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I- GİRİŞ 

1-) TOPLTJMSAL İLETİŞİM 

A-) İLETİ ŞİM KAVRMH VE BOYUTLARI 

' 
iletişimi genel olarak,. insanlar arasında yaratılmak is-

tenen bir tür ortaklık olarak tanımlayabiliriz. İnsanlar arasın-

daki ortaklığı sağlayan temel ögeler de, bilgi,. duygu, düşünce 

ve olaylardır. Bilgi, duygu, düşünce ve olayların insanlar ara-

sında aktarılması ile sağlanan ortaklık,. başka deyişle iletişim, 

insanların toplumsalıaşma sürecindeki en önemli araç durumunda-

dır. Bu bağlamda, insanın t :oplumsal bir varlık olmasında,. ile-

tişimin belirleyici bir etken olduğunu söyleyebiliriz. İletişim 

yeteneği olmayan insanları toplumsal bir varlık olarak görmek 

olası değildir. Bu insanların, fizyolojik bir varlık olmaktan 

başka anlamları olamayacaktır. 

Toplumsallaşmanın gerçekleşmesinde ve toplumsal yaşayı-

şın bütün ilişkilerinde, toplumun temel ögesi olan insanı, bir 

iletişim örgüsü içinde görmekt.eyiz. İletişimin gelişimi ister 
..._ 

bireysel olsun, ister toplumsal olsun, Uç ayrı ilişkiler sis-

teminin birleşimi olarak meydana gelmektedir. Bu gelişim;. sim:-

gesel(dil) ilişkiler, akrabalık ilişkileri ve ekonomik ilişki-

ler kanalıyla belirginleşmektedir. Toplumsal iletişim kavramı-

nı incelerken, yukarıda saydığımız ilişkileri birbirinden ay-

rı, bağımsız göremeyiz. 

Bugün artık, insanlar için toplumdan ayrı yaşam düşünU-
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lemeyeceğine göre, insanlara özgü yapısı ile iletişimi de bir 

toplumsal ilişki kurma türü olarak nitelernek gerekecektir. Ay-

rı ca, belli bir toplumsal yapıda yer alan insanların~ hirhirl e-

riyle etkileşirnde bulunmadan yaşayamayacakları da düşünülürse;, 

iletişim toplumun varlığı açısından da gerekli ve kaçınılmaz-

dır(l). 

Çağımız toplumlarında ise, iletişim gereksinimi, tele-

fon,. telgraf ve mektuptan sonra, çağdaş teknolojinin getirdiE;i 

uydu yayıncılığı, bilgisayar ve lazer yayıncılığa kadar geli-

şen çeşitli tekniklerle sağlanmaktadır. Teknolojinin getirdi-

ği bu araçların işleyişleri, kurumsallaşmayı da beraberinde 

getirmiştir. 

Kurumsallaşan iletişim daha geniş kitlelere yayılarak, 

beraberinde çağdaş iletişim olgusunu da yaratmıştır. 

Geleneksel iletişimden çağdaş iletişime geçişle birlik-

te, toplumsal yaşam da büyük ölçüde değişime uğramıştır. "İle-

t.işim olmadan hiç bir toplumsal sistem varolamaz" düşüncesine 

bağlı olarak, değişen toplumsal sistemlere bakmakta~ önemli ya-

rarlar o.lduğu düşüncesindeyiz. 

Geleneksel iletişim sis:teminde varolan tarıma dayalı 

toplum yapısı, çağdaş iletişim sistemiyle birlikte, kapitalist 

yapılaşmanın yerleşmesini hızlandırmıştır. Toplumların kapita-

list yapılaşmaları, sadece üretimin maddi koşulları ve üretim 

teknolojisi çerçevesinde deE;il, yeni toplumsal kurumlaşma ile 

düşünülmelidir.(2) Toplumsal kururolaşmayı etkileyen en önemli 

etken iletişim olduğuna göre; çağdaş iletişimin getirdiği ya-

şam şekilleri de hızla değişmiştir. 

1-) A. HALOK YUKSEL, UGUR Dr:MİRAY, RAS ININ T·OPLUMSAL İLE.TİŞİMDEXİ 

İŞLEVLERİ, A. U. Eei tim Teknolojisi ve Yaygı,\Eğitim Vakfı Yay. No: 

ESKİŞEHİR 1988, s.L+l 
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Bir görüşe göre; "Senmayenin büyümesi ile birlikte ula-

şılan sanayileşme aşaması ve daha sonraki sanayi devrimi duru-

mu iyice de~iştirmiştir. Bu gelişmeler lonca tipi üretimi or-

tadan kaldırırken, toplumda yeni bir kesim olan işçi sınıfın:ıı. 

da ortaya çıkarmıştır(3) "• Böylece yeni siyasal · biçimlanişler 

oluşmuştur. Yasama ve yürütme erklerinin işlevlerinin ayrıldı-

ğı, yargının bağımsızlaştırıldığı,. bireyin hak ve özgürlükle-

rinin güvene e altına alındığı, yeni siyasal sistemler· kurul-

muştur. Bununla birlikte, geniş kitleler çoğulculuk ilkesi çer-

çevesinde, siyasi mücadele alanına katılahilmiş ve seslerini 

duyurabilmişlerdir(4). 

Toplumsal, ekonomik ve siyasi ilişkiler bağlamında gö-

rülen bu değişihlikler,. iletişim alanındaki gelişmeleri besle-

yen ve kendileri de iletişim alanındaki yeni oluşumlardan bes-

lenen bir gidiş göstermektedir(5). 

İletişim teknolojisindeki hızlı değişim ve gelişim, top-

lurnlar arasındaki iletişimi de yakından etkilemiştir. Böylece r 

iletişimin işlevsel boyutları daha da genişlemiştir. Ancak, ile-

tişim bu yönüyle "tekelleşmeye" başlamıştır. Toplumlararası ile-

tişim incelendiğinde, çok sayıda ülkenin yeterli ve doğru bilgi-

ler edinemediği ortaya çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni,. ha-

ber akışının belli tekellerin elinde toplanmış olmasıdır. 

2-) Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. A. RAŞİT KAYA, KİTLE İL~İŞİM 

SİSTEMLERİ1 Teori Yayınları, ANKARA 1985, s.4 

3-) j\.g.k. 
' s.4-5 

4-) A.g.k. ' s.5 

5-) A.g.k. 
' s.5 
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Dünyadaki haber akımının tek yönlülüğü, günümüz için 

kaçınılmaz gözükmektedir. Haber akışının tek yönlü oluşu, ge

lişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkeler üzerindeki güçlerini art

tırırken, gelişmiş ülke insanlarının da diğer toplumlar hakkın

yeterli bilgi edinememelerine yol açmaktadır. Bu bağlamda, ile

tişim, insanlar i~in güçlü bir silah olabileceği gibi, insan

ların mutluluğunun sağlanmasında da önemli bir işlevi vard~r. 
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B-) TOPLUM VE İLETİSİM 

İnsanların tek tek yaşayamayacaklarıt varlıklarını or-

taya kayamayacakları ve toplumsallaşma sürecini tamamlayamaya-
ı 

ca~ları kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

nedenle insanlar, çağlar boyu toplu halde yaşamayı denemiş ve 

bunda da başarılı olabilmiştir. Ancak, insanların toplu yaşamı-

nı, "sürü halinde" yaşadıkları anlamında kullanmıyoruz.. Çünkü, 

"sürü halinde" yaşamak bazı hayvanıara özgü bir yaşam biçimi-

dir. Oysa insanlar toplu halde yaşarken,. insana özgü yaşam bi-

çimleri ve toplum kurumlarını yaratmışlardır ve kendi yapıla-

r:ı:.na uygun sistemleri geliştirebilmişlerdir. Toplum:sallaşmaya, 

ilet-işimi kullanarak ulaşmışlardır. 

Toplumbilim konusunda çalışma yapanlar, toplumun çok de-

ğişik tanımlarını yapmışlardır. Örneğin bir yazar toplumu; or-

tak yaşamlarını sürdürebilmek, gönenç ile mutluluğu daha iyiye, 

ileriye götürebilmek için uğraşan, birbirine bağlı-bağımlı ki-

şilerden oluşan bir grup insan(6); Toplumbilim Terimleri Söz-

lüğü ise, yaşamlarını sürdürmek, hir çok temel çıkarlarını ger-

ç ekleştirmek için iş birliği yapan,. aynı toprak parçası üstün-

de birlikte yaşayan ve ortak bir kültürü olan insan kümesi ola-

rak tanımlamıştır. 

Toplumla ilgili yapılan tanırnlara göre,. sadece toplu ya-

şamak, toplum olmayı gerektirmiyor. Bu nedenle, insanların top-

lumu oluşturabilmeleri için, kurumları ve kültürleri ile bütün-

cül bir yapı içinde olması gerekiyor. Böylece, insanın toplum-

sallaşma süreci de tamamlanıyor. 

6-) BOZKURT GUVENÇ, İNSAN VE KULTUR, Remzi Kitabevi, İSTANBUL1984,. 

s.3ll 
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İnsanlar yüzyıllar boyu birçok yaşam şekilleri,. kurum-

lar, örgütlenmeler, toplumsal, iktisadi ve siyasi sistemler 

yaratmışlardır. Bu da, insanın toplumsallaşmasını, kendisini 

bulunduğu toplumun bir üyesi, bir parçası durumunda görmesini 

sağlamıştır. Demek ki; toplum kavramı kullanıldığı za~an, yal-

nızca bir "bireyler toplamı"ndan söz: edilmemekte, bireyler ara-

sındaki "ilişkiler toplamı"ndan konuşulmaktadır(?). 

İnsanların toplum içinde varolduklarını görmeleri, b:u-

lundukları topluma bağlı olma duygusunu belirginleştirebilme

leri, iletişim ile sağlanm·aktadır. İnsanın fizyolojik bir var-

lık olmaktan çıkıp, toplumsal bir varlık olabilmesi, gelenekse·l 

(sözlü) ve çağdaş iletişim ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle 

toplumu, içinde insanların bulunduğu,. bir grup insan olarak dü-

şünemeyiz. 

Toplum, içinde insanların bulunduğu; kurumları,. örgüt-

leurneleri ve kül türleri ile birlikte varolan, öğrenme ve ile-

tişim sürecidir. Kuşkusuz insan eylemlerinin her türü, sessiz

lik, devinimsizlik(hareketsizlik), varolmamak(hazır bulunmamak, 

katılmamak) gibi olumsuz: sayılabilecek eylemler de içinde ol-

mak üzere, bir "İl etişim hukuku"nun oluşmasını sağlamaktadır (8). 

Bu bağlamda, Türkiye'de geçerli olan gelenek-göreneklerle tö

relerin, "İletişim hukuku"nun önemli bir ögesi olduğu gözden 

uzak tutulmamalıdır. 

Geleneksel iletişimle günümüze kadar gelen yağmur dua-

ları, törelerimizin bugüne nasıl ulaştığına en iyi örneklerden 

biridir.(9) 

7-) ÖNDER ŞENYAPILI, TOPLUM VE İLETİŞİ~. Turhan Kitabevi, 

ANK AP. A 1 9 81 , s • 7 2 

8-) A.g.k. , s.75 

9-) "Geleneksel tarımcılıkta, üretimdeki verimin iklim,. mevsim 
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TUrkiye'de t 6r8ler, geçmişten gUnUmUze geleneksel 
ilet i şim yoluyla ula ş an yaşam biçimleridir. 

Çağdaş iletişimin toplumsaliaşma Uzerindeki etkil~ri 

ise; deği ş ik biçimlerde gerçekleşmekte d ir •• örne~in UlkP. mi zde 

televizyonun toplumsalıaşma konusundaki işlevini, e ~itim, 

eğlendirme ve kamuoyunu oluşturmak olarak belirtebiliriz. 

Yalnı z televizyonun , toplu m saliaşma konusunda i ki farklı et-

ki içerdiğini vurgulamak zorundayız. Bu etkilerden birinci-

si, TRT'nin, hUkUmetlerin iletişim organı konum una gelmesi 

ile olu şan bir etkidir. İkincisi ise; 6z e l TV'lerin hukuk-

sal yap ı nın dışında ve dene timsiz olarak gerçekleştird ikle-

ri etkidir. TV ' nin toplumsalıa ş ma Uzerinde ki etkileri , bu 
ı 

çalışmanın konu sunun dış ı nda kald ı ğı için, bn konudaki sap t a-

malara girmekten kaçınıyoruz. 

Öte yandan, basın(Gaz e te, dergi, kitap) kurumlarına 

baktı ft ımızda, en geniş anlamıyla, televizyonun bugünkii konu 

munda~ farklı bir yapı içind e oldu ~u nu s6yleyemeyiz. Bas ı . n 

ku rumları, son yıllarda, sermayenin deneti mi alt ı na girmeye 
ı ' 

başla mıştır. Bu değişimle , bas ı nın tarafsızlı k ilkesini yi-
ı 

tirdi~ini, bazı ekonomik gUçlerin sesi durumuna d U ş tiiğii nU 

s6yJ:e~~ e bi li riz. 
ı 

1 

'i 
ve ya ~ ı ş koşullarına ba ğ lı olması nedeniyle doğal güçle r, ta-
rımcırıın hayatında 6nemli bir yer tutmaktadır. K6yliini in diisij n
ces<!i nc g6re; doğam_n birici k sa nibi ve hakimi olan Tanr ı , y aff 
mur a :lster ya ğdır ı r, is t erse ya ğ d ı_ rmaz; 6zelli k le ku~la rını c r:- 
land ı rma k için ya çok yağd ı r ı r , yad a hi ç ya fd ı rmaz. Işt r. bu ne
denle, modern teknolojinin olanaklar ı na sahip a lli mayan TE-VE 'li
ler ya ş am larını s ii rd U rm e k i çin, Ta n rı' n a n, ij rUnii n bai:tıml J_ ~,ı
du~u deği ş kenlerden biri olan ya ğmuru ist e mekt e dirlP.r. Bu ıs
te lt i n ima m aracılığı i le di.izenli yap ı. lma s ı ve · yay~J_ nl t. P.- ı· , yağ
mur d u as ı n ı dinse l bir t6ren şe kline d6nUştü rmU ş tU r. 

Ayrı nt ı lı bi l g i i çi n bakı nız: ORHAN ACIP.lYAMLI, "Tii r kiye ' n e 
Yağmu r Du ası' ; , Ankara Ünive rsitesi D.T.C.F. Der i::ı: isi Sayı 3-4 
s. 225-
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Basın geli ş en böylesi oluşumlar, çok seslilikle birlikte, 

kamuoyunun serbestçe oluşmas ı n~ ve tara fsızlık ilkesinin 
ı 

işlev kazanmasını engelleyici niteliktedir. Oysa sa~lıklı 

toplu mların yaratılmasında, tarafsızlık ilkesinin işlev 

kaza~ması ve kamuoyunun serbestçe oluşmas ı, en önemli öge 

olarRk karşımıza çıkmaktadır • . 

Bütün bu düşühceler ışığında, toplum ve iletişim 

konusunda, önemli bir olguyu ortaya koymak zorunluluğu da 
1 -

beli ~mektedir. O da; sağlıklı v~ kendini üreten toplumla-

rın ~luşması için, çağdaş demokratik kurallar içinde bir 

yaşaJ geliştirmemizin kaçınılmazlığıdır. 
1 
ı 
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rr:.. TOPLUM VE SİY ASET 

1-) BİR TOPLUM KURUMU OLARAK SİY ASET 

Toplum~ daha önce de tanı~landı~ı gibi, ortak yaşamla-

rını sürdürebilmek, gönenç ile mutluluğu daha iyiye, ileriye 

götürebilmak için uğraşanr birbirine bağlı-bağımlı kişilerden 

oluşan bir grup insandır. Kuşkusuz, toplumu bu şekilde tanım-

la~ak yeterli olmamaktadır. Toplumun tanımını yaparken, toplu-

mu oluşturan kültürden ve kurumlarından da söz etmek ger ekmek-

tedir. Ancak, toplumsal kül türden,. kurumlardan ve bunların si-

yas i tutumlarından söz · etmeden önce, siyaset kavramı tanımlan-

malı ve irdelenmelidir. 

Bir görüşe göre siyaset; insanları toplum içinde ortak 

değerler etrafında kayn~ştırarak belli bir hedefe yöneltebil-

rnektir (lO). Bir başka görüşe göre s·iyaset ;. toplum da yaşayan in-

sanlar arasında bir çatışma, bir mücadele ve kavgadır (ll). Bu 

konuda görüşlerini açıklayan düşünürlerin bir kısmı bunun böy-

le olmadığı kanısındadırlar. Karşıt. temel görüşü temsil eden bu 

düşünürlere göre siyasetin amacı,. her şeyden önce toplumda bü-

tünlüğü sağlamak, özel çıkarıara karşı koyarak~ genel çıkarı 

ve insanların "orta~ iyiliğini " gerçekleştirmektir(l2 ). 

Bu arada, politika ve siyas·et sözcüklerinin Türkçedeki 

kullanımlarını açıklamamız gerekmektedir. Politika ve siyaset 

sözcüklerinin sözlük anlamları aynı, ancak ikisi de Türkçe bir 

sözcük değildir. Siyaset sözcüE;ü F'arsçadan, p<jlitika sözcüğü 

de Latinceden dilimize girmiştir. Bu sözcüklerin Türkçedeki 

10-) TAHIK ZAT-'ER TTJNAYA, SİYASAL KTJRIJHLAR VE ANAYASA HUKUKU, 

İ.U. Hukuk Fakültesi Yayınları No:55Jı., İSTANB 1JL 1980, s.355 

ll-) HUNCİ KAPAI~İ, POLİTİKA BİLİMİNE GİRİŞ, A.U. Hukuk Fak. Yay. 

No:331, ANKARA 1975, s.l 

12-) A.g.k. , s.2 
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kullanımları da farklıdır. Siyaset ve politika sözcükleri yö

netme, yöneltme anlamını karşıla'!!alarına rağmen,. siyaset daha 

geniş kavramların anlatımında kullanılmakta,. politika sözcüeü 

ise, daha dar kavramların anlatımlarında kullanılmaktadır. ör

neğin devletin, siyasi bir yapısı vardır. Ancak,. aynı devlete 

bağlı Nilli Eeitim Bakanlıftının, e[;i tim konusunda belli poli

tikaları(siyasaları) vardır. Buna göre siyaset, daha geniş kap

samlı ilişkilerin tanımlanmasında kullan.ılan kavramdır. Oysa 

siyasa sözcüğü, örgütsel düzeydeki yönetim ilişkilerinin ve 

işlevlerinin anlatımında kullanılmaktadır. 

Sosyal bilimler ve sosyal olaylar özgün özellik taşıdık

ları içjn, olaylara tek yönüyle bakılamaz. Çünkü, sosyal olay

ları tek yönüyle ele aldığımızda ço[:unlukla yanılgıya düşebi

liriz. Bu nedenlet olayların bütün yönleriyle incelenmesi ve 

yorumlanması gerekmektedir. Siyasetin, sosyal ve siyasal ta

nımlarını yaptıktan sonra,. bir de iletişim boyutu ile irdele

nip incelenmelidir. 

Toplumsal yaşayışın en önemli ögesi olan siyaset,. yö

netim işlevlerinin iletişim ile birlikte sanat olarak kullanıl

masıdır. Siyasetin kullanımı, sadece siyasetle uğraşan, siyasi 

kimliği olan insanlara özgü değildir. Siyasetin kullanımı top

lum içinde yaşayan insanların tümünde görülebilir. 

Toplumsal kurumların birbirleriyle ve devletle olan i

lişkilerinde "politik davranış içine girdiklerini gözlemlemek 

mümkündür. Siyaseti ise; devletin diğer devletlerle olan iliş

kilerinde görebiliyoruz. Bu ba[;lamda, siyaset kavraınına geniş· 

açıyla baktı[;ımızda şunları gözlemliyoruz:(l3) 

13-) A.g.k. ,. s.3-5 
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1-) İnsanlar arasındaki düşünce ve çıkar ayrılık

ları varolduğu sürece~ bu ayrılık~ardan orta

ya çıkan çatışma da her zaman söz konusu ola

caktır. Toplumdaki çatışmanın olmadığını dü

şünmek ya da çatışmanın kısıtlanması durumun

da siyasetin varlıl';ı düşünülemez. Bu da, si

yasetin bütün kurum ve kuralları ile işlerne

sini engeller. Başka bir d:eyişle, siyasetin 

varlığı ya da yoklul';u özgürlüğün olup olmadı

ğını belirler. Örne2in, baskıcı rejimlerde 

siyasetin varlığından söz etmek mümkün değil

dir. Çünkü, baskıcı rejimler, toplumdaki ça

tışma sonucu varılacak olan çözüm yollarını, 

tepeden inme kararlarla uygulamak iste-rler. 

Fa~at, tepeden inme kararlarla toplurndaki 

çıkar ayrılıklarının çözümü gerçekleşemez_,. 

ancak toplumun belli bir bölümünün lehine dur

durulduğu(veya dondurulduğu) anlamına gelir. 

2-) Siyaset, görüş ve çıkar çatışmasının yanı sı

ra, iktidarı ele geçirme çabasıdır. Bu neden

le, ilişkilerin belli bir görüş birliği için

de geçmesi gerekir. Görüş birliğinin oluştu

rulamadığı ortamlarda siyasetin varlıE·ından 

söz edilemez. Bu durumlarda toplumda,. toplum

sal düzeni ve toplumsal barışı oluşturmak müm

kün olmamakta,. toplumdaki ilişkiler kargaşa 

(kaos) ve iç savaşa dönüşmektedir. Toplumda

ki siyasal mücadele çeşitli yollarla sürdü

rülebilir, şiddet ve silahlı çatışmayı bu mü

cadelenin içinde görmek ve düşünmek doğru de

ğildir. 

3-) Siyaset en geniş ~şekliyle, toplumu yönetme 

ilişkisidir. Ancak burada, bir noktayı vur

gulamak gerekmektedir. Yönetme işlevini ger

çekleştirirken, toplurndaki gruplar arasında

ki, uzlaşma da sağlanmalıdır. Toplumdaki de

ğişik kurumlar kendi isteklerinin gerçekleş

tirilmesi için, siyasal iktidar üzerinde bas

kı oluştururlar. Ancak, bu istekler olduğu 
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eibi uygulana~amaktadır. Çünkü~ toplurndaki 

dengelerin korunması 1 siyasetin birincil a

macıdır. Bu nedenle~ toplumdaki baskı grup

larının büt.ün istekleri yerine getirilemez. 

Fakat , siyasal iktidara yakın olan ya da sı

yasal iktidar üzer,inde etkili olan grupların 

istekleri~ diğ er baskı gruplarına göre daha 

öncelikli olarak uygulanabilir. Ço.ğulcu yö

netimlerde, herhangi bir sosyal grubun, di

ğer sosyal gruplar üzerinde üstünlük kurabil

mesi , kendi isteklerini olduğu gibi kabul et

tirmesi söz konusu değildir. 
' 4-) Siyaset~ ins·an yaşayışiarını yalnndan etki-

leyen bir olgu olduğu için, belli amaçları da 

bünyesinde hulundurmaktadır. Bu amaçlardan da 

en önemlisit insan yaşayışiarını daha iyiye~ 

daha ileriye götürmektir. Yukarıda belirtti

ğimiz ilişki, toplumla siyasal iktidar: ara

sında gelişmektedir. Böyle olması nedeniyle~ 

siyasal iktidarın "meşruluğu" tartışma konu

su ve siyasal iktidarın toplum içindeki ko

numunun belirleyicisi olması anlamJlnl. taşı

maktadır. 

Toplumun en önemli kurumu durumunda olan s ·iyasetin, ör-

gütlü bir yapıya sahip olduğunu, toplumda dinamik bir nitelik 

taşıdığını görüyoruz. Siyasetin yöneten ve yönetilen ikilemi 

içindeki konumu, kuşkusuz, toplumsal yaşayışın ve toplumsal ile-

tişimin belirleyici ögesi olarak karşımıza çıkıyor. 



anlayışı ise; çağdaş, yenilikçi ve eleştiriye açık b.ir yapıya 

sahip olması nedeniyle, daha güçlü bir yönetimi ortaya koymak

tadır. 

Siyaset kavramının, devlet yönetimlerinin anlatımında 

kullanıldığını daha önce belirtmiştik. Dolayısıyla siyasal ik

tidarın yönetiminin de, genel anlamda, siyasi yapıyı ortaya 

koyduğunu belirtebiliriz. Bu bağlamda, toplum yönetiminin, top

lumdaki kişi ve kurumların çıkarlarının ve amaçlarının toplum

sal dengeyi sağlayabilecek şekilde düzenlenmesinin, sağlıklı 

toplumsal iletişim ile gerçekleşeceği düşünülebilir. 

Toplumsal iletişim ve siyaset, yönetim iletişimi bağla

mında düşünülebilir. Buna göre; yönetim iletişimine önem kazan

dıran durumlardan biri de, iletişim zincirinin bağlantılarından 

çoğunun, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya olmak üzere yöne

tim grubu içinde olmasıdır(l6). 

Toplumsal iletişimdeki becerinin gelişmesi ve güçlenme

si için, devlete, siyasal iktidara, toplumsal kurumlara ve top

lumun üyelerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk

ları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1-) Devletin siyasi yapısının ortaya konması, 

iktidarın siyasi tercihlerini belirleye

rek topluma ulaştırması ve siyasal yapının 

benimsenmesi ile toplumsal uyurnun sağlan

ması konusundaki beklentilerin gerçekleş

tirilmesi. 

2-) Siyasal ve toplumsal sorunlara çözüm geti-

16-) AŞKUN, s.4 
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III- KAMUOYU VE TOPLUMSAL İLETİŞİM 

1- KAMUOYU 

Kamuoyu, 20. yüzyılın ikinci yarısında sosyal bilimle-

rin gelişmesi ve bu alanda bir çok bilim dalının oluşması ile 

birlikte, sosyal bilimlerin ve bilimcilerin ilgi alanına gir-

miştir. Başta siyasal bilimler olmak üzere, sosyoloji, sosyal 

psikoloji ve :iletişim bilimlerinin ilgi alanına girerek,. bu 

konularda yapılan çalışmalarda önemli bir unsur ve çalışmala-

rı~ sonuçlarını etkileyen belirleyici durumundadır. 

Geniş anlamda kamuoyu, halkı ilgilendiren belli bir so-

run hakkında, b elirli bir zamandaki "gen.el yargı" veya ortak 

kanaattir(20). Bazı yazarlar kamuoyunu, "kamu" ve "oy" kavram-

larının tek tek açıklamasını yaparak tanımlamışlardır. (21) Ka-

mu deyimi, "Belli bir sorun hakkında düşünce ve kanaat sahibi 

olan kişilerden oluşan bir grubu veya grupları ifade eder. Oy 

kavramı ise, rasyonel, kesin, pozitif bilgiye dayanan düşün-

c eden çok, az. çok belirli bir eğilim,. bir görüş,. daha doğru-

su bir "kanaat"tir. Bu açıklamalardan sonra, kamuoyunun şöy-

le bir tanımlamasına varabiliriz: Kamuoyu,. belli bir zamanda,. 

belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen 

kişiler grubuna veya gruplarına hakim olan kanaat tir" (22). 

Bu çalışmada kamuoyunu, bilimsel çalışmalar sonucunda 

elde edilmiş veriler ışığında değerlendireceğiz. 

20-) BULENT DAVER, SİYASEI' BİLİMİNE GİRİŞ, ANKARA 1972, s.251 

21-) Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz ı DUYGU S~ER, KAMUOYU VE Diş POLİTİKA, 

A.U. Siyasal Bilgiler Fak. Yay. No:339,. ANKARA 1972, s.~-71 

22-) KAPANİ, s.ll0-111 
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Kamuoyu kavramı ile, bir konuda, toplumun büyük bir bö

lümüni!n ortak görüşünden söz· etmek olası değildir. Burada ko

nuya, çoğunluk ölçüsü içinde bakmanın ve değerlendirmenin m:üm

kün olmadığı gibi, kamuoyu kavramının incelenmesinde de yanıl

tıcı olabilir. Çünkü, kamuoyunun oluşumundaki en önemli unsur 

yoğunluktur. Kamuoyunu oluşturan grup, hangi konuda kamuoyu 

oluşturursa oluştursun, grubun konuyla ilgili inançları ve ey

lemleri, kamuoyu oluşumu ve etkinliğinin en önemli belirleyi

cisi olacaktır. Örneğin, herhangi bir konuda kamuoyunu oluştu

ran grup sayıca büyüklük ifade edebilir, ancak etkili de olma

yabilir. Bunun da en büyük nedeni, kamuoyunu oluşturan insan

ların, konuyla ilgili ayrıntılı bilgilerinin olmaması ve top

lumu etkileyememeleridir. Oysa, herhangi bir olay karşısında 

kamuoyu oluşturan küçük bir grup, yeterli derecede bilgili iseF 

kamuoyunda~i etkileri daha fazla olaca~tır. 

Kamuoyunun oluşumu belli bir takım şartlara bağlıdır. 

Bu şartları da şu şekilde öz.etleyebiliriz: (23) 

Belli bir konuda anlaşmazlık olmalı, zıt çıkarlar ve 

talepler bulunmalıdır. Siyasal sistem, toplumsal iletişimin 

koşullarını oluşturmalı; düşünce, basın, dernek ve toplanma 

gibi temel özgürlükler verilmeli ve bunun maddi koşulları da 

oluşturulmalıdır. Toplumda, kamuoyunu oluşturan, düzenleyen 

değişik merkezler bulunmalıdır. Son olarak da,. kamuoyunun kar

şılaştığı direnme n ok tası olmalıdır. Parlamento,.. h ükümet gibi ••• 

Yukarıda ortaya koymaya çalıştığımız şartlar yerine 

gelmediğinde,. kamuoyunun oluşumundan söz etmemiz mümkün değil-

23-)Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: DAVER, s.253 
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dir. Bu da, toplumların yaşamı ve sağlıklı işlemesi açısından 

son derece önemlidir. Çünkü kamuoyu, toplumsal yaşamın vicda-

nı durumundadır. 

Kamuoyu, bütün siyasi reJimlerde bulunan ve bu rejimle~ 

rin işleyişini etkileyen önemli bir uns.urdur. Kamuoyunun olu-

şumu ve işleyişi, siyasi rejimle .. ·in özelliklerine göre değişik-

likler göstermektedir. Çoğul~u demokratik sistemlerde işleyen 

kamuoyu, ta~amiyle toplum tarafından oluşturulan, açık bir ka-

muoyudur. Baskıcı ve (Bütüncül) sistemlerde oluşan kamuoyu ise~ 

bazı yazarıara göre, iki yönlü gerçekleşmektedir. Bunlardan bi

rincisi açıktan açığa söylenen(dillenen) resmi kamuoyu, , diğeri 

de fısıltı halinde gelişen, örtülü, "su altındaki" kamuoyudur(24) .. 

Kamuoyu, haberlerin ve düşüncelerin serbestçe yayılabil-

diği bir orta~da gelişir. Haberleşme ve düşüncenin açıklanmas-ı 

özgürlükleri olmak üzere, bütün temel hak ve özgürlüklerin(Ba-

sın, toplanma, gösteri yapma, örgütlenme, dernek kurma, sen-

dikalaşma gibi ••• ) oluştuğu bir hukuk düzeni sağlanmalıdır. Ka-

muoyu, ancak böyle bir orta~ içinde olgunlaşabilir. Bu düzeni 

ve ortamı getiren çoğulcu demokratik sistemin, kamuoyunun oluş-

masını sağlayan en elverişli sistem olduğunu söyleyebiliriz. (25) 

A-) BASK I GRUPLAR I 

Günümüz siyasi yaşamında büyük bir önemi, siyasal olay-

ların gelişmesi ve sonuçlanmasında en fazla etki gücüne sahip, 

yeni bir kavra~ olan baskı gruplarını görüyoruz. Baskı grupla-

rının tanımlanması da, bir çok yazar tarafından değişik şekil-

lerde yapılmıştır. 

24-) ALEX İNKELES, PIJBLİC OPİNİON İN SOVİET RUSSİA, Cambridge Mass, 

Harvard University Press 1962, ~~taran:KAPANİ, s.ll6 

2 5-) A. g. k. , s. 115 
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Baskı grupları,iktidar mUcadelesinin d~şında kalan 
örg iit lerdir(26).Bir başka yazar da baskı gruplarını.,ortak 
çıkar lar etrafında birleşen ve bunları ge rçekle şti rmek i
çin siyasal otoriteler Uzerinde etki yapmaya çalışan ör-

gütlenmiş gruplar olarak .tanımlamıştı.r (27).Bu konuda,baa-
ı 

kı ve menfa~t grubu olarak de~işik tanımlar da geli ~t iril-
miştir.(28) 

Baskı gruplarını (29) iki ba ş lık altı.nda inceleypbi
liriz.Birincisi,örgütlerinin kuruluş amaçlarının için~ e si

yaset olmayan baskı grupları.d ır. İkinci si i se; örgiit'inün ku-

rulu~ amac ~ nda, bilinçli olarak iktidara baskı yapmak iste

yen ~ruplardır.İkiye ay~rdı~ı~ız baskı grupların~,şu örnek-

lerlJ açıklayabiliriz; 
1 -

j Birinci bölümdeki baskı gruplarına örnek olarak ornu, 

Univ~r~ite,saglık örgütleri ve kamu kuruş larını gösterebi 

liri ,. Ikinci bölümdeki baskı gruplarına ise, i ş çi ve i ş v e -

ren ~endikalarını, ögrenci derneklerini,çiftçi kuru luşları.

nı, ddktorların oluşturdukları ~ernekleri ve birlikleri,mi-
, 

mar ve mühendislerin olu ştu rdukları odaları örnek göstcre-

biliriz. 

Yukarı.da saydıgı.mız baskı gruplar ı nın,siyasal i kt i~ar 

ljzerinr'leki etkileri konusunda, birbirlciriririen· hiç bir fı':ı'rkl ı. 

lıkları yoktur.İki ayrJ. bölijmde net.i;erlennirnir!imiz baskı P.: rup -

lar ı nın arasında oluşan en önemli farklıl ı k,~macları.nın sap 
tanması aşamasında ortaya çıkmaktar'hr.Hatta birinci böli)rrı r1e 

sayih.ğımı z baskı gruplar ı nın etkisi,zaman zaman ikinci böliim-

2S-) RSAT ÇAH,SİYASET BİLİMİNE G!RİŞ,İ.Ü.Hukuk Fak.Yay.No: 

457,İstanbul 198l,s.231 

27-) KAPANİ,S.l46 
28-) Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz.DAV~R,S.236-237 
29-) Ayrınt~lı Bilgi İçin Bkz.YAHYA K.7ıABUNOGLU,BASKI GRUP 

LARI SİYASAL PART! BASKI GRUBU İLİŞ.KİLERİ,Docentlik te -

ze,Teksi'Ç',ANKARA 19t;7,RONA AYBAY,"Baskı Grupları",İ.H. 

Hukuk Fak.Der.Cilt XXVII,İSTANBUL 19Fl,s. 271-?R4 
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deki baskı gruplarından daha fazla olmaktadır. 

Baskı gruplarının yapısal özellikleri nedeniyle, bir kıs

mı s .iyasetin dışında kalmakta, bir kısmı ise; doğrudan,. siyaset

le iç iç e bir eylem göstermektedir. Örneğin,. üniversite ve kam:u 

kuruluşları siyasetle doğrudaır ilgilenerek, baskJ:. grubu oluşt.ur

mamaktadır. Çünkü, gerçek amaçları örgütlerine çıkar sağlamak 

decil de, kamunun çıkarlarını korumaktır. 

Siyasetle içiçe eylem gösteren baskı grupları ise; sen

dikalar, çiftçi birlikleri, barolar gibi örgütlenmelerdir. Bu 

örgütlenmelerin birincil amaçları, üyelerinin çıkarlarını koru

ma~tır. Bu nedenle, siyasi iktidarla sürekli bir mücadele için

dedirler. Örne~in sendikalar, üyelerinin çıkarlarını koruma~ 

amacıyla, siyasi iktidara baskı yapmakt.a ve bu konuda kamuoyu 

oluşturmaya çalışmaktadır. 

Baskı gruplarının siyasal sistemler içinde önemli işlev

lerinin olduğunu görüyoruz .• Bu işlevlerden en önemlisi de,. bas

kı grupları ve siyasal sistem arasındaki ilişkilerin belirlen

mesidir. (30) 

Siyasal sistem ve Baskı gruplarının arasındaki ilişkiler, 

iletişim kanallarının açık olması ile gerçekleşmektedir. Burada 

baskı grupları, toplumdaki değişik yapılanmaların getirdiği is

teklerin "dillenmesini" sa[layan örgütlenmelerdir. Toplumsal 

yaşayışta dağınık halde bulunan görüşler, istekler, baskı grup

ları tarafından toplanıp, siyasal iktidarı etkilemek a~acıyla 

düzenlenerek, siyasi oteritelere iletilmektedir. Burada, bask1 

30-) Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz: ÇAM, s.24l-249 
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grubu yöneticilerinin etkinliği ve baskı grubu lideri olarak 

önem kazanmaları, bu işlevin yerine getirilmesinde önemli bir 

etken oluşturmaktadır. (31) Bu konuyu aşağıdaki. şekille açıkla-

yabilmemiz mümkündür. 

BASK I 
... ... .... GRUPLAR I ... 

~, 

4~ 

(TOPLUM) SiYASAL 

DiLEKLER 

.. ~ 

BASK I 
~ 

..... GRUPLAR I 

ŞEKIL-2: TOPLUM, BASKI GRUPLARI VE 
SİYASAL İKTİDAR İLİŞKİLERİ 

iKTiDAR 

~, 

~ 

~ 

Ş~KİL-2'de görüldüğü gibi, toplumda oluşan dilekler~ 

bağlı bulundukları ya da üyesi konumunda oldukları baskı grup-

larına iletmektedirler. İlgili baskı grupları da, kendilerine 

gelen dilekleri değerlendirerekr amaçları doğrultusunda siya-

si iktidara iletir ve arzularının yerine getirilmesi konusun-

da baskı yaparlar. Siyasal iktidar da bu gruplardan gelen tep-

kileri değerlendirerekr aldıkları kararı baskı gruplarınar do-

layısıyla ka~uoyuna açıklamaktadır. Bu işleyiş, siyasal ikti-

dar, baskı grupları ve toplum arasında, sarmal halinde bir sü-

31-) A.g.k. ,s.243 
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reklilik göstermektedir. 

B-) SİYASAL İKTİDAR 

Siyasal iktidarı tanımlamadan ~ işlevlerini ortaya koy-

madan önce, iktidarın ne olup ne olmadığını ortaya koymamız 

gerekmektedir. Çtinkli, iktidar kavramına genel bir tanım vere-

b ilm ek mlimklin olmamıştır. Bunun da nedeni, toplum yapılarının 

ve siyasal yönetimlerin farklılık göstermesidir. 

bb-) İKTİDAR KAVRANI VE SİYASAL İKTİDAR 

Amerika'lı yazarlar iktidarı, zorlayıcılık olarak ta-

nımlama\ttadırlar. Bu konuda, Laswell ve Kaplan iktidarı,. "ge-

nel anlamda etkiden ayıran; yaptırırnlara başvurma tehtididir. 

İktidar etki kullanmanın özel bir şekli olup; benimsenilmiş 

olan bir siyasete uyulmadığı için,. ya doğrudan doğruya ağır 

kayıplar verdirerek ya da bu yönde bir tehtid ileri sürerek, 

b aşkalarının siyasetini etkilema stirecidir" (32) şeklinde ta-

nımlamışlardır. 

Amerika'nın toplum yapısının ve siyasi sisteminin oluş-

turduğu şartlar içinde, iktidarın, zorlayıcılık olarak tanım-

lanması kadar doğal başka bir şey olamaz. Çlinkü, Amerika 1 nın 

toplum yapısı ve siyasi sistemi, baskı gruplarına prim veren 

bir sistem olduğu için, -bunun çeşitli nedenleri vardır- demok-

ratik işleyişin yanı sıra, baskı gruplarının yaptırım güçleriy-

le, iktidar ve onun kullanımı zorlayıcılığa dönüşmektedir. 

Genel anlamda iktidarın oluqmasında iki farklı görüş 

vardır. Birincisine, çatışmacı teori denilmektedir. Çatışmanın 

toplumsal olgunun temelini oluşturduğu ve sosyal yapıdaki ör-

32-) MAURİCE DUVERGER, SİYASET SOSYOLOJİSİ, Varlık Yayınları No:l56, 

İSTANBUL 1982, s,l82, Çeviren: ŞİRİN TEKELİ 
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gütlenmenin zor ve baskıcı olduğu düşüncesine dayanmaktadır. 

Bu görüşün gözönünde tuttuğu unsurlar şunlardır: 

1-) T·oplum, her an değişim süreci içerisinde

dir; değişim sürekli olup her toplum için 

geçerlidir. 

2-) Toplum, her kesimde uyuşmazlık ve çatışma

yı içerir; toplumsal çatışmada değişim gi

bi süreklidir. 

3-) Toplum içindeki her unsurun değişirnde bir 

katkısı vardır. 

4-) Toplumun temelinde yönetenlerin yönetilen

ler üzerinde zoru ve baskı~ı vardır. 

İktidar teorisini oluşturan ikinci görüş ise;. sosyal 

yapı bütünleşmiş ve kalıplar halinde yinelerren süreçlerden olu

şan bir denge olup "uyuşumcu"dur. Bu görüşün dayandığı unsurla

rı da şu şekilde sıralayabiliriz: 

1-) Toplum, zaman içinde istikrarlı ve tutarlı 

ögelerden oluşan bir yapıdır. 

2-) Bu yapının ögeleri, uyumlu biçimde bir ya

pının içinde bütünleşmiştir. 

3-) Bu ögelerin her birinin sistem devamlılıeı

nı gerçekleştiren bir fonksiyonu vardır. 

4-) Fonksiyonel bütünleşmeyi ve uyumu sağlamış 

olan toplum, üyelerinin oy birliği ile ka

tıldıkları ve paylaştıkları ortak değerle

re dayanır" (33). 

Biz de yukarıda saydığımız görüşlerden ikincisini benim-

33-) ÇAM, s.30 
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s iyoruz. Bunun nedeni de, toplumsal yapımız, kül türümüz. ve si

yasi sistemimizin, ikinci görüşe daha yakın olması ve iktidar 

olgusunun ikinci görüşün getirdiği ölçüler içinde gelişmesidir. 

İktidarın oluşturulmasının ve kullanılmasının çok fark

lı yöntemleri vardır. Bunu bir kaç örnekle şu şekilde· açıkla

yabiliriz: İktidarlar üç şekilde oluşmakta ve kullanılmaktadır. 

Bu da, iktidarın meşru olup olmadığını belirlemektedir. Birin

ci yolla elde edilen iktidar, kaba kuvvete ve tehtide dayalı 

iktidardır. örneğin, işkence ve silah tehtidi ile oluşturulan 

iktidarlar, her türlü yaptırım gücüne sahiptirler. Ancak, meş

ru değildirler. İkinci olarak, iktidarı elinde bulunduran ki

şinin, seçimle bu hakkı elde etmediği, bu konuma atama veya 

darbe yoluyla gelmiş olmalarıdır. Burada iktidarın meşruluğun

dan söz edilemez. Çünkü, iktidarı elinde bulunduranlar yönettik

leri kitlenin istekleri doğrultusunda, iktidarı elde etmemiş

lerdir. Uçüncü yolla iktidarın elde edilmesi de, iktidarı el-

de edenin ya da kullananın, saygınlığı, önemliliği ve seçim 

yoluyla göreve gelmesi ve . iktidarı kullanması olarak gerçekleş

mektedir. Burada ise; iktidarın mıeşruluğu konusunda herhangi 

bir şüphe söz konusu değildir. 

Bu baftlamda, "iktidarın temelinde yatan olgu, toplumda

ki tQ~ grupların, açık ya da kapalı şekilde, yöneticilerin,hü

kümetlerin varlığını kabullenmiş ve onları, diğer grupların ü

yelerine, "o" olmasaydı yapamayacakları bir şeyi yaptırmak üze

re emir verme hakkıyla donatmış olmalarıdır. Gruplar bu etkiye 

boyun eğerler, çünkü onun meşru, yani, grup norm ve değerleri

ne uygun görürler. O halde iktidar meşru olan bir etkidir"(34). 

34-) DUVERGER, s.l83 . 



iktidarın meşruluğu; onun, topluluk üyeleri ya da hiç detilse, 

bur.ların çoğunluğu tarafından,. bir iktidar olarak tanınmış ol

ması . olgusundan başka bir şey değildir (35). 

İktidar olgusunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra. si

yasal iktidarın nasıl oluştuğu ve toplum yönetimindeki işlev

lerinin neler olduğu üzerinde durabiliriz. 

Siyasal iktidar, yönetenlerle yönetilenler arasında~i 

ilişkiler-in düzenlenmesi ve belli bir sisteme bağlı olarak iş

lemesinin istenmesinden doğmuştur. Siyaseti da.1a önceki hölüım

lerde, yönetme sanatı ol arak tanımlamıştık. Burada da,. siyasal 

iktidarı, bu sanatın kullanılmasında gerekli olan araçların 

ele geçirilmesi ve ele geçirilen araçlar ve güç yardımıyla, 

toplumun yönetiminin sağlanmasıdır diyebiliriz. 

Siyasal iktidarı ellerinde tutanlar, toplumda~i bütün 

bireyler adına kararlar alma ha~luna sahiptirler• Bu alınan ka

rarlar bireyleri bağlayıcı niteliktedirler (36). Buna bağlı o

larak, siyasal iktidarı elinde bulunduranlar, her türlü yaptı

rım gücüne de sahiptirler. 

Yasama ve yürütme işlevlerini yerine getiren siyasal ik

tidar,. bazı siyası sistemlerde yargıyr:ı. da doğrudan etkide bulu

nabilmektedir •. Bu anlar:ı d ar siyasal iktidarın yaptırım gücünün 

- bazı siyası sistemlerde- sınırsızıaştığını da söyleyebiliriz. 

35-) A.g.k. ı s. 194 

36-) ÇAM, s. 31 
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C-) B AS IN 

Basının toplumsal iletişimin saglanmas.ındaki en önemli 

işlevi, haber verme ve dolayısıyla kamuoyu nun oluşu!"luna yardım-

cı ol~:! ak tır. Ancak basının işlevi sad ec e h ab er ver~ne il e sınır-

lanar!laz. Bunun yanı sıra, e .iti ti'll,. eğlence,. propaganda ve reklam 

ya0ma gibi işlevlerinin~ toplumsal iletişim için~eki önemini 

vurfiulat~ak gerekmektedir. Basını aynı zamanda,. siyA-sal iletişi-

mi:'ı. yayıınıncia biiyUk rol oyna.'!lasından ötürü,. siyasal alt sistem 

olarak nit el en eb ilir. Bu b altlarnda, top! um sal il etişim açis:indan 

en öner?üi özelli i':i ise; toplum içinde ve toplumlararası iletiş:i-

min sağlanmasında dengeli bir yapı oluş~urm2sıdır. 

Basın r to~l um s al yaşayı0ta ve rJ. e::ıokratik sist e!"ll erin iş-

leyişinder. yasA-ma - yiiriitme ve yargının yanında dördiincü güç o-

larak görül ebi].~:1 ektedir. Bu an la~ da, basın kuru~nu rı. un ikinci ka-

musal cörevi olarak karşımıza "deneti.rrı ve eleştiri" çıkmaktadır 

(37) .. 

Demokratik sistemin yaşatılması, toplumsal yaşayıştald 

kuru:!lların bir·birini den c tl emel eri ve el eştirm el eri il e gerçek-

leşmektedir(38). 

Ancak hükümet yöneti;üni gerçekleştiren iktidar partisi 

ya da partil erinin anılan kurum ve deri et im m ekanizmal arını şu 

ya da bu biçim ve oranda da olsa etkileyebilmesi ihtimali de U'"" 

nutul rı1am .:üırhr. İşte bu nedr:ne b.:ı.i:';lı olarak, demokratik parlar.ı en-

ter 

37-) K /I.YIHAı'l İÇEL, "Gün üm üzde Basının Kamusal Görevi eri" 

Gazeteciler Gerniyeti 

Yavınları, İstanbul l985r s. 17 

38-) A.g.k., s. 19 
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yönetim biçimine sahip ülkele~de en önemli ve etkili denetim 

mekanizmasının özgür ve bağımsız basın olduğu kahul edilmek

t edir(39). 

Yukarıda basının en önemli işlevinin kamuoyunun oluş

masına yardımcı olmak oı . .-..rak belirtmiştik. Arıcak bazı durum-

ı o.:!:" da, ~.::.amu oyun u ol uştur an ve yönlendiren bir kurum olarak da 

görebiliriz. Türk basınının bugün içinde bulundu~u ve üstlen

di fi i işlev açısından, kamuoyunu oluşturmak ve yönlendirmek,. en 

önemli görevi durumundadır •. Bunun da temel nedeni, Türk siyasal 

yaşa"!lında, muhalefet partilerinin ve baskı gruplarının gerçek 

anlamda işlevini yerine getirememesidir. 

Basın genel anlamda,. toplumsal yaşayışta, ayna işlevini 

gerçekleştirmektej ir. Toplumsal yaşayışımızda gelişen olaylar, 

dUşlineeler ve etkinlikler, basın aracılı~ı ile toplu~ a yansı

tılmalı dır~ İşleyiş bu şekilde oldu~u sürece,. basın da gerçek 

anlamda işlevini yerine getirmiş olacaktır. Böylece, toplumsal 

iletişim ve k.amuoyu:_un oluşu~u,. tarafsızlık içinde gelişecek,. 

etkinlik kaza~acaktır. 

Basının toplumsal yaşayıştaki "ayna" görevüıi, tek tek 

basın org:ı.nlarının işlevi· olarak görmüyor, daha çok global bir 

yapı içinrteki işleyiş in konumu üzerinde duruyoruz. Yoksa tek tek 

basJ_n orgcınlarını ele alar;:ık, tarafsızlık ill~:esi ile donatıl

dıi.~ınrlan ve/veya donatılması gerekti!;·inden söz etmiyoruz. 

Her basın organı, mutlaka belli hir yönde yayın poli

tikasını oluşturacaktır. Bunun böyle olMası da, en do~al işle

yiştir. Fakat, banına toplu halde baktıtımı~da~ çok sesiilikle 

birli1 ~ te, hasın kurumu ::un, - genel anla~nda- tarafsızlık ilke

sini olu::;tur·du : urıu görmekteyiz. Bu bağlarnda basının,. kamu-

39-) YüKSEL, DEMİRAY, s. 55 
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oyunun oluşması ve açıkla1ması ko~usunda~ öne~li görevler üst

lendi ğini belirtebiliriz. 
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IV-) SİYASAL İKTİDAR VE BASIN 

İLİŞKİLERiNE TARİHSEL BİR BAKIŞ 

Türkiye çok partili hayata geçineeye kadar, devlet ve 

h ükümet düzeyinde, öner.ıl i süreç ı erden geçr.ıiştir. Cumhuriyet. 1 in 

ilanından, Atatürk' ün öl ü:nüne kadar geçen süreç içinde, basın-

la siyasal iktidarın arasında çok önemli sorunların olmadığını 

görüyoruz. Ancak, Cumhuriyetin kurulmasına ve güçlenmesine kar-

şı olan, gazete ve eazeteciler hakkında kanuni işlemler yapıl-

dığını belirtebiliriz. Bu dönem içinde, basının toplum yaşamın-

da, Cumhuriyet'in yerleştirilmesinde ve yapısal değişimierin 

gerçekleştirilmesinde ön eınli işlevleri olmuştur. 

Atatürk' ün ölümünden, çok partili yaşama kadar geçen sü-

re içinde, hükümet ve toplum düzeyinde önemli bölünmelerin ol-

duğu gözlenmektedir. 1 Kasım 1945'de, dönemin Cumhurbaşkanı o-

lan İsmet :tnönü 11Meclis açış konuşması 11nda, muhalefet partisi-

nin gerekliliE;ine işaret etmiştir. İnönü' n ün konuşmasının üze-

rinden bir ay geçtikten sonra "4 Aralık olayı 11 diye adlandırı-

lan olaylar yaşanmıştır. (40) 

40·-) 11 4 Aralık olayı, Cumhuriyet Halk Partisi hüKümetinin sol

cu basını yoketmek amacıyla, üniversite öğrencilerini kış

kırtarak düzenledili;i bir saldırıdır. Tan gazetesi, La Tur

quie ve Yeni Dünya gazetelerinin basımevlerine düzenlenen 

saldırılar sonucunda, baskı ve dizgi makineleri parçalan

mış, ka[,ı tl ar yırtılmış, ABC ve Berrak kitabevl erinin vi t

rinleri ve kapıları kırılmıştır." Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz• 

HIFZI TOPiJZ, 100 SORUDA TURK HAS IN TARtHİ r Gerçek Yayınevi, 

İSTl\l'mUL 1973, s.l66-l69 
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4 Aralık olayı, basına yönelen en önemli saldırı nite

liğini taşımaktadır. Böyle bir saldırının arkasında siyasi ik

tidarın olması da son derece ilginçtir. 

Bütün bu olay lar yaşanırken, Celal Bayar, Adnan Mende

res, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan dörtlü bir bildiri yayın

layarak CHP' den ayrılmış ve yeni bir parti kurma çalışmaları

na başlam::!.şlardır(41 ). Bunun üzerine ?Ocak 1946'da Demokrat 

Parti kurulmuştur. 

1946 yılından sonra CHP h ükümeti, basına bazı ödünler 

verrnek zorunda kalmıştır. Çünkü o günlerde, basın, daha çok 

Demokrat Parti'yi destekliyor ve kamuoyunu bu yönde etkili

yordu. Bu arada CHP'nin de, basının destef.;ine fazlasıyla ih-

tiyacı vardı. 

O dönem için basını en çok sıkıntıya sokan, 1931 tarih

li Matbuat Kanununun 50. maddesidir. Bu madde şu hükümleri i-

çerrnektedir: 

"Memleketin genel politikasına dakunacak yayından dola

yı Bakanlar Kurulu kararıyla gazete ve dergiler geçici olarak 

kapatıl ahil ir 1 er" ( 42). 

r·latbuat Kanununun 50. maddesi bütün basın kururnlarını 

zor dururnda bırakmıştır. Gaz et el erin t .ümü hemen her gün kapa

tılma korkusu içindedirler. Bu arada, Demokrat Parti de bası

nın deste~ini saglarnak için, 1945-50'li yıllarda basın özgür-

lüğünün en büyük savunucusu durumunda gözükmektedir. 

~~ı- ) A.g.k. , s.ı66 

1 f2 - ) A. f, • k • , s • 1 6 9 
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Bu ortam içinde CHP h ükümeti,, çok partili yaşama geçiş-

le birlikte, yeni seçim kararını açıklamadan önce, meclise ba-

zı kanurr tasarıları getirmiştir. Bu tasarılar; seçim kanunu, 

genel toplantılar kanunu, basın birlitinin kaldırılmasını içe-

ren kanunla, basın kanununun 50. maddesindeki gazete kapatma 

yetkisinin kaldırılmasını kapsamaktadır. Hazırlanan kanun ta-

sarılarındany basın kanunundaki değişiklikle ilgili tasarı, 1 

Haziran 1946'da TBMH'i tarafından kabul edilerek, basın çevre-

sinde umutlu bir havanın esmeiine neden olmuştur. 

1950 yılında yapılan seçimlerde, CHP'nin aşırı tutucu 

kanadının büyükbir yenilgiye uğraması, DP'nin iktidara gelme-

sine neden olmuştur. DP'nin iktidara geldiği dönemi bir yazar 

şöyle anlatmaktadır ( 43;; 

"191~6-50 yıllarında Türk Basınının görününıü şuydu: Za-

man ilerledikçe, muhalefeti destekleyenlerin sayısı gittikçe 

artıyordu. Artınamasına da sebep yoktu. Zira muhalefet, düşün-

ce ve eylemde herşeyin en mükemmelini öne sürüyordu. Genellik-

le aydınlar, demokrasinin bütün nimetlerinin elde edileceği 

hayali ile etkilenmişlerdi. Halk ise, adalet ve eşitlik ÇLğ-

lıkları arasında, sigaranın beş kuruşa içileceği, şekerin ucu-

za yeneceği günleri düşünmeye başlamıştı. Basın, muhalefetin 

hayellerini kamçılayan bütün propagandalara kollarını açarken 
(__ 

biraz da kendisine güveniyordu. Teminatlı bir özgürlük düzeni 

içinde, özgUr basının h alk adına en mükemmel kon tr ol ü kuraca-

ğına inanılıyordu. Onun için muhalefete çok geniş bir kredi 

açılmıştı. İktidara ise, o ölçüde değersiz davranılıyordu ••• 

4.k) SADUN TANJU, "Türk Basını", Vatan Gazetesi 19 Aralık 1959, 

Aktaran:TOPUZ, s.l77-178 



Basın, halkı coşturuyor, düşünmeye de Sil, bilmeye, habere önem 

veriyordu. İki seçim dönemi arasındaki dört yıl, bitmez tüken-

m ez bir seçim kampanyası olarak devarn etti. Basın bu kampanya-

yı destekleyerek halkın heyecanını sürekli taze tuttu ••• " 

Böyle bir ortam içinde ilüidara gelen DP, seçimi kazan-

dıktan sonra, bugün bazı değişiklerı e, halen yürUrl ükt e bul u-

nan basın kanununu çıkarmıştır. Basın kanunu ile birlikte, ik-

tidarın basın üzerindeki kontrolleri tamamen ortadan kaldırıl-

mıştır. 1950 yılında kabul edilen basın kanununun gerekçesin-

de şöyle denilmektedir( lt<\): 

"Devlet bütün çalışmalarını halk çoE;unluğunun düşünüş 

ve görüşüne uydurmalıdır. Halk çoğunluğunun düşünüş ve görü-

şünü açıklayan araçlardan biri de basındır. Basının kendisin-

den beklenen görevi yapabilmesi için bağımsızlığının sağlan-

ması şarttır. Modern demokrasi ilkeleri de bunu gerektirir. 

Basın özgürlüğüne dayanan demokrasiler, gerçek demokrasi ni-

teliğini taşırlar,. Hür basın aynı zaınanda milletçe kalkınma-

yı saE;lar." 

Basın kanununun uygulamadaki işlevlerini de şu şekilde 

b elirtebiliriz (45). 

1-) Gazete ve dergi çıkartmak için hükümetin izin 

veya ruhşat vermesine gerek yoktur. Bildiri 

vermek yeterli olmaktadır. 

l 
2-) "Kötü ünlü" kişilerin gazetecilik yapmalarını 

44-) A.g.k., s.l?8 

4 5- ) A. g. k • , s • 1 79 

yasaklayan, her türlü yoruma elverişli esk~ 

maddeler kanuna dahil edilmemiştir. 
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3-) Basın suçlarının yargılanması özel mahkeme-

lere verilmiştir. Böylece gazeteciler yıllar-

ca süren davalardan, ağır kırtasiyecilik iş-

lerinden kurtulmuşlardır. 

4-) Cevap hakkı yeniden düzenlenmiş ve gazetele-

re görnderilen her çeşit cevap ve düzeltme ya-

zılarının basılmasını önlemek amacıyla mah-

kernelere bazı yetkile~ tanınmıştır. 

5-) Gazete sahipleri cezai sorumluluklarından 

kurtulmuşlardır. Yani, suç sayılan bir yazı-

dan genellikle yaza~ ve yazı işleri müdürü 

sorumludur. Gazete sahibinin ancak hukuki ve 

mali sorumluluğu vardır. Bu kanunla, gazete 

sahipleri hapis cezalarından kurtulmuşlardır. 

Demokrat partinin iktidara gelmesi ile birlikte, sadece 

gazete sa.'ıipl erini ilgilendiren düz.enlemelere gidilmemiştir. 

Bunun yanı sıra, basında çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 

ilişkileri düzenleyen 5953 sayılı kanun da çıkartılmıştır. Bu 

kanunla birlikte, gazeteciler şu hakları elde etmişlerdir(t~6): 

1-) Sendika kurabilmek 

2-) Sosyal sigortalardan yararlanmak 

3-) İşverenin gazeteci ile yazılı iş anlaşması 

yapma zorunluluğu. 

4-) İş anlaşmasını bozmak isteyen gazete sahibi
( 

nin, gazeteciye kıdemine göre tazminat öde-

m esi. 

lff-) A.g.k., s.l8l 
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5-) Askerlik, hüküm giyrnek ve gazetenin kapan

ması durumunda gazeteciye ücret ~denmes±. 

6-) Gazeteciler, haftalık izin yapma ve yıllık 

ücretli izin kullanma gibi hakları rta bu 

kanunla elde etmişlerdir. 

Gaz et e cil er, 59 53 sayılı kanunla ~nemli hak:lar elde et

mişler ve hükümetle iyi ilişkiler~ girmişlerdir. 

Ancak~ hükümetin uygulamaları to~lur.1u memnun etmedi[l;i 

için huzursuzluklar artmay:a başlamıştır. Demokrat parti ikti

darın da~ fiyatlar ucuzlamamış, geli~· ler artmamış, parti liye

leri g~revlerirıi k~tiiye kullanmaya başlamışlar,. yolsuzluklar 

ço/talmıştır. BUtUn bunlas·ın yarıı sıra, partiyi destekleyenler 

ayrıcalıklı hale gelmiş, toplumun önemli hir b~llimü dışlanmış

tır. Bunun üzerine, toplumd.aki celişen olaylar,. gazeteciler 

tarafındc.:ı.n oldu;j;u gibi yazılmış, yazı işleri müdürleriyle say

fa sekreterleri, bu tür haberle~e geniş olarak yer vermişlerdir. 

B~ylece, hükümetle basın arasındaki ilişkiler yavaş yavaş ç~

zlilmeye başlamıştır. 

Hükümetle basın arasında!.ti gerginlik,. 9 Hart 1954'de 

çıkarılan, "Neşir yoluyla veya radyo ile işleneceK bazı suçlar 

hakkınd<ıki k.::mun tasarısı" (4 7) ile doruk noktasına ulaşmıştır. 

Bu arada, DP yeni tedbirler alarak basını susturrnayı amaçlam:ı.ş

tır. 1957 yılında çıkarılan bir kararnarrıe ile "Gazete ve dergi 

kağıtlarının tek elden i thal i" yapılır. 1958 yılında yayınlanan 

hir başka kararname ile de "ilan ve reklamların tek elden dağı

tımı" (48) kabul edilir. Bütün bu ~anun VA kara~·nameler çıkar-

lı.?-) 1\.g.k. , s. 183 , 185 

49-) A.g.k. , s. 189 - 191 
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tılırken ~ bir yar. dan da besleme basın yaratılmıştır. Basınla 

DP arasın d aki gerginlik hızla artmış, 1954 Mart'ıyla 1958 Ma

yıs 1 ı arasında 1161 gazeteci hakkı :ıda kovuşt u r-~a yapılrnış, bun

lardan 238'inin davası mahkümiyetle sonuçlanmıştır(49). 

Demokrat Parti iktidarının son yılında Türk Basını dünya-

da eşine az ras tl ~nan bir durum daydı. Basın ve ceza kurumların-

da ya ~ılan de/ işikli!<:ler ve ayrıca çıkartılan özel kanunlar yet

miy ormuş gibi, hükümet bir yandan yeni baskı yolları arıyor, bir 

y an dan da tutuklar~al e,r ~ kovuşturmalar, te\ıczip, neşir yasakları 

ve kap atma kararlarıyla bu l(anunl arın en sert biçimlerde uygulan

masını sa~lamaya çalışıyordu. 

Gazeteler her gün g üllinç t ekziolerle çıkıyordu. Kanuna 

uy durmak için yarısı büy ük , yarısı küçük puntolarla dizilmiş ke-

limeler ~ ortad an ~-;:esi lmiş cümleler,. garip bir hava veriyordu 

birinci say fal ara. N e t ekzipl or gel:'!iyor ,i.u ki savcılıklardan (50). 

"Bir CHP .sazetesine alet olduk" 

"18 Hart 1959 tarihli gazetemizde çıkan haber 

yalandır." 

"İnönü'nün hesapları tamamiyle yaıüıştır." 

(Hanşet, Vatan 10 Temmuz 1958) 

Bun l arın yanı sıra neşir yas akları salgını baı;lar basında. 

Türkiye, böyle bir ortam içinde 27 Mayıs 1960 ihtilaline gelmiş-

tir. 

1960 i h tilali ilA birlikte, basınla siyasi otorite arasın- ( 

daki ilişkil er yw~uşatıl :nştır. Hilli Birli l~ Komitesi 29 Ka-

49-) Ahmet Oi\'l'W, 'I' OPLU'-: ' !ıJ. 1YEöü;:,'!E VS RA::;nı , İstanbul 1987 

s. .50 - 51 

50-) TOPDZ, s. 209 - 210 
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sım 1960'da, eski basın l<:anunundaki bütün antidemokratil.ı;: hüküm

leri kaldıran 143 sayılı kanunu çıkartmıştır. Bununla birlikte 

gazeteciler, ispat h~tlarını yeniden elde etmişlerrtir. Milli 

Birlik Hükümeti 212 sayılı kanunu da çıltartarat.ı::, gazete çalı

şanlarıGa ~ne~li hakl~r vermiştir. 

Bu ha:darı şu şekilde sıralayabiliriz: (5·ll) 

1-) Kıdem ha!.<:kı: Eski kanunda gazetecinin kıdemi 

çalıştığı gazeteye girişi ile başlıyordu. 

Yeni .kanunla birlikte, işe giriş tarihi kı

dem başlaneıeı olc:rak kabul edildi. 

2-) Ölüm ödene!.';i: Yeni ltanun gazetecinin ailes:i.

ne SSK'nın yaptı~ı ~de~elerin dışında, kı

deme g~re bir ~deme yapıl~ası zorunlulutunu 

ortaya koymuştur. 

3-) Gazetelerin ka~atılması durumunda gazete

cilere ödenek verilmesi: 

Yeni kanun, gazeteler kapanacak olursa gaze

taeiye iki aylık ödenekle birlikte kideınine 

g~re ödenek verilmesini kabul etmiştir. 

4-) İstifa eden gazeteciye kıdem ~deneti verilmesi. 

5-) Aylıkların peşin olaralt ~denmesi. 

6-) Gece çalışanlara haftada D<:i gün izin hakkı 

tanınması .. 

7-) Kir eden gazetelerin, gazetecileri her yıl 

bir maaş ikrarııiye vermeleri. 

51-) Ayrıntılı Bilgi için Bkz .. Çetin ÖZBEK, TÜRK BASIN HUKUKU,. 

İ.U .. Hukuk Fakiiltesi Yayını No:538, s .. 802 - 815 

Ayrıca; TOPUZ, s. 209 - 210 

( 
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8-) İş anlaşmazlıklarının ticaret mahkemelerinde 

deEil de iş mahkemel~rine verilmesi. 

9-) Ödemelerin gecikmesinde her gün için %5 faiz 

yükiimlül;üğü 

212 sayılı yasanın yürürlU~e girmesi~ dönemin Milli Bir-

lik Komitesi üyesi Ahmet Yıldız'ın çabaları ile gerçekleşmiş-

tir. Buna karşılık eski Hilli Birlik Komitesi üyesi Orhan Er-

kanlı ise; 212 s ayılı yasanın gazetecilere önemli bir şey ka-

zandırmadıEı kanısındadır. Orhan Erkanlı~ kanunla ilgili görüş-

lerin i açıklarken şunları söyle~iştir. 

"Bu kanun maddi bakımdan bazı i:nkanlar sağlamışsa da 

hiç bir sorunu çözmemiştir. Esas sorunlar devam ebıektedir. Ba-

s~nda iş ve meslek güvenli~i~ özgürlüğü sağlanamamıştır. Her şe-

ye patrenlar hakimdir •. Kimse patronun ist eklerine karşı yazı ya-

zamaz, haber de[erlerıdiremez, olayları işleyemez, kısaca mesleki 

fonksiyonunu, gazetecilik ve yazarlık görevini yapamaz. Direnen-

lerin işine son veri1ir. Gerçi 212 sayılı kan_unla bazı hatdar 

sağlanmışt:ı,.r .; · işten atılan gazeteci meslek Inciemine göre bir mik-

tar tazminat alabilir veya alması gerekir. Ancak, bir çok patron-

lar bu hakkı vermezler ve iş mahkemeye ulaşır. Gazeteler :e.lıierin-

deki imkanlarla duruşmaları uzatırlar, gazetecinin maddi gücü 

bu bekler,1eye y e tmez, çünkü maddi imkanları yetersizdir. Hakkı 

ol~n miktarın çok altında bir 8deme ile dava kananır. Gazeteci-- . 

lik ve yaz;-;rlık meslei_:;i gittikçe zorlaşmaktadır"(52) 

52-) Orhan ERKA.;LI, ANII.AP. 1 , SOBUNLAlŞ, SORUM~UL.rı:~· , İstanbul 1972 

s. 51 - 52 Aktaran: TOPUZ, s. 210,..,. 211 



Bu g6rUşlcre ratmen~ gazetecilerin o gUn için çok Hnem-

li haJ:dara kavuştuğu g6riilmekter'lir .. Söz konusu haklar-t basın 

tarihi boyu~ca verilmiş, gazetecilerin iş glivenliRi ve sosyal 

imkar:lnrının diizelmesi açısından öne~li haklardır. 

212 soyılı kanunun hemen ardından 192 sayılı Basın ilan 

Kuru!'!lunun (53) kurul :11asını öngören kanun çıkartılmıştır. Bu iki 

kanunun çıkartılması gazete sahipleri tarafından tepkiyle karşı-

lan.~nLşy bu!lun Uzerine ll - 13 Ocak 1961 tarihinde gazete sahip-

leri, üç gün süreyle gazete çıkar'nama kararı almışlardır. 

Gazetecilerin bu karara gösterdikleri tepki basın tarihi-

nin en önemli olaylarır!dan bir durumundadır. BUtUn gazeteciler~ 

sahiplerinin aldıklnrı bu kararı protesto et:>ıek a'!'lacıyla, 10 Ocak 

1961 tarihinde bir yUrüyUş düzecle':'lişlerdir. Aynı gün bütün ga-

zeteciler,. ort~< bir "Basın" gazetesi çıkarmaya karar vermişler 

ve üç giin sür2yle bu gazeteyi çıkarrnışlarctır. Gazetecilerin pat-

ranlan na karşı aldıkları bu tavır,. basın tarihinde~ kenetl enişin 

belgesi durumundadadır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi 27 Mayıs devrimi ile birlik-

te, gazeteciler önemli haklar elde etm±şlerdir ... Ancak, yine bu 

dHne'!'lde bir taJ:n~!l önlemler alınarak, bazı dergilerin kapatı]ması 

ve yazo:ırların tutuklan~ası da söz konusu olr:ıuştur. 1960 ihtila-

' 
linde~ 1971 Muhtırasına kad~r geçen zaman içinde, basında iki 

yönlü gelişmenin oldu[;;u gözl enmekt e rl ıi.r. 

Birinci ol arnk, basın üzerinde uygulanan baskılar azaltıl-

m ış, hat ta var o}_an kan unlr.ı.rın uygulan rıasın da esr. ek davranılmıştır. 

Devlet ve yargı oq~anları, o dönemde basına d.Rha sıcak bak!'llışlar-

dır. 

53.:.) Ayrıntılı Bilgi için Bkz. TOPUZ, s. 211-212 
2.BASIM KURULTAYI,Anl~ara 1976, s. 185- 201 
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Toplumdaki yapısal de::;işim ve hoşgörü ortamının oluş

ması ve aydın çevrelerin de desteği ile sol basın~ önemli bir 

gelişme içine girmişti.::-. Sol düşünce bütün boyutları ile ba

sını kaplamış; deyim y er'irıdeys e "mar. tar" gibi basın organı 

oluşr.ıuştur. Bu dönemdeki özgürlük ortarn ya ': ay olduğu, kanun

la belirlenınedici için, bir çok gazeteci tutuklanmış ve mahkum 

olmuşlardır. 

1960 - 71 döneminin ikinci önemli gelişmesi günlW{ ea

z et el erde görülmU şt ür. O yıllarda yayınlanarı büt i.in gaz et eler~ 

düşüneeye ve yoruma dayalı zengin içerikleriyle, geniş kitle

ı ere s eslen ebilmişl er dir. Aynı zamanda, teknoloji açısından 

da önemli gelişmeler olmuştur. Hemen he~en bütün gazeteler of

set tekni2i ile ~asılmaya başlanmıştır. Bu da, gazetelerin ti

raj almalarında önemli bir etken olmuştur. Döner~ıin önemli ga

zetelerinin tirajları şu şekildedir: 

Cumhuriyet 160 bin 

Akşam 150 bin 

Hilliyet 200 bin 

Tercüman 300 bin 

Günaydın 350 bi.n 

Hürriyet 600 bin (5.4) 

Baskı tekni~inin yenilenmesi, gazetelerin içeriklerinin 

de de ~işmesine yol açmıştır. Büyük resimlerle basılan, magazin 

haberlerine yer veren gazeteler, okuyucu tarafından ilgiyle 

karşılanmış ve tirajların artmasına neden ol~uştur. 

54-) TOPUZ, s. 225 
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1960 - 71 dönemini, basına eleman yetiştirme girişimle

rinin de başl~ngıcı olarak görüyoruz. 1965 yılında~ Ankara Si

yasal Bilgiler Fakültesine bağlı olarak Basın Yayın Yüksek O

kulu kuruluyor ve buradan basına eleman yetiştiriliyar (55). 

Bu dönem için, basının, tarih boyunca geçirdi.~i en mü

kemmel dönem diyebiJiriz. Buradaki mü.~e~amellik,. çok sesliliğin 

olmasından ileri gelmektedir. 

1970 - 80 döne·'line gelindiCinde, toplumda önemli çalkan

tılar ve sıkıntılar vardır. Türkiye,. bu yıllara gelinceye ka

dar,. bir ihtilal bir de muh tıra yaşa!'lıştır. Toplum sal alan :la; 

siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntılar devam etmektedir. Basın 

da, dönemin özellikleri nedeniyle; yoruma dayalı yayıncılık 

y:;).pma~::::tadır. 

Bu dönemle ilgili görüşlerini belirten bir gazeteci - ya

zar şöyle uemektedir: "Haberlerde fikri e2·limlere göre yan tu

tar olma~, işin özünde gazeteciliği bi::- açıdan saptırıcı idi. 

Ama,. Türlüye 1 nin özellikle 1975' ten sonra gelen beş yılında, 

sosyal patlamalar ve ekonomik bunalı!nlar o denli çarpıcı idi 

ki, bu !-.: onularda herhangi bir fikir beyan ecten a~a düşünen ga

zetecinin yan tutma'Yiası da bir ölçüde zordu"(5 .6). 

1970 - 80 arasında..~i dön em, ekono!"lik, siyasi ve s osyal 

çıkmazlarla, terörün yotun yRşandı~ı bir dönem oldutu için, 

ba::ın gerçek işlevini yerine geti:::-irken,. zar:ıan za~ıan terör 

5 5- ) A. g. k.. ,. s • 22 5 

5 6-) Cüneyt AECAY t!RF.:K, B ASIN 1 80 -84, "Demokrasi sürecinde" 

s. 65 
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havasını körükleyen bir tutu:n için e girrni;;;lerdir. Örne;;:i.n, 

H ayıs olaylarında sat;ve sol basın kar.ıuoyu!"da!:i etkilerini deği-

şik boyutlarda sergilerken, terörü önleyici olamamışlar?ır. 

Sağ kanat tal-\.i gazetelerin ldmi başlıkları ve ya" ıl arı-

na tarih sırasıyla şöyle bakabiliriz: 

15 NİSAN 1977 HERGt1N "Solcular 1 Mayıs yaklaş-

tıkça kanlı olayları art-

tır ı vOl'lar" •· 

19· NİSAN 1977 BAYPAK MİSK Genel Başkanı ö. Fa-

ruk ftkıncı'nın demeci şöy-

le sur:uluyor: 

"Dİ':X 1 in 1 r•:ayıs 1 ta yapa-

c ağı gösteri önl enmıeli 11 • 

28 NİSAN 1977 HİLL:grr .. :uDİSK 'in 1 l\'Iayıs gösteri-

lerinin hedefi ihtilal pro-

vasıdır". 

30 NİSAN 1977 TRP.CUM.AN .Ahmet Kahaklı köşesinde 

şunları yazıyor: 

''Yarın komünist bayramı 

1 Hayıs'ı Türkiye'de ele 

bayram ilan etmek için or-

tal:ı:.ğı rvelveleye verecek-

ler,. kalabalıklar toplay:ı:.p 

yürütecek ve bal!;ırtacald ar-

aır. Polisle vuruşmalar 

muhte~eldir, cinayetler 

işlenebilir, mallara canıara 

kıyılabilir". 

30 i\İSAN 1977 HERGUN "Kızıllar 1 Hayıs'ı savaş 

günü ilan etti". 



(44) 

Sol kanattaki bazı gazeteleri başlıklarını ve yazılarını 

da şöyle sıralayabiliriz: 

26 NİSAN 1977 POLİTİKA: Burhan Şahin "CİA Sos

yalizmi ve Türkiye'de 

1 Hayıs" başlıklı yazı

sında şöyle diyor: 

"En geniş müşterek! erinı 

olduğu 1 ı Hayıs dünya 

işçiler~ birlik ve da

yanışma günü•· tıı.ü proveke 

etme hesapları yapılıyor" 

ı HAYIS 1977 CUMHURİYEI': İlhan Selçuk köşes:İ!.nde 

şunları yazıyor: 

t1İLLİY ST: 

"Thıekçileri nasıl birhiri.ne 

düşürüp kırdıracakları yo

lunda kurgular~ tasarım

lar, plarilar içindedirler" .. 

Örsan Öymen "Politi.ka Kaza-

nı" adlı köşesinde şunları 

yazıyor: 

"DİSK 1 inönderliğindeki yü

rüyüş~ kuşkusuz bu yıl da 

bazı çevrelerce sahote e

dilmek istenecektir. 

Kargaşa ortarnı yaratan fa

şist tırmanmanın çanak yala

yıcılarınc a da" gizli güç-

lerin karanlık pançelerince 
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de çomaklamak istenecek" 

( 5?). 

Görüldü 2; ü gibi~ sağdaki ve soldaki basında da toplumsal 

dinami!<:l eri hareleete geçirme çabaları artmış • toplwnsal olayla

rı önleyici nitelikte ol ması gereken tutumlar,. hu dinamikleri 

harekete geçii·ir nitelik içine girm.işle"dir. 

1980 yılına gelindiğinde. 12 Eylül günü,. Türkiye bir ih

tilalle daha karşı karşıya kalmıştır. Türkiye 1 de. 1980 ve sorn

rasını kapsayan tarihlerde gazetelerin, basın mensuplarını.ı: ~ 

yaz81r' ve sanatçıların tanık olduğu. s. oruşturmadan mahkumiyete 

uzanan olaylar zinciri yaşanmıştır .. 

Bu arada, büti.in kanunlar geçersiz kılındığı için, basın

la siyasi otorite arasındaki ilişkiler de, siyasi otoriten1n 

yayınladı i'·ı bil dirile r e bağlı kalmıştır. İhtilalin yaşanığı dö

nem boyunca,. gazetelerin yayın politikaları ve bir anl amda yö

netimleri siyasi otorite tarafindan belirlenmiştir (_58). Bu du

rum, altı yıl kadar devam etmiş ve daha sonra siyasi iktidarın 

tercihleri ile yeni ortaınlar belirlenmiştir. 

Siyasi iktidar 1983 yılı n da yapılan genel seçimlerin ar

dından,. 1986 yılına kadar, basır.la il·işkilerini son derece uyum

lu ve dengeli bir şekilde sürdürmüştür. 1986 yılına gelindi~inde, 

uyumlu bir .şekilde sürdürülen ilişkiler, lviart ayı :içinde yeniden 

düzenı e~ en "1117 sayılı Küçükleri Huzır N eşriyat tan. Koruma kanun" 

uy1a birlikte,. Siyasi İktidar - Basın arasın daki ilişkiler ger

ginleşmeye baş1amır;;tır. 

57-) 1 HAYI.S ö:~N E1' OLAYI İLE İLGİLİ AY l?D: TILI SİLGİ İÇİN BKZ: 

OKTAY, s. 119- 124 

53 - ) BU KONUDlJ AYPINTILI BİLGİ İÇİN BKZ. HASAN CEMAL, "TANK SESİYLE 

UYANMAK" • "DDfOTRAS,İ KORKUSU" t Bilgi Yayl.nevi İST ANBTJL 1986 
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Kanun yer..i şekliyle yürLi.!:'lüğe girmenen önce,. 11Hüst eh

cenlik" konusunda ~~oyunda öne:'lli trı.!'tışm alar yapıL:ııştır. 

Ta!'tış~al a rn açıklık getirilmesi amacıyla, Nokta dergisinin (59) 

hazırlad ı [':ı haberde bilirlür;;i ve okuyucuların göri.işlerine yer 

veril~iQtir. Haberin hazırlanışı~da kullanılan ~eş ayrı resim

in rnUstehcenlik de~~ri halk ve bilir~işiler tarafından farklı 

farklı d e ~ erle ~ dirilmiştir. 

1117 sayılı Küçükleri t·1uzır Neşriyattarı Koruma Kanunu(60') 

yenide~ dLze~lener ek 6 Mart 1986 yılında yti!'ürlüEe girmiştir. 

Yeni şekliyle y tirürl üğe giren bu :c anun,. basın çevreleri tarafidan 

tepkiyle karşılanmıştır. Bu konuJar İstanbul Gazeteciler Cemi-

y eti Başkanı L. ezih Demir:cen t; "1 927 yıl ı r. daki basın Yasasını 

hazırl ayan ki :; L . er o giln ün şartlarında dal-ta tol eranslı,. daha a

dalet sever,. daha hukuka inanmış, dah.ı:: basın özgi.irlüH;ünden yana 

kişiler. O gün d e~ hu yano 60 yıl geçmiş. Bizi 60 yıl de~il,. 100 

yıl geriye götürmeye çalışıyorlar ••• " ( 6ıJ demilştir. 

Yas ay la ilgili görtişl e!'ini açıklayan Prof. Dr. Sulh i 

d önmez er,. lll 7 sayılı yasanın .Anaya.sa 'ya aykırı olduE;unu ifade 

etmiştir. (62) 

Cwnhuri_v et gazet esi ya:o:arı Uğur Humcu da,. hazırlanan yasa

nın ceza yaptırı!"'ında belirsizlik olducunu söylemiş,. gazetede 

yayınla ·' an günlille yazılarından birinde,. yasayı şu şekilde eleş-

79-) NOK'l'A D t;PGİSİ~ Goli.şim Yayı:üarı,. Yıl 4 Sc.yı 4, s. 24- 26 

60--) Kanun ye rı i düzerı lenmiş şekliyle EK-1 'de verilmiştir. 

gl-) NOKT A ı ;:::' :c_:ı :L--;1, Yıl 4 Sayı 7., s. 30 -31 

<f2-) Ayrınt~ Bil .~i için l3kz. Aek. s.33 
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tirmiştir:(63) 

"ll 17 sayılı yasa, ı 'muzır neşriyat 1 ı yaptırım ol.::1rak. pa

ra cezaları öngörmekterlir. Para cezası da "tiraja" göre deE;işmek

teriir. Böylece cezA. yaptırımında da ."belirsizlik" ortaya çıkmak

tadır. Bu tür belirsizlik, "suçların mahsumiyeti" ilkesi il e de 

çelişen özelli.~ler taşımaktadır. 

1117 sayılı yasada yer alAn bir başka çelişkiye de de~i-

n elim: 

Yasanın ek 1/B madrlesi, aylık, üç aylık yada yıllık ya

yın organlarında küçüklerin maneviyatlarını etkileyici "muzır 

yayın" ya_9ıl~ası hali!1de yaptırım olaY'ak yalnızca para cezasını 

öngörmektedir. 

Ek 2. maddeye göre de avn ı yayın,. "Bir aydan az süreli 

me'rkutelerde" ya~nlırsa yayın organı sahibi ve yazı işleri mü

dürü ha~kında Ceza Yasasının 426 ncı maddesi uygulanrı.bilecektir. 

Yani 1 aydan 2 yıla kadar hapis! 

Görüldüğü gibi suç ve ceza~ yayın organının süresine göre 

deği.şmektedir.ı 

1117 sayılı yasanın, ka~u oyunda ve basın çevresiDde tep

ki gören en öner.ıli y ön ü de 2 inci maddesidir. Bu maddeye göre; 

Kü 'ç.ükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Başhakanlık bünye:-:;inde 

oluşturulacaktır. Kurulda hükUmet tarafından belirle:.en 8 üye 

vardır. Uyelerin tarafsızlı~ı ia~ her zaman için tartışma konu-

s udur. 

Kurul, mahkeme yerine ka'!"'ar verebilme yetkisine de sahip 

olıiuğu için, "hukukun üstünlüğü" ilkesine de aykırı bir uygula

ma ortaya çılmaktarl.ır. 11 

63-) "Şf! MTJZIR KONUSTJ", Cumhuriyet Gazetesi, 31 Hart 1938 
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lll? sayılı kanunla birlikte, bir çok yayın örganına yUz 

milyonlara varAn cezalar verilmiş ve bu yayınlar çok ~or duruma 

d ii~iirübıüşt ür. Kanunun h ük:net tit"i cezalar ödenem eyecek boyutlara 

ula~ır:ca, lr·! ayıs 1988 tarih ve 3445 sayılı Kanunun geçici 2. mad-

desine göre, 1117 sayılı Kanunun 7 ve ek 2. maddelerine istina-

den verilen cezaların onda dokuzu affeiilMiştir. Ancak~ infaz 

edilecek para cezası otuz milyon lirayı geçemez ve tahsil edil-

:niş pr.ıra cezaları iade edilmez hükmü getir· ilr'liştir. Kanunun deği-

şi\<li ii·i:ıcte de görüldü~U gibi, 1986 yılır;da yeniden düzenlenen 

lll? sayılı kanun işlerli[ini yitirmiş~ uygula~amaz hale gelmiş-

tir. Ka:ıuna işle!"lik kaz andırabilmek içi:ı, infaz edilecek para 

cezalar·ının onda dokuzu!'!un indiri!!li yoluna giriilmi.ştir. Ancak yine 

dP.. lll? s.:ı•rJ.lı yasr.ı ~ ·1.r:(6 ·4) etkisi hale:ı sli!"!!lekteiir. 

Siy:ısal i!ı:tiıtarın ba-;ın üzeri.·.: deki baskı ları deV'3J':t ed:er-

ken,. d:Lfi;er yar.dan da 11Bası:ı Konseyi"nin kurulma 'çalışmaları baş-

lcırr:1ştır. Başlar.gıçta büyük b:i:.r te:ı~kiyle kar~ııl3.şan basın kon-

seyi düşUncesi, basın organları tarafından beni:nsenerek kurul-

muÇ>tur. 

Basın Konseyi'nin kuruluş amaçları ve görevleri arasında 

gazetecilere ya da basın kuruluşlarına ceza vermek gibi bir iş-

levi yoktur. Ancak, daha saygın bir basına kavuşabilmek için, 

gazetecileri ya da basın kuruluşlarını uyaracaktır. Genel yapı-

sına ba!nldığında, basın konseyinin, basın me~lek ilkelerinin 

yerine r,etirilmesini beklediği ortaya çıkmaktadır. 

6 ifc-) Eu konuda Ayrıntılı Bilgi için B!<:z. Çetin Ö?.BEK 

TURi\: BASIN HUKUKU, 1. U. Hukuk Io'AK. Yayınları NO: 538, 

İstanbul 1978. s. 316- 317 
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V-) 1980 1 DEN GUNUMGZE SiYASAL 1KT1DAR 

VE TÜRK BABINI İLIŞKİLER! 

12 Eylül 1980 mUdehalesiyle basına ~getirilen k~sıtla

malar, günümüze kadar artarak devam etmiştir. Basına geti

rilen yayın yasakları 5 generalin oluşturdu~u Milli Güvenlik 

Kurulu ve Sıkıyönetim Komutanlıkları ile başlayıp 1983 yılın

daki seçimlerle devam etmiştir. Gerçi 1983 yılında gerçek~ 

leştirilen Genel Seçimle~den sonra uygulanan basın üzerinde

ki baskıların yöntemleri de tt işmiştir, ancak yine de farklı 

bir baskı de~ildir. Bas~nın serbestçe haber alma ve yayma 

özgürlükleri 1982 Anayasa'sın ~ n 28. maddesi ile t e minat al

tına alınmasına ra~men, siyasal iktidarın uygulamadaki de~i

oik tutumları ile basın özgUrlU~U s~nırlandırılm ı ştır. Basına 

getirilen yayın yasaklarınnan vazgeçmeyen siyasal iktidar, 

~aha özgür bir basın yaratmak yerine, kendine baRıilı bir 

basın yaratmayı amaçlamıştır~ Bu konuda da, en bUyük baskı 

aracı olarak gazete ka~ıdanı ve basın çalışanlarına yönelik 

açılan tazminat davaları kullanılmıştır.Bu iki ana noktaya 

ayrıntıları ile açıklamaya çalışaca~ız. 

Siyasal iktidarın uygulamaya koydu~u ilk baskı yönte

mi gazete ka~ıtlarına uygulanan zamlar olmuştur. 1985 yılın

dan b~şlayarak devam eden zam yapma uygulaması ile 1985-1987 

yılları arasında gazete fiyatlarının yüzde 300 artmasına 

nenen olmuştur. 

1987 yılının son ayında ka~ıda yapılan yüz~e 46,l ~lik 

zam, : Türk basını üzerindeki baskıların en önemli işaretidir. 

Ka~ıt kon11sundaki baskılar, siyasal iktidarın o gün için 

basına karşı kullandi~ı en önemli ;. silah durumuna gelmiştir. 

Ka~ıda yapılan zamlar kısa sürelerle ve büyük oranlarla de-
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vam etmiştir. 

1987 y ı lının Aralık ayı içinde yapılan zamma bütün 

basın organları tepki göstermiştir. Bu konuda tepkisini or

taya koyan Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet imzası ile yayın

landığı "ZAM" başlıklı yazısında şöyle demektedir(65): 

" ••• 2trilyonluk zam paketinin seçim sonuna kadar bek

letilmesi, kötü bir yönetimin halkı aldatmak için başvurduğu 

kurnazlığıda vurguluyor k±, bağışlanacak yanı yoktur ••• Kul

landı~ımız mürekkepten fotoğraf kağıdına, elektirikten ben

zine, _telefonnan ofset kalıbına kadar her kalemde fiyatlara 

yüklenen zam, basının can damarı olan kağıtta büsbütün a~ır

laşmış, son iki ayda yüzde 80'i aşmıştır. Bu artış karşısLn

da, gazetemizde fiyatına yeniden zam yapmak zorunda kalmak-

tanır ••• 

• • • Öyle görünüyor· . . ki- iktidarın programında piyasa-

da "Artan talebi" kırmak için 2 trilyonluk zam gerekli gö

rülmüştür. ama bu "Talebi kırmak" siyasetin içinde " gazete 

ve dergilere yönelik talebi kırmak" arzusunun ve hırsının 

da ağır bastığı görülmekte, bir taşla birkaç kuş vurmak tak

ti~i sezilmektedir ••• 

Ne varki, 2 trilyonluk zam paketi içinde basının kLs

metine dü ş en pay, gazeteleri bir yaşama savaşına itmektedir. 

"Yazılı yayın"dan pek hoşlanmayan, buna karşıl1. k "görsel ya

yLn" (Televizyonu) tekelinde tutan iktidarın bu alanna tasa

rımları olnu~u da artık açık açık konuşulan ve tartışılan 

konudur. SayLn özal, seçimden sonra görülmern~ş bir tavırla 

"Türkiye'ye iki buçuk parti yeter" diyebilmiştir; bu yakla

şımın sonucu "Türkiye'ye iki buçuk gazete yeter" mantığının 

6 5-) CUHHUR!XET GAZETE Sİ, 6 ARALIK 1987, "ZAM" 
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benimsenmesidir. E~er iktidarın Bnde gelenleri aras1nda b~ 

tUr hesapları (Seçim yasasında oldu~u gibi) inceden ineeye 

yapanlar varsa ~ki var olduğu gôrUnUyor- sonucun hUsranla 

biteceğini ~ imdiden sôylemek isteriz. 

Basının, siyasal iktidarın ortaya koydu~u uygulamala

rına basının tepkileri hiç bir sonuç vermemiş ve siyasal ik

tidarın tepkileri ve baskısı her geçen gUn artarak devam et

miştir. 1988 yılının Şubat ayında, ka~ıda yUzde 6'lık bir 

zam ~aha yapılmıştır. Aradan bir kaç ay geçmiş olmasına ra~-

men, Nisan ayının ortası .nda, gazeteler satış fiyatlarını art-

tırmak zorunda kalmış lardır. Gazetelerin fiyatlarını arttır-

nıkları. nı açı klanıkları gUn, hUkümet kaftıt fiyatlarına yüz-

de 35 oran ında zam yapmıştır. Bôylece, Siyasal iktidarla Ba-

sın arasın d aki gerginlik doruk noktasına ula~mış ve bazı ga

zeteler, Başbakan'ı; ' hedef alan yayınlar yapmışlardır(66). 

Bunun yanı sıra, gazeteciler, basın kuruluşları ve 

muhalefet liderleri konuyla ilgili açıklamalar ya~mışlardır 

(67). 

Milliyet gazetesinin Gene l Yayın Koordinatörü ve Baş

yazarı Altan Övmen, "Sabahleyin gazete fiyatlarının artışı ••• 

Akşam vakti, ka~ıt fiyatların ın yeniden a~tışı ••• Başbakan'ın 

bu konuda aklından geçenler ne kendi hÜkÜmetinin gelsefesiylA 

ilgilidir, ne de SEKA fabrikasının maliyet hesaplarıyla ••• 

Başbakan Turgut Özal'ın bu konuda aklınnan geçenle~, 

sadece; basına karşı olan psikolojik du~umuyla ilgilidir. 

Tatil gijnünU geçirip bir gece bekleyecek tahammülü bile gös-

------------------ ·--
66-) EROL S~MAVİ, "SAYIN BAŞBAKANIM", 19: NISA~ 1988, HÜRRİYBT 

67-) M!LL!YET GAZETES! 20 NİSAN 1988, s.6 
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teramemesinden bellidir; Başbakan gazetelere anlaşılması gUç 

nedenlerle kızıyor. Ve bunu, inatla karışık tepkilerle açı~a 

vuruyor. 

Yazıktır. Ama emin olsun ki, UzUntilmUz basın için de~il. 

Basın bu yapılan işten bilyUk sıkıntı çeker ama, bu da gelip 

geçer ••• Kendisi adına i.izUlUydruz. Bu metodlar, ona gerçek-

ten yakışmıyor" demiştir. 

Muhalefet ve basın kuruluşlarının temsilcileri ne, 

aynı konu Uzerindeki gBrUşlerini şu şekilde açıklamıştır: 

Ana muhale +'et partisi lideri Erdal İnBni.i, "Bu zamların ma-

liyet hesapları ile ilgisi yoktur. Bu zamlar ekonominin ge

reği de ~ildir, ekonominin gere~i insanların gazete okuması

na engel olmak değildir. ekonominin gereği halkı ezmek ola

maz. Bunlar yalnız keyfi, beceriksiz, hesapsız politikalar

ın sonucudur" diyerek tepkisini belirtmiştir. Muhalefet par-

tisi lideri Süleyman Demirel de, basının gU gümlü hale geti-

rilmek istendi~ini ifade etmiştir. 

O günUn Gazeteciler Cemiyet Başkanı Nezih Demirkent, , 

ka~ıt zamları üzerine, "İnsanın haber almasından rahatsız 

olan, buna karşılık işsiz emekçilerin ço~almasına tebessüm

le bakan bir dü şüncenin, çağın ne kadar gerisinde kaldı~ı 
,· . ' · ı 

ortadadır. 

Demokratik rejimlerde, basından nefret edenlerin aki

betlerine tanık olmuş bir mesleğin temsilcisi olarak, bu dü-

ş üncelere sahip olanları kınarnayı gBrev biliyoruz." diyerek 

temsilcisi olduttu kurum adına tepkisini ortaya koymuştur. 

TUrkiye Gazeteciler Sendikası adına yapılan açıklama

da da, Genel Başkanı Eren Güvener, "Sayın Özal'ın basına tUm 

di.işmanlığı, başta enflasyon olmak i.izere, ekonomik sorunlar 
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karşıs-ı_nda kaldığı çaresizlikten kaynaklanmaktadır. Ve bu 

demokratik kurumu nasıl susturacaığının yollarını aramakta

rı ır. 

Bütün bu olumsuzluklara raf.tmen, Türk Bası_ nın görevi-

ni yapmaktan hiç bir gücün alıkoyamayaca~ını belirtir, ik

tidara, flemokrasinin temel unsuru olan bas-ı_n ve sendikaya 

karşı olan düşmünlığından vazgeçmesini ve bu vesileyl~ bir 

kez daha hatırlatırız." demiştir. 

Toplumun büyük bir kesimi tarafından tepkijle karşı

lanan ka~ıt zamları, basını önemli sıkıntılara sokmuştur. 

Maliyetlerdeki hızlı artış, tirajların düşük)ü~ü ve bunun 

yanı sıra gazetelerin toplatılması, bas1n-ı_n önemli sorunla

rı arasınna yer almıştır. Bu konularnaki uygulama yetkisini 

eJinde bulunfluran siyasal iktidar, siyasi tasarrufunu nile

di~i gibi kullanabi~miştir. 

Çal1şmamızın bu bölümünde de, siyasal ±ktifların basın 

üzerinde uygulamaya başladı~ı cezai müeyyineler, soruşturma

lar ve yargılarnalara varan baskı yöntemlerinden örnekler ve

rerek, siyasal iktidarla basın arasındaki ilişkilerin son 

yıllardaki konumuna örnekler verece~iz. 

1988 yılının Temmuz ayı içinde, Gazeteci-Yazar Mehmet 

Ali Birand tarafından hazırlanan Apo!yla ilgili röportaj ne

deniyle, Milliyet gazetesinin toplatılmasına ve yayının dur

durulmas-ı_na karar verilmiştir. Ayrıca, röportajla ilgili o

larak Mehmet Ali Birand ve gazetenin sorumlu müdürü Eren Gü

vener'in DGM'de 15'er yıl hapis istemi ile yargılanmasına 

başlanmış t 1. r. 

Yapılan yargılama sonunda suç unsurlar-ı_nın oluşmaması 

neneniyJe davanın iptaline karar verilmiştir. Sonucun yarg-ı_-
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lama ya da beraat kararı ile bitmesinin ötesinde,basın ça

l ı şanlarının her an yargılanma ve mahkum olmak çekinceleri 

ile çalışmalar ı nı sUrd ürm~leri de psikolojik anlamda bir 
baskıyı beraberinde getirmiştir. 

Bir taraftan adliyeler0eki malıkUrniyete yönelik yargı

lamalar devam ederken,di ğo r taraftan da maddi tazminat dava

ları a ç ı lm " ştır.Bu maddi tazminat davalar ı ndaki rakamlar za

man zaman bir kaç milyar lira ile i fadelendirilmiştir. 

1983 yılında ba ş layan ve artarak devam eden siyasal 

iktidarın baskısı,l2.4.1991 tarihinde yUrUrlU~e giren 3713 

sayılı Terörle MUcadele Kanunu (68) ile doruk noktasına u

la ş mıştır.Bu kanunun 7.ve 8. maddelerine göre,yayınların sa

hip ve sorumlu mUdUrlerine uygulanacak olan para ve hapis 

cezalar ı nın yUksekli ft i basın ijzerinde ''Demoklesin kılJ. cı" 

g ibi gösterilmek istenmiştir.Ayrıea bu kanunla uygulanması 

son de rece g eni ş bir tBn ı mlama getirilıniştir.örnP. ~ in,"D,vle

tin Ülkesi ve rülletiyle Bölünmez Bijt\inlü P' ü 11 ifa da si geniş 

bir anlam yükü ta ş J . ~ı ~ ı i ç in,Güneydo~u Ana dolu bölgesinde 

meydana gelen olayların kamuoyuna iletilmesi k omJsunı:'la,basın 

a~ 1 kça sansür altına al,nmış ve böylelikle bas ı na yönelik 
baskı artt ı r ı lm ı . ş tır. 

'I'erörle H ij caıllele Yasas ı gü nd2 me gı:l ri i i'l: i ilk günden 

buyana kaınuoyund atart ı ş ılmı ş ve bas ı n kurumlar ı t a rafın~an 

yasanın ç ı karılmaması konusunda tı: pkilerini dile getirmiş

lerdir. 20 Ekim 1991 seçimleri ile iktjdarın i e ~işmesi ve 

yeni iktidarda bu bask ı ların önemli oranda ortadan kalkma

sına neden olmu ş tur.Ancak,bu konudaki görüşmelerimizi i ~ ade 

ederken şu ayır ı mıda mutlaka koymamız gerektiğine inanıyo

ruz.Yeni iktidarla siyasal baskının hafifledi~ini belirtir

ken,Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen . terör olay

lar ı nın,yöre halkının yaşamını tehdit etti ~i gibi basın 

mensuplarının da ya şamını tehdit etti~ini vurgulamamız ge

rekiyor.Burada gelişen olayları izlemek isteyen bir çok ~a
zeteci ya ~ amını yi tirmiş, bir ç oğunun da öldt)r iilmüş olduo-unu 

göriiyoru z. 

68-) Kanun Ek IV 'de verilmiştir. 
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Bu bağlamada,20 Ekim seçimleri ile birlikte görevi 

devralan hükümetin basın özgürlliğijnün sa f:: lanmas 1 k onusıJ n"a_ 

ki ç a balar ı n1n umut verici oldu ~unu söyleyebiliriz. 
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ı 
i l BUtUn bu gelişmeler devam ederken,son kurulan koalis-

yon 

ile 

ıliktimetinin Adalet Bakanlığı tarafından "Bas •n Yasas:-" 

i llğili olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir(69). 

! Haz; rlanan yeni yasa ta sarı. sı, Bakanlar Kurulu' n ne 

g~rUşUldUkten sonra,şu gUnlerde kanunlaşmas~ için M~clise 
i 

g~nderilecektir.Basın yasasındaki bazı h Ukümlerin de~işti-

rilmesiyle ilgili çalışmalardaki amacın bası_ n ~7.giirlii ğ iini i n 

saglahması oldu~u ifade edilerek,hazırlanan yasanın gerek

çesinde ş~yle denilmektedir: 

"Bas .ın ~zgürlüğUnün iilkemizde yerlestirilmesi çabalar ı , 

Anayasa güvencesine kavuşturulması ve dtizene g irmesi konv-

sunda gelişmeler olmasına karşın,bazı sınırlarnalara y~nel-

mesine engel olunamamıştır.Kitle iletişim araçlarının halkı 

bilg ilena irme işleri ve bunun gerekleri tüm kamuoyunca bilin-

melinir.l982 Anayasasının 28.mar'ldesi,"Devlet,basın ve haber 

alma hUrriyet lerini sağlaya ca k tedbirleri al ı_ r. 11 hiikrnii ne 

ra ğmen,toplumun gelişmesi g~z ~nUne alı_ narak,yeni r1ii7.enleme-

ler g erekli olmuştur.Yaygın ve nogru haber ve bilgi 0 olasıml 

ortamını oluşturacak yasal dUzenlemeler yap~lmalıdır.Bu ge-

reklilik Ulkemiz içinde s~z konusudur. Ancak,bu tür diizenle-

melerle halkın bilgi edinme hakkı ve demokratikleşme ç abala-

rı gerçekleşebilir.Taslak; bu amaç ve ilkeler d o ~ r11ltus ıı nna 

haz J_ rla nmıştır. 

1 Basın yasasını..n yeni hijki jmleri ile ilgili olarak tıaz,r-

lanan taslağın gerekçesinde belirtildi~i g ibi,toplumun hab~r 

alma özgürlliğü hiç bir şekilde sı_n ı rlandır ı lmamal, r'h r.Eu, ~z-

giirlüklerin sı_ nırland u·:ıi. lması. veya ortadan kald, r ' lma sı ha

linde . demokrasinin varlığından söz edebilmemiz miimkUn o lama

ya ca k:~ ır. 
1 

69-) ~aı:nn Yasas ı nın Yeni HiikiimlPri,CUtv!HURİYET GAZET[!;2İ 

f? mayıs 1992 
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VI-) DEG8RLEME VE SONUÇ 

Siyasal İktidar ve Türk Basını adı altında inceledi~'

miz çalışmamızda, bir toplumun bu önemli iki kurumunun, top

lumsal ileti ş imini ne yönde etkile di~inine ortaya koymaya 

çalıştık. Bundaki temel gerekçemiz, insanların do~umu ile 

elde ettikl~ri en temel özgürlü~ün "İletişim Özgürlü~ü" ol

masJ.nı düşGnmem izden kaynaklanıyordu. 

Toplumsal iletişimin gerçekleşmesi için gerekli or

tamın hazırlanması, devletlerin şahsitetinde, hükümetlerin 

görevleri arasında birinci sırayı almaktadır. Gilnümilzde in

sanların kişisel haklarına yeteri kadar saygı göstermeyen, 

bu hakları korumayan ülkeler, dünya kamuoyunda sık sık eleş

tirilmekte ve suçlenmaktadır. Yaşamlarını, özgürlük temeli 

üzerine oturtmayan toplumlar, çagdaş devletler arasındaki 

yerini alamamakta, kınanmaktadir. 

Bu bağlamda, çağdaş demokrasinin gereği olan insan 

özgürlÜEÜnün - Başta düşünce olmak üzere, düşünceleri açık

lama ve geniş kitlelere iletebilme - şartlarının hazırlanma

sı ve ciddi bir şekild e korunması sijz konusudur. Özgürlükler

le ilgili ortamları hazınlayamayan veya hazırlamayan toplum

lar, geri kalmışlık zincirini hiç bir zaman kıramazlar. Top

lumsal yaşamlarını dogmala ra ba~lı, geniş ufuklara açılama-

yan, kısır bir döngü içinde geçirmek zorunda kalırlar. 

Türk basını, kendi tarihi içinde bütün dönemletd e bas

kı altına alınmaya çalışılmış ve susturulması için gereken 

her şey yapılmı ş tır. Ancak, basın tarihimize baktı~ımızda, 

kullanılan baskı yöntemlerinin hiç birinin başarılı olmadı~ı

nı, hatta baskı uygulayan siyasal iktidarların, uyguladık-
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ları baskı yiizünden, iktidarlarını. kaybettiklerini görebi

li riz. 

Bu ncr'lenlc, siyasal iktidarların basın üzerinde bu 

denli baskı uygulaması, geçmiş y1llarda örneklerini yaşadı~ı

mız olaylara yol açabilmesi açısından, ders alınması gereken 

tu tu m la r d ır. 

Bu durum, sorunun, siyasal iktidarları ilg ilendiren 

önemli bir yönüdür. 

Sorunun bir ba ş ka yönü daha vardır ki; toplumsal ya

ş ayı şt a, r'l e mokrasiyi yerleştirmeda ve bat ı toplumlarının ça~~ 

naş ölçülerine ula ş mada, tutulması gereken yolnur. Bu nokta

da, önce siyasal ya~amımız olmak üzere, ekonomik, so syal ve 

kiHtl.irel yaşamı.mızda Claha "Demokrat" navranışlar gösterebil

memiz gereklidir. 

Bütün bunların dışında somut ya p ılması gereken, şu 

a nklli hükümet tara fınn an hazınıanan ve TBMM'nin onayına su

nulacak olan "Basın Yasası"nın bir an önce meclisten geçi

rilmesi 1117 say ı. lı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ka

nunu ile Türk Ceza Kanunun 426, 427 ve 428. maddelerinin kal

d ır ı lması gere klidir. Basını ilgilendiren di~er kanunların 

uygulanmasında na, naha objektif devranılması gerekmekter'lir. 
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EK- I 

KA.ı''WN NO : lll 7 

KUÇUKLERİ MUZIR NEŞRİY ATTA.ı""f KORUMA KANUNU (') 

Madde 1- (Değişik: 3266 - 6.3.1986) 18 yaşından küçükle-

rin marreviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı anlaşılan ~evkute 

ve mevkute tanımına girmeyen di i' er basılmış eserler aş-ağıdaki 

maddelerde gösterilen sınırlarnalara tabi tutulur. 

Hadde 2- (Detişik; 3266 - 6.3.1986) Mevkute veya mevkute 

tanımına girmeyen di :er basılmış eserlerin 1 inci maddede belir-

til en sınırlamaya tabi tutulabilmesi için- Başbakanlık bünyesinde 

oluşturulan yetkili kurulun, söz konusu eserlerin 18 yaşından 

küçükler için muzır olduğu hal<;:i-<:ında t;ir karar vermesi gereklidir. 

Kurul, basılmış eserl~rin küçükler için ~uzır olup olma-

~ı ğı hususunda yapacağı incelemede, 1739 sayılı Milli Esi tim Te-

mel Kanunundaki genel amaç ve te~ el ilkeleri gözönünde bulundur-

Kurul, bu Kanunla kendisine verilen görevlere ilaveten, 

Türk Ceza Kanununun 426., 427.ve428 inci maddelerinde tarı.ımlanan 

suçL::ı.rla ilgili olarak yargı organlarına resmi bilirkişilik yap-

makla görevlidir •. 

Kurul; 

a) Milli Güvenlik Kurulu tarafından seçilecek bir üye, 

("') ll Mayıs 1988 tarih ve 3445 savılı Kanunun geçici 2. madde- · 

sine göre, lll 7 sayılı Kanunun 7. ve ek 2. maddelerine istinaden 

verilen cezaların onda dokuzu affedilmiştir. Ancak infaz edile-

cek para cezası otuz milyon liravJ. geçemez. Tahsil eciilnıiş para 

cezaları iade olunmaz. 
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h) Başbal-<.anlık tarafından en az onbeş yıl kamu hizmeti 

yapmış kişiler arasından seçilecek bir üye,. 

c) Adalet Bakanlığı tarafından idari nitelikte görevlerde 

bulunan hakint ve c. Savcıları aroısından seçilecek bir üye, 

d) İçişleri Bakanlığı tarafından üst kademe yöneticileri 

arasında seçilecek bir üye~ 

e) Nilli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından,. 

Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasınjan seçilecek iki üye~ 

f) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı~ınca tıp dalından seçi

lecek bir üye, 

g) Kültür ve Turizm Bakanlı~·ı: . tara.fından, güzel sanatlar 

dalında ün yapmış kişiler arasından seçilecek bir üye~ 

h) YW~se~: Öğretim Kurulunun~ sosyal bilimler dalında aka

demil.ç: k ariyer yapmış ve en az doktor ün vanını almış ün i vorsi te 

öğretir'l elemanları arasından seçeceği bir üye, 

i) Diyanet İşleri Başkanı tarafından Din İşleri Yüksek 

Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye, 

j) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler cemiyetlerinin 

tespit ed.ecekleri birer basın mensubu aday arasından Basın Yayın 

ve Enformasyon Genel Hüd UrlüE;Unce kura il e tespit edilee ek bir üye,.

olmak üzere ll üyecten teşekkül ecter. 

Kurul Başkanı, bu üyeler arasından Başbal-<.ar.lık tarafından 

seçilir. Uyelerin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden 

seçilebilirler. Herhangi bir sebeple üyeli~in sona ermesi halinde~ 

yerine seçilecek kişi kalan süreyi ta'>Jamlar. 

Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplan

tıya katılanların s ::ıl t ç o[;unluE;u ile karar verir. 

Kurul sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine 

getirilir. 
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Kurulun çalışma ustil ve esasla.:::-ı ile sekreterya hizmetle

rinin ne s~retle yerine getirilece~i Başbakanlık tarafından çı

karılacak yön etr1 eli~t e belirl P.nir. 

Kurul tar :ıfın d an {Serekli ,o;örülen hallel'de sUrekli voya 

geçici olarak c;örev y .~. ~: m3k iizere öz el ihtisas komisyonları ku

r.ulabilir. Kurulun, bu komisyonlarda görev yaprna:nnı uygun göre

ceği kamu personeli Başbakan ııkça görevlendirilir. 

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden ka

mu görevlisi olanlara verilecek huzur hcıl<.:kı ile karnu görevlisi 

olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Başbakanııkça be

lirlenir. Bu a:naçla her yıl Başbakanlık bütçesine gerekli ödenek 

konulur. 

Had de 3- (De ; ~·işik: 3266 - 6.3.1986) Kurul,. 1 'inci maddede 

göster il er: e.s e:'l ·:ri re 'sen :i.nceleyebilece ~: i gibi,. resmi ~al-:amlar 

ile gayeleri içinde çocuk ve gençlerin korunması~a yer veren der

neklerin, kadın ve basın dernek ve kuruluşlarının başvurularını 

da incel8yerek ~-\:arara bağlar. 

Nadde 4- (De[işik: 3266 - 6.3.1986). (Değişik ı. fıkra: 

31+45- ll.5.1988) . Bir aydan az süreli mevkuteler ile sine:na ve 

her türlü filnı afişleri,. ilanlar,. fotoğraflar,. kabartma ve her 

türlü posterler, kartpostallar, ta~vimler hariç olma[';: üzere ku

rulca tetkik eriilerak küçükler ~çin muzır oldu~una karar veril

miş,. basılmış eserlerin kliçüklerin maneviyatına muzır oldu~u ku

rulca tebli~ e rt ilir. Tebligat, Tebligat Kanunu hUkUmlerine göre 

yapılır. Kurul ~u kararı ilgililere derhal duyurma.k için gerekli 

tedbirl.:;ri alır. 

Tebligat Uzerine eser sahipleri, telif hakkı sahipleri ve 

soru~lu :~iiii.irler~ ellerinde mevcut eser1eı·in ön kapakl::ırına · "Kü

çü!dere zar :lrlı.ür" damga veya i1pretini bas!":'lak zorundadırlar. 
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"Küçüklere zararlı,lır" ibaresinin herk.esin kolayca görüp 

olcuyabilec e(:i ş el<:: il ve !:ı üyüklük te 'razılrrıa ·1ı zorunlunur. 

Bu suretle damcalanqn eserl~r; 

a) Açık ser.r:.:ilerrie ve seyyar müvezziler tarafırı.dan satı

larnaz. 

b) Dül>;:kanlarda,. c aınekanlarda ve b e~z eri yerı erde teşhir 

e dil e:nez. 

c) Bir yec-den di f':er bir yere teşhir ~aksadıyla açık bir 

surette nakledilemez ve mUvezziler tarafınnan bunlar 

için sipariş kabuJ olunamaz. 

d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları~ radyo ve 

TV ile veya di[::er suretlerle ilan edile~ ez, satışı için 

rekla~ ve propaganda yapılamaz. 

e) Par .:ı. :"!'lukabili veyn parasız,. küçWde:ı:e . gösterile~nez,. 

v crilemez ve hiç bir suretle okul ve benzeri yerlere 

(De 2işik 5. fıkra: 3445 - 11.5.1988) 

Bu tür eserler, nncak 18 yaşından büyük olanlara içi gö

rültıeven zarf~yapoşet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin 

Uz .::rinde eserin ismi il e; "K üç Likl ere zararlıciır 11 ibaresinden baş

ka hiç bic- yazı ve resim bulunamaz. 

Kurul kararının tebli~~inrl.en önce da:ıtımı yapılmış olan 

bu kabil bası1;nş eserleri sa":ış için elleri:ıde bulunduranlar da,. 

Kurul kararlarının ilgililere duyurulına tarihinden itibaren,. bu 

maddedeki sınırl::ı.'na.L1ra uy : n;:ılc zorundadırlar. 

Kurulc~ haklarında küçükler için muzır oldu una üç defa 

kar :<r verilen basılmış periyodik eserlerin sıonraki sayıl:ırı ile 

di : ~ er b ası ı_ın:,; es e rJ erin sonraki basıl:ı.rı da,. yen iden bir ~-c arar 

vcrilr.~e!:>irıe gerele kal::ıaksızın bu r.ıaddede belirtilen sınırlarııala-
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ra tabidir. Ancak bu gibi eserlerin sahipleri~ eserlerinin mü

tea~ip sayı ve hasılarının küçükler için muzır nitelikte olma

dığı iddiasıyla kurula başvurarak incelenmesini isteyebilirler. 

Kurul, başvuruyu haklı bulursa ~ bu madded el<:: i sınırlamalar sonra

ki. sayı ve basılar için uygulanmaz. 

Haklarır.da Kurul un herhangi td.r kararı bul unmadıf·ı halde, 

basılmış eserlerir.in konusu veya ihtiva etti~i yazı ve resiml~ 

sebebiyle küçükle~in marreviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı 

kanaatinde olan eser sahipleri ke-:diliklerinden, eserin üzerine 

"Küçüklere zararlıdır" damga veya işaretini basarak içi görünme

yen zarf veya poşet içinde satışa arz edilebilirler. Bu takdirde, 

bu basılmış eserl~r hakkında da bu maddenin ilgili fıkraları hü

kümleri uygula~ır. 

Nadde 5- (6Mart 1986 tarih ve 3266 sayılı Kanuı:un 8. inci 

maddesiyle yi.irürlükten kaldırılmıştır.) 

Madde 6- Fikri,. içtimai, ilmi ve bedi1 kıymeti haiz olan 

es.:;rlı::-r bu kanunun şümulünden hariçtir •. 

sinin; 

Hadde 7- (De[işik: 3266 - 6 •. 3.1936) Kanunun 4 üncü madde-

a) Birinci ve ikinci fıkrasina göre; kendilerine tebligat 

yapıldı ~;;ı halde eserlerini damgasız ol.s.rak yayımlayan 

eserin salıipleri,. sorumlu müdürleri ve telif hakkı sa

hipleri, 

b) Dördüncü fı~rasına aykırı olarak, sınırlamaya tabi o

lan daıngalı veya damgasız basılmış eserleri,- fıkranın 

b en tl erinde b elirtilen şekillerde satan, teşhir e-den, 

nakleden. sipariş kabul eden~ ilan eden,gösteren~ ve

ren ve okullara sokanlar, 
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c) (Değişik: 3445 - 11.5.1988) Beşinci v e sekizinci fık-

ralarına aykırı şekilde, zarf veya poşete koymarlan ve

ya beşinci fıkrada zikredilen evsafa aykırı zarf veya 

poşet iç i nde sat3nlar, 

İki milyon liradan on milyon liraya kadar a~ır para ceza

sı ile cezalandırılırlar. Suçun tekerrürü halinde cezanın azami 

haddi uygulanır~ 

Madde 8- (Deği9ik: 3266 - 6.3.1986) Basılmış eserler ile 

mevkut enin her nüshasından ikişer adedi neşri takip eden çalış

ma gününde bir alındı belgesi karşılı [ı~da Kurul Başkanlırına 

gönderilir. Ankara dışında basılan eşerlerin postaya verildiği 

tarih esas alJ.nır. 

Bu madde hükmünil yerine getirmeyenler hakkında 5680 sayı

lı Basır: Kanununun 24 üncü maddesinde helirtilen ceza hükü-rıleri 

uygulanır. 

Hactd e 9- (ll Nayıs 1988 tarih ve 3445 sayılı Kanunun 14 

üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

t1adde 10- Birinci maddede zikredilen e:=;erlerden herhangi 

birinin tetkL~ e dilmekte olduğuna ve tahdit edilecef,ine dair yev

mi gaz et e ve m ecmualar n eşriyat ta bulun am az. Bu nev:i h ab erler i. 

neşreden gazete ve mecmua mü~ürü mesulleri sekizinci madde muci

bince cezalandırılır. İşbu kanunda yazılı ceza sulh mahkemelerince 

hükmolunur. 

Ek Madde 1- (3266 - 6.3.1986) (De~işik ilk paragraf: 3445 -

11.5.ı988) Bir aydan az süreli mevkut eler ile sinema ve her tür

lü film afişl e ri, ila~lar, fototraflar, kabartma ve her tUrlU 

posterl er, kartp0stallar ~ takvimler haric; ~ 4 üncü ma(idede belir

tilen şekilde sınırl ~maya tabi tutulacak basıJınış eserlerin sa

hiplerinden, 
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a) Haklarında Kutulun herhangi bir kararı bulunmartıfı hal

de basılmış eserlerini kerıdiliklerinrien küçüklere mu

zır nitelikte görerek zarf veya poşet içinde satışa 

arz etMek istevenler, bu eserlerin Katma De[ er V~rgi

si cianil to;:ıla:n satış bed eli iizerincien %25 oranında 

bir mehla!fı, piyasaya sürdiikl eri tarihten, 

b) Basılmış eserlerinin, Kurul tarafından küçükler için 

~uzır nitelikte oldu~una kar~r verilenler, bu eserin 

basım adedinin Kat~a De[ er Vergisi dahil toplam satış 

b e r~ eli üzerinden %40 oranında bir meblacı,. Kurul kara:

rının tebliii tarihincien, 

itibaren, bir :;:,y içinde, 'l'oplu Konut ?onuna ak:tarıl:-nak:. üzere Ma

liyeye ya.tırm~ zorundadırlar. 

Bu mebla[~ları belirtilen s 'ir e içir:de yatJ.r:naya::J.ar hal-<:::kın

:Ja, 6183 s:rrılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü ~akkında Kanun 

hiil~ Umleri uye;ule.!1ır. 

Ek Madde 2- (3266- 6.3.1986).(De!fişik: 3445- 11.5.1988) 

Bir aydan az süreli mevkuteler ile eklerinde, sinema ve her tilr

ı ü post erlerde kartpostallarda ve takvimlerde 18 y aşın ct an kiiçük

lerin manaviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte yayın 

yapıla:n.3.z •. 4.ksine davranan mevkute sRhipleri ve bunların soru:n-

lu müdürleri hakkı~da. Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesinin ikin

ci fıkrasındaki; sinema ve her türlü film afişlerini, ilanları, 

fotoğrafl:ırı, kabartm a ve her tiirlii posterleri,. kartpostalları, 

tal.;;:vimleri ba::; an, ÇO~altan, S3tan vr~ alenen kullananlar hakkında 

Türk Cez a Kanu r: unun 426 ncı maddesinin bi:!:·inci fıkrasın d aki ce-

za hük ii~leri uygulanır. 

Ek Ha rid e 3- (3266 - 6.3.1936) Bu Kanun d.g yazılı suçlar-

dan d o :· an d aval:-ır en geç iki ay iÇi!-ıd e sonuçl;:ı!t d ırılır. 



: .... , .~ 

Madde ll- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 12- (Defrişik: 3266 - 6.3.1986) Bu Kanun hliklimlerin~ 

Bakanlar Kurulu yürütür. 



(66) 

EK-II 

BASINI SINIRLAY AN YASALAR 

5680 sayılı Basın Yasası'nın sınırlamaları: 

Yasanın 5. 6. ve ?. maddelerine göre suç işleyenler belirli ce

zalarla cezalandırılanlar, süreli yayın çıkarma hakkından yok

sundurlar. Bu yasaklamaya yol açan bazı suçlar, basın mesleği

ni:ı kötüye kullanıl!?1asını önlemeye yöneliktir. Anca~ süresi ne 

olursa olsun acır hapis ve süresi beş yılı geçen hapis cezası 

alanların yayın çıkarma hakkı yoktur. Cezaya neden olan suç ti

pi ayırımı yapılmadığı içinde düşünce suçundan ceza alanlarında 

bu hakkı yok edilmiştir. Yabancıların Türkiye'de süreli yayın 

çıkarmaları da sınırlıdır. Sendikaların, kamu kuruluşlarının~ 

meslek odalarının, derneklerin de süreli yayın çıkarma hakkı · 

aynı maddelerle sınırlandırılıyor. Ayrıca yabancı dille yayın 

yapma~ da hükümetin iznine bağlıdır. 

Cevap ve düzeltme hakkıyla ilgili 29. madde de öngörülen 

para cezasının yüksekliği. 

30. maddeyle ceza kovuşturmalarına ait belgelerin yayın

lanması 6 ay hapisle cezalandırılıyor. 

1983'deki değişiklikle savcılara basılmış eserlerin dağı

tımını engellemek hakkı tanındı. Ayrıca dal';ıtımı engelleneo ya

yında suç unsuru bulundul';unda mahkemece cezalandırılmasına ola

oru~ tanındı. Böylece dağıtılmamış yani yayınlanmamış eserlere 

ceza verilmesi ilkesi getirildi. 

Savcılara, devletin kişiliğine karşı işlenilen suçlarla 

bazı siyasi suçların işlendiği iddiasıyla soruşturma açtıkların-
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da, basılmış eserleri toplatma yetkisi tanınıyor. 

Yurt dışında basılmış eserlerin IÜrkiye'ye girişini ya

saklama yetkisi ht~ümete tanınarak özgür haberleşme hakkına sı

nırlama getiriliyor. 

Basın yasası dışındaki yasaların getirdiği sınırlamalar: 

1- Polis Vazife ve Sela~iyetleri Kanunu'nda def,işiklik 

yapılara~ polise "ahlak ve umumi terbiyeye aykırı" yayınları top

latma yetkisi verildi. 

2- lll 7 sayılı r~.üçükleri Huzır Neşriyattan Koruma Kanunu'

yla h lik üm ete bağlı "Muzır Kurulu "na muz ır bulduğu yayınların da

ğıtımını, satışını sınırlama hakkı tanınıyor. Bu yasadan sonra 

muzır davalarında bUyük bir artış oldu ve yayın organlarına mil

yarlarca lira para cezası verildi. 

3- Sıkıyönetim ve olağanüstü hal dönemlerinde yayınların 

izne bağlanması, sınırlanması, toplattırılması, dağıtımının en

gellenmesi hükmü getiriliyor. 

4- Borçlar Kanunu 'nun 1+9· maddesi kusur aramadan manevi 

tazminata hlikmedilmesini öngörüyor. 

5- Türk Ceza Kanunu'nun getirdici sınırlamalar: 

a- 141 ve 142. maddeler: Düşünce özgürlüğünü sınırla

yan bu maddelerde suç sayılan "devletin temel nizarnıarını değiş

tirmek" için komünizm ve bölücülük propagandaları 15 yıl hapisle 

cesalandırılıyor. 

b- 163. madde, laikliğe aykırı propagandaya yedi buçuk 

yıl ağır hapis cezası öngörüyor. 

c- 140. madde yurt dışında Türkiye aleyhine ve milli 

menfaatlere aykırı propaganda yapanlara beş yıl a~ır hapis ceza

sı verilmesi hükmünü getiriyor. 

d- 158 ve 159. maddelerle siyasal eleştiri hakkı sınır-
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landırılarak Cumhurbaşkanı ve hükümetin manevi şahsiyetine haka

ret edilmesini, "telmih" yoluyla da olsa küçük düşürülmesini ce

zalandırılıyor. 158. maddeye göre Cumhurbaşkanı ' nı küçük düşürü

cü yayına dört buçuk yıl hapis öngörülmekte, 159. madde de ise~ 

her yana çekilebilecek h ükümetin,. silahlı kuvvetlerin, güvenlik 

güçlerinin siyasal eleştirisi dahi suç kabul edilebilmektedir. 

e-) 153. madde askerleri yasalara karşı gelmeye .teş

vik etmek için propaganda yapılm ası halinde Uç yıl 

hapis öngörüyor. 

f-) 161. madde de savaş sırasında halkın heyecanlan

dırılmasını sağlayacak~ milli menfaatlere aykırı 

yayın yapıl~ası halinde beş yılnan az olmamak kay

dıyla hapis cezası veril~esi hükmünü getiriyor. 

g-) 197. mad d e kişilerin izni olmadan onların telgraf 

ve mektuplarını yayımlamayı yasaklıyor ve para ce

zası öngörüyor. 

h-) 266 ve 268. maddeler resmi sıfatı bulunan memurtım 

şeref ve haysiyetini zedeleyici yayınlara üç yıla 

kadar hapis cezası öngörürken,. hakaretin net bir 

tanımı yapılmıyor. 273. maddede de TBMM üyeleri 

hakkında aynı tür yayınlar yapılması halinde ceza

yı üçte bire kadar arttırıyor. 

ı-) 311 ve 312. maddeler, yasaların suç saydığı eylem

leri övücü yayı~ lara 10 yıla kadar hapis cezası 

getiriyor. 

Bu ma ddelere dayanılarak sınıfsal yapının eleş

tirilmesi "sınıflar arası kin ve d Uşmanlık ya

ratmak" olarak de ,::erlenrlirilip ceza davası açı

lıy or. 312. ma3dede yayın organı söz konusu ol-
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du~unda ceza 20 yıla yükseltiliyor. 

1-) 426·. ve 427 •. maddelerle müstehcen yayın cezalan

dırılıyor •. Hüstehcenli[;in bir tanımı yapılmayan 

bu maddelere göre "genel ahlaka aykırı" her ya

yayın müstehcen sayılıyor. Öngörülen para cezası 

ise yayının bir önceki tirajının toplam satış 

bedeli tutarında. Bu maddeye rröre basın organ

ları kendilerine verilecek cezayı kendi tiraj

larıyla belirliyor ve ceza mi.!.;:tarı milyarları 

buluyor .. 
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EK-III 

BASIN YASASININ YEN1 HÜKÜMLER! 

Madde I (YürürHikteki metin): "Basın serbesttir. 11 

Madde I (Yeni metin) :lmasın özgi..irdür, sansür edilemez. ır 

Madde 7 (Yürürlükteki metin): "Mevkute sa hi bininbu kanunun 

5. maddesinin ı. bendindeki lise tahsili şartı müstesne ol

zere aynı bentte ve di~er bentlerinde yazılı vasıf ve şart

lara haiz okur-yazan olması icapeder. 11 

Madde 7 (Yeni metin):" Mevkute sahibinin bu kanunun 5. mad

desinin 3. fıkrasının 1 nolu bendindeki lise ve dengi ö~re

nimi görmüş koşuluyla ikinci bent hükmü ayrık olmak üzere 

bu fıkroao yazılı koşullara sahip ve okur-yazar olması gere-

kir." 

Madde 16-1. fıkranin 2 nolu bendiyle 4. bendi (Yi.lrUrlükteki 

metin): Sorumlu müdür, mevkutelerde müstear adla veya imza

sız veya remizli imza ile yayınlanan yazı ve haber veya ka

rikatür sahiplerinin adlarını bildirmek zorunda de~ildir. 

Sahibi belli olmayan veya sorumlu müdür tarafından en geç 

mahkemece yapılacak birinci sorgu sırasında sahibi do~ru şe

kilde açıklanmayan yazı veya haber· veya resim veya kariketür

den dolayı sorumluluk, birinci bent hükmüne bakılmaks1zın, 

suçu vi.lcuda getir8n yazıyı veya haberi yazan veya resim ve

ya karikatürü yapan kimse gibi sorumlu müdüre aittir." 

4-.benı!: "Mevkute tanımına girmeyeh basılmış eserlerle iş

lenen suçlarda ceza sorumlulu'~u suçu oluşturan eserin yaza

r~, çevireni veya çizeni ile birlikte yayınlayana aitti~. 

Ancak, yayınıatanlar için verilen hürriyeti ba~layıcı ceza

lar sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmo

lımur~ Para cezasının hesabında 617 sayılı infazı hakkındaki 
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kanunun 4. maddesinin ı. bendinde belirtilen miktarın aşa~ı 

haddi esas alınır. Yayınıatanlar için emniyet gözetimi altın

da bulundurma cezası verilmez. Mevkute tanımına girmeyen ba

silı eserin sahibinin belli olmaması halinde sorumluluk yu

karıdaki fıkra hUkmUne bakılmaksızın yayınıatana aittir. Eser 

yazarı, çevireni ve çizenin bilgi ve izni dış1nda yayınlan

dı~ı taktirde, sadece yayınlatan, eseri vUcuda getiren gibi. 

sorumlu olur." 

Madde 16-1. fıkranın 2 nolu bendiyle 4. bendi (Yeni metin): 

Sorumlu mUdUn, mevkutelerde müstear adla veya imzasız veya 

resimli imza ile yayınlanan yazı veya haber veya kariketUr 

sahiplerinin adlarını bildirmek zorunda de~ildir. Yazı sahi

binin kimliğini meydana çıkarmak için mevlrutenin sorumlu mü

dürU, yayınlayanı veya basanı hakkında usul kanunlarındaki 

zorlayıcı hükUmleri uygulayamaz. Sahibi belli olmayan veya 

sorumlu mUdUr tarafından en geç mahkemece yapılacak birinci 

sorgu sırasında sahibi doğru şekilde açıkilianmayan yazı veya 

haber veya resim veya karükatUrden dolayı sorumluluk birin

ci bend hUkUmlerine bakılmaksızın suçu vücuda getiren yazı

yı veya haberi yazan veya resim veya karikatürU yapan kimse 

gibi sorumlu müdUre aittir. Yazıyı veya haberi yazan, haber 

kaynağını açıklamaya zorlanamaz, haberle ilgili bulgu, bel

ge ve verileri teslim etmeyebfulir. Haberle ilgili soruştur

ma ve kavoşturma sırasında tanıklıktan çekilme hakkına sahip-

tir." 

4.Bend:" Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle işle-

nen suçlarda ceza sorumluluğu suçu oluşturan eserin yazarı

na çevresine veya çizerine aittir. Bunlar belli de~ilse ve

ya o kimse hakkında TUrk mahkemelerinde dava açılmadı~ı ve-
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ya kendisinin bilgi veya rızası dışında yayınlandı~ı taktin

de yayınlayana, yayıolayan da belli olmazsa basana, bu da 

belli olmazsa bilerek satana, da~ıtana aittir. Sahibinin 

rızası olmadıkça, Türkiye'de yayınlanan yayınlarda aynen ya

pılacak alıntılar da sorumluluk alıntıyı yapaha ~ittir: 

Madde 33(Yürürlükteki metin): "1. Kanunen evleomeleri men 

edilmiş kimseler arasındaki cinsi münasebetlere dair haber 

ve yazıların, 2. Türk Ceza Kanunu~,nun 414, 415, 416, 421, 

423, 429, 430, 435, 436, 440, 441 ve 446. maddelerinde yazı

lı cürümlere müteallik haber veya yazıların yayınlanması ha

linde ma~durların hüviyetlerini açıklayan malumat veye resim

lerin, 3. 18 yaşını doldurmamıç, olan suç faili ve roadurları

nın hüviyetlerini açıklayan malumat ' veya resimlerin neşri 

yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler üç aya kadar ha

pis ve on milyon liradan otuz milyon liraya kadar a~ır ceza

sı ile cezalandırılırlar." 

Madde 3? (Yeni metinl: "1.- Kanunc:m evlenme:leri yasaklanan ki

şiler arasındaki cinsel ilişkileri konu alan haber ve yazı

ların yayınlanması halinde ilgililerinin, 2.- Türk Ceza Kanu

nu' nun 414, Ln5, 416, 421, 423, 429, 430, 435, 440, 441 ve 

· ~ 442. maddelerinde yazılı cürümlere ait haberler ve yazıların 

yayınlanması halinde mağdurlarının, 3~ 18 yaşını doldurma

mış olan suç fail ve mağdurlarının, Okuyucular tarafından 

tanınması sonucu veren bilgi ve resimlerinin yayınlanması 

yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenlen üç aya kadar ha

pis ve on mi~yon liradan otuz milyon liraya kadar hapis ce

zası ile cezalandırılmrlar." 

Ek Mad.ıi...e_l (Yürürlükte ki kanun): Türk Qeza Knununun ikinci 

kitabının birinci baabının ı, 2 ve 4. fasıllarında veya 331 
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veya 312.maddelerinde yazılı suçları veya devlete ait gizli 

billgileri ihtiva eden her türlü ' mevkute veyamevkute tanımı 

na girmeyen diğer basılmı~ eserlerin dağıtımJ_,eserlerin ba

sıldığı yerdeki sulh ceza hakiminin kararı ile ve gecikme

sinde sakınca bulunan hallerde ise bu yerlerdeki Cumhuri

yet Savcılı~ı'nın yazılı kararı ile Bnlenebilir.Cumhuriyet 

Savcılığı bu kararı en geç 24 saat içinde Sulh Ceza hakimi

ne bildirir. Hakim en geç 48 saat içinde kararın onaylanıp 

onaylanmaması konusunda kararını verir. Onaylanınama halin

ne Cumhuriyet Savcl_ lı~ı ;'nın kararı hükümsUz kalı_r. Bu fık

raya gBre verilen kararlar o yer Cumhuriyet Savcılı~ı tara

fın~an eserin basıldı~ ı ve da ~ıtıldı~ı yerlerdeki Cumhuriyet 

Savcılı klar ına en seri vasıtayla bildirilir. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan suçlar ile Türk Ceza Kanununun 

426 ve 428. ma~delerindeki suçları veya 5816 sayılı Atatürk 

aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun veya 6187 sayılı 

Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakk1nna Kanunda 

yer alan suçları veya devlete ait gizli bilgileri ihtiva ey

ledikleri iddiasıyla aleyhlerine soruşturma veya kovuşturma

ya geçilmiş, her türlü basılmmş eserlerih toplatılmasına, 

soru ş turma safhasında Sulh Ceza Hakimince, kovuşturma safha

sında gBrevli mahkemece karar verilir. Ancak soruşturma saf

hasın r'l a gecikmesinde sak ı nca bulunan hallerde Cumhuriyet Sav

cılığı da toplama kararını yazılı olarak verebilir. Bu karar 

en geç 2ll- saat içinde yetkili Sulh Ceza Hakimine sunulur. 

Hakim, toplatmanın onaylanıp onaylanmaması hususunda 48 saat 

içinr'l e karar verir.Kararın onaylanmaması halinde karar hUk

i.imciiz r.oyılır. Ru fılcra hükmiine göre verilen kararlar,o yer 

Cumhuriyet Savcılı~ı'nca tüm Cumhuriyet Savcılıklarına en 
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SPri vasıta ile bildirilir. 

Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babın,n 1,2 veya 

4. fasılların~a veya 312. maddenin ikinci fıkrasında yazılı 

suçların basın yoluyla işlenmaleri sebebiyle mahkümiyet ha

linde failierden bir veya bir kaçına ait olmaları şartıyla 

suçu ihtiva eden mevkute veya mevkute sayılmayan basılmı.ş 

eserlerin basımında kullanılan makineler ile dit,er basım a

letlerinin mUsaderesine karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü geçen makineler ile diğer basım alet

lerinin kaçırılmasını 1 de~iştirilmesini, kaybolmasını veya 

tahribatını önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli 

görülen tedbirler alınır. Ancak, bu tedbirler~ makinelerle 

diğer basın aletlerinin faal~yetlerini engelleyici nitelik

te olamaz." 

Ek Mar'lde 1 (Yeni metin): "Türk Ceza Kanununun İkinci Ki tabı

nın Birinci Babınin ı, 2 ve 4. fasıllarında veya 311 veya 

312, 426ve 428. maddelerinde yazılı suçları veya 5816 sayı

lı Atatürk aleyhinde işl~nen suçlar hakkında kanunda yer a

lan suçları veya devlete ait gizli bilgileri kapsayan her 

türlü basılmış eserlerih toplatılmasınl~, soruşturma safha

sında sulh ceza hakimince kovuşturma safhasında görevli mah

kemece karar verilir. Ancak, soruşturma safhasında gecikme

sinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcılı~ı da top

latma kararını yazılı olarak verebilir. Bu karar en geç 24 

saat içinöe yetkili sulh ceza hakifuine sunulur. Hakim, top

latmanın onaylanıp onaylanmamasi konusunda 48 saat içinde 

karar verir. Kararın onaylanmaması halinde karar geçersiz 

sayılır. Bu fıkra hükmüne göre verilen kararlar o yer Cumhu

riyet Savcılı~ı'nca tüm Cumhuriyet Savcılıklarına en seri 
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vasıta ile bildirilir." 

Ek Radde 2 (Yürürlükteki Metin): Basın yoluyla işlenen ve 

ek birinci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı suçlarla milli 

giivenliğ~ ve genel ahlaka aykırı davranışlardan mahkumiyet 

hallerinde, suç teşkil eden yazının yayınlandığı mevkutenin 

üç günden bir aya kadar kapatılmasına da mahkemece ~karar 

verilebilir. 

Kapatılan mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan her 
-~ 

tijrlü yayın yasaktır. Bunlar Sulh Ceza hakiminin kararı :ille 

toplanır.Birinci fıkraya göre kapatılmasına karak verilen 

mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan yeni mevkude ç 

çıkaranlar bir ajdan altı aya kadar hapis ve yüzbinliranan 

Uç yüzbinliraya kadar a~ır para cezası ile cezalana,rılırl 

lar. 11 

Ek fJ!a:Jde 2(Yeni metin):"5680 sayılı basın kanununun ikinci 

kitabının birinci babının 1,2 ve4 fasıllarındavaya 312.Mad 

denin ikinci fıkrasında yazılı suçlarla Milli Güvenli~e 

ve genel ahlaka aykırı davranışlardan mahkümiyet halinde 

suç teşkil eden yazının yayınlandığı mevkudenın üc günden 

bir bir aya kar1ar kapatılmasına da karar verebilir." 

Adalet Bakanlığınca ayrıca basınla ilgili suçları düzenley 

yen Türk ceza yasası ile Türk medeni yasasısınmn bazı maa 

delerinin değiştirilmesi ile ilgiliçalışmaların devam etti 

P::i fle açı.klandı. 



EK-IV 

KANUN N0:3713 

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 

\ Madde 1- TerBr; baskı,cebir ve ş iddet,korkktma,y ~ l
nı rm~,sind irme veya tehdit y5nt8mlerinden biriyle,Anaya
sa da \belirtilen Cumhuriyetin,niteliklerini siyasi,hukuki, 

sosy~ l,laik,ekonomik dilzenini d e~ i şt irmek, d evletin Ul ke si 

ve ro jilletiyle bBUinmez bUtUnlUğ;U nU bozmak,Türk Devlet inin 

ve Cl1mh1Jriyetinin varlığı nı tehlikeye dü şürinek, 1e vlet o

tori~esini zaafa u ~ratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, 

temei hak ve h il rriyetlati joketmek,Devletin i ç ve dl$ gü-

venli~ini,kamu dü zenini veya genel sa~l~~ ı bozmak amac~y

la bir Brgüte mensup kişi veya ki ş ile~ ta.raf~n~an girişi~ 

lecek her türlü eyl8mlerdir. 

Bu Kanunda yazılı olan Brgüt,iki veya da ha fazla k im-

senin aynı ama ç etrafında birleşmesi ile meydana gelmiş 

sayı.lır. 

Örgüt terimi,Ti.irk Ceza Kanunu ile· ceza h i_ikijmler in i i-

ç e ren Bze ı kanunlarda s e ç en te ş e kki11, cemiyet, si lah lı cemi-

yet,r.ete veya silahlı çeteyi de kapsar. 

Ma dd e 2- Birinci maiaede belirlenen amacıara ulaşmak 

i çi n meynana getirilmiş Brgiitlerin mensubu olup 1a, bu a-

maçlar doğru ltusu nd a di~er le ri ile beraber veya tek ba s •na 

suç j_ ş leyen veya am~-qlanan suçu i$lemese rahi örgtitlerin 

me nsu bu olan ki ş i terBr suç lusud ur. 

TerBr Brgütü ne mensup olmasa dahi Brgüt a dı na suç is

leyenler ~e terBr s uç lusu sayıl ı r ve Brgüt mensuplar ı. gib i 

cezalandı.rılırlar. 



Madde 3- TUrk Ceza Kanunun 125,131,146,1'+7,148,1LJ.9, 

156,168,171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar,terör 
suç ları.dııı1. 

t1adde 4- Bu Kanunun uygulanmasında~ 

a-) Tilrk Ceza Kanununun 145,150,151,152,153,154,155, 
157 ve 169 uncu maddeleri ile 499. uncu maddesinin ikinci 

fıkrasında yazılı suçlar, 

b-) 2845 sayı lı Devlet GUvenlik Mahkemelerinin Kuru

luş ve Yargılama Usulleri hakkı nda kanunun 9 uncu ma~~esinin 

(b),(~),(e) bentlerinde yazılı suçlar, 

il'inci maddede belirtilen terör amacı ile i 0 lenni~i 

taktirde terör suçu sayı lır. 

,Madde 5- 3 ve 4 UncU maddelerde yazılı suçlar ı i ş l~

yenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek ş ahsi 

hilrriyeti bağlayıcı cezalar veya para cezaları yarı aran,n

da artırılarak hUkmolunur.Bu suretle tayin olunacak cezalar~ a 

gerek [o fiil için,gerek her nevi ceza için muayyen olan ce7.a-
l 

nın y~ karı sınırı a ş ılabilir.Ancak ş ahsi hUrriyeti bağlay,cı 

cezal~ rda bu sınır ağır hapiste 36,hapiste 25,ha f if hapiste 

10 yı lı geçemez. 

iMadde 6- !sim ve kimlik belirterek veya belirtmey~rek 

kime 1ı önelik olduğunun anla ş ılınasını sa~layacak surette kiqi

lere ~arşı terör örgUtleri tarafından suç i ş lenece ~ini vPya 

terörle miicadelede görev almı. ş kamu görevliler i nin h iiviyç:;t

lerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla ki ş i

leri hedef gösterenler be ş milyon liradan onmilyon l i raya ka

dar ~ ~ ır para cezası ile cezalannırı.lır. 

Terör örgUtlerinin bildiri v~ya a ·çıklamal~r trtı b~~~b

lara veya yayınlayanlara be ş milyon liradan anınilyon liraya 

kadar ağır para cezası verilir. 

Bu Kanunun 14 Uncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin 

hUviyetlerini aç ı klayanlar veya yayınlayanlar be ş milyon li

radan onmilyon liraya kadar a ~ ır para cezası ile cezalan~ı

rılır. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiilierin 5F8 0 sayılı 

Bas ı n Kanununun 3 UncU ma ~ desindeki me vkuteler vasıtasiyle 

i ş lenmesi halinde,ayrıca sahiplerine detmevkute bir ay~ an 

az sUreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktar , n,n, 
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aylık veya bir aydan fazla siireli ise bir önceki fiili sa
tış miktarının,mevkute niteli ~inde bulunmayan basılı ~sar

ler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en y ij 'k:-

sek tirajiı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış 

tut~r ının yüzde daksanı kadar a ~ ır para cezası verilir. An
cak,bu ceza ellimilyon liradan az olamaz.Bu m,:;vkutelPrin 
sorumlu müdürlerine,sahiplerine verilecek cezanın yarısı uy-

gulanı..r. 

Madde 7- 3 ve 4- üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 

168,lh9,171,313,314- ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına gi
ı 

ren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar v~ya 

bunların faaliyetleriQi düzenleyenler veya yönetenler beş 

y ı ldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liranan beş-

yüzmilyon liraya kadar ağ:ır para ceza sı., bu örgiit le re giren
ler ijq yıldan beş yı_ la kadar a ~ ır hapis ve yiizmilyon lira-, 
dan iiGyüzmilyon liraya kadar ağır para c e zası. ile ce:z;alan"ı-

r-ılırlar. 
ı 

! Yukarıdaki fıkra uyarı_nca meydana getirilen örgiit men
ı 

suplalına yardım edenlere ve örgütle ilgili p ropa ganna ya-
panla~a fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yll

dan b~ş yı_la kadar hapis ve ellimilyon lira da n yüzmily on li

raya *adar a ~ır para cezası hükmolur. 

'1 Bu yardım~ dernek, yakıf, siyasi parti, işçi ve meslP.k 
ı 

kurul1) ş larJ. na veya bunları. n yan kuruluşlarına ait bina,lokal, 

büro yeya eklentilerinde veya ~gretim kurumlarında veya ö~
retim : yurtlarında veya b~nları_n eklentilerinde yapı_lırsa 

ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur. 
Ayrıca;dPrnek,vakıf,sendika ve benzeri kurumların te 

röre 1estek oldukları tespit e~ild i ~ inde faaliy~tleri ~ ur

~urulur ve mahkemece kapatılır.Kapatılan bu kurulu ş lar , n mal 

varlıklarının mUsaderesine karar verilir. 

Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili 

propa g;and a suçunun 5680 sayı_ ı ı Ba sı. n Kanununun 3 \inci i mar3" e
sinne belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halin~e, 
ayr ı ca sahiplerine r'le mevkute bir ay!'lan az siirPli ise,bir 

öne<: ki ay orta la ma sat ış miktarının; mevkute ni te liFJ:in r'1 "' bu lun

mayan basılı P.serler ile yeni yay ı na giren mevkuteler hak
kında ise,en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay 



ortalama satış tutarının y Uzde daksanı ka dar a ~ı r para ce
zasJ . . verilir.Ancak,bu para cezaları yUzmilyon liradan az 
olamaz.Bu mevkutelerin sorumlu mi.idijrlerine,sahiplerine ve

rilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı ay~an iki 
yıla kadar hapis cezası hUkmolun~r. 

Madde 8- Hangi yBntem,maksat ve dUşUnceyle olursa ol

sun T~rkiye Cumhur~yeti Devletinin Glkesi ve milletitle BB-

l Unmez bUtUnlU~U nU bozmayı hedef alan yazılı ve sBzlU pro

pagania ile toplantı,gBsteri ve yiirüyUş yap ı lamaz.Yapanlar 

hakk ı nda 2 yıldan 5 yıla kadar a~ır hapis ve ellimilyon li

ra ~ an y üzmilyon liraya kadar a ~ır para cezası hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen propaganda su~unun ~~80 

sayı lı Bas~n Kanununun 3 UncU maadesinde belirtilen mevku-
1 ' 

teler vasıtası ile işlenmesi halind e,ayr ı ca sahiplerine ~e 

mevkute bir aydan az süreli ise,bir Bnceki ay ortalama sa

tı ş miktar ın ı n mevkute niteli ~ inde bulunmayan basılı eser

ler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise en yiiksek 

tirajlı günlUk mevkutenin bin Bnceki ay ortalama sat ı~ tuta

rınJ_n : y\1z d e ooksanı kadar a~ır para cezasıverilir.Ancak,bu 

para Çe zaları y i.i zmilyon liradan az olamaz.Bu mevkutelerin 
sorumiu müdUrlerine,sahiplerine verilecek para cezası. nı..n ya-

1 

rı. sı.. ıJygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis C "' z :ı sı 

hükmolunur. 
1 

1 

' ı 
1 
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