı.n.ııaı:ıa kar~:ı ika oluucak hUrıııet.ısizlikler ısob!Jbi ila yaşaıııakt: 
olanl.;ırıda. ııılte .. ir et.ai ,t!ionucuft\1 do~ciutunu ,o11inUıı hat:ı.raı.ısına tecaYUzliD. ailo c;nreoi::ıd~. 
oauııla Bul ııUna .. o.Uerıio blllunaıı ki.mGcleriıı 9ahei ıııen!aatlariniu korurıaiasın:ın dU;sünüldUtüi 
DU,ölUye ~apılan tecal'UsUn ~tta kalanlara iDkaz attili taktirde bunların kendi n~mlarıaaı 
bir bak J1107ıı.nırıda blıluııabiloceklerlni,U.ri aUrerek 1.000.000.000 11. ıııanni tazıııinatırı :,;ey:ır,: 
,-apıld:ı.ı!:ı tarih olAıı:ı 31.5.1997 tarihinıie::ı i taberen işleyec:elıı: yasal !aiz:i. ilo daval:ıdan tah-· 
ailine kA:-ar·vo~lıııeaini talep ve dava etmiştir. 

YANI'!' ı 

Devalilar Tekili yanıt dilekçolerinde;telavizyonda yayınlanan ~on\lşman:ın yapı. 
dığı tarihin belli olliıl&dıtını,nöz.lıırin Turgut Czal'ı hedef aldı~oı ,aaglığında keocl.iai ile 
il~ili olarak dava ac;ıııayaı:ı lcişinitı ölilıııüudsa yaklaşık 6.yıl :sonrıa bu davıfnın ilı!ri sürUleıııer 
yec:eE;ini ou nedenle ola;yda: zaman aş:ııııı süresinin doldu~ou, / 

Ki~ilik naklarının ölümle aona ardiğini,bundan sonra ölümün şeref,hasiyet ~ey· 
özel y~9amının ihlalinden söz edilemeyece~ni, 

Ayrıca lı:oou~ma baudı~da yay~nlanan sözlerin müvekkiline ait olmadl.~nı,yayın. 
r:ı.Q •ta ,ıı:iiaa:ı.nda müvei<::kilinin kusuru :.un bulunm ..• d:ıii:ını ,AT'i a.::ill. tal:wi:z.yoııda yayınlana r-ak :ni: 
lekk~ıi..._alsyhine dava BÇl.l:ı:a:nna .3t!Odll olan aözl.,;in montaj olduğunu\ ~fa,viz ;or.un bu ltonu:ş~ 
6\a.:;ıJ, ~n ği i.1ere!{Ç.:l il.~ Jiil1l.rılaıı:ı~. old'J ~~n-:m anlii:il.lm:ad ır~ ı nı, :.:b be 1 fniı<lata ::ıa ld:ı.r~n:.r: 'J.:~ ~; 

\.: .. .. .. . . 1 ,4. ·ı ınec.i orlı:.tkt"' ~i""i ayr ... ca !lu de ... er 
.:ııı~'i>i içi n p~z1.nın v'3ya )ı;onusmanl.u tumunu ı: <~·:!ı:e·,.. '!n-lr'l-· "' ~-li -~ ·• • · • · · 
\. • .1 .. 
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Ek-19 Devamı 

1eğerlendirıneni n davacl.y'l hedef almadl.ğl.nl.n anlaşılacağını ,olayda ~er·~P.klik ,ko.:u yararı ,gün
::ellik,konu ile anlatı:n arasında dü:-;.ünael bağll.ll.~ culundui?;unu ve •lukuka u:r . ..;un oldu.:unu,dava
Cl. tarafl.n ~e~dilerini özen sözlsrin televizyoncia Jayınlsnmasına ~es çı!<armadJ..klarınl. adeta 
nuafakat ııtti.klerini ,!<as';!tin ı.ıüvekkili:lin rıı.a:31. i le ya;p.nlandığl.:1l. ,ayr'lca talebinde fahiş 
oldu.tur.u ileri s'Urerek daVlı\Ol.O recidint! i<arar verilme s! ni i3temi:?ti!'. 

GZREKÇZ : 
Davıı;Hedeui kan-:ıntın 24.ve -orçla!' kın•unuı:ı 49.ncu maddesine dayab. kişisol hflklara 

aaldır~da~ kaynaklarr-an ~anevi tazminat iate~ine ilişkindir. 
vaTacJ. d~lil olarak an1.ian televizyon kanall.nda yayJ.nlana~ dava konusu konu~mayl. içe· 

ren kaseti ve çi5zUlnıüş ıııetırlai ,ı.yrJ.ca davall. );::a;danda ba~l.nda çıkan çe şi tl i ya::u.lara ait yay'lı 
!otokopil~rini ibraz etmi~tir. . 

Davau:ı.n ni t;aliC;:'.. •. creğinc~ ti;i:..·arıan.n soeyaı ·;e cltor::oıııik dı;rı.ımlan arı>ı ıp. trılml.q -1e 
ğelen ya~~tla~ vo belt,~ler dosyaa~nD ~klenmiştir. 

!o u~~ln :r~~·lldı~ı tarih ısaptanaınaıı:ış ancô1lı: eAMP DtW1T toplantıf'ı ile il~iai ve bu 
toplant:ı.n:ı.:-ı ya?ı.lılıtJ.. tarih ile TV'de yayıolanJ.ş tarihi uauım ı=ll.nd:A.ğl. ve d.&Tacınl.n saldırıy: 
TV'yayını ilc ö~enıııiı:i olduğu bu iddian:ı.nda aksi kanıtlanıııadl.SJ. cihetle clıııralı.nın zacıan aşırGI.. 
defi yerinde g~rülmemiştir. 

~1lir~işilerr.9 ayrıca k6eetin çözümU yapılmı~tl.r. 
'!eı~viz:fonda y.ay1nlanan v~ dxva-ye konu konu:rıanın •lıavacJ. vek"..linin dilekçe:sinde ya~~· 

.ı oldu~4~ekilde b~lundu~;aolaşilmıştır. 
~yın ve iç~ri~i tartışma teçkil etmemektedir. 

Sarf adUe11 ııözhrin daneının ~;şi cıütenf8]& mmdifiy•ati. ve ki.;ıiıs.el hü..lnr'-1 saldırı 
·şkil ettigi sç:ı.kt~. 

Davac~ ~ ~~%lerin he~ef nlındı~ı kişinin eşidir.!tamlardan V9 sald~rıd•n büyu~ üzü~· 
.'u duysaeuda ııt"rlhaXx~hr. . 

OlUye· yapJ.lsn t~~Un hayetta kalıuıl.ara iniıaur. etıaesi halinde bunlarl.n kendi :ıarılar: 
ua bir hak d~Q!:rıuı .edebilttC:efi ö~et:i.de Vtl tatbileatta ltılbul edildi~i 1b•aın ;rolıı ile bir kiuı
seniıı şoret .Yıı itib:ırine: ya}ll.ıan tecaTÜz\iı:ı ojıuı:ı elfini 'fo claba 4irek ~ir şekilde dulunu ı:ıUttle· 
•ir edoeeli düşUmllııü~tU.r.. · . · · . · · . ~. _ 

. .uı~vi taz'.llil')ı;:.tın :,takt.iri· ııahke~e,.e- .aittir.BıUd.m· 'bu· ıııiktan .. tayi:xr cdt>~rk~n.·~r:ı. 
tefikil ~den ~ylem,o!.ayın <)z.elli~i yol.llnda taraflann kusur oraıuiU,ısıfatı::n,işgal.: ettikleri 
ıııakaııı ve dilter JJo . .,yal ekoÜoniik durW'Ilarl..ici.dQ ~iitkate ·alıııası '&erekir. · · 

. Ü\lit:t(tdil~cj!k pa.ra,Zt&nra uııra,-aıida ıııauii ~zunı d~ ~tirecek taaainata baı 
zer bir !ouk~u olan ~:ıgUa bir nitelik taıj:ır.Bir c-eu oı..dl.lı gibi aııı,.lek' hultukıaua ili<;:kiı 
zararu karşıla11111aısını aıııat ed.inıHmiştir.'l'aWI*ia d1a7tuanmın etlı:iaine ulaşiiiiJk. ic;ıiu ~er$kl.i olan 
kadar ol.aalJ.dır. · · · . . · · 

Miktarın tayiniııd:e bu lo.lst.ıtal.ar. ııazara &ll.llJil.(J ve tıılobi1! tıuı:mı.ıına ~!"llr nrUmıusi ~ 
.. -.,ktiti dUı=Uutnımık aşqı~ 1!~UU .. biçi~ .~iia· oluşturulıhttur. 

li U X tr H · f Tıılcarda · aÇıklau!l·~·~~ a . . 
l..Davanm KABOUl m-ı~ooo~ooo.c:ıoo, '!; aatıeTi taımiDDtl.D ;51..5.199'/ tarihil\tWD iti\ıa~n 

1.1.1998 tar.ihiu lıadar ",O 'bu ~~eiı ·-i.t:l-- :4 50 7U&ı :!abi. ih c!anlıdmi talısili ile 
cS.a-ncl.)'l. -..rUıi.Siı:.e. · · :.· · ·· · . · .. 

2-JIIIk~Ue~rı ldJ:ter Llzi.:riliıle _,lvilao .36.000.000 1L aıeıas ıı.rvv.o,P• M.ı •lıc:ıorı 
9•000.000 ·.~~. .ıco1a au.tW. iı• .. ttetJY. :.t•·J&., a?.ooo.ooo .'SL bll:'CH. ctrraııtıtira •1:1 · . au.ti~ 
· ·.··. . · ~:Jiilt.tı•:~>~uı.-~:"~~.oou: ıı. ·~ı ~·ııtı_,a ... u ı1~nı.,oo 'li 

TJrhie.e:; ticıe~iı{iMUdan:.~:a:=u,.: ·~:noıJ&· No~J.ae. = · · · 

Dft8o.\·'wk1l1n11ı iltdde;,:~ıı wt!UerioiA ıot~uda 18rll 
UhH ver13Atb · kor~r· ucııkt:a ok'Qwp uiıılıletı an la uıaı.l5-4. 1998 · 

&~j\_ l895l 
.; 
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