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ÖN SÖZ 

Doç. Dr. Çetin Öze~ (Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu) baş
lıklı eserine bir önsöz yazmamızı bizden rica etti. Bu ric:ısmı , eseri 
genel olarak, gözden geçirdikten sonra memnuniyetle yerine getiri
yoruz. 

19:~8 yılından beri Basın Hukuku konuları ile uğraşıyoruz. Bu 
alanda türkçe ve yabancı dilde sayısı bir hayli kabarık kitaplar ve 
etüdler yayınladık. 1938 yılında Basın Hukukuna ilişkin ilk etüdümü
zü neşrettiğimiz zaman Türkiye'de tek parti rejimi hakimdi ve, ger
çeği söylemek lazım, hakiki an~amda basın hürriyetinin varlığından 

sözetmek imkanı da yoktu. Bu hava içinde, genç bir hukukçu olarak, 
Basın Hukukunu çalışma alanımıza dahil etmemiz, Türk Devletinin 
istikbaline ve demokratik rejimin başarıcı gücüne olduğu kadar, Türk 
Devletini o sıralarda idare edenlerin insan haklarına dayalı büyük 
Cumhuriyeti kurmak hususundaki azimlerjne olan inancımızdan ileri 
geliyordu. 

O tarihten bu yana geçen 34 yıl içinde tutkularımızın ve ümitleri
mizin ne derecede kuvvetli bir zemine dayand1ğı sabit olmuş ve Tür
kiye'de fikir, habe:rleşme ve basın hürriyeti ümitleri aşan merhalelere 
ulaşmıştır. Geçen 34 yıl içinde dbette ki, ilerlemeler yanında gerile
melere de rastlanmıştır; fakat muhassala sonuç hep ileriye, hem de 
çok ileriye doğru olmuştur. 

Bütün bu yıllar içinde bıkmadan, yılmadan şu gerçeği her vesile 
ile ifade etmiş ve bunun kafalarda yerleşmesine çalışmışızdır «Basın 
hürriyeti bir hukuki teminat problemi olduğu kadar, ayni zamanda 
sosyal iklim meselesidir ve basın hürriyetinin gerçek teminatı, bası
nın kendi sorumluluğunu idrak eden, bir vazife gördüğünü kabul 
eden olgunluğa erişmesidir; sorumluluk taşımıyan bir basın kendi 
yavrusunu yiyen kedi gibi, bizzat öz varlığını tahrip eder». 
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Sözle, yazı ile eserlerimizde bu gerçeği hep tekrarladık ve tekrar· 
ladık; basın hürriyeti marifetile bütün hürriyetleri, insan haklarına 
dayalı Cumhuriyeti, hürriyetler arasında yer alan ve asli nitelik taşı
yan basın hürriyetini tahrip etmek istiyenlere karşı da tek savunma 
aracının, basında sorumluluk müessesesi olduğunu ifade eylemişizdir. 

İşte, Çetin Özek sistematik, hukuk tekniği çerçevesinde bu so
rumluluğun mukayeseli hukukta ve Türk Hukukunda ne suretle geliş
tiğini, bu eserinde değerli bir tarzda izah etmektedir. Bu satırlarla 
takdirlerimizi belirtirken müellifin çözüm yolunu gösterdiği büti.ın 

problemlerde kendisi ile mutabık bulunduğumuzu, elbette ki, söyle
mek istemiyoruz. Anc3k müellıfin, özellikle, İtalyan doktrinine da
yanmak .suretile, konuya ilişkin problemlerin çoğunu vazettiğini ve 
hal suretleri vermeğe çalıştığını belırtmek gerekir. Hukukta önemli 
olan varılan sonuçla birlikte ve belki de daha fazla, yürütülen hukuki 
muhakeme tarzıdır. Müellifi bir kere bu yönden tebrik etmelidir. 

Memleketimizin son yıllarda sürüklendiği, malüm, anarşi buna
lımında, bir kısım basının büyük payını kim inkar edebilir. Bu sebep
le gerçeklerin daha vazıh olarak ortaya çıkmaya başladığı şu günler
de, basında sorumluluk konusunu, hukuk sistematiği yönünden derin
liğine inceleyen bu eser, gerçekten fayda sağlayacaktır. 

Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 



YAZ~JtlN ÖNSÖZÜ 

Basın Hukukunun en ilginç ve sorunlarla dolu konularından biri 
de, basın suçlarında sorumluluk konusu olsa gerektir. Sorunlara de
ği~ik b:ıktş yönleri açısından, basın suçlarında sorumluluk bütün ülke
lerin yasalarında başka başka sistemlere yol açmaktadır. Bu değişik 

sistemlerin çoğunun ortak niteliği ise, ceza sorumluluğunun genel ku
ralları dışında, kendine özgü bir sistem teşkil etmesidir. Gerçekten, ba
sın suçlarından doğacak ceza sorumluluğu, bir ihtiyaç nedeniyledir ki, 
genel sorumluluk kuralları dışında özel bir ~ist~me bağlanmıştır. 

Özellikle, basın hürriyetinin kabul edildiği ve sistemleştirildiği de
mokratik ülkelerde, basının bir hak konusu olarak doğması karşılığı, 
bu hakkın suistimalinin de önlenmesi zorunluluğu mevcuttur. Halbu
ki basm faaliyeti, kollektif bir faaliyet teşkil ettiğinden, hakkın suis
timali olarak doğan suçun faili~1in genel kurallara göre tesbit edilip, 
cezalandırılm::lsı büyük zorluklara yol açmaktadır. Basının görevleri
ni gereğince yerine getirebilmesi, hakkın gerçekleşebilmesi ise basın 
hürriyetinin suistimalinin engellenmesini zorunlu kılmaktadır. Bir 
açıdan, basın hürriyetinin teminatı, bu hürriyetin suistimalinin en
gellenmesi ile mümkündür. Basının suistimal edildiği, hakkın sınırla
rının pervasız bir şekilde aşıldığı bir ortamda, ergeç doğrudan doğru
ya bas::.n hürriyetinin özünün smırlandmlması yoluna gidilecektir. 
Bu açıdandır ki, sorumsuz bas~n kadar, basın hürriyetine zarar vere
cek bir şey olamaz. 

Basın hürriyetinin suistimali cogunlıJkla, «basm suçu>~ olarak bir 
hukuka aykırı fiilin doğmasına yol açmaktadır. Basın aracılığıyla işle
nilen bu hukuka aykırı fiilin, basın hürriyetini temin açısından ceza
landırılmas1 zorunluluğu, b::ısın faaliyetinin niteHğinden doğan. tak~p 
zorluğu ile karşılaşmaktadır. lşte bu zorluk, basın suçlarında özel bir 
sorumluluk sisteminin doğmasıııa yo] açmaktadır. Basın suçlarında 

sorumluluk sisteminin özelliği, bilhassa kendisini, suç faaliyetinin 
bizzat kanun tarafından tesbit edilmesinde göstermektedir. Kollektif 
faaliyet içinde, suçun faillerinin iştirakin genel hükümlerine göre tes
bit edilebilmesi zorluğu, kanunları, eser sahibi dışında basın suçu 
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teşkil eden yayının sorumlularını önceden ve objektif bir şekılde tes
bit etmeğe sevketmiştir ve bu tesbit ediş şekli, deği~ik sorumluluk 
sistemlerine yol açan husustur. 

Sorumluların kanun tarafından tesbit edilmesi, basın faaliyeti 
ile ilgili belirli kişiler açısından «kanuni sorumluluk» kabul edilmesi 
anlamına gelmektedir. Bu tür bir sorumluluğun kabulü ise, ceza huku
kunda en önemli bir konu teşkil eden «kusurluluk» unsuru yönünden, 
genel kurallar dışında bazı esasların kabul edilmesi demektir. Dokt
rinde, basın suçlarında sorumluluk sistemini genel kurallara uygun 
«kast>> sorumluluğu olarak kabul edenden <'üçüncü ~alısın fiilinden 
kusursuz sorumluluk» olarak niteleyen değişik ve çok çeşitli görü~le
re rastlamak mümkündür. Bu görüşler sadece teorik planda da kal
mamakta, «kusurluluk» yönünden varılan sonuçlar, basın suçlarından 
sorumluluğu etkileyen nedenler, eser sahibinin fiili ile kanunen so
rumlu tutulanların fiilleri arasındaki ilişkiler, ceza sorumluluğu ile 
ilgili anayasal kurallar açısından basın suçlarından sorumluluğun de
ğerlendirilmesi v.s. konularında da değişik çözümlemelere yol açmak
tadır. Bu konularla ilgili sorunJar, ilgHi konularda genel bilgiler üze
rinde durulmasını ve belirli so:ıuçlara varılmasını gerektirmiştir. Bu 
nedenledir ki, sadece «basın suçlarında sorumluluk» konusu çerçeve
si içinde kalınmamış, «objektif sorumluluk», «cezaların şahsiliği>>, 

«kusurluluğu etkileyen sebepler» gibi, ceza hukukunun genel konula
rı da incelenmiştir. 

Teorik ve teknik bir hukuk sorunu üzerinde, monografik bir çalış
ma yapmam konusunda, Sayın Hocam Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönme
zer'in teşvikleriyledir ki, bu çalışma ortaya çıkmıştır. Çalışma konu
sunun basın hukukuyla ilgili oluşu da, öteden beri basın hukuku so
runlarına duyduğumuz ilginin ve konunun canlılığının bir sonucudur. 
Basın hukukunun, Türkiyede, ilk sistematik incelemesini yapan ve 
tek «Basın Hukuku» kitabının yaz:ırı olan Sayın Hocam Ord. Prof. 
Dr. Sulhi Dönmezer'in yanındaki çalışmalarımız, «İzahlı Basın Kanu
nu» nun ikinci baskısını bizimle birlikte yapmak lfıtfunda bulunan 
Sayın Hocam Prof. Dr. Sahir Erman'ın bu davranışı, basın hukukuna 
duyduğumuz ilginin kaynaklarıdır. Bu açıdandır ki, basın suçlarında 
ceza sorumluluğu ile ilgili bu mütevazi çalışma, bir bakıma. sayın ho
calarımızın dolaylı bir ürünü olmaktadır. Kendilerine teşekkür borç
luyum. 
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«Basın suçlarında sorumluluk» konusu çözümü zorluklarla dolu, 
tartışmalara açık bir çok sorunu kapsamaktadır; bu nedenle de, ince
lemenin bütün mütevaziliğine rağmen, zaman zam:m, bıktırıcı , yoru
cu, ümit kırıcı bir çalışma zoru.nlu olmuştur. Bu çalı~mayı yapmak 
gayret ve cesaretini veren, her aç1dan, her zaman ve her durumda 
unutulmaz desteğin~ gördüğüm vefakar eşime 1 minnet hisleri ile dolu 
olarak teşekkür ederim. 

Gayrettepe, Ağustos 1972 

.) 

Doç. Dr. Çetin Ozek 
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G t R rş 

Basın Kanunumuzun 16. maddesi, bilindiği gibi, basın suçların
da ve basın yoluyla işlenilen suçlarda (1) sorumlulıık sistemini dü
zenlemiş bulunmaktadır. Bu suçlardan doğan sorumluluğu, «mev
kut» ve «gayrımevkut» neşriyat için ayrı ayrı dü.lenlemiş bulunan 
16. madde, ana çizgileri itibariyle İtalyan Ceza Kanununun 57. mad
desinin eski şekline dayanmaktadır. İtalyan Ceza Kanununun 57. 
maddesi ü.e, İtalyan doktrin ve uygulamasında üzerinde en çok tar
tışılan, 19f-8 yılında bu tartışmaların ışığında değiştirilen ve fakat 
üzerindeki tartışmaların yine de tükenemediği bir madde olarak 
görülmektedir. Tartışılan bu konular, 57. madde bizim 16. maddeyle 
büyük bir paralellik içinde olduğu halde, bizde geniş ölçüde ele alı

narak brtışılmış değildir. Bir ölçüde teorik bir nitelik taşısa bile, 
bu tartışılan konular, uygulama açısından da önem taşımaktadır. 
Basın Kanununun 16. maddesinin getirdiği hükümlerin teknik yo
rumu ve açıklaması üzerinde durulmuş ve fak:ıt pek az bir istisna 
dışında, getirilen bu hükümlerin hukuki mahiyetinin ne olduğu ve 
bu mahiyetin yorumuna dayanarak doğan sonuçların ne olabileceği 
tartışılmamıştır (2). 

Basın suçlarında sorumluluk yönünden getirilen hükümlerin. 
iştirak müessesesi yönünden durumu, üzerinde durulması gereken 
ilk konuyu teşkil etmektedir. Gerçekten Türk hukuk uygulamasın
da, Basın Kanununun 16. maddesi, basında işlenilen bütün suçlar 
için ve her durumda uygulanan sorumluluk hükmü olarak kabul 

(1) «Bir kanun muayyen bir hareketi sırf basın yoluyla işlendiği tak
dirde cez?landırıyorsa, yani basılmış eserler dışındaki aleniyete koyucu 
vasıtalarla işlendiğinde cezalandırtlmamakta ise bu suçlara basın suçu» 
denilir ~Dönmezer, 323). Buna karşılık, herhangi bir vasıta ile de işlene

bilen suçun basın aracılığıyla işlenmesi halinde «basın yoluyla işlenilen 

suç» söz konusu olur. 
(2) Bu konuda teorik görüşler ve basın suçlarında sorumluluk sis

teminin hukuki mahiyeti ile ilgili, istisnai olarak nitelendirdiğimiz. bilgi
ler için bk. Dönmezer-Erman II, 322-330. 



, edilmekte ve uygulanmaktadır. Diğer bir deyişle, bir basılmış eser
de işlenilen suçun iştirak halinde işlensin veya işlenmesin, Basın 
Kanununun 16. maddesindeki sorumluluk esas ve sırasına göre ta
kip edileceği, 16. maddenin Ceza Kanununun iştirak ile ilgili 64 ve 
65, maddelerini bertaraf ettiği kabul edilmektedir. Bu görüş ve uy
gulama ışığında, Basın Kanununun iştirak halinde işlenilen basın 
suçlarının mevcudiyeti halinde de uygulanıp uygulanmayacağı tar~ 
tışılması gereken bir konu olmaktadır. 

Üzerinde durulması zorunlu gözüken ve İtalyada şaşılacak şe
kilde geniş bir biçimde tartışma konusu olan problem, basın ~1.lçla

rmda sorumluluk sisteminin kusurluluk açısından niteliği proble
midir. Gerçekten, basın suçlarında sorumluluk sisteminin dayan
dığı kuralların, «objektif sorumluluk», «başkasının fiilinden so
rumluluk» türüne yol açtığını ve bu açıdan ceza hukuku yönünden 
anormal bir sorumluluk halinin yaratıldığını ileri sürenler olduğu 
gibi, sistemi objektif nitelikde görmekle beraber sübjektif temel
lere oturtmağa çalışan düşünceler de geniş ölçüde ileri sürülmek
tedir. Bu konudaki tartışma salt teorik planda da kalmamakta ve 
pratik bazı sonuçlar doğmaktadır. Mesela, basın suçlarında sorum
luluk sistemlerinin kusurluluk yönünden varılacak nitelikleri, bu 
sistemin <<cezaların şahsiliği» prensibine aykırı olup olmayacağı 
konusunda bir sonuca ulaşmak yönünden önem taşımaktadır. Aynı 
şekilde, k.sın suçlarında sorumluluk sistemi konusunda varılacak 
görüş, bu tür suçlardan kanunen sorumlu tutulanlar ile eser sahi
binin fiili arasındaki ilişkinin nitelikleri, kanunen scrumlu kişilerin 
işledikleri suçun unsurları, kusurluluğu ve isnat kaabiliyetini kaldı
ran nedenlerin etkenliği konusundaki uygulamaya da değişik yön
ler verecektir. Bu şekilde tartışılması gereken diğer bir konu da, 
eser sahibınin sorumluluğunun, kanunen sorumlu tutulan kişilere 
etkisi problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bütün bu konularda va
rılabilecek sonuçlar ise, bir açıdan, basın suçlarında sorumluluk 
sisteminin iştirak hükümlerinin uygulanmasını engelleyen bir ni
telik taşıyıp taşımaması yönünden varılacak kanaate bağlıdır. ?;ira, 
Basın Kanununun 16. maddesi, mutlak olarak uygulandığı, iştirak 
halinde de tatbik edilebilir olduğu takdirde, bu hüküm bir nev'i 
özel iştirak hükmü olarak bellrmekte ve iştirakin genel unsurlarını 
aramaksızın, örneğin «iştirak iradesi» nin var olup olmamasını önem
semeksizh iştirakin vMlığını öngörmüş bulunmaktadır. Bu durum
da fiil gerek eser sahibi, gerek kanunen sorumlu kimseler için tek-
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tir ve sorumluluk buna göre tayin edilecektir. Buna karşılık, basın 
kanunundaki sorumluluk sistemi sadece, iştirak halinin bulunma
ması veya ispat edilememesi halinde uygulanan bir hüküm olarak 
kabul edildiğinde, iştirak söz konusu olmadığından, eser sahibinin 
ve kanunen sorumlu olan kişilerin sorumluluk nedenleri ayrı ayrı 

nedenlere dayanmış olacak ve belki de değişik sorumluluk durum
larının kabulü gerekecektir. 

Verdiğjmiz örneklerle belirtmeğe çalıştığımız gibi, basın suç
larında sorumluluk konusu, gerçekde, birçok problemi ihtiva et
mekde ve bunların çözümü uygulama yönünden de, basın hürriye
tinin temini açısından da önem taşımaktadır. Bu problemlerle ilgi:
li tartışınaları, sistemleri ve varılabilecek sonuçları, monografik bir 
çalışma' içinde toplamanın yararlı olacağı sanısı ile bu konulara 
eğilmek gerekliliğini hissettik. Çalışmamız iki ana bölüme ayrıl
maktadır. 

Birinci bölümde, basın suçu ve basın suçlarında sorumluluk ko
nusu ince~enmektedir. Bu bölümde, basın suçu kavramı, basın suç
larınd:ı iştirak, basın suçlarında sorumluluk konusundaki sistemler, 
mukayeseli hukuk ve Türk hukukunda basın suçlarında sorumluluk 
sistemi incelenecektir. Tartışılan konularla ilgili kişisel görüşleri

mize de yer verilmesine çalışılmıştır. 

İkinci bölümde ise, basın suçlarında sorumluluk sisteminin ni
telikleri, özellikle «kusurluluk» unsuru açısından irıcelenecek, «ce
zaların şahsiliği» kuralı açısından bu sistemin değerlendirilmesine 
çalışılarak, bu açıdan doğan sonuçlar yönünden değişik konuların 
tartışılmaf ına girişilecektir. 









§. 1 - BASIN SUÇU VE ÖZELLİKL,ERİ 

Basın suçundan maksadın ne olduğu, genel suçlardan ayrı bir 
basın suçu türünün var olup olmadığı konusu, gerçekde, inceleme 
konumuzun dışında kalmaktadır. Gerçekte, belirtmeğe çalıştığ1mız 

gibi, inceleme konumuz, basın suçlarında sorumluluk sistemleri, 
Türk hukukunun sistemi ve bu sorumluluk sisteminin hukuki ma
hiyetidir. Durum böyle olmakla beraber, sorumluluk sistemi, temel
de bir suçun varlığını gerektirmektedir. Ayrıca, basın suçunun ken
disine özgü niteli~leridir ki, özel bir sorumluluk sisteminin kabu
lünü zorunlu kılmıştır. Bu açılardan, çok kısa olarak basın suçu 
kavramı ve özellikleri üzerinde durmak zorunluluğu mevcuttur. 

1 - Basın suçu kavramı 

Basının suç vasıtası olarak kullanılması durumunda, suçun te
şekkülü için basılmış eserin yayını zorunlu olduğundan, basın suç
larında bir takım özelliklerin kendisini göstermesi doğaldır. Ger
çekten, yayın'ın kolle_ktif bir faaliyet olarak kendisini göstermesi, 
basın konusunda özel idari rejime olduğu kadar özel ceza rejimine 
de sebebiyet vermektedir. Suç teşkil eden eser'in urtaya çıkışı sa
dece eser sahibinin fiiline yayını gerçekleştiren ki~ilerin fiillerinin 
katılmasını gerektirmektedir. Bu açıdandır ki, tasın suçlarının 

özelliklerini göz önünde bulundurarak bunların cezalandırılması 

esaslarını tesbit eden, yargılama usulünü, yargılama yetkisini tayin 
eden özel hükümlere hemen hemen bütün dünya memleketlerinin 
mevzuatıeda rastlamak mümkündür (1). Solon ka~1unları, 12 Lev
ha Kanunları, Charlemagne'ın kapitülerleri gibi çok eski metinler
de dahi, küfür, hakaret, sövme gibi fiilleri cezalandıran özel hüküm
lerin varl~ğı göze çarpmaktadJr (2). Belirtilen açıdan, örneğin suç 
teşkil edrn bir propaganda fiilinin sözle ika edilişi ile basın aracı -
lığıyla ib edilişi arasında fark mevcuttur. Örneğin TCK nun 142. 

O) Gürelli, 5. 
(2) Dönmezer, 319. 
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maddesini veya 163. maddesini ihlal eden bir propaganda fiilinin 
sözle işlenmesi durumunda, fail tek bir kişi olabilir ve sözlerin sar
flyla suç teşekkül eder. Ancak bu fiilin, başka bir kişiyle iştirak sure
tiyle işlenmesi söz konusu olabilir ki, bu durumda da iştirakle il
gili Ceza Kanunundaki genel hükümler'in uygulanmasıyla problem 
çözümlenir. Buna karşılık aynı propaganda fiilinin basılmış eserle 
jşlenmesi durumunda, eser sahibinin suç teşkil eden eseri meydana 
getirmesi, suçun teşekkülü için yeterli olamayacaktır. Suçun teşek
külü «yayının» varlığına, yayın ise, eser sahibinin dışında bazı ki
şilerin yayın fiiline katılmasına bağlı olacaktır. Basının etki alanı 

genişledikçe, yayın yoluyla suç işlenilmesi uygulaması genişlemiş 

ve bu genişleme, basın suçları için özel bir rejimin varlığını gittik
çe zorunlu duruma getirmiştir. 

Basının özellikleri, basına özel bir idari rejimin uygulanmasını 
da zorunlu kılmıştır (3). Bu özel idari rejimin ihlali de mümkün
dür. Bu ihlaller de bası~ re]imini düzenleyen kanunlarda, basının 
idari rejimini ihlal eden fiillerin suç olarak tammlanmasmı, dü
zenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu şekilde de, basının idari 
rejimiyle ilgili ve sırf basın yoluyla işlenebilen bir takım suçlar or
taya çıkmıştır. 

Basın'ın suç aracı olarak kullanılmasının bazı özelliklere yol 
açtığı genellikle kabul edilmekle beraber, «basın suçu» adı verien 
ve yapısal unsurları yönünden kendine özgü nitelikleri bulunan. 
genel suçlardan ayrı bir suç kategorisinin gerekli bulunup bulun
madığı hususu tartışılmaktadır. Bu konudaki görüşleri iki ana grup 
altında toplayabilmek mümkündür ( 4): 

1 - Bir görüşe göre. genel suçlar dışında ayrıca ele alınması ge
reken, kendine özgü unsurları muhtevi bulunan, istisnai bir basın 
suçları grubu mevcuttur, mevcut olması zorunludur. Bu zorunlulu
ğun da şu görüşlere ·dayandırılarak kanıtlanmasına çalışılmakta

dır : 
a) Basın suçların©.a, suçun belirli bir cismi, ihlal ettiği maddi 

bir mevzuu mevcut bulunmamaktadır. Bu suçlar, belirli maddi mev
zulara değil, insan zihnine, düşüncesine etki yapmaktadır. Bu suç-

(3) Basının idari rejimi için bk. Dönmezer, 197-316. 
(4) Bı1 gruplandırma. ülkemizde. basın hukukunu en geniş ve bilim

sel nitelikde ve ilk kez inceleyen Dönmezere aittir: · bk. Dönmezer, 321 v.s. 



lar bir düşüncenin ürünüdür, gayrı maddidir ve etkHeri de aynı 
niteliktedir. Bu açıdan mi generis bir nitelik taşırlar. Bu özellik. 
basın suçlarının da ·özel bir grup teşkil etmesini zorunlu kılar. 

b) Basın sqçlarının genellikle fikir suçu oluşu da, bu suçların 
özel bir suç kategorisi teşkil ediŞinin nedeni olarak gösterilmiştir. 
Eğer bir ülkenin kanunları, belirli fikirlerin açıklanmasını, telkini
ni, propagandasını suç saymışsa, bunlar fikir suçu olarak belirmek
tedir ve Lasın suçu cezalandırılan fikir açıklaması anlamına gel
mektedir. Diğer bir deyişle, düşünce suçlarının varlığı, basın suç
larının özel kategorisine yol açmaktadır. 

2 -- Genellikle, basın suçlarının ayrı ve özel bir niteliği bulun
madığı kabul edilmektedir. Genel suçlar dışında bir basın suçları 
kategorisine ihtiyaç olmadığı ve bu tür bir suç grubunun hukuki 
izahının da mümkün olamayacağı kabul edilmektedir. Bir düşünce 
basılmış e~· er haline gelince bazı özellikleri de kazanmış olur ve fa
kat bu özellikler ke~dine özgü, otonom bir basın suçu grubunun 
varlığını zorunlu kılmaz. Basın, suçun işlenmesi yönünden bir araç
tır ve basın suçu olarak ayrı bir suç kategorisinin kabulü mümkün 
değildir. 

Kanaatimizce de, basın suçlarının ayrı bir suç kategorisi teşkil 
ettiğini ispatlamaya çalışan görüşler sağlam temellere dayanma
maktadır. Basın suçlarının, maddi muhtevasının bulunmadığı, ih
lal edilen maddi bir mevzu bulunmadığı görüşü, basın suçlarının 

otonom bir nitelik taşıdığının izahi yönünden tatmin edici değildir. 
Gerçekten, basın yoluyla işlenmeyen bir çok suç açısından da ih
lal edilen maddi mevzu bulunmayabilir. Kaldı ki, sadece düşünce 
üzerine etki yapan fiiller, basın dışı araçlarla da işlenebilir. Bir 
propaganda fiili basın dışında, örneğin sözle de işlenebilir. Aynı 

~ekilde, fikir suçlarının da basın dışı araçlarla işlenmesi mümkün 
olduğundan, basın suçunun cezalandırılan fikir suçlarını kapsayan 
bir kavram olduğu konusundaki görüş de geçerli sayılamaz (5). 

Basın suçlarının aY,rı bir suç kategorisi teşkil edip etmediği hu
susundaki tartışmalar, 1881 Fransız Basın Kanununun sisteminin 
ürünüdür. Gerçekten, bu kanunun, 23. maddesinde «suç işlemeğe 
tahrik,.>, 25. maddesinde <<askeri itaatsizliğe tahrik», 26. maddesinde 

(5) Dönmezer, 3!1, 322 - Gürelli, 2 v.s. - Poittevin, I, 392-394. 



10 

«devlet başkanını tahkir>>, 29. maddesinde «hakaret ve sövme», 30. 
maddesinde «siyasal organların tahkiri», 21. maddesinde «kamu gö
revlilerinin tahkiri» gibi suçlar özel bir şekilde tarif edilmiş ve dü
zenlenmiştir (6). Belirli ve esasında genel ceza kanunlarında da 
yer alan bu tür suçların, kanunda özel bazı unsurlara bağlanarak 
tanımlanması, basın suçlarının müstakil bir kategori teşkil ettiği 
görüşüne yol açmıştır (7). 

Gerçekde, 1881 Fransız Basın Kanununda ayrıca düzenlenip ta
rif edilmiş suçlar, basın dışında vasıtalarla da işlenebilen suçlar
dır. Fransız basın kanunu, bu genel suçların basın yoluyla işlenişi
nin arzettiği özellikleri göz önünde bulundurarak özel bir düzenle
meye gitmiştir. Diğer bir deyişle, esasda basının araç olarak kul
lanılması suretiyle işlenilen suçlarla, basın dışı araçlarla da işleni
lebilen suçlar arasında, maddi muhtevaları, unsurları yönünden bir 
farklılık mevcut bulunmamaktadır. Basın dışı vasıtalarla işlenilen 

suçlarla basın yoluyla işlenilen suçlar arasındaki fark, suçların ma
hiyeti yönünden olmayıp, işleniş şekli, kullanılan araç yönündedir. 
Basın suçlarında özel bir sorumluluk sisteminin kabul edilişi de, 
aynı şekilde, basın suçlarının özel bir kategori teşkil etmesinin de
ğil, bu suçların işlenişinde basının araç olarak kullanılışının bir so
nucu olmaktadır. Basının araç olarak kullanılması halinde, suçun 
neşir yoluyla işlenebilir olması ve neşrin arzettiği özellikler, özel 
bir sorumluluk sisteminin kabulüne yol açmış olmaktadır. Yoksa, 
bir suçun basın yoluyla işlenmiş olması, suçun rrıaddi unsurları, 

muhtevası yönünden bir değişikliğe sebebiyet vermemektedir. 

JI - Basın suçlarının türleri 

Mevzuatımızı da göz önünde bulundurarak basın suçlarını in
celediğimizde, teorik açıdan, bu suçların belirli bir tasnife tabi tu
tulabileceklerini görmekteyiz. Gerçekde Basın Kanunu, basın suç
ları yönür.den belirli bir tasnif kabul etmeksizin değişik terimler 

(6) Bu suçlar hkkında bk. Toulemon, 112-215. Fransız basın kanunu, 
belki de basının o çağda gittikçe yaygınlaşan yeni bir araç olarak belir
mesi neder,iyle basın yoluyla işlenebilecek sucları ayrıca düzenlemek ih
tiyacını duymuştur. Aynı sistem o çağın diğer basın kanunlarında da gö
rülmektedir. Mesela, 1848 İtalyan Basın Kanununda da bazı suçlar özel 
olarak düzenlenmiştir. Florian, 715. 

(7) Dönmezer, 323. 
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kullanmış bulunmaktadır. Gerçekten, mesela, 3. maddesinde, «ba
sm suçu neşirle vücut bulur» denilmektedir. Burada kullanılan 
<<basm suçu» terimi, her türden basın suçunu kapsar şekilde kulla
nılmıştır. Buna karşılık kanunun, .sorumlulukla ilgili 16. maddesin
de ise «basın yoluyla l~lenen suçlardan dolayı ceza sorumluluğu» 
ifadesi kullanılırken, bu ifadeyle belirli bir smırlam::ıya gidilmiş 

değildir. Diğer bir deyişle, 16. maddedeki sorumluluk sistemi, hem 
«basın suçu», hem «basın yoluyla işlenilen suçlar» için kullanılabi
lır. Bu nedenle, «basın yoluyla işlenilen suç» ifadesi, gerçek anlam
da basının araç olarak kullanılması yoluyla işlenilmiş genel suçları 
kastetme:.nektedir. Kanunun 17. maddesinde, «basın yoluyla işle

necek fiil», 18. maddesinde «basın suçlarından mahkum olanlar» 
ifadesi kullanılmıştır. Görülüyor ki, basın kanunu değişik terimler 
kullanmakla beraber, bu deği§ik terimlerle değişik suç türlerini di
le getirmiş değildir. 

Kanunda bir ayrım söz konusu olmamakla beraber, teorik açı
dan bir tasnife gitmek mümkündür ve gereklidir. Basın suçlarını 
şu şekilde bir tasnjfe tabi tutmak mümkündür (8) : 

1 - Basın suçu 

«Bir kanunun muayyen bir hareketi sırf basın yoluyla işlendiği 
takdirde cezalandırıyorsa, yani basılmış eserler dışındaki aleniyete 
koyucu vasıtalarla işlendiğinde ~ezalandırılmamakta ise» bu suç
lara basın suçu denilebilir (9). «Basın suçu» terimi, burada dar an
lamda kuHanılmakda ve sadece basın araç olarak kullanıldığında 
teşekkül eden suçlar kastedilmektedir. Bu tür suçlarda, suçun ku
rucu unsurlarından biri, fiilin «basılmış eserde>· yer almış bulun
masıdır. Bu tür suçlar, gittikçe azalmakta ve genel suçlarla bu tür 
basın suçları arasındaki ayrım azalmaktadır. 

Mevzuatımızda, dar anlamda basın suçuna örnek olarak, Basın 
Kanununun, 30, 32, 33. maddelerinde yer alan suçları gösterebiliriz. 
30. maddede, ceza kovuşturmalarıyla ilgili yayın yasaklarına iliş

kin fiiller, 32. maddede, intihar haberlerinin yaymlanmasıyla ilgili 

(8) Bk. Dönmezer, 323 v.s. - Erman-Özek, 58 - Nuvolone, 11. 
(9) Dönmezer, 323. 



;fiiller, 33. maddede de, belirli suçlarla ilgili mağdurun isminin açık
_ lanmasıyla ilgili yayınlar suç oarak tanımlanmış \'e düzenlenmiş-

. tir (10). Bu fiiller, basın dışı bir araçla işlendiğinde suç teşkil et
mediği halde, yayın yoluyla işlendiğinde suç teşkil etmektedir. Gö
rüldüğü gibi, dar anlamda basın suçları belirli ve basının niteliği

·nin gerektirdiği üç suça münhasır bir duruma gelmiş bulunmakta
dır (11). 

2 - Basın yoluyla f şlenilen suç 

Herhangi bir araçla işlenebildiği halde basının araç olarak kul
lanılması suretiyle işlenilen suçlara da, «basın yoluyla işlenilen suç 
denilmektedir. Bu suçlardaki özellik, basının araç olarak kullanıl

mış olmasıdır. Diğer bir deyişle, «yayın» bu suçbr açısından ku
rucu bir unsur olmaktadır ve suçun teşekkülü yönünden genel un
surlar bir başkalık arzetmemektedir. Özellik, basının araç olması 
nedeniyle, suçun teşekkül anı sorumluluk ve yargılama yönünden
dir. Genel suçların çoğu basın yoluyla da işlenebilmektedir ve ceza 
hukuku sistemimizde, çoğunlukla, basın yoluyla fiilin işlenmesi bir 
ağırlatıcı sebep olarak görülmektedir. 

3 -- Basın zabıtası suçlan 

Basının idari rejimi, basın işinde çalışanlara belirli yükümlü
lükler yüklemektedir. Bir eserin neşredilmesinden, yönetimine, ya
yının yap1lışına kadar değişik safhalar açısından belirli formalitele
rin yerine getirilmesi zorunluluğu mevcuttur. Bu yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi de suç teşkil etmektedir. Bu fiiller, basının 

idari rejimiyle ilgili olmak açısından, dar anlamda basın suçların
dan da, basın yoluyla işlenilen suçlardan da farklıdır. Bu farklılık, 
idari suçla.rın çoğunlukh «yayına» bağlı olmaksızm teşekkül et
mesi ve sorumluluk yönünden kendisini göstermektedir. Basın za
bıtası suçlc.rını da, kendi içinde ikiye ayırmak mümkündür (11 bis): 

(10) Dar anlamda basın suçlarının unsurları için bk. Erman-Özek. 
123-131; 141-148. 

01) Basın mevzuatımızda 1864 Matbuat Nizamnamesinden halen 
yürürlükte bulunan Basın Kanununa kadar bütün basın kanunlarımızda 
yer alan dar anlamda basın suçları için bk. Dönmezer, Basın suçları. ıı ve 
son. 
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a) Neşir öncesi basın zabıtası suçu: neşrin tahakkukundan ön· 
ce, daha doğrusu neşirle ilgili olmayan bir takım idari yükümlerin 
yerine getirilmemesi ile doğ·an suçlardır. Bu suçlar, bazen, neşrin 
tahakkukuna bağlı olarak cezalandırılırsa da, gerçekde neşirden 
müstakil olarak ve neşirden önce suç tamamlanmış olur. Mevkut 
veya gayrı mevkut yayının yapılması için kanunun öngördüğü 
şartlara rıayetsizlik, bu konuda örnek gösterilebilir. Mesela, Basın 
Kanunumuzun, 8. maddedeki şartlara aykırı olarak «beyanname 
vermemek», veya, yanlış beyanname vermek, 7. m 1ddedeki şartlara 
<ıykırı nitElik taşıyanların mevkute çıkartması, 5. maddedeki vasıf
ları taıımayanların yazı işleri müdürü olması, v.s., neşir öncesi ba
sın zabıtası fiillerine örnektir. 

b) Neşir sonrası basın zabıtası suçu: yayından önce başlayan 
ve basılmış eserin neşrinden sonra tamamlanan basın zabıtası suç
larıdır (11 ter). Bu tür suçların mevzuu basılmış eserlerdir ve ba
sılmış eserin mevcusiyeti, bu tür suçlarda, suçun önşartı olarak gö
zükmektedjr. Basılmış eserin, satım, dağıtım, ilan, afişlenmesi v.s. 
konusundaki fiiller, neşir sonrası basın zabıtası suçlarındandır. Ay
rıca, basılmış eserin muhtevasıyla teşekkül eden basın zabıtası suç
farı da bu kategori içinde düşünülmek lazım gelir. Zira, suçun te
şekkülü basılmış eserin neşrine bağlı olduğu zaman, neşrin tahak
kuku suçun netice unsurunu teşkil etmekte, basın zabıtası ile ilgili 
olması yönünden de, basın zabıtası suçu olmaktadır. Cevap ve tek
zibin neşredilmemesi veya usulüne aykırı neşri de, belirli sayıda 
basılmış eserin belirli mercilere teslim edilmemesi de, basılmış ese
rin neşrinden sonraki zabıta suçulur. Bu tür suçların teşekkülü 

için, suçun icra hareketlerinin neşirden önce başlaması ve neşirle 
tamamlanması gerekir ve ayrıca bu fiilin salt basılmış eserle işlenir 
olması, ba~ının idari rejimiyle ilgili bulunması da zorunludur ( 11 
quart.). 

Belirtilen tasnifin teorik esasa dayandığını belirtmiştik. Bu 
teorik ayrım, yer yer önem taşımaktadır. Bu önem, örneğin, sorum
luluk yönünden ortaya çıkmaktadır. Mesela, dar anlamda basın 
suçlarında yazı işleri müdürünün sorumluluğu sübjektif bir esasa 

(11 bis) Erman, Basın suçlarında müeyyide. 99. 
(11 ter) Cantarano, 172. 
(11 quart) Cantarano, 197. 
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oturduğu halde, basın yoluyla işlenilen suçlarda bu nitelik tartış

malıdır ve sübjektif temele oturtulsa bile objektif sorumluluk hali 
söz konusudur. Müeyyide açısından da bu ayrım önem taşımakta
dır. Bu konulara aşağıda yeri geldikçe değineceğiz. Ayrımı ifade eden 
terimleri kullanmadıkça <<basın suçu» terimi ile, her tü:ı.·den suçu 
kapsayan bir anlamda kullanmaktayız. 

111 - - Basın suçunun unsurları 

Basın suçu, belirttiğimiz gibi, genellikle genel suçun unsurları
nı muhtevidir. Başkalık, suçun basının aracılığıyla işlenmiş bulun
masıdır. Bu başkalık, basın yo1uyla işlenilen suç ne olursa olsun, bu 
suçun teşekkülü yönünden bazı unsurların eklenmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bu unsurlar, «basılmış eserin» mevcudiyeti ve «ya
yın» unsurlarıdır. 

1 - Basılmış eser unsuru 

Basın suçunun söz konusu olabilmesi için bir basılmış eser'in 
varlığı zorunludur. Basılmış eser, basın suçunun maddi muhtevası
nı teşkil eder. Basılmış eser'in varlığı, basın suçunun genel ve so
yut unsurudur. Zira, basılmış eser'in muhtevasına göre suç değiş
miş olacaktır. Örneğin, basın yoluyla işlenilen bir «hakaret» suçu 
ile basın yoluyla işlepmiş bir propaganda suçu birbirinden farklı, 
ayrı isimler tayin, unsurları değişik olan suçlardır. Fakat her iki 
suç da, basın yoluyla işlendiği için «basın suçudur>> ve basılmış 
eser'in mevcudiyeti ortak unsur olmaktadır. 

Basılmış eserden maksadın ne olduğu, Basın Kanununun 2. 
maddesinde tanımlanmıştır: «Bu kanun hükümlerine göre basıl

mış eserl13rden maksat, neşredilmek üzere tabı aletleriyle basılan 
veya sair her türlü vasıtalarla çoğaltılan yazılar ve resimler gibi 
eserlerdir,.. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi, basılmış eserden bah
sedilebilmesi için: 

a) Yazı ve resme benzeyen bir takım şeylerin mevcudiyeti, 
b) Bunların tabı aletleriyle basılmış olması veya sair herhan

gi bir vas ·. ta ile çoğaltılmış bulunması, 
c) «tab'ı» ve «çoğaltmanın» neşir gayesiyle yapılmış bulunma

sı zorunludur. Bu unsurlardan da anlaşıldığı gibi, basılmış eserden 
bahsedebilmek için yazı ve resmin çoğaltılması gibi objektif bir un-
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surla, neşretmek maksadının mevcudiyeti gibi sübjektif bir unsu
run varlığı gerekir (12). Bu açıdandır ki, sırf saklamak veya birkaç 
ilgili kişiye verilmek üzere bir eserin çoğaltılması halinde, neşir 
maksadı olmadığı için, basılmış eserden de bahsedilemeyecektir ve 
böyl€ bir eserde suç teşkil eden bir husus mevcutsa ceza hükmü 
uygulamrr.ayacaktır (13). 

Basılmış eser, «mevkut neşriyat» ve «gayrımevkut ne~riyat» ol
mak üzere ikiye ayrılır. Bu neşriyat türlerini Basın Kanununun 3. 
maddesi tanımlamış bulunmaktadır: «gazetelere, haber ajansları 
neşriy1tına ve belli aralıklarla yayınlanan diğer bütün basılmış 
eserler2 bu kanunda mevkute» denilir. Bu tanım dı~ında kalan bü
tün basılmış eserler ise- «gayrı mevkut neşriyat» olarak isimlendiri
lir (14). «Basın suçunun» teşekkülü yönünden, basılmış eserin, mev
kut veya gayrımevkut neşriyat teşkil etmesi önemli değildir ve bir 
farklılı~ taşımaz. Buna karşılık, basın suçundan dogan sorumluluk 
yönünden, basılmış ve yayınlcmmış eserin mevkute veya gayrı 
mevkute oluşu yönünden, Türk sistemi farklılık, değişik bir sorum
luluk kabul etmiş bulunmaktadır. Bu konu aşağıda incelenecektir. 

2 - Yayın unsurH 
\ 

Bir eserin basılmış olması ve bu eser'in muhteva itfüariyle suç 
teşkil eden bir nitelik taşıması, basın suçunun teşekkülü yönünden 
yeterli değildir. Gerçekten, Basın Kanunumuzun 3. maddesinin son 
fıkrasına göre, «fiilin ayrıca suç teşkil etmesi hali müstesna olmak 
üzere, basın suçu neşir il<t vücut bulur». Bu açıdan, suçun teşekkü
lü için, eser'in basımı sırasında «neşir maksadının» mevcudiyeti ye
terli olmayıp, bilfiil neşrin de tahakkuk etmesi zorunluluğu vardır. 

Yayınaan maksadın ne olduğu da, Basın Kanununun 3. madde
sinde, «bdsılmış eserlerin herkesin görebileceği veya girebileceği 

yerlerde gösterilmesi, veya asılması veya dağıtılması veya dinletil
mesi veya satılması veya satışa arzı neşir sayılır» şeklinde tarif 
edilmi~tir (15). Neşir görüldüğü gibi değişik hareketlerle tahak
kuk edebiJdiğine göre, basın suçları genellikle «seçimlik hareketli 

(12) Dönmezer, 200 v.s. - Erman-Ozek, 10 v.s. - Gölcüklü, 70. 
(13) Nuvolone, 22-23. 
04) Basılmış eser türleri hakkında geniş bilgi için bk. Dönmezer, 200 

ve 229 v.s. - Erman-Özek, 13 v.s. 
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suç» olmaktadır. Gerçekten, bir basılmış eserin, neşri ifade eden tek 
bir hareketle yayınlanması halinde de, birden fazla hareketlerle ~a
yınlanması halinde de tek bir suç mevcuttur. 

Basılmış bir eser'in yayınlanmasıyla, suç teşekkül ettiğine gö
re, eserin muhtevasının teşkil ettiği suç bir yana, basın suçunun 
genel anlamda neticesi, maddi unsuru <«ıeşi:r>> olmaktadır. Diğer bir 
deyişle, mesela, hakaret teşkil eden eser neşredilmedikçe suç teşkil 
etmeyeceğine göre, «tahkir>> neticesi ancak, neşrin gerçekleşme

siyle mümkün olabilecektir. Bu açıdandır ki, genel anlamda basın 
suçunda netice unsuru, «neşirle» tahakkuk etmektedir. Nitekim Ba
sın Kanununun gerekçesinde, «basın suçlarına vücut veren esaslı 
unsur aleniyettir. Bu da yayım yoluyla tahakkuk eder. Bu itibarla 
metinde yayım tarif edilmiş ve fiilin ayrıca suç teşkil etmesi hali 
müstesna olmak üzere basın suçlarının yayım ile vücut bulacağı 
keyfiyeti asli unsur olarak l:abul edilmiştm,, denilmektedir (16). 
Bu ifadeden çıkan anlam şu olmaktadır: basın suçu neşirden önce 
söz konusu olamayacağına göre, neşre kadar gerçekleştirilen hare
ketler hiç bir şekilde bas~n suçunun bir parçası sayılamazlar. Me
sela, bir eser basıldıktan sonra bir depoda muhafaza edilse ve bu 
sırada da muhtevasında suç bulunan bu basılmış eserler ele geçi
rilse, basın suçu söz konusu olamayacaktır. Eğer, kanun istisnai ola
rak sırf basımı suç sayarak neşri gerekli görmeden bir cezalandır
ma yolun;:ı gitmişse, fail cezalandırılabilir ve fakat bu durumda da
hi «basın suçu» mevcut değildir. Mesela, TCK nun 426. maddesi, 
<~müstehcen ve hayasızca yazılmış asar ve mevzuatı vesaireyi tica
ret veya tevzii maksadıyla tabı ve teksir etmeği» 5UÇ saymıştır. Bu 
~ekildeki çoğaltılmış eserler, yayınlanmadan ele geçirilse, TCK nun 
426. maddesindeki suç teşekkül edecektir ve fakat bu basın suçu 
- neşir olmadığı için - sayılmayacaktır (17). 

Bu ayrımın uyg~lamada doğurabileceği önemli sonuçlar ise 
şunlardır : 

a) Basın suçu neşide tahakkuk edeceği için, neşre kad:ır ya
pılan bütün hareketler basın suçu sayılamaz ve bu nedenle de basın 

(15) «Neşir» hakkında geniş bilgi için bk. Dönmezer, 216 v.s. - Er
man-Özek, 13 v.s. 

(16) Bk. TBMM Zab. Cer. 1950, D. 1, S. Sayısı 55, s. 5. 
(17) Bk. Erman-Özek, 17. 
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suçlarına teşebbüs mümkün değildir. Fakat, yukarıda TCK nun 
426. maddesi ile ilgili örnekte olduğu gibi, fiil, neşir teşekkül etme
den de cezalandırılabilen bir fiil ise, sırf bu niteliği itibariyle ce
zalandırılabilir ve fakat bu durumda da bir neşir suçu söz konusu 
olmamaktadır. Diğer bir deyişle, basın suçu, basılmış eserin aleni
yete intikali, okuyucuya verilmesi imkanın~n doğması ile teşekkül 
eder. Neşir, suçun tamamlanması içın yeterli olup, bilfiıl halkın ba
sılmış esere sahip olması, muhtevasını öğrenmesi suçun teşekkülü 
için zorunlu değildir (18). Nitekim Basın Kanunumuzun 3. madde
si, <<satışa arz», «herkesin görebileceği ve girebileceği yere basılmış 
eserin asılması» hareketlerini, «neşrın» tahakkuku için yeterli say
mıştır. 

b) Basılan ve neşre hazırlanan bir eser, neşredilmeden önce 
dahi, 426. maddede olduğu gibi cezalandırılabilse dahi, basın suçu 
söz konusu olmadığından, basın suçların:ı özgü sorumluluk sistemi, 
yargılama usulü, dava açma süreleri v.s. ile ilgili basın kanunu hü
kümlerı tatbik edilemeyecektir. Buna karşılık, basın suçu teşekkül 
edince, bı suçla ilgili Basın Kanunu hükuınleri uygulanacaktır. 

Mesela, müstehcen neşriyat neşredilmeden ele geçtiğinde TCK nun 
426. maddesine göre yapılacak takibat genel hükümlere tabi ola
cak, sorumluluk, dava zaman aşımı, yargılama hep genel usullere 
göre olacaktır. Buna karşılık, müstehcen eser neşredildiğinde, yet
kili mahkeme toplu basın mahkemesi olacak, yargılama Basın Ka
nununun 35. maddesindeki süreler göz önünde tutularak 36. mad
desine göre yapılacak· ve sorumluluk 16. maddeye göre tesbit edile
cektir. 

Belirttiğimiz nedenlerledir ki, Basın Kanununun 3. maddesinin 
son fıkrasında kullanılan, «fiilin ayrıca suç -teŞkil etmesi hali müs
tesna olmak üzere>> ifadesi anlamsız kalmaktadır (19). Gerçekten bu 
ifade ile neyin kastedildiği kanun gerekçesinde de belirtilmiş de
ğildir. Fakat, maddenin ifadesinden, bu cümlecik ile, «neşir>> unsu
ru olmadıkça basın suçunun teşekkül etmeyeceği ve fakat neşre
dilmemiş basılmış eser'in müstakil olarak suç teşkil etmesi halinde 
bu suça gereken cezanın verileceği hususunun belirtilmek istendiği 
anlaşılmaktadır. Zira, basın suçlarının hepsinde, eser muhtevası 

08) Nuvolone, 162. 
(19) Erman-Özek, 16, no. 12. 

F.: 2 
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esasda basın yoluyla işlenmese de suç teşkil etmektedir ve fakat 
basın yolu seçildiği durumlarda neşir tahakkuk etmemişse, suç da 
teşekkül etmemektedir. Bunun istisnası, ya işlenilen suçun hukuki 
mahiyetinden, ya da kanunun sarih bir hükmünden doğabilir. Me
sela, 426. maddedeki şuç, kanunun sarih hükmü gereği, neşir olma
sa da teşekkül edebilmektedir. Buna karşılık, muhtevası tahkir edi
ci nitelikde olan bir yazı basılıp, neşredilmemiş olsa, «ihtilat» te
şekkül ettiği takdirde yine hakaret suçu mevcut bulunacaktır. Ve 
fakat bu durumlarda basın suçu da, neşir olmadığından söz konusu 
değildir, genel hükümler uygulanacaktır. Bu nedenledir ki, 3. mad
denin söz konusu ifadesi, anlamsız veya hiç değilse lüzumsuz mahi
yettedir. 

§. il - BASIN SUÇLARINDA CEZA SORUMLULUK SİSTEMİNİN 

UYGULAMA ALANI VE İŞTİRAK 

I - Konu 

Niteliklerini ve unsurlarını kısaca belirtmeğe çalıştığımız ba
sın suçundan doğan sorumluluk da bazı özellikler taşımaktadır. 

Daha doğru bir deyişle, basın suçlarında sorumlulukla ilgili özel 
hükümler, basın kanunlarının bir çoğunda mevcut bulunmakda, bu 
konuda değişik sistemler kabul edilmektedir. Bu sorumluluk sis
temlerini ve Basın Kanunumuzun 16. maddesinde yer alan Türk 
sistemini incelemeden önce, bu sorumluluk sistemlerinin uygulama 
alanının tesbiti zorunluluğu mevcuttur. Basın suçlarında sorumluluk 
sisteminin uygulama alanının tesbitinden maksat ise, kısa bir de
yişle, «basın suçlarında özel sorumluluk hükmü, iştirak kuralları

nın uygulanmasını bertaraf etmekte midir?>> sorusunun cevaplan
dırılması anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, basın suçlarında 
sorumlulukla ilgili hükümler, fiilin iştirak dışı veya iştirak yoluyla 
işlenmesi hallerinde, fark gözetilmeksizin uygulanacak mıdır? Ger
çekten, aşağıda görüleceği gibi, sorumluluk sistemlerinde, eser sa
hibi dışında belirli kişiler, yapılan neşriyattan sorumlu tutulmakta
dırlar. Bu kişiler ile eser sahibi arasında iştirak olmadığı durum
larda, bu özel hükümlerin uygulanması doğaldır. Buna karşılık, bu 
kişiler ile eser sahibi arasında ~aten iştirak mevcutsa, bu durumda, 
failler genel iştirak hükümlerine göre mi sorumlu tutulacaklardır, 

yoksa yine sorumlulukla ilgili özel hükümler mi uygulanacaktır 
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Aynı konuyla ilgili diğer bir soru da şu şekilde ortaya çıkmak
tadır: basın suçuna iştirak mümkün müdür? Bu soruya verilecek 
cevabın uygulamadaki önemi ve etkisi şu şekilde ortaya çıkacaktır: 
eğer basın suçlarında sorumluluğu düzenleyen özel hükmü, iştirak 
kaidelerini bertaraf eden bir hüküm olarak kabul edecek olursak, 
basın suçuna iştirak cezalandırılmayacaktır. Mesela, muhtevasında 
suç ola:n bir kitap, eser sahibi, naşir, dağıtıcı arasında mevcut bir 
iştirak iradesinin mahsulü olarak neşredilse, eğer sadece Basın Ka
nununun 16. maddesini geçerli sayacak olursak, eser sahibi de belli 
olduğu için, sadece eser sahibi cezalandırılabilecek, naşir ve dağı

tıcı, eser sahibinin fiiline iştirak ettikleri halde cezalandırılamaya
caktır. Buna karşılık, 16. madde hükmünü sırf iştirak dışı haller 
yönünden uygulanacak hüküm olarak kabul edersek, verdiğimiz 
örnekte iştirak söz konusu olduğundan naşir ve dağıtıcı da, TCK 
nun 64 ve 65. maddesine göre iştirakleri nedeniyle cezalandırılabi
lecekler ve Basın Kanununun 16. maddesi tatbik edilmeyecektir. 

Aynı problem, Basın Kanununun 16. maddesinde kanunen so
rumlu tutulan kişiler dışında kalan kişilerin iştirak durumu için de 
söz konusudur. Gerçekten, mesela bir kimsenin belirli bir eserin 
verilmesi konusunda diğer bir kimseyi azmettirmesi halinde, bu ki
şi iştirak sebebiyle sorumlu tutulabilecek midir? Eğer, 16. madde 
basın suçlarında, iştirak olsun, olmasın sorumluluk durumunu dü
zenleyen madde olarak kabul edilecek olursa, azmettiren kişi 16. 
maddede sorumlu tutulan kişilerden sayılamayacağından, iştirak 

nedeniyle sorumlu tutulamayacaktır. Buna karşılık, 16. maddenin 
sadece iştirak dışı durumlar için tatbik edilebileceği kabul edilecek 
olursa, 16. maddenin düzenlediği durum dışında suça iştirak hali 
genel hükümlere göre cezalandırılabilen nitelik taşıyacaktır. 

Bütün bu soruların cevaplandırılabilmesi için, her şeyden önce, 
basın kanunlarındaki özel sorumluluk hükümlerinin hangi sebeple 
kabul edildiği konusu üzerinde durmak gerekecektir. 

il - Basın suçlatrında özel sorumluluk sisteminin kabul nedenleri 

Basın suçlarında özel sorumluluk halinin kabulü, basın suçları
nın mahiyetinden doğan bir ihtiyacın eseridir. Yukarıda belirttiği
miz gibi, basın suçu, suçun genel unsurları dışında, «basılmış ·ese
rin mevcudiyeti» ve <<neşir>> gibi iki unsurun varlığını gerektirdigı 
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ve bunların gerçekleştirilmesi de kollektif bir f<;laliyeti zorunlu kıl
dığı için, özel sorumluluk sistemi ihtiyaç halini almaktadır. BCl.sın 

suçunun işlenmesi, iştirak olsun veya olmasın, birden fazla kişinin 
suçun işlenmesinde rol almasına bağlı olmaktadır. Bu nedenle de 
özel sorumluluk sistemleri bir çok kanunlarda kendisini göster
mektedir (20). 

Bu konuda, «müşterek hukukda geçerli suça katılma ilkelerinin 
bu suçlar konusunda da kabul edilmesi halinde basın yahut yayın 
faaliyetine her ne suretle olursa olsun katılmış bulunan bütün kişi
leri aynı şekilde cezalandırma» nın gerekeceği ve böyle bir çözüm 
tarzının adil ve lüzumlu olmadığı, bu şekilde ceza tehdidinin ha
berleşme hürriyetini tehlikeye düşüreceği, fikri ileri sürülmüş
tür (21). Kanaatimizce bu görüş özel sorumluluk sjsteminin kabul 
nedenlerine uygun düşen, işabetli bir görüş olarak kabul edilemez. 
Zira, bu görüşün kabulü, otomatik olarak, basın suçlarında sorum
luluk hükümlerinin iştirak kaidelerinin uygulanmasını engellediği, 

iştirak sisteminin bertaraf edildiği sonucuna bizi götürür. Gerçek
ten, madem ki, basın suçlarında özel sorumluluk sistemi olmasaydı, 
na~ir faaliyetine kat!lan her kişi iştirak hükümlerine göre cezalan
dırılacaktı, o halde özel sorumluluk sistemi iştirak kurallarının uy
gulanmasını engellemek için kabul edilmi~tir (22). Kaldı ki, özel so
rumluluk sistemi olmasaydı dahi, neşir faaliyetine katılan her kişi 
iştirak hi.;kümlerine göre cezalandırılamazdı ve bu faaliyete katı

lanlarla eser sahibi arasında iştirak iradesinin, neşir faaliyetine ka
tılanların neticeye yönelik iradelerinin varlığı aranmak gerekirdi. 
Ayrıca, belirtilen görüş, sorumluluk sistemlerini kabul eden kanun
ların gerekçelerinde, örneğin İtalyan Ceza Kanununun 57. madde 
gerekçesiyle de uygun düşmemektedir. 

Dönmezer de (23), sorumluluk sisteminin kabulüyle ilgili ola
rak, neşir faaliyetine bir çok kişinin katıldığını belirttikten sonra, 
«bu sebepledir ki, basın suçunda sorumluluğu tayin etmek için ceza 

(20) Dönmezer, 327-328. Özel sistemin gereksizliği görüşü için bk. 
Loasses, 517. 

(21) Gölcüklü, 160. 
(22) Gölcüklü, diğer yandan da, i~tirakin varlığı halinde iştirak kai

delerinin uygulanabileceğini belirtmektedir (s. 162). Gerçekde bu iki be
yan çelişik bir nitelik taşımaktadır. 

(23) Dönmezer, 328. 
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kanununun 64 ve 65. maddeleri yeterli olmaz. Çünkü yukarıda be
lirttiğimiz muhtelif unsurlardan hangisinin asli, hangisinin fer'i 
nitelikde olduğunu tayin etmek imkanı yoktur. Bu sebeple matbuat 
suçları için ceza sorumluluğu esaslarını ayrıca gösteren hükümlere 
ihtiyaç vardır» demektedir. Sanımızca, bu görüş de, zımnen, özel 
sorumluluk sistemlerinin sırf iştirak kaidelerini bertaraf etmek 
için ve iştirakin özel şekilde düzenlenmesi maksadıyla kabul edil
diğini ifade etmektedir. Bu görüşe göre de, iştirak kaidelerinin uy
gulanması, basın suçlarının mahiyeti icabı, güç olduğundan ve bu 
güçlüğü gidermek maksadıyla özel sorumluluk sistemi kabul edil
miştir. Bu şekilde, basın kanunlarındaki sistemler, özel iştirak şek
li olarak ortaya çıkmış olarak kabul edilmektedir. 

Basın suçlarında sorumluluk sisteminin, bu suçların kollektif 
bir faaliyet mahsulü olması nedeniyle ortaya çıktığı doğrudur. Bu 
kollektif faaliyet nedeniyle şeriklerin tesbit edilememesi veya işti

rak iradesinin hiç bulunmaması mümkündür. Yazarın da bilinme
mesi veya bulunamaması halinde ise sorumlu kimsenin bulunama
ması tehlikesi mevcuttur. Gerçekten, bir basın suçu iştirak dışında 
işlenmiş olabilir ve eser sahibi takip edilemez veya iştirakin var
lığı ispat edilemediği durumlarda eser sahibi de cezalandırılamaz
sa sorumlu kimse bulunamaz. İşlenilen bir suçun sorumlusunun bu 
şekilde belli olmaması durumunda sırf işlenilen suçun cezasız kal
maması maksadıyla özel sorumluluk sistemlerine gidilm<!ktedir. Bu 
açıdandır ki, bizce, basında sorumluluk sistemleri iştirak hüküm
lerine göre sorumluluk sistemlerinin genişliğini sınırlamak maksa
dıyla değil, tam tersine sorumsuzluğu önlemek amacıyla ve iştirak 
dışında sorumluluğu genişleten bir biçimde düzenlenmişlerdir. Bu 
açıdandır ki, basın suçlarında sorumluluk sistemleri, daima, genel 
sorumluluk kurallarına istisna teşkil eden bir biçimde, kanundan 
doğan bir sorumluluk şeklinde belirmiştir (24). Nitekim İtalyan 
Ceza Kanununun Bakanlık Gerekçesinde de, «sistem basın yoluyla 
işlenilen ~uçlarda işlenilen suçun cezasız kalmaması amacına yönel
miş olup, bu tür bir sistem tam olarak objektif sorumluluk şeklinde 
biçimlenmiştir ve proje, direktörü veya sorumlu redaktörü iradi ha
reketinin ispatı cihetine gitmeksizin işlenin suçtan sorumlu tut
maktadır ... > denilmektedir (25). Bu şekilde, gerekçe sorumluluk sis-

(24) FJorian, 715. 
(25) Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen .. Lav. Pre. V ı 1, 102. 
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temiyle, iştirak hükümlerini bertaraf etmek veya sorumluluk sı

nırını daraltmak amacının güdülmediğini, aksine, cezasızlık halin
de mutlaka sorumlu bir kişinin, suçun işlenmesi iradesiyle hareket 
etsin veya etmesin bulu~1ması amacının güdüldüğünü açıklanm1ş ol
maktadır. Bu açıdan basın suçlarında sorumluluk açısından, netice 
bakımmdrn bir iradenin mevcudiyeti aranmamakta, neşrin iradi 
oluşu yet~rli görülmektedir (26). Bu açıdandır ki, basın suçlarında 
sorumluluk sistemi, sübjektif unsurlar aranmaksızın, işlenilen suç
tan her halde bir sorumlu bulabilmek maksadıyla düzenlenmiştir. 

Sistemin kabulündeki bu amaç, hem sistemin iştirak karşısındaki 

durumu, hem de sistemin kusurluluk yönünden nitelikleri açısından 
önem taş1maktadır. 

111 - Basın suçlarında sorumluluk sisteminin iştirakin uygulanmasını 
engellemediği görüşü 

_ Ceza sorumluluk sistemi, temelde müşahhas bir kusurluluk ha
lini aramaksızın, kanunda belirtilen kişilerin sorumlulukları cihe
tine giderken, gerçekde sorumluluk için iştirak'in varlığının aran
nıasından vazgeçmiş, iştirakin unsurları mevcut bulunmaksızın be
lirli kişüerin sorumlu tutulmasını kabul etmiş demektir. 
Sadece maddi sebebiyet ilişkisinin varlığı ile, sorumluluğa 
gidilmesi, kast vepa taksirin varlığı olmasa dahi faillerin 
kanunen sorumlu tutulmaları demektir (27). Bu açıdan, ba
zıları, basın suçlarında sorumluluğu «iştirakin istisnai durumu 
olarak sorumluluk>> şeklinde anlamaktadır (28). Buna göre, gerek 
1848 İtalyan Basın Kanunu, gerek 1930 Ceza Kanununun 57. mad
desi, kabul ettikleri sistemle, kanunen sorumlu kişilerin işlenilen 
suça iştirak etmiş bulunduklarını bir «<nngörü, faraziye» olarak kabul 
etmektedir. Bu açu:lan basın suçlarında sorumlulukda iştirak 

i u r i s e t d e i u r e var sayılmaktadır ve sorumluluk için işti
rakin unsurları aranmamaktadır. Bu istisnai durum sadece sorum
luluk yönünden olup, iştirakin varlığı halinde uygulanacak hüküm
lerin uygdanması yönünden değildir. Bu açıdan jştirak halinde iş-

(26) Nuvolone, 172 - l\lanzini (1950). II. 568. 
(27) 8antoro, I, 405-406. 
(28) Manzini, (1950), II, 565. 
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lenilen sı:çlarda şeriklerin durumuyla ilgili hükümler basın suçla
rında son.tmluluk sistemi içinde uygulanmayacaktır (29). Buna 
karşılık, basın suçlarında özel sorumluluk sistemi, iştirak sistemınin 
bir alternatif olmayıp, onu tamamlayıcı bir sistemdir. Bu açıdandır 
ki, iştirakin unsurlarıı:ım mevcudiyeti durumunda 1.rtık basın suçla
rmda sorvmlulukla ilgili hükümler değil ve fakat iştirak hüküm
leri tatbik edilecektir (30). Manzininin, ltalyan Ceza Kanununun 
eski şekliyle ilgili olarak belirttiği hususlardan. basın suçlarını işti

rakin istisnai bir şekli olarak kabul eden görüşü bir yana (31), iş

tirakin mevcudiyeti ha1inde özel sorumluluk hükümlerinin uygu
lanmayacağı konusundaki fikirleri, genPllikle benimsenmektedir. 

Gerçekten, İtalyan doktrininde, genellikle basın suçlarında se>
rumluluk sisteminin, iştirakin varlığı halinde iştirak hükümlerinin 
uygulanmasını engellemediği ve sorumluluk sisteminin özel bir iş

tirak ~istemi anlamına gelmediği kabul edilmektedir. Basm suçla
rında sorumluluk sistemi, failin suçun teşekkülü yönünden bir ira -
desinin bulunmadığı ve bu açıdan iştirakle ilgili hükümlerin uy
gulanması söz konusu olmadığı hallerde uygulanabilecek kaideler 
bütünüdür. Yazı işleri müdürü veya editörün, yani kanunen sorum
lu tutulan kişilerin taksir derecesinde kusurlarının mevcudiyeti ka
nıtlansa dahi, eser sahibince işlenen suç kastlı olduğuna göre, kastlı 
suç'a taksırle katılma söz konusu olur. Bu durumda dahi, iştirak 
söz konu5u edilemez . .Zira iştirak, kastedilen netice açısından fail
lerin serbest iradelerinin birleşmesini zorunlu kılar; kanunen so
rumlu kişinin taksir derecesinde kusurunun varlığı halinde ise böy
le bir irade birleşmesi yoktur ve iştirak kaideleri uygulanmayacak, 
özel sorumluluk hükümleri tatbik edilecektir (32). Basın suçların-

(29) 1\fanzini (1950), II, 566-569. 

(30) Manzini (1950), II, 972. 

(31) Gerçekten, basın suçlarında sorumluluk sistemi bir iştirak sis
temi teşkil etmemekde ve bu açıdan iştirakin değil kusurluluk sisteminin 
istisnai şekli olmaktadır. Bununla beraber, Manzini'nin görüşünü payla
şan başka düşünürler de vardır. Örnek olarak bk. Nuvolone, ı 76 _ Pisapia. 
La nuova disciplina, 306 not 3. Pisapia'ya göre, kanun kastlı fiile taksirli 
iştiraki kabul etmekle genel iştirak kuralına aykırı bir durumu sistemleş. 
tirmiştir. 

(32) Nuvolone, 176. 
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da sorumluluk durumunda, suç teşkil eden eserle kanunen sorum
lu tutulan kişiler arasında her türlü sübjektif illiyet bağının var
lığını önemsemediği için, basın suçlarında sorumluluk sistemi, işti

rakin varlığı dışında uygulanan hükümleri kapsar ve fakat, iştira

kin varlığının ispatı halinde artık iştirakle ilgili genel hükümlerin 
, uygulanrr.ası icap eder. Bu durumda, «kastlı suça kasten iştirak» 

şeklinde genel sorumluluk biçimi ortaya çıkmış olur (33). Buna 
karşılık, tam ve gerçek bir iştirak durumunun bulunmadığı durum
larda, kanunen sorumlu tutulan kişinin fiili müstakil bir fiil olarak 
belirmekte ve hiç bir şekilde eser sahibinin fiilinden eser sahibinin 
sorumluluğunun yerini alan, alternatif bir sorumluluk sistemi ola
rak görülmemektedir. Bir açıdan, basın suçlarında soruµıluluk ha
Unde, <<faillerin iştiraki» değil, «suçların iştiraki» durumu söz ko 
nusudur. Gerçekten, eser sahibinin kastlı fiili ile k&nunen son~mlu 
olan kişinin kontrol ihmalinden doğan fiili birleşmekde ve basın 
suçuna yol açmaktadır. Buna karşılık. kastlı iradelerin birleşmesi 
durumunda ise, artık, fiillerin değil faillerin i~tiraki söz konusu olur 
ve genel iştirak hükümleri tatbik edilir. Bu durumda, kanunen so
rumlu kişilerin kusurluluk durumu sübjektif temele oturmakta ve 
artık fiil gerek eser sahibi, gerek, mesela yazı işleri müdürü için 
aynı olmaktadJT. Bu durumda ise özel sorumluluk hükmü uygulan
mayacaktır (34). Bu görüşe göre. basm suçlarında $Orumlulukla il, 
gili hükümler, iştirak dışında de,ğişik kusurluluk türlerine dayanan 
Cieğişik fiillerin iştiraki halini düzenlemektedir ve iştirak olduğ'un
da fiil aynı olduğundan artık özel hükümlerin uygulanması gereği 
kalmamaktadır. 

Basın suçundan kanunen sorumlu tutulan kişiler açısından, esas 
suçun ne maddi ve ne de manevi unsurlarının söz konusu olmama
sı, basın suçlarında sorumluluğu düzenleyen hükmün bir iştirak 

hükmü olmadığını da göstermektedir. Burada, kanunen sorumlu tu
tulan kişilerin kanundan doğan «sıfat suçu» söz konusudur; «kont
rol ihmali suçu» müstakil bir suçtur (35). Bu açıdan, basın suçla
rında sorumluluğu düzenleyen 57. madde, iştirakin genel kuralları
r ı a istisna getiren bir hüküm değildir. Zira, e,ğer kanunen sorumlu 

(33) Nuvolone, 182 - Lefevre, 107 - faccagno, 1570. Fransız hukuku 
açısından aynı görüş için bk. Chavanne-Blin-Drago, 197. 

(34) Pisapia, La nuova disciplina .... 318. 322. 
(35) ~rosali, III, 53. 
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kişi kasten hareket etmişse ve iştirak iradesi mevcutsa. zaten iştira
kin genel hükümlerine göre cezalandırılacaktır. Buna karşılık işti

rak söz konusu değilse, müstakil bir «kontrol ihmali» suçu meyda
na çıkmaktadır ve bu durumda da za"'ten iştirakle ilgili bir durum 
mevcut bulunmamaktadır. Diğer bir · deyişle, kanunen sorumlu sa
yılan kişiler, ya iştirak sebebiyle suç teşkil eden flilin faillerinden 
biri olarak, ya 57. madde hükmünce yine kendine mahsus fiilinden 
dolayı ve eser sahibinin fiilinin dışında sorumlu tutulacaktır (36). 
Bu açıdandır ki, basın sorumluluk sistemi, iştirak hükümlerini ber
taraf etmediği gibi, basın suçunda özel iştirak durumunu düzenle
yen istisnai bir hüküm de değildir (37) ve kanunen sorumlu kişinin 
taksirli hareketinin neticenin doğumu yönünden etkenliği suç teş
kil eden neticeye taksirle iştirak ettiğini, basın suçunda sorumluluk 
hükmünü:P de bu tür istisnai iştirak şeklini düzenlediğini göster
mez (38). 

Basın Kanunumuzun 16. maddesinde yer alan sorumluluk sis
teminin iftirak halinde, iştirak hükümlerinin uygulanmasını engel
lemeyeceği, Türk hukuk doktrininde de ileri sürülmüştür. Türk hu
kuk doktrininde özellikle gayrı mevkut neşriyat açısından, naşir 
veya tabi, suçu işlemek için müellif ya da mütercim gibi eser sahi
bi ile anla~mışsa artık ortada iştirakin söz konusu olduğu ve bu 
açıdan TCK nun. 64 veya 65. maddesinin uygulanacağı belirtilmiş
tir. Buna göre, Basın Kanununun 16/ 4. maddesi, iştirak iradesinin 
söz konusu olmadığı hallerde uygulanabilecektir (39). Gayri mev
kut neşriyat için söz konusu edilen bu fikrin mevkut neşriyat için
de geçerli olacağı açıktır. Fakat sanırız ki, mevkut neşriyatta eser 
sahibi ile yazı işleri müdürü, iştirak olsun veya olmasın birlikte ve 
aynı ceza ile cezalandırıldığı için, bu konuda açık bir ifade kulla
nılmamıştır. Gerçekde ise, yazı işleri müdürü ile eser sahibinin ne 
olursa olsun aynı ceza ile cezalandırılması sorumluluğun iştirak dı-

(36) Frosali, III, 58-59. 
(37> Delitala, 547. Aksi görüş için bk. Ranieri, Il concorso .. ., 249 ~ 

Vannini, 457. 
(3q) Antolisei, I, 290 - Battaglini, E .. col. 316. Buna karşılık. İtCK 

nun 57. m3ddesindeki, «iştirak hali dışında» hükmünün dahi bir anlam 
taşımadığını ve 57. maddenin gerçekde. kastlı suça taksirli iştiraki dü
zenlediğini belirtenler vardır: bk. Costa, 50) . 

(39) Erman-Özek, 78 - Gölcüklü, 162. 
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şı veya İitirak sorumluluğu olması konusunda ayrım yapmanın 

önemini -ortadan kaldırmamaktadır. Zira, ceza aynı olsa bile, işti

rakten doğan sorumluluk ile iştirak dışı ve 16. maddeden doğan so
rumluluk, ortaya çıkacak neticeleri açısından önem taşımaktadır. 

DokL"indeki bu görüşlere paralel olarak, İtalyan uygulaması ve 
, kanun gerekçeleri de, basın suçlarında sorumluluğu düzenleyen 
hükümlerin iştiraki bertaraf etmediği görüşünü benimsemişlerdir. 
Mesel~, İıalyan Yargıtayının 1 ocak 1966 tarihli bir kararına gö
re ( 4ü), İtCK nun 57. maddesi iştirak durumu dışında kaabili tatbik 
olup direktör veya direktör yardımcısı periodik yayın vasıtasıyla 
işlenmiş suçtan dolayı müstakil ve kendi fiillerinden dolayı sorum
lu tutulmuşlardır, denilmektedir. Söz konusu karara göre, bu suç 
<<kontrol kusuru» na dayanan taksirli bir suçtur ( 41). 

1tc.ıJyan Ceza Kanununun 57. naddesi ile ilgili bakanlık rapo
runda da aynı hususlar belirtilmiş bulunmaktadır. Gerçekten Rocco 
raporuna göre (42), İtalyan Ceza Kanununun 57. maddesini eleşti

renler, özellikle e~er sahibi bilindiği hallerde dahi mesul müdürün 
de birlikte sorumlu tutulması sistemini eleştirmişlerdir. Rapor ise, 
basın suçlarının özelliğini ve kollektifliğini göz önünde bulundu
rarak, iştirak dışı hallerde dahi bir sorumlunun bulunabilmesi için 
mesul müdürün de eser sahibi ile birlikte kanunen sorumlu tutul
duğunu belirtmiştir. Bu ifade, mesul müdürün kanundan doğan so
rumluluğunun, iştirak halindekı sorumluluğu engellemediğini ve 
fakat her olayda sorumlu müdürün iştirak iradesi ve kusurluluğu
nun aranmasından sarfınazar edildiğini göstermektedir. Nitekim 
1958 yılında 57. maddede yapılan değişiklik ile, 57. maddenin işti

rak dışı hallerde uygulanabileceği hükmü açık bir şekilde ifade 
olunmuştur. 1958 kanun değişikliği ile, sorumlu müdürün sorumlu
luk türü açık bir biçimde «taksir sorumluluğu» olarnk ifade edilin
ce, aynı kişinin neşriyata kasten katılması durumunda 57. madde
nin uygulanamayacağı ve iştirak sorumluluğunun söz konusu ola
cağı hususunda da maddeye sarahat getirilmiştir ( 43). Nitekim 1956 
yılında hazırlanan ve ·57. maddeyi değiştirmeği amaçlayan Moro ta-

(40) Karar metni için bk. Riv. İt. di Dir. e proc. pen., 1966, 1370 v.s. 
(41) l\faccagno, 1372. 
(42) Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen., Lav. Pre. v /I. 

101-102. 
(.43) Pisapia, La nuova disciplina ... 322. 
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sarısında da, eser sahibinin so:r;umluluğu ile sorumlu müdürün so
rumluluğu arasında, «<taksir sorumluluğu», «kast sorumluluğu» şek
bnde yapılan ayrımın bir sonucu olarak, iştirak halinin 57. madde 
ile bertaraf edilmediği açık bir şekılde ifade eelilmiştir. Bu şekil
deki bir açıklığın, yeni bir durum ihdas etmediği, eski metnin da
hi, 57. maddenin uygulanması yönünden iştirak halini istisnai bir 
durum olarak kabul edildiği ve yeni metin tasarılarının ve 1958 de
ğişikliğinin bu durumu yaşattığı ifade olunmuştur ( 44). 

iV - Basın suçlarımla sorumluluk sisteminin iştirak hükümlerinin 

uygulanmasını engellediği görüşü 

Basın suçlarında sorumluluk sistemini düzenleyen hükümlerin 
özel iştirak sistemini düzenlemiş bulunduğu ve bu açıdan işlenilen 
basın suçunun iştirak halinde işlenip işlenmediğinin artık araştırıl
mayacağJ görüşü Türk hukuk doktrininde savunulmuştur. Taner, 
Basın Kanununun 16. maddesindeki sorumluluk sistemini, kontrol 
kusuruna dayanan başkasının fiiliı:.den sorumlu1.uk olarak kabul 
ederken, Basın Kanununun iştirakten bahsetmeksizin basın suçla
rında özeı iştirak şeklini düzenlediğini belirtmekt2dir ( 45). Taner, 
Hl31 Matbuat Kanunu ile ilgili olarak konuyu, «Özel iştirak şekli'>> 

olarak incelerken, bu mülga kanunun 27. maddesinin, eser sahibini 
<<neşriyatı fiilen idare eden» ve «mevkute sahibi» gfüi asli fail ola
rak kabul edilen kişilerle beraber asli maddi fail olarak cezalandı
rılacağı oususundaki açık hükmüne dayanmaktaydı ( 46). Aynı gö
rüşü, Taner, tamamen değişik bir sisteme dayanan 1950 Kanunu 
için de benimsemiş olmaktadır. Halbuki, 1931 Kanununun dahi iş

tiraki bertaraf etmediği ve iştirakle ilgili hükümlerin iştirakin ger
çekten varlığı halinde uygulanabileceği, 27. maddenin maksadının 
basın suçunda esas sorumlunun neşri gerçekleştirenlerin olduğunu 

açıklama~ bulunduğu Dönmezer tarafından, haklı olarak, ileri sü
rülmüştür ( 4 7). 

Tosun da, Tanerle aynı görüşü paylaşmaktadır. Tosun bu ko
nuda açık bir beyanda bulunmamakla beraber, sistemimiz izah 

(44) Pisapia - Lener, 367; Delitala'nın Bellagio toplantısındaki ko-
nuşmasından bk. Convegno Nazionale ... , 383. 

(45) Taner (1950), 556, 559-560. 
(46) Taner (1948) 445. 
(47) Dönmezer, Matbuat suçları, 114-115. 



tarzı ve sistemin ana nitelikleri konusundaki görü~leri, bizi belirt
tJğimiz sonuca götürmektedir. Gerçekten, Tosuna göre, 16. madde
nin beni:::ısediği sistem, mevkuteler açısından <-'kanunilik sistemi», 
gayrıme·. kuteler açmndan ise <"kademeli sistem» benimsenmiştir 
( 48). Bu sistemlerde ve özellikle «kademe sisteminde» ise, Tosuna 
göre, ıştı ;·ak hükümleri bertaraf edilmiş, «suç ortaklığı hakkındaki 
genel kaideleri basın suçlarında sınırlandırmıştır» ( 49). 

Türk hukuk tatbikatmda da, Basın Kanununun 16. maddesinin 
iştirak hükümlerini engelleyen bir şekilde anlaşılıp uygulandığı 

görülmektedir. Gerçekten, gerek mevkut neşriyat, gerek gayrımev
kut neşriyat yönünde~1, kanunda belirtilen kişiler dışında ki~ilerin 
suça iştiJ akleri aranmamakta ve cezalandırılmamaktadır. Örneğin, 

gayrımevkut bir neşriyat, editörün (naşir) iştirak iradesiyle ya
yınlansa ve yine iştirak iradesi bulunan kişilerce dağıtılsa, eser sa
hibi mevcut bulunduğu takdirde sadece onun sorumluluğu cihetine 
gidilm~ktedir. Diğer bir deyişle, TCK nun 64 ve 65. maddesindeki 
iştirak durumunun varlığı halinde dahi, sorumluluk Basın Kanu
nunun 16. maddesine göre tayin olunmaktadır. Bu açıdan 16. mad
de, uygulamada, iştirak hükümlerini sınırlayan ve iştirak olsun 
veya olmasın kanunen belirtilen kişilerin cezalandırılmasına yol 
c:çan bir sistemi ifade eder bir anlama gelmiştir. 

V - :Kanaatimiz 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 16. maddenin iştiraki bertaraf 
edip etmediği ve özel bir iştirak sistemi teşkil edip etmediği husu
~, u, geniş ölçüde, basın suçlarında ceza sorumluluğunun kusurluluk 
açısından nitelikleri konusunda varılacak sonuçlara bağlı görül
mektedir. Gerçekten, kusurluluğun objektif veya :;ifüjektif sorum
luluk olarak kabul edilmesi halleri, iştirak açısından da değişik so
nuçların kabulü imkanını yaratacaktır. Bu açıdandı~~ ki, kusurluluk 
konusundaki görüşlere ve kanaatimize aşağıda genjş yer verecek 
olmakla beraber, iştirak konusundaki kanaatimizi belirtirken, ku
surluluk konusuna da değineceğiz. 

1 - - Basın suçlarında s0rumluluk sistemi iştirak sistemi degildir 

Özellikle bizim sistemimiz açısından, basın 'uçlarında sorum-

(48) Tosun, 184. 
(49) Tosun, 182. 



29 

luluk sistemi bir özel iştirak sistemi teşkil etmiş değildir. Özel so
rumluluk sisteminin kabul nedenlerini açıklamağa çalışırken de 
belirttiğimiz gibi (50) özel sorumluluk sistemi, salt basın suçlarının 
failsiz kalmaması amacıyla ve bu suçların kollektif niteliklerinin 
ortaya çıkarttığı özellikler sebebiyle kabul edilmiştir. Öyleyse, özel 
sorumluluk sisteminin kabul mantığı, bu sistemin bir iştirak siste
mi olarak anlaşılmasına aykırıdır. Gerçekten, madem ki, sorumlu
luk sistemi suçun sorumlusunun tesbit edilemediği durumlarda 
suçu failsiz bırakmamak için kabul edilmiş bir müessesedir, öy
leyse iştirak durumu tesbit edilebildiği ve suçun failsiz kalması ih
timali bulunmadığı hal~erde, genel hükümlerin uygulanması nor
maldir. Durum böyle olunca, sorumluluk sistemini özel iştirak sis
temi olarak da kabule imkan bulunmamaktadır. Zira, madem ki, 
basın suçlarında sorumluluk sistemleri, iştirak hükümlerinin uygu
lanamadığı veya iştirakin olmadığı hallerde sorumluluğu tesbit 
eden bir yapıdadır, öyleyse iştirak için vazgeçilmez olan bazı un
surların \ ·8rlığı basın suçlarında sorumluluk halinde aranmayacak
tır. Bu unsurlar aranmadığında da iştirakin hiç bir şekli söz konusu 
olamaz (51). 

İştirakin varlığı açısından en önemli unsur, şüphesiz, failler 
arasındaki iştirak iradesinin varlığıdır. İştirak iradesinden maksat 
ise bilindiği gibi, faillerin suçun işlenmesinden önce belirli bir ne
ticeyi tahakkuk ettirmek yönünden, birbirlerindeki iradeyi bilsinler 
veya bilmesinler, irade sahibi bulunmaları, aynı suçun işlenmesi 
konusunda iradelerin birleşmesidir (52). İştirak diye bir müessese
den bahsedebilmek iştirak iradesinin varlığıyla mümkün olabilir. 
Durum böyle olunca, basın suçlarında fail olarak sorumlu tutulan 
kişiler arasında ya iştirak iradesi mevcuttur ve bu durumda iştirak 
vardır, artık özel sorumluluk sistemine yer yoktur, ya iştirak ira
desi mevctıt değildir, bu durumda da iştirakten bahsetmeğe imkan 
bulunmamaktadır. Bu açıdandır ki, basın suçlarında özel sorumlu
luk sisleırini bir iştirak sistemi olarak kabul edebilmek, bizce müm
kün görüJmemektedir. İştirak özel olarak düzenlenmiş olsa bile, yi
ne bu özel iştirak şeklinin gerçekleşebilmesi, «iştirak iradesinin» 
v~rlığmı gerektirecektir, halbuki Basın Kanunu 16. maddesinde 

(50) Ek. yukarıda s. 19 v.s. 
<51) Bk. Pelliııgra, col. 800. 

n Bk. Dönmezer-Erman, II, 522 v.s. 
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kanunen sorumlu tut.tuğu kişilerin cezalandırılabil!"r'leleri yönünden 
aralarında iştirak iradesinin bulunmasını aramamaktadır (53). Za
ten, kanun yapıcı sorumluluğu iştirake dayandırmak isteseydi ay
rıca iştirak sistemi tesbit etmez, mevcut sistemin suçun niteliğine 
göre uygulanmasını ifade edecek bir yola giderdi. Yahut, özel so
rumluluk sistemi şeriklerin iştirak derecelerinin tesbitinde müşkü
lata uğranılması nedeniyle kabul olunsaydı, 1881 Fransız Basın Ka
nununda olduğu gibi, kimlerin nasıl şerik olduğur.u gösteren hü
küm getirilirdi. Halbuki, Fransız Basın Kanunundan mülhem olan 
1931 Matbuat Kanunu dahi, eser sahibinin sorumluluğu yönünden 
Fransız Kanunundan ayrılarak <<asli maddi şeriktir» dememiş, 

«TCK nun 64. maddesine göre ... şerik sayılırlar» ifadesini kullan
mıştır. Bu ifade tarzı dahi, 1931 Kanununun bile eser sahibi ile di
ğer sorumluları iştirak halinde sayılmadığını göstermektedir (54). 
Kanuni sorumluluğu çok daha kesin bir biçimde kabul eden ve iş

tirakten hiç bir şekilde söz açmayan 1950 Kanununun 16. maddesi
ni ise iştirak hükmü olarak kabul etmeğe hiç imkan mevcut bulun
mamaktadır. 

Ayrıca, aşağıda geniş bir şekilde açıklayacağımız gibi, ister 
sübjektif temele oturtulsun, ister sırf objektif olarak kabul edilsin, 
basın suçlarında sorumluluk sistemi objektif mesuliyet sistemini 
benimsemiş bulunmaktadır. Nitekim, İt. CK nun 57. maddesi açı
sından, sorumluluğun objektif nitelik taşıdığı ve her olayda sorum
lu müdürLin netice açısından iradesinin mevcudiyetinin aranma
sına gerek olmaksızın sorumluluğu cihetine gidileceği, rn30 Kanunu 
Hüküm.et gerekçesinde açın:ça ifade edilmiştir (55). Göreceğimiz gi
bi, de.ğişık izahlar yapılmakla beraber, doktrinde de basın suçla
rında sorumluluk sistemi objektif sorumluluk sistemi olarak kabul 
edilmektedir. Objektif sorumluluk konusundaki teorik görüşlerin 
birleştiği ortak nokta ise, herhangi bir ihmal veya icra hareketinin 
sonucu olarak doğan neticenin faile kanun tarafından yüklenmesi
dir. Netice ile hareket arasında objektif illiyet bağının varlığının 
yeterli olup, ayrıca sübjektif bağlılığın aranmadığı durumlarda 

(53) Nitekim iştiraki özel olarak düzenleyen 1918 sayılı «Kaçakçılı

ğın men ve takibi hakkında Kanum özel iştirak şekillerinde iştirakin ge
nel unsurlarını aramıştır. 

(54) Dönmezer, Matbuat suçları, 114. 
(55) Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen., Lav. Pre. V /1, 

102. 
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objektif sorumluluğun varlığı söz konusu olur. Bu genel kural ışı
ğında, basın suçlarında soru_mluluk durumunda, kanunen sorumlu 
tutulan fajllerin netice bakımından istek ve iradeleri mevcut bu
lunmadan sorumlu tutulacakları açıktır. Zaten, örneğin Basın Ka
nununun 16. maddesinde y~zı işleri müdürü ile suç teşkil eden eser 
arasında bir kusurluluk bağının mevcudiyetinin sorumluluk için 
arandığını gösteren her hangi bir ifade mevcut bulunmamaktadır. 
Bu açıdan, basın suçlarında sorumlulukda, faillerde netice açısından 
bir irade ve isteğin varlığı, daha doğrusu kastın mevcudiyeti aran
mamaktadır. Suçun manevi unsuru açısından durum böyle olunca, 
iştirakin varlığı yönünden mevcudiyeti şart olan neticeye matuf 
irade ve bu iradelerin birle9mesinden de söz edilemez. Böyle bir 
irade söz konusu olmayınca da, basın suçlarında sorumluluk siste
mi, hiç bir şekilde bir iştirak sistemi olarak düşünülemez (56). 

Özetlemek gerekirse, basın suçlarında sorumluluk sisteminde 
ne sorumlu tutulan failler açısından irade birleşmesi, ne kanunen 
sorumlu <)lanlarda neticeye matuf bir irade aranmadığından, bu 
özel sistem bir iştirak sistemi olarak düşünülemez. Kaldı ki, Basın 
Kanunumuzun 16. maddesi, mevkut neşriyat yönünden, yazı işleri 
müdürü için iki kurtuluş imkanı tanımış bulunmaktadır. Suç teşkil 
eden yazının gazete sahibinin emriyle basılması ve yazının «mahi
yetinin bilinmeden» yayınlanması yazı işleri müdürünün cezalan
dırılmcı.ktan kurtulmasına yol açmaktadır. Eğer, failler arasında özel 
bir iştırak sistemi söz konusu olsaydı, bu şekild·2ki kurtuluş im
kanları da, suç teşkil eden neşriyat ya!Jılıp, netice tahakkuk ettiği
ne göre rııümkün olamazdı. Bu açıdandır ki, kanaatimizce, kanun 
fE.er sahibı ile kanunen sorumlu tutulan kişiler arasında bir ,<iştirak 
farazi ye si» dahi öngörmüş değildir. 

Bir iştirak hükmü olarak kabul etmediğimiz basın suçlarında 

sorumluluk sisteminin hukuki mahiyeti konusundaki kanaatimizi, 
aşağıda ikinci bölümde, sistemin «kusurluluk» açısından nitelikle
rini açıklc~rken belirtmeğe çalışacağız. 

2 - Basın suçlarındaki özel sorumluluk sistemi iştirak hüküm
lerinin uygulanmasını engeııemez 

Basın suçlarında sorumluluk sistemı bir özel iştirak 'listemi 

(56) Frosali, III, 58-59. 
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olarak kabul edilemiyeceği gibi, böyle bir sorumluluk sisteminin 
kabulü, genel olarak iştirak sorumluluğunun varlığını da engelle
mez. Diğer bir deyişle, basın kanunlarının kabul ettiği sorumluluk 
sistemleri, özel sorumluluk sistemleridir ve iştinkin mevcut bu
lunmadığl. veya mevcut bulunup da ispat edilemediği durumlarda 
uygulanabilirler. Aksi durumlarda, yani iştirak'in mevcut bulunup, 
bu durumun ispatlanabildiği hallerde, iştirak hükümlerinin tatbik 
edilmemesi için bir sebep mevcut değildir. Bu durum, basın suçla
rı açısından özel sorumluluk sisteminin kabul ediliş nedenine de 
uygundur (57). Gerçekten, özel sorumluluk sisteminin kabulü be
lirtildiği gibi, basın suçlarının faiisiz kalmamaları amacına yönel
miştir. FL·illerin mevcut olup bilindigi ve aralarındaki irade birliği 
de tesbit edildiği takdirde, artık, iştirake ait genel ~orumluluk hü
kümlerinin uygulanmaması için bir neden kalmam8ktadır. Iştirakin 
yarlığına rağmen iştirak hükümlerinin uygulanmayarak, özel so
rumluluk sisteminin uygulanmasına gidilmesi, yani, basın suçların
da özel sorumluluk sisteminin iştiraki bertaraf ettiğinin kabulü ise 
bazı olumsuz durumlara yol açar : 

Gerek mevkut neşriyatta, gerek gayrımevkut neşriyatta, kanu
nen sorumlu tutulan kişilerin «kontrol kusurları» ı1edeniyle sorum
lu oldukları genel olarak kabul edilmektedir. <•Kontrol kusurundan>> 
maksat i.,e, aşağıda göreceğimiz gibi, bu kişilerin .zerekli dikkat ve 
ihtimamı sarfetmeyerek suç teşkil eden eserin n·~şrine ve yayım
lanmasına ~l açmaktır. Bu açıdandır ki, birçok müellif, basın suç
larında sorumluluğun «taksir kusurU>> olduğunu ileri sürmektedir
ler (58) ve örneğin İtalyan Ceza Kanununun 1958 yılında d~ğişti

rilen 57. maddesinde de, açık bir şekilde, yazı işleri müdürünün 
<~taksiri>> sebebiyle sorumlu tutulacağı ifade olunmuştur. Basın suç
larında sorumluluk sisteminde kusurluluk yönünden özellikler aşa
ğıda ayrıca inceleyeceğimiz bir konu teşkil etmektedir. Yerinde, 
basın 5uçlarında sorumluluk sisteminin taksir sorumluluğu olup 
olmadığını inceleyeceğiz; fakat burada hemen belirtilmesi gereken 
ve tartışmasız olan konu, basın suçlarında sorumlu tutulan kişilerin 
kast derecesinde bir kusurları nedeniyle sorumlu tutulmadıklarıdır. 
Kanunen sorumlu tutulan kişiler'in kasten hareket etmediğinin ka-

(57 ı Bk. yukarıda s. 19 v.s. 
(58) Örnek olarak bk. Pannain, I, 332 - Antolisei, I. 289 - Gallo. 439. 

Bu görüşler hakkında aşağıda geniş bilgi verilecektir. 
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bul edilmesi nedeniyledir ki, İTCK nu bu kişilerin cezasında indi
rim yapıJmasını kabul etmektedir. Belirtmek istediğimiz husus, ka
nunen sorumlu tutulan kişiler'in, sübjektif sorumluluk durumuna 
oranla daha hafif bir şekilde cezalandırılması yönünde bir eğilimin 
bulunması (59); kanuni sorumluluğun, objektif, anormal bir sorum
luluk sistemi olması (60) yönünden, kasta dayanan sorumluluğa 
oranla daha hafif bir durum teşkil etmesidir. Sorumluluk da buna 
göre olmaktadır. 

Durum bu şekilde tesbit edilince, iştirakin mevcudiyeti ve bu
nun kanıtlanmasına rağmen, kanunen sorumlu tutulan kişiler hak
kında ıştilak hükümlerinin uygulanmaması ceza politikasına uygun 
düşmez. Gerçekten, iştirakin mevcut bulunması demek, failde ne
ticenin tahakkuk ettirilmesi yönünden bir iradenin, kastın mevcut 
bulunması demektir. Bu durumda, failde kastın b·ılunup bulunma
masının önemsenmemesi, taksir ile kastın aynı şekilde cezalandı
rılması gıbi bir sonuç doğurmuş olur. Halbuki, taksir ve kast ayrı ay
rı kusurluluk durumlarıdır ve ağırlıkları yönünden bir derecelen
dirme, bu derecelendirmeğe bağlı bir sorumluluk sistemi söz konu
sudur. Basın suçlarında sorumluluk sisteminin 1ştirakin uygulan
masını bertaraf ettiği şeklindeki bir anlayış, söz konusu sorumlu
luk derecelendirilmesinin göz önünde bulundurulmaması anlamına 
gelir. 

Kanunumuz açısınd:rn, Basın Kanununa göre sorumluluk ha
linde de kanunen sorumlu tutulan kişiler eser sahfüiyle aynı şekil
de cezalandırıldığı için, sorumluluğun iştirakten doğmasıyla, Basın 

Kanununun 16. maddesinden doğması arasında bJr fark buluna
mayacağı ileri sürülebilir. Kanaatimizce, böyle bir görüş, yerinde 
olamaz. Zira, iştirak sorumluluğu ile 16. maddeden doğan kanuni 
sorumluluk temel ceza yönünden aynı sonucu doğursa bile, suça 
tesir eden sebeplerin şeriklere sirayeti, takdiri hafifletici sebeplerin 
uygulanışı, kurtuluş beyyinesinin uygulanabilip uygulanamaması 
gibi bazı diğer neticeler yönünden, sorumluluğun :ştirake dayanıp 
dayanmaması pratik önem taşımaktadır. Kaldı ki, basın suçlarında 

(59) Örneğin İtalyada konuyla ilgili Bellagio toplantısında (25 ni
san 1958) ileri sürülen fikirler için bk. Convegno Nazionale ... 361 v.s. -
Erman, Basın suçlarında müeyyide, s. 99 v.s. 

(60) Santoro, I, 406 - Battaglini, E., 313-314 - Manzini (1950), II, 
568-569. 

F.: 3 
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sorumluhık sisteminin iştiraki bertaraf edip etmemesi konusunda 
varılacak sonuç sadece kanunen sorumlu tutulan lü~iler açısmdan 
etki de ~ıarm;ımaktadır. Gerçekten, basın suçlarında sorumluluğun 
basın kanununda gösterilen sorumluluk durumuyla sınırlı olduğu 

kabul edilecek olursa, o maddede gösterilmeyen bir kişinin suça iş

tirakinin açıkca belli olması durumunda dahi, kendisini sorumlu 
tutmak imkanı mevcut bulunmayacaktır. Buna karşılık, iştirak hü
kümlerinın bertaraf edilmediği kabul edilince, özel sorumluluk sis
temi içinde sözü edilmeyen kişi dahi iştirak sebebiyle smumlu tu
tulabilecektir. 

Belir:tiğimiz nedenlerle, basın suçlarında sorumluluk sistemi
nin iştiraki bertaraf ettiği_ kabul edilecek olursa, basın suçlarında 
özel sorumluluk sisteminin kabulündeki mantıkla tns düşülmekte
dir. GerçPkten, belirtildiği gibi, basın suçlarında özel sorumluluk 
sistemi, kusurluluğu tam anlamıyla aramaması ve hareketin iradi-
1ıği ile yetinerek kanunen sorumlu olan kişileri cezalandırması açı
sında~1, ::orumluluğu genişleten ve kusur olmadığı halde ağır neti
eeleri beLrli kişilere yükleyen bir mantığa dayanmaktadır. İştirak 
sisteminin hiç bir şekilde uygulanamayacağının kabulü, bir yandan 
iştirak halinde söz konusu olabilecek bazı daha ağır 8onuçların uygu .... 
lanamamasını, yani durumun hafiflemesini. gerektirmekde, ceza 
tukuku yönünden anormal ve ağır olan sorumluluk sisteminin 
mantığı ile hiç bağdaşmayan hafifletici bir durum yaratmaktadır. 
Diğer yandan ise, yukarıda belirttiğimiz gibi, kast gibı en ağ1f ku
Eurluluk durumunda dahi failin kusursuz sorumluluğuna, yahut 
taksir sorumluluğuna denk cezanın verilmesi gibi, kusur derecE'len
dirilmesi ile hiç bağdaşamayacak bir durum yaratmaktadır. Bu ise, 
«kusurun>> ceza hukukundan çıkartılması, hiç önemsenmemesi an
lamını taş1r ki, çağdaş kusura dayanan ceza hukuku sistemine uygun 
düşmez. 

Basın ~uçlarında özel sorumluluk sistemi, basın suçlarının özel
liklerinden doğmuş olup, sorumluluğu genişleten bir nitelik ve 
mantık faşır. Diğer bir deyişle, basın suçlarında sorumluluk siste
mi~ bu rnç)::ırda sorumlu tutulabilecek kişileri belirtmek ve bunların 
dışında ka·ıanları, suça katıldıkları belli olsa bile cezalandırmamak 
amacını gütmemektedir. Tam tersine, basın suçlarının özellikleri 
nedeniyle, suçu kimin işlediğinin bilinmemesi halinde, iştirak mev
cut bulunmadığı veya ispatlanamadığı durumlarda dahi belirli ki-
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şileri sorumlu tutabilmek için, kabul edilmiştir. Bu açıdan, basın 
suçlarında sorumluluk sistemi iştirak mevcut bulunmasa dahi be
lirli kişileri kanunen sorumlu tutarak sorumluluk sınırını genişle

ten, iştirak dışı bir sorumluluğu kabul eden mahiyettedir. B:.ı özel 
sorumluluk sisteminin, jştiraki bertaraf edeceğini ileri sürmek, bu 
sistemi mantığı ve kabul nedenleri dışında ~orumluluğu sınırlayan 
bir sistem olarak kabul etmek anlamına gelir (61). 

Durum gayrımevkut neşriyat açısından d:ı aynıdır . Bilindiği gi
bi, kanunı.:ımuz gaynmevkut neşriyat yönünden ,<tabaka sorumlu
luğu - responsabilite par cascade» sü:temini kabul E.tmıştir. Bu ::ıis

tE.m gere;:t ~, ilk derecede sorumlu tutulan kimse mevcut olup, hak
kında dava a ~ ılabildiği durumlarda, derecenin daha alt sıralarmda 
yer alan kimseler cezalandırılmamaktadır. Bu sistemin kabulünde 
de, eser ~8hibinin, asli fail olarak cezalandırılması ve o bu!unamadı
gı veya takip edilemediği durumda, fiilin cezasız kalmaması için 
neşrin tahakkukunda etken olan diğer kişilerin kanunen sorumlu 
tutulmalaudır. Bu açıdan, gayrımevcut neşriyat yönünden de, sis
tem. sorumluluğu genişleten- bir nitelik taşımaktadır. Şimdi, eğer 
gayrımevkul neşriyatta sorumluluğun her durumda sadece basın 
kanunu hükümlerine göre tayin edileceğini, iştirak durumu mev
cut ve ispatlanabilir olsa bile kanun maddesinde gösterilenler dı
şmda kimselerin cezalandırılamayacağını kabul edecek olursak, sis
temin kabul neden ve mantığına aykırı olarak sorumluluğu sınırla
mış oluruz. Mesela, bir editör muhtevasında suç teşkil eden bir 
eseri tercüme ettirerek, kasten neşretse, o kişi so.rumlu tutulama
yacak ve sadece mütercim cezalandırılabilecektir. Bu durum süb
jektif temele oturan ceza hukuku kurallarıyla bağdaşmasa gerektir. 
Nitekim ülkemizde, özellikle müstehcen neşriyat açısından böyle 
bir saptırı]mış uygulama söz konusu olmaktadır. Müstehçen neşri
yatın getirdiği büyük karlardan istifade amacıyla, bir kişi editör 
sıfatıyla birçok müstehcen eseri piyasaya sürmekte, «fedai» denile
bilecek bir kişiyi büyük paralarla tutarak bu yayınların mütercimi 
veya göriinüşte editör olarak göstermekte ve fiili kasten kendisi iş

lediği halde sorumluluktan kurtulabilmektedir. Bu uygulama, ül
kemiz uygulamasında, basın kanununun 16. maddesinin iştiraki 
bertaraf eder bir biçimde ve sınırlı sorumluluk durumunu tesbit 

<61) Bk. Frosali, III, 59. 
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eden bir hüküm olarak anlaşılmasının bir sonucudur. 
Özetlemek gerekirse, Basın Kanununun 16. maddesi iştirakin 

söz konusu olmadığı veya tesbit edilemediği durumlarda uygulanan 
ve sorumluluğu sınırlamaya yönelmiş bulunmayan bir hükümdür. 
Bu açıdandır ki, prensip !olarak mümkün oldukça iştirak hakkında
ki genel hükümlerin uygubnması; imkan bulunmayan hallerde ve 
iştiraki söz konusu olmayan kişiler hakkında Basın Kanununun 16. 
maddesinin söz konusu ,edilmesi kabul edilmelidir. 

3 - ıştink konusundaki görüşümüzün doğurduğu sonuçlar 

Basııı Kanunundaki sorumluluk sistemini özel bir iştirak duru
mu olarak kabul etmeyişimizin ve bu sorumluluk sisteminin genel 
iştirak hukümlerinin uygulanışını bertaraf etmeyeceği şeklindeki 
görü~ümüzün doğurduğu bir takım sonuçlar ve cevaplanması gere
ken tazı scrular mevcmtur. Yukarıda belirttiğimiz genel görüşün 
ı~ığında tu sonuçlara işaret etmemiz, soru '-<:ı.!'ı cevapbmağa çalış
mamız gerekmektedir. 

a) Kanunen sorumlu kişiler açısından basın suçu müstakil 
sı_:.çtur 

Yuicırıda be1irttiğimiz, <<basın suçlarında sorumluluk sistemJ 
özel bir iştirak şekli değildir» prensibi, dogal ola::-ak, basın kanun
larına göre ~orumlu tutulan kişilerin fiillerini müst2 kil bir sut; ola -
ıak kabul etmemiz sonucunu doğurmaktadır. Bu konuya «kusurlu
luk» konu-:uyla ilgili açıklnmalar sırasında da degineceğiz. Burada 
salt iştinık yönünden konuya eğiliyoruz. 

lVbdem ki, Basın K::ınunu hükümlerine göre sorumluluk ciheti
ne gidilirken bir iştirak söz konusu değildir ve eser sahibi ile ka
nunen sorumlu tutulan kışiler arasında bir iştirak iradesinin var
lığı bahis konusu olmamaktadır, bu durumda basın suçu iki ayrı 
fiilden meydana gelmektedir. Eser sahibi suç teşkil eden eseri mey
d~na getirmekle esas fiili ika etmiş bulunm::ıktadır. Buna karşılık 
kanunen ;orumlu tutulan kişiler ise, eser'in basılıp neşri konusunda 
etken olrr;akta, bu konudaki fiili ika etmiş bulunm::tktadırlar. Bu iki 
ayrı kişinin, iki ayrı fiilinin birleşmesi ile <<basın suçu» teşekkül et
mektedir. Bu durumda, faillerin «iradelerinin birleşmesi» söz ko· 
nusu olmayıp «fiillerinin birleşmesi» söz konusudur (62) .. Bu durum-

(62) Frosali, III, 53; Pisapia, La nuova disciplina .... 318, 322. 
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da, gerçekde birbirleriyle kaynaşmış iki fiil mevcuttur ve fakat 
cezalandırılan görünüşteki netice tek olmaktadır. Gerçekde, kusur
luluk bahsinde de göreceğimiz gibi, eser sahibi kanunun suç olarak 
kabul etbği bir fiili ika etmektedir; kanunen sorumlu kişi ise bu 
suçtan do~ayı değil ve fakat kendisine düşen kontrol görevini ihmal 
edişi, kontrol kusuru nedeniyle cezalandırılmaktadır. Bu nedenledir 
ki, mesela İtCK nun 57. mad~esi eser sahibi ile kanunen sorumlu 
tutulan ki~ileri ayrı cezalarla cezalandırmıştır. Failler arasında, fiil
lerinin aynı ve tek sayılmasını gerektirecek bir iştirak iradesi mev
cut bulunmadığı içindir ki, temelde, ceza ne şekilde verilirse veril
sin iki ayrı fiil varlığını muhafaza etmektedir. Bu ayrılık görüleme
diği içindir ki, bazıları, basın suçlarındaki sorumluluk sistemini 
özel iştirak şekli olarak kabul etmektedirler. 

Krnunen sorumlu tutulan kişilerin fiillerinin ayrılığı ve müs
takilliği, bunlar hakkında ayrı bir müeyyide sisteminin uygulan
masına da imkan dahiline koyacaktır. 

b) İştirakin söz konusu olmadığı durumlarda, suça tesir eden 
§ahsi sebepler kanunen sorumlu tutulan kişilere sirayet etmez 

Basın suçlarında sorumluluk sisteminin özel bfr iştirak sistemi 
olamayacağı hususundaki görüşümüzün diğer bir sonucu da, suça 
tesir eden sebeplerin şeriklere sirayeti ile ilgili TCK nun 66. mad
desinin b2sın suçlarında sorumluluk sistemi içinde kalındığı süre
ce uygulcınamayacağıdır. Bu açıdan, basm suçundan dolayı kanunen 
sorumlu i utulan kişi, esas eser sahibinin şahsından neşet eden ağır
latıcı sebeplerden, bunları bilse bile, sorumlu tutulamaz. Bu husus, 
eser sahibinin fiili ile kanunen sorumlu kişinin fiilinin ayrılığı ve 
müstakilliğinin, arc-ılarında iştirak bulunmayışının doğal rnnucudur. 
TCK nun 66. maddesi, bir fiilin birlikte, iştirak halinde işlenmesi 
durumunda, fiili bütün failler için aynı saydığı için, suça tesir eden 
şahsi ağırlatıcı sebebin varlığını bilen şerikleri de bu sebepten so
rumlu tutmuştur. Basın Kanununun 16. maddesinin uygulandığı 
durumlarda ise, failler arasında ne iştirak iradesi mevcuttur ve ne 
de fiil bu failler için aynıdır ve dolayısıyla suça tesir eden ağırla
tıcı sebep kanunen sorumlu kişilere uygulanmayacaktır. 

Nitekim İtalyan Doktrininde, suça tesir eden genel agırlatıcı 
sebepleri düzenleyen 112. maddenin, aynı kanunun basın suçlarıyla 
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ilgili 57. maddesine göre sorumluluğun tesbiti halinde tatbik edi
lemeyeceği belirtilmiştir (63). !tCK nun 112. maddesi, 1. fıkrasın

da suçLmr. iştirak halinde i~leni~ini ağırlatıcı sebep saymış, 2. fık

rasında da organize suç durumunun suça tesir edici bir sebep oldu
ğu belirtilmiştir. Bu fıkralar iştirak ve anlaşma suretiyle işlenilen 
suçların cezasının ağırlatılacağını belirttiği için, İTCK nun 57. mad
desine göre iştirak dışı suçun işlenmesi durumunda söz konusu 
ağırlatıcı sebepler kanunen sorumlu kişileri etkilemeyecektir. 

Mevzuatımızda genel ağırlatıcı sebepler söz konusu olmamakla 
beraber, ozel ağırlatıcı sebepler açısından, konuyla ilgili örnekler 
bulabilmek mümkündür. Mesela, TCK nun 242. maddesinin 3. fık

rası, din adamlarının «dini sıfatından istifade ederek evvelki mad
dede yazılan fiillerden başka bir cürüm işlemesi» halinde cezasını!l 
belirli bir oranda artmlacağını belirtmektedir. Bu din adamları 
açısından genel bir ağırlatıcı şahsi sebeptir. Bir din adamının dini 
sıfatını da kullanarak yazdığı bir yazı ile, bir kişiyi tahkir etmesi 
durumunda ceza neşir yoluyla işlendiği için artırıbcağı gibi, 242/ 3. 
maddeye göre de artırılacaktır. Bu yazının yayınlandığı mevkutenin 
yazı işleri müdürü, fiili:ı ne.şir yoluyla işlenmesi nedeniyle uygula
nacak agırlatıcı sebepten, bu sebep fiili ağırlatıcı sebep teşkil et
tığinden , sorumlu olacaktır; buna karşılık failin din adamı oluşu ne
deniyfo uygulanacak ağırlatıcı sebep, yazı işleri müdürü bu durumu 
bilse dahi, aralarında iştirak bulunmadığından sorumlu tutulmaya
caktır. Buna karşılık. fiil iştirak halinde işlenmiş ise ve failin sıfatı 

yazı işleri müdürü tarafından biliniyorsa, bu ağırlatıcı sebepten de 
yazı işleri müdürü sorumlu tutulacaktır. 

Failin sübjektif durumunun. saik ve maksadının da suça tesir 
edici bir sebep olarak kabul edildiği durumlarda, yazı işleri müdü
rü fiile şerik olmadığı takdirde. bu sübjektif duruma müteveccih 
bir iradesi söz konusu olamayacağından, ağırlatıcı ~ebepten <::.orum
lu tutulamaz. Mesela, TCK nun 136. maddesi, «gizli kalması lazım 
gelen malumatı ifşa» suçunu düzenlemektedir. Aynı maddenin 3. 
fJkrasına göre ise. «suçlu, siyasi veya askeri casusluk maksad1yla 
hareket etmişse» ceza artırılmaktadır. 136. maddede öze] kast ağır
latıcı sebep olarak kabul edilmiş olmaktadır. Bir kişi istihsal etti .ği 
devlet sırnnı, askeri veya siyasi casusluk maksadıyla bir mevkute-

(63) 1\Ianzini 095.0), II. 569. 
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de ifşa etse, kendisi 136/ 3. fıkraya göre, buna karşılık iştirak duru
munda bulunmayan yazı işleri müdürü 136/ 1. maddeye göre sorum
lu tutulacaktır. Gerçekten, yazı işleri müdürü, ya yazının bir sJrrı 
ifşa ettiğini ve bunun casusluk maksadıyla yapıldığını bilmektedir 
ve buna rağmen yayını gerçekleştirmektedir; bu durumda i~lenilen 
suça iştirak söz konusudur ve 64. maddeye göre o da 1361 3. madde 
gereğince cezalandırılacaktır. Ya da, yazı işleri müdürünün durum 
hakkında bilgisi yoktur; bu durumda , iştirak söz l.çonusu olmayaca
ğından kendisi Basın Kanununun 16. maddesine göre sorumlu tu
tulacaktır. 16. madde uygulanınca, yazı işleri müdür ile yazı sahibi
nin sorumlulukları, fiilleri aynı olmaktan çıkmış, yazı işleri için 
kanundan doğan bir sorumluluk doğmuş olacaktır. Bu durumda, 
genel olarak kabul ettiğimiz kurallara uygun bir biçimde, yazı iş

leri müdürü iştirak hükümleri dışında, kanuni bir sorumlulu!{ ge
reğince yazı sahibiyle birlikte, aynı suçtan dolayı sorumlu tutula
caktır. Fakat. bu sorumluluk, iştirak dışı olduğu içindir ki, yazı iş

leri müdürü fiilin temel cezası ve bu cezaya etki yapan fiili sebep
lerden olacaktır. Failin şahsı ve sübjektif durumu ile ilgili etkenler 
kendisine uygulanmayacaktır. Nitekim, Basın Kanunumuzun 16. 
maddesi, sorumluluğun eser sahibi ile yazı işleri müdürüne «teret
tüp» edeceğini belirtmiştir ve fakat, her türlü etkenin göz önünde 
tutularak eser sahibi için tertip edilecek cezanın aynısının yazı iş

leri müdürüne verileceği de ifade edilmiş değildir. Bu nedenledir 
ki, kanaatimizce, gerçekde eser sahibinin fiili ile eser sahibin in fii
li biribiriııden a.yrı müstakil suçlar olduğu için, sorumluluğun da 
her ikisi için ayrı ayrı tertibi icap eder. 

Hemen belirtmek gerekir ki, yukarıda belirttiğimiz husus tersi 
durumlaıda da söz konusudur. Yani, yazı işleri müdüründeki şahsi 
suça tesir edici sebepler ve diğer sübjektif durumlar da eser sahi
bini etkilemez. 242. madde ile ilgili örneği ele alacak olurs::lk, bir 
din adamının çıkarttığı bir dergide, aynı sıfatı taşımayan bir kim
senin tahkir teşkil edici bir yazı yayınlaması durumunda, 242. mad
denin 3. f1krası, yazı işleri müdürü hakkında uygulanabilecek ve 
fakat yazı sahibi bu ağırlatıcı sebepten sorumlu tutulmayacaktır. 

c) Anonima hakkı ve iştirak durumunun etkisi 

Bilindiği gibi aşağıda üzerinde dur.acağ1mız «anonimlik hakkı>"'. 
«kimsenin neşrettiği yazı, makale ve kitapları imz~lamağa mecbur 
tutulmaması ve yine kimsenin imzasız veya remizle yahut namı 
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müstearla münteşir lwir yazının muharriri öğrenilmek üzere tazyik 
olunamaması ve mezkur sırrın muhafazasının bir mesuliyet ve me
suliyeti teşdit sebebi teşkil etmemesidir» (64). 1931 Matbuat Ka
nununun çok sınırlı olarak kabul ettiği bu hak, Basın Kanununun 
16/ 2. maddesinde kabul edilmiştir (65). 

Anonimlik hakkının niteliği, hükümleri konusuna «Türk Hu
kukunda Basın Suçlarında sorumluluk Sistemi» ni incelerken deği
neceğiz. Burada üzerinde durulması gereken problem şu olmakta
dır: Anonımlik bir hak olarak eser sahibine tanınmış ve bu yolla 
sorumluluktan kurtulma imkanı sağlanmıştır. Bu sistemin, Basın Ka
nunu hükümlerine göre sorumluluk sisteminde uygulanacağı tabii
cl.ir. Bizim kabul ettiğ"imiz anlayı~a göre, basın kanunu hükümleri i~
tirak hükiimlerinin uygulanmasını, iştirakin varlığı halinde, bertaraf 
etmediğine göre, iştirak sorumluluğu söz konu:m olduğunda, yine 
«anonimlik hakkı» mevcut mudur, değil midir? 

Belirttiğimiz sorunun pratik yönü şu olmaktadır, anonimlik 
hakakının söz konusu olduğu durumlarda, kanun yazı işleri müdü
rünü yazı sahibini bildirmeğe mecbur tutmadığı gibi, yazı işleri 

müdürü dışında kimselerden eser sahibinin öğrenilerek hakkında 
ceza kovuşturulmasına gidilememesi d ·?, bu hakkın tanınmasının 
doğal bir sonucudur. Basın hürriyetinin içinde mütalaa edilen ano
nimlik hakkının tanınması, eser sahibinin eserinin doğurabileceği 
sorumluluktan kurtulma hakkınm da tanınması demektir. Bu açı

dandır ki, yetkili merciler, eser rnhibinin adını yazı işleri müdü
ründen soramayacakları gibi, eser sahibinin kim olduğunu yazı iş

leri müdürü dışındaki kişilerden tahkik etmek veya diğer herhangi 
bir usuli muameleye başvurmak hakkına da sahip değildirler (66). 

Basın suçlarında özel sorumluluk sistemi içinde kalındığı sü
rece tartışmasız kabul edilmesi gereken bu durum, iştirak sorum
luluğu durumunda da uygulanabilecek midir? Yoksa, failler ara
sında iştirak mevcut bulunduğunda, hem yazı işleri müdürü eser 
sahibini bildirmek ve hem de yetkili merciler diğer tahkik usulle-

(64) Dönmezer, 333. 
(65) Anonima hakkı 6733 sayılı kanunla kaldırılmış ve fakat daha 

sonra 143 sayılı kanunla bu hak tekrardan maddede düzenlenmiştir . 

(66) Erman-Özek, 64 v.s. 
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rini kullanarak suç faili olan eser sahibini tesbit edebilme imkanına 
sahip midirler? 

Basın suçu iştirak halinde işlendiği durumda, bir suçun failleri 
için şeriklerini açıklamak mecburiyeti mevcut bulunmadığından, 

işlenilen suçun faili olarak ve iştirak h::ı.linde suç işledikleri ileri sü
rülen kişilerden hiçbiri ~erikleri olan eser sahibini açıklamak, bil
dirmek mecburiyetinde değillerdir. Bu açıdandır ki, fiilin iştirak 

halinde i~Jenmesi durumunda dahi, yazı işleri müdürü eser rnhibini 
bildirmek zorunda bulunmamaktadır. 

Esas üzerinde durulması gereken husus, yetkili adli mercilerin, 
diğer tahkik usullerine başvurarak, eser sahibini tesbit etmek, bunu 
tesbit edebilmek için hukuki tahkik ve zor tedbirlerine başvurabil
mek ve tesbit ettiğinde de bu kişi hakkmda dava açabilmek imka
nına sahip midir? Mesela, anonimlik hakkının doğal bir sonucu ola
rak, adli mercilerin eser sahibinin kim olduğunu bilen kişileri ta
nıklığa davet etmek ve tanıklıktan kaçınma halinde hakkında mü
eyyide uygulamak imkanı mevcut değildir. Fiil iştirak halinde iş

lendiğinde bu imkan doğacak mıdır? 

Bu konuyla ilgili olarak şöyle düşünmenin yerinde olacağı 

inancındayız: herşeyden evvel belirtilmesi gereken husus ~u ol
makta<lır ki, «anonimlik hakkı» basın hürriyetinin doğal bir sonu
cu, basın hürriyetinin ayrılmaz bir unsurudur. Basın hürriyetini 
22. maddesinde açık bir biçimde tanıyan Anayasamız sistemi içinde 
«anonimlik hakkını-» tanınan bu hürriyetin doğal sonucu saymak 
icap eder (67). Basınla ilgili bütün sistem, Anayasal hürriyetin te
mini ve uygulanacak kuralların bu hürriyeti engelleyecek nitelik
te bulunmaması esası üzerine düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. 
Durum böyle olunca, basın suçunun iştirak halinde işlenip işlenme
mesinin, basın hürriyetinin varlığı veya bu hürriyetten doğan hak
ların mevcudiyeti yönünden bir etkisi olmamak lazım gelir. Kanu
nun tayin ettiği basın suçu sistemi ve basın suçundan doğan so
rumluluk mec-elesi, basın hürriyetinin sınırlandırılmasına varmayan 
bir biçimde çözülmesi gereken teknik bir konudur. Suçun, iştirak 

(67) Dönmezer, 333 - Clerk. 91 - Nitekim 1931 Matbuat Kanunu ge
rekçesinde anonimlik hakkıyla ilgili olarak, <c.Teşkilatı Esasiye Kanu
nuyla müeyyet olan bu hürriyet tahrir esrarının kabulünü bir neticei man
tıkiye olarak iktiza ettirir» denilmektedir. 
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durumunda veya iştirak olmaksızın işlenmiş bulunması suçun işle
niş şekliyle ilgili ve faillerin sorumluluk biçimlerinin tesbiti yö
nünden önem taşıyan bir konudur. Sorumluluğun tesbiti ise hem 
basın hürriyetinin temel kurallarını ihlal etmeden gerçekleştirilme
lidir ve 1-:em de konu ceza hukukunun yapısıyla ilgili bir nitelik ta
şımaktadır. Bu açıdan, suçun iştirak suretiyle işlenmesi, basın hür
riyetinin doğal sonuçlarının ve unsurlarının göz önünde bulundu
rulmasını veya uygulanmamasını gerektirecek bir etkenlik sahibi 
değildir. Bu esas açısından soruna bakmak ve çözümlemek yerinde 
olur sanı~·oruz. 

Basın suçunun işlenmesi durumunda, dışta mevcut bir değişik
lik; somut bir durum vardır. Bu suçun iştirak halinde işlenip, iş

lenmemesi ise, suçun i~lenmesiyle ilgili bir iç meseledir. Bu açıdan, 
suçun işlrniş şeklinin basın hürriyetinin temini amacıyla kabul 
edilmiş bir müessesenin uygulanmasını engellememesi gerekir. 
Gerçekde anonima hakkı kanunda tanınırken, suçun işleniş şekliy

le ilgili ve sınırlı olarak tanınmış değildir. Kaldı ki, eser sahibi için 
tanınmış olan ve onun cezalandırılmaktan kurtulması hakkı anla
mına gelen anonimlik sisteminin, elbetteki teknik açıdan da, suçun 
işleniş ~ekliyle ilgisi bulunmamak gerekir. Bir basın suçu işlenmiş
tir. Bu st~çun esas faili için bir cezadan kurtuluş imkanı tanınmış
tır. Faılin bu suçu başkasının iştirakiyle gerçekleştirmesi tamamen 
tanınan hakkın dışında kalan bir husustur. Fiilin iştirak halinde iş
lenmesi, sadece, yazı işleri müdürü ile eser sahibi açısından fiilin 
aynı olup olmaması, iştirake bağlı hususların failler için tatbik edi
lip edilmemesi yönünden, yani cezanın tayini açısından önem taşır. 
Yoksa bir hakkın izalesini icap ettirmez. Basın Kanununun 16/ 2. 
maddesindeki anonimlik hakkı, 1. fıkradaki sorumluluk halinin uy
gulanabilir olmasımı. bağlı olarak kabul edilmiş olmayıp, basın suç
larında sorumluluğun her durumunda uygulanabiecek gene bir hak 
ve sistemdir. Bu nedenle suçun iştirak halinde işlenmesi durumun
da dahi, anonimlik h.Çlkkının uygulanması icap eder. 

d) Mevkute sahibinin iştirak nedeniyle sorumluluğu 

Bilindiği gibi, Basın Kanunumuz basın suçlarından dolayı, pren
sip olarak, mevkute sahibini sorumlu tutmamaktadır. Sadece, 16. 
maddenin 3. fıkrasına göre, «Sorumlu müdür mevkutenin sahibi ta
rafından rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı veya resimlerden 
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sorumlu değildir. Bu takdirde ceza sorumluluğu yazı ve resimleri 
yayınlatana aittir». Demek oluyor ki, mevkute sahibi, Basın Kanu
nunun 3. fıkrasına göre sadece, belirtilen 3. fıkradaki durumda so
rumlu tutulabilecektir. Ortaya çıkan problem ise şu olmaktadır: 16. 
maddenin 3. fıkrası, mevkute sahibinin sorumluluğunu sınırlamış 

mıdır, yoksa 3 fıkra sadece iştirak dışı durumlarda uygulanabilen 
bir hüküm müdür? Diğer bir deyişle, Basın Kanunu mevkute sahi
binin sorumlu tutulacağı tek durumu gösterdiğine göre, bu durum 
dışında mevkute s1hibinin hiç bir şekil ve surette rnrumluluğu söz 
konusu edilemeyecek midir? Yoksa, 16. maddedeki durum sadece 
iştirak dı~;ında sorumluluk konusunda uygulanan ve genel so
rumluluk durumlarını sınırlamayan bjr hüküm müdür? 

Kanaatimizce, basın kanunu hükmü, sorumluluğu ancak işti

rak dışı durumlarda engelleyen bir nitelik taşımaktadır. Bazı sis
temlerde ve bu arada 1931 Matbuat Kanununun sisteminde mev
kute sahibi de iştirak iradesi olmaksızın objektif sorumluluk içinde 
kanunen sorumlu tutulur. Basın Kanunu 16. maddesinin 3 fıkrasın
da, mevkute sahibi açrnndan bu objektif sorumluluk durumuna son 
vermiştir (6ı). Yoksa, mevkute sahibinin sorumluluğunun kaldırıl
ması, her durumda Qorumlu tutulmayacağı anlamına gelmez. Nite
kim, yayının mevkute sahibinin emriyle gerçekleştirilmesi , onun 
açısından kusurlu bir hareket olarak kabul edildiği içindir ki, mev
kute sahibi sorumlu sayılmıştır. Demek oluyor ki, suç teşkil eden 
fiil'in ger0ekleşmesinde rolü, iradesi olması halinde mevkute sahibi 
de sorumlu olur. Kanunun bu şekilde anlaşılışı, kusurluluğun kast 
cierecesinde ve kesin olduğu iştirak halinde de mevkute sahibinin 
sorumlu tutulacağını açıkca gösterir. Bu açıdandır ki, mevkute sa
hibinin, iştirakinjn mevcudiyeti durumunda, işlenilen basın suçundan 
sorumlu tutulması doğaldır. 16. maddede mevkute sahibinin sorum-

(68) Nitekim. Basın Kanununun hükümet gerekçesinde. basın su
çunda sorumluluğun, gerçekten sorumlu olan kişilere yüklenmesi ama
cıyla eser sahibi ile birlikte sadece yazı işleri müdürünün sorumlu tutul
duğu belirtilmiştir (Tut. Der., IX, C. 1, S. Sayısı 55, s. 5). Bu ifade ve an
layış göstermektedir ki, mevkute sahibi neşri tahakkuk ettiren kimse ol
madığı gerçekten sorumluluğunu gerektiren bir kimse bulunmadığı için 
sorumlu tutulmaktadır. Mevkute sahibinin, iştirak suretiyle gerçekten so
rumluluğunun belirmesi durumunda artık, kendisinin sorumlu tutulma
ması için bir sebep kalmamaktadır. 
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luluk durumunu gösteren 3. fıkra, mevkute sahibinin bu durum 
d1şında sorumlu olmayacağını ifode etmemektedir. 3 fıkra, sadece. 
rnevku.te sahibinin objektif sorumluluğunun doğa2ağı istisnai hali 
fade etmektedir ( 69) . 

Belir ilen durum muvacehesinde sorumluluk ~u şekilde belire
cektir: 

a) Mevkute sahibi pren ip olarak işlenilen basın :mçun<lan so
rumlu değildir. Sadece 3. fıkrada belirtilen «emir yerme,., duru
munda mevkute sahibi i~lenilen suçtan, iştfraki bulunmasa dahi, 
~orumlu clacak ve yazı işleri müdürünün yerini alacak ve yukarıda 
yazı i~leri. müdürü için belirttiğimiz hususlar onun için de söz ko
nusu olacaktır. 

b) M~vkute sahibi, eser sahibiyle iştirak halinde basın suçu 
teşkil eden yayını gerçekleştirmişlerse ve rm yayın da 3. fıkrada 

belirtildiği gibi «emir» verilmek suretiyle olmuşsa, yazı işleri mü
dürü sorumluluktan kurtulacak, mevkute sahfüi ise basın kanunu
nun 16. maddesi hükmüne göre değil ve fakat genel iştirak hüküm
lerine güre ~orumlu olacaktır. Mevkute sahibinin suç'a iştiraki, 

yazı işleri müdürünün sorumluluktan kurtulma imkanını bertaraf 
edecek değildir. 

c) Mevkute sahibini!l eser sahibi ile iştirak halinde bir eserin 
meydana getirmeleri durumunda, bu eser'in mevkute sahibinin em
ri olm<Jksızın neşredilmesi de mümkündür. Örneğin, mevkute sahibi 
cir yazarı bir yazı yazmağa azmettirmiş olsa 7'/e bu yazılan yazı 
mevkute sahibinin emri olmaksızın yazı işleri müdürü tarafından 
yayınlansa, sorumluluk ne ~ekilde tesbit edilecektir? Eser sahibi, 
suçun a~i maddi faili olarak sorumludur. Mevkute sahibi ise jştirak 
hükümleri sebebiyle ve azmettiren olarak sorumlu tutulacaktır (70). 
Buna karşılık fiile iştirak etmeyen ve fakat yayını gerçekleştiren 
yazı işleri müdürü basın kanunu hükümlerine göre, yani 16. mad
de uyarınc:a sorumlu tutulacaktır. Mevkute sahibinin genel hüküm
lere göre sorumlu olması, kendisine bu kişi 3. fıkranın uygulan
masını gerektirecek bir emir vermediğinden, yazı i~leri müdü:ünün 
sorumluluktan kurtulmasını saglamayacak ır. 

(69) Erman-Özek, 77. 
(70) Ianzini 0950), II, 569. 
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Belirttğimiz sorumluluk §ekli, basın suçlarında sorumluluk ko
nusunda kabul ettiğimiz görüşün doğal sonucudur. Madem ki, biz, 
özel sorumluluk sisteminin özel bir iştirak sistemi olmadığını ve 
iştirakin uygulanmasını bertanf etmediğini kabul etmekteyiz, öy
leyse, meykute sahibi ele özel sorumluluk sistemin1 ıı dışında kaldığı 

sürece, iÇ:tirak durumunda genel hükümlere göre sorumlu tutulabi
lecektir. Tekrarlamak gerekir ki, basın kanunlarındaki özel sorum
luluk sisiPmi, sorumluluğu sınırlayan ve bu m'.lddede belirtilen ki
şilerin dı~ında kalan kişilere, suça iştirak ettikleri halde mutlak bir 
sorumsuzluk sağlayan bir hüküm değildir. 

e) Gayrımevkııt neşriyatta dağıtan ve satanın suça iştiraki 

İşi.irak ve basın suçlarında sorumluluk konusunda benimsedigi
miz temel görüşlerin ışığında, gayrı mevkut neşriyata iştirak sure
tiyle basın suçu işlenmesi durumuna da temas etmek gerekir. Ger
çekde, yukarıdan beri belirtmeğe çalıştığımız husmlar, gerek me··
kut neşriyat, gerek gayrımevkut neşriyat için geçerlidir. Fakat, 
gayrı mevkut neşriyat açısından özellik taşıyan ve üzerinde durul
ması gereken husus, «tabi» ve «satıcı» nın suça iştirak etmeleri du
rumudur. 

Gayrımevkut neşriyatt:ı, bilindiği gibi, kademeli sorumluluk 
si3temi mevcuttur ve eser sahibi ile naşir ve tabi takip edilemediği 
durumlarda, sorumluluk satana ve dağıtana yüklenmektedir. Sa
dece, Basın Kanununun 16. maddesine göre, bunların sorumlu tutu
labilmesi, hareketlerinin «bilerek» işlenmiş olmasına baglıdır. Diğer 
rnrumlu hişiler açısından sorumlulukları için aranmayan bu şartın 
anlamı nedir? Satan ve dağıtanın «bilerek» hareket etmesi, genel
likle, dağıttıgı eser'in mahiyetinin suç teşkil ettiğini bilmek şek

linde anlaşılmaktadır. Dağıtan ve satanın dağıttığı ve sattığı eserin 
suç teşkil eden niteliğini bilerek yayın'ı gerçekleştirmesi kendisinin 
sorumlu tutulmasının nedenidir (71). ltCK nun 57 bis maddesi de 

(71) Erman-Özek, 81 - Gölcüklü, 164 - Dönmezer-E•cman, II. Nitekim 
Gölcüklü, rntan ve dağıtanın fiili kasten işlemiş olmasının, «yani irade 
hem harekete, hem de suç teşkil eden neticeye yönelmiş» olmasının şart 
bulunduğunu ifade etmektedir. Basın suçu neşirle tahakkuk ettiğine ve 
satıcı neş:i tahakkuk ettirdiğine göre, bu anlayış, satıci ve dağıtıcının 

fiile iştirak ettiğini, zımnen, ifade etmiş olmaktadır. 
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aynı konuyu benzer bir sistem içinde düzenlemekle beraber, dağı· 
tıcı ve 3aı.ıcıyı sorumluluk kademeleri içme koyma~nıştır. Gerçekten 
de bunları n sorumluluk kademesine konuluşu bazı soı unlara yol 
açmaktadır. Bunlara genellikle Türk sistemini anlatırken değinece
ğiz. Burada sadece iştirak açısından ortaya çıkan bir soruna cevap 
bulmak gerek~yor. 

«Biierek» dağıtma ve satma işlenilen basın suçuna iştirak anla
mına mı gelmektedir? Gerçekten, satıcı ve dağıtıcı, yani neşri ger
çekleştiren kimseler, dağıttıkları eserin suç teşkil ettiğini biliyor ve 
tuna ı ağmen dağıtımını gerçekleştiriyorlarsa, suçun işlenmesinde 

onlar da irade sahibidirler ve fiile iştirak etmişlerdir denilebilir. 
Eğer aağıtıcı ve satıcının sorumluluğu tamamen sübjektif ve işti

rak halinde sorumluluk olarak kabul edilecek olursa, onlar açısın
dan fiile iştirak ancak diğer derece sorumlularının sorumlu tutula
mamaları halinde söz konusu edilebilecek demektir. Böyle bir sonu-:: 
ise, bizce yerinde sayılmamak lazım gelir. Zira, eser sahibi ile me
sela naşir iştirak halinde fiili işlediklerinde, naşirin 16. maddede 2. 
derecede sorumlu olarak gözükmesi, onun iştirak nedeniyle ve eser 
sahibi ile birlikte sorumlu tutulmasını engellemeyecektir. Aynı şey 
tabi için de söylenmek gerekir. Satan ve dağıtan için bu yoldan ay
rılmasını gerektiren mantıklı bir neden mevcut değildir. Kaldı ki, 
16. madde, neşri gerçekleştirenlerden sadece dağıtan ve sahmdan 
bahsetmiştir. Halbuki, bilindiği gibi, Basın Kanununun 3. madde
sine göre «ne~ir.», gösterme, asma, dinletme ve satışa arz ile de ta
hakkuk eder. Halbuki 16. madde «bilerek» gösteren, asan, dinleten, 
~atışa arzeden kimseleri sorumluluk kademesi içinde 33ymam1ştır 
ve bunla~ı son kademede saymadığından sadece 8atan ve dağıtan 
scrumlu tutulmuştur. Bu kişilerin hepsinin fiili, gerçekte. aynı olt;p 
neşri tahakkuk ettirdikleri halde bir kısmının sorumlu tutulması 
prensip olarak ahenksizlik yarattığı gibi (72), eğer 16. maddeye 
göre 4. derecede sorumlu olanlar iştirak etmiş sayılıp cezaland1rılı
yorsa, iştırak yönünden de bir ahenksizlik çıkmaktadır. Gerçekten 
satan ve dağıtan fiile iştirak ettiğinde, ancak dördüncü derecede 
sorumlu rntulabileceklerdır. Buna karşılık, mesela, fiile iştirak ira
desiyle, «dinleten» eser sahibi bulunsa bile, iştirak sebebiyle ilk de
recede sorumlu tutulabilecektir. Buna karşılık «satıcı ve dağıtıcı» 

(72) Erman-Özek, 81. 
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iştirak iradesi bulunsa bile ancak ilk üç derece sorumluları takip 
edilemediğind~ sorumlu tutulabilecektir. Görüldüğü gibi, Basın Ka
nununun «<8atıcı ve dağıtıcının» fiilini ancak «bilerek» hareket et
meleri halinde cezalandırması ve «:bilmenin» dağıtılan eserin suç 
teşkil ettiğinin bilinmesi şeklinde anlaşılması bir takım uyumsuz
luklara yol açmaktadır. Bu açıdandır ki, ortaya çıkan bu sorunların 
çözümü yönünden bir yoruma gitmek, «bilerek» teriminin anlc1mı 

üzerinde durmak gerekir. 

<<Bilerek» satmak ve dağıtmak eğer neşriyatın muhtevasmın 

suç teşkil ettiğini bilmek ve buna rağmen dağıtmak anlamına ge
lecek olur::;a, bu satmak veya dağıtmakla «neşir» gerçekleşeceğın

den ve basın suçu da neşirle tahakkuk edeceğinden, daha suç ta
mamlanm&dan iştirak iradesi tahakkuk etmiş, «iştirak» dummu 
gerçekleşmiş bulunacaktır. Bu durum iştirak hükümlerine göre de 
cezalandırılabilir. Diğer bir deyişle bu durumda genel hükümler 
uygulanabilir ve genel hükümlerin zaten uygulanabileceği bir du
rum için, özel hüküm konulması gerekliliği yoktur. Oyleyse, kanu
nun gereksiz bir hüküm getireceği de düşünülmemek icap edece
ğinden, «bilerek dağıtmak ve satmak» hareketinde «bilmek>> unsu
runu eserin muhtevasında suç olduğunu bilmek şeklinde anlama
mak gerekir. Bizce, Basın Kanunu ..:<bilerek» ifadesini, satan ve da
ğıtanın neticeye matuf bir iradesi şeklinde anlamış değildir. Satıcı 

ve dağıtıcının «bilerek» yapması gereken hareket, «satmak ve da
ğıtmaktır>>. Bu açıdan, satıcı ve dağıtıcının eser muhtevasının suç 
teşkil ettiğini bilmesi zorunlu değildir. İradi olması gereken satma 
ve dağıtmadır. Diğer bir deyişle, failin harekete matuf bir iradesi 
Basın Kanununun 16. maddesinin uygulanışı için yeterli olup, neti
ceye müteveccih bir iradenin varlığı aranmaz. Fail, eser'in muhte
vasını bilecek ve bilerek dağıtım ve satışı yapacaktır. Fakat muh
tevanın ayrıca suç teşkil ettiği konusunda bır iradi durumun var
lığı aranmayacaktır. Kanun, satıcı Ye dağıtıcının sorumluluklarını 
bir ölçüde sübjektif temele oturtmak için kendisinin muhtevadan 
haberdar olmasını şart koşmuştur. Ve fakat neticeye matuf bir ira
de ve bilgiyi şart koşmamıştır. Bu açıdandır ki, 16. maddenin ön
gördüğü :-orumluluk, bir iştirak sorumluluğu, belirli bir neticenin 
doğurulmasına yönelik bir iradenin mahsulü olarak kabul edilme
melidir. Belirttiğimiz durumda, satıcı ve dağıtıcı için sorumluluk 
durumları şu şekilde ortaya çıkmaktadır: ' 
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a) Satıcı ve dağıtıcı iradi bir hareketle ve g~ yrımevkut neşri

yatın muhtevasını bilerek ve fakat muhtevanın SPÇ te§kil ettiği ve 
bu suçun işlenmesini temin etmek amacıyla hareket etmeksizin sat
ma ve dağıtma hareketlerini gerçekleştirdikleri durumda, Ba3ın Ka
nununun 16/ 4. maddesine göre dördüncü derecede sorumlu tutula
caklardır. 

b) Satıcı ve dağıtıcı, neşir gerçekleşmeden, e~er sahibi ile iş

tirak halinde de fiillerini gerçekleştirebilir. Mesela, bir kişinin 
kaleme alıp teksir ettiği beyannamenin dağıtımını tekeffül edip, 
gerçekleştiren kimse. işlenilen basın suçunun <"neşir» unsurunu, iş

tirak iradesiyle tahakkuk ettirmiş durumdadır. Bu durumda, suç 
iştirak halinde işlenmiştir ve dağıtıcı, satıcı ve sair şekillerde neşir 
unsurunu gerçekleştirenler, artık Basın Kanunu hükümlerine göre 
değil ve fakat iştirak hükümlerine göre sorumlu tutulacaklardır. 
Sorumluluğun 16. maddeye göre olmayıp, iştirak hükümlerine göre 
olması ise, uygulamada şu neticeyi doguracaktır: dağıtıcı ve satıcı 

artık dereceye göre değil doğrudan dogruya sorumludur. Eser sahi
bi, naşir, tabi bilinse bile. eser sahibiyle birlikte neşri tahakkuk et
tiren kimse iştirak sebebiyle sorumlu tutulacaktır. Bu durumda, 
satan ve dağıtan, 16. maddedeki sorumluluk sıra3ında söz konusu 
edilmeyen her hangi bir kimsenin suça iştirak etmesi durumunda
dır. Mesela, herhangi bir kimse eser sahibini suç teşkil eden bir eser 
yaratmağa azmettirdiğinde, nasıl eser sahibi ile birlikte sorumlu tu
tuluyorsa ve bir derecelendirme söz konusu değilse, aynı hus1.1s sa
tan, dağı tan ve başb. şekilde neşri gerçekleşti.l·c-mler için de söz 
konusudur. 

c) Satıcı, dağıtıcı ve sair basılmış eseri kamuya aksettiren ki
§iler, suçun işlenme~inden sonra bilerek ve neticeye matuf bir ira
de ile muhtevası suç teşkil eden eseri dağıtmış, !:atmış, dinletmiş 
\" s. be, artık ne iştirak ~ebebiyle sorumluluk e ne de Basın Kanu
nunun 16. maddesine güre sorumluluk söz konusu edilemeyecektir. 
Zira, neşiı yani basın suçu teşekkül ettikten sonra bir dağıtım ve 
muhtevanın etken olması, yayılması konusunda irade mevcuttur. 
Me~eıa, bir eser yayınlanmış ve toplatılmış bulunsa, bu eserin da
gıtımına devam halinde, artık iştirak söz konusu olamaz. Fakat, o 
eserin muhtevasını bilen ve buna rağmen dağıtan kimse o eseri da
ğıtmak seretiyle eçerdeki suçu aynen kendisi de işlemiş olur. Bu 
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durumda basılmış eser, dağıtan kimsenin fiili açısından bir \·asıta. 
araç rolü oynar. Mesela, nurculuk propagandası ynpan ve TCK nun 
163. maddesini ihlal eden veya TCK nun 142. maddesine aykırı bu
lunan bir eseri, muhtevayı bilerek ve propaganda kastıyla, dağıtan, 
satan, dinleten v.s. kimse, esas suç failinden ve basın kanunu ht:
kümlerinden mücerret bir şekilde TCK nun 163 veya 142. madde
sini ihlal E:dici bir suç işlemiş olmaktadır. Bu durumda, artık işti

rak değil, tamamen müstakil bir suç vardır. 

f) .Basın Kanununra soruralu tutulmayan kişilerin suça i§tiraki 
duruma 

Yukarıdan beri değişik problemlerle ilgili olarak belirttiğimiz 
hususlar bir diğer sonuca daha vardığımızı göstermektedir: bir kim
senin basın suçuna iştirak etmesi ve şerik sıfatıyla sorumlu tutula
bilmesi i.~in, basın kanununun 16. maddesinde sayılı kişilerden ol
ması ~art değildir. Diğer bir deyişle, basın suçu 16. maddeye göre 
sorumlu tutulan kimselerin iştirakiyle işlenebileceği gibi, onlar dı
şında kalan kimselerin iştirakiyle de işlenebilir. Varılan bu sonuç, 
l 6. maddenin iştirak sorumluluğunu sınırlayan bir hüküm olmadıgı 
koııusunclaki görüşümüzün doğal bir sonucudur. Madem ki, basın 
suçlarında sorumluluk sistemi iştirak hükümlerinin uygulanmasını 
bertaraf etmemektedir ve kendisi özel bir iştirak hükmü niteliğinde 
bulunmamaktadır, öyley:3e mümkün olduğu durumlarda iştirak hü
kümlerinin uygulanmasını bertaraf etmemektedir ve kendisi özel 
bir iştirak hükmü niteliğinde bulunmamaktadır; öyleyse mümkün 
olduğu durumlarda iştirak hükümlerinin uygulanması gerekecek
tir. 16. rr:adde hiçbir ]ekilde iştirak sorumlulugunu sınırlam~dığı 
içindir ki, mesela eser sahibini azmettiren, onun eseri meydana getir
mesinde yardım ve müzaherette bulunan v.s. kimse de iştirnk se
bebiyle sorumlu tutulacaktır. 

Belirttiğimiz sonuç'un doğurabileceği bazı sorunlara da t~ nas 
etmek gerekmektedir : 

a) Basın suçunun eser sahibi ile birlikte ve iştirak halinde i~

lenmesi, basın kanunu hükümlerine göre kanunen sorumlu tutulan 
kişilerin ~orumluluklarını engellemeyecek ve etkilemeyecektir. Me
sela, eser sahibi l::ir eseri başka birinin azmettirmesi ile meydana 
getirse ve bir mevkutede yayınlasa, eser sahibi ile azmettiren işti-

F.: 4 
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rak hükümlerine göre ve ihlal ettikleri kanun hükmüne göre ceza
landırılacaklardır. Buna karşılık mevkutenin sorumlu yazı işleri 

müdürünlin kendisinin müstakil fiili varlığını muhafaza edecek ve o 
da Basm Kanununun 16. maddesine göre kanunen sorumlu okcak
tır. Fakat, yazı işleri müdürü de fiile iştirak etmişse o da eser sa
hibi ve onu azmettiren ile birlikte sorumlu olacaktır. Aynı husus 
gayrımevkut ne~riyat için de söz konusudur. Bir eseri birinin az
mettirmesiyle meydana getiren kimse, yani eser sahibi hakkında 
dava açaılamadığı halde, «naşiD> sorumlu tutulacaktır ve onun vt.1r
bğı, naşiıin cezalandınlmnsını engellemeyecektir. Bu hususa aşa

ğıda Türk sistemini ~nlatırken yeniden temas edeceğiz. 

b) Basın kanunu dışında bir iştirak imkanının kabul edilmesi 
ve basın kanununda belirtilmeyen kimselerin de iştirak nedeniyle 
şerik sayıJması sorumluluk sınırını çok genişletecek midir? Gerçek
ten, basın suçu bilindiği gibi kollektif bir faaliyetin ürünüdür ve 
bu kollek:if faaliyete katılan her kişi şerik sıfatıyla cezalandırılma 
tehlikesi ile karşı karşıya olacak mıdır? Bir yazıyı, dizen, kalıbını 
çıkartan, rotatifde basan, basılmış eseri paketleyen v.s. bütün kişi
ler, gerçekde suç teşkil eden eserin basılması ve yayımı işinde rol 
oynamış, suçun teşekkülünde maddi hareketleriyle katkıda bulun
muş durumdadırlar. Bunların hepsinin basın suçundan sorumlu tu
tulmasının mümkün olmadığı açıktır. Gerçekten, bu kişilerin ha
reketleri ile netice arasında maddi sebebiyet alakası varsada ma
nevi sebebiyet alaka0ı, yani kusurluluk söz konusu değildir. Bun
ların kusurlu ve netice bakımından manevi unsur açısından sorum
lu tutulabilmeleri için, bunların da suça iştirak iradesiyle hareket 
etmeleri lazımdır. Nitekim Basın Kanunu sadece kanunen sorumlu 
tuttuğu yazı işleri müdürü, naşir, tabi gibi kimseler açısından ob
jektif sorumluluğu öngörmüş ve hareketleriyle netice arasındaki 
maddi se~·ebiyet ili~ki~iı1i sorumluluk1arı i~in yeterli saymıştır. 
Bunun dışındaki kimselerin bu türden bir sorumlulukla karşi kar
şıya bulunabilmeleri TCK nun 45. maddesine göre mümkün değil
dir. Zira, bir kimsenin «bir şeyi yapmasının veya yapmamasının 
neticesi olan bir fiilden» dolayı sorumlu tutulabilmesi için <•kanunun 
o fiile ceza tertip etmesi» gerekir. Nitekim 16. maddeye göre so
rumlu kişiler hakkında, kanun «ceza tertip» etmiş bulunduğu için
dir ki, bunlar salt iradi hareketlerinin sonucundan sorumlu tutul
maktadırlar. Böyle bir hükümle sorumlu tutulmayan kişilerin ise 
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kusurbrı bulunmadıkça sorumlu tutulma imkanları mevcut değil
dir. Bu açıdan dizen, basan v.s. şekillerde basın suçunun tekemmü
lüne katılmış bulunanlar, sırf bu hareketleri nedeniyle sorumlu tu
tulam::ızlar. Buna karşılık bunların da fiile iştirak iradeleri varsa, 
kusurlu hareketleri söz konusudur ve bu nedenle sorumlu tutulma
ları doğaldır. Mesela, bir beyannameyi kaleme alan, bunu bilerek 
teksir eden ve bunları dağıtan kişiler, iştirak iradeleri mevcut bu
lunduğundan i~lenilen suçtan iştirak nedeniyle sorumlu tutulacak
brdır. Görülüyor ki, iştirake ait genel hükümlerin uygulanması, 
sorumluluğu genişleten bir nitelik taşımamaktadır ve sorun iştira

kin genel prensipleri içinde çözümlenebilecek niteliktedir. 

g) Basın suçuna iştirak edenlerin istenmeyen neticeden so
nlmlulukları 

Basın wçunda iştirak konusunda, son olarak, basın suçuna işti

rak edenkrin istenmeyen ve iştirak iradesini aşan neticeden sorum
lulukları konusuna değineceğiz. Bilindiği gibi, iştirakten bahsede
bilmek için varlığı gerekli bir unsur da, <<fiilin bütün failler için 
aynı» olmasıdır. Bu açıdan, faillerin iştirak iradesini aşan bir şe
kilde tahakkuk eden fiiller bütün şerikler için aynı olmadığından, 
bu suçtan sorumluluk ya mümkün değildir veya ancak belirli du
ı"umlarda sorumluluk söz konusudur. İtalyan Ceza Kanununun 116. 
maddesinde konuyla i.lgili bir hüküm mevcuttur ve buna göre, «is
tenilen farklı bir suçun tahakkukunda, bu netice kendi ihmal veya 
icrasının sonucu olan şerik yine de sorumludur». Bu maddenin ifade 
ettiği anlc·m, neticenin tahakkuku bir failin iradi hareketinin so;rn
cu olduğu durumlarda, artık o failin neticeye yönelik iradesinin 
varlığı arcmmaksızın sorumluluğu söz konusu olur. Bu şekilde, iş

tirak iradesinin varlığı, bu irade dışı bir sonucun doğması halinde 
dahi ihmali veya icrai hareketi olan kimsenin objektif olarak so
rumlu tutulmasına yeterli sayılmıştır. Bu durumda, maddi sebebi
yet ilişkisi yeterli gÖrülüp, sübjektif illiyet bağının varlığı aranma
maktadır. 116. madde bu konuda, İtalyan hukuku açısından genel 
bir hüküm olmaktadır (73). Türk Ceza Kanununda böyle bir hü
küm bulünmamakla qeraber, genel kurallara dayanarak b::ızı so 
nuçlara varılabilmektedir. Buna göre, iştirak iradesinin mevcudi ·e-

(73) Beccari, G., 157 v.s. 



ti ve fiilin bütün failler için aynılığı kuralı, iştirak iradesinin ta· 
mamen dışında kalan bir fiilden ~eriklerin sorumlu tutulmasına 
imkan vermeyecektir. Fakat, doğan netice, kanunun açık bir hükmü 
gereği, objektif olarak faile tahmil edilebilen bir netice ise, o ne
ticeye yörıelik kastı bulunmayan kişi dahi doğan neticeden objek· 
tif olarak sorumlu tutulabilecektir (74). Görüldüğü gibi, bir açıdan 
Türk hukuku yönünden de İtalyan hukukundaki sonuca varılabil
mektedir. Fakat~ İtalyan CK nun 116. maddesi bu hususda genel 
hüküm koyduğu halde, Türk hukuku yönünden her olayda bir ne
ticenin objektif olarak faile yüklenmesini ifade eden özel bir kanun 
hükmiinün bulunup bulunmadığının araştırılması gerekecektir. Me
sela, faillerin bir kişiye karşı müessir fiil ika etmek hususunda an
laşmaları gerekecektir~ Mesela, faillerin bir kişiye karşı müessir 
fiil ika etmek hususunda anlaşmaları durumunda, müessir fiil ne
ticesi mağdurun ölmesi halinde, TCK nun 452. maddesinde açık 
hüküm bulunması sebebiyle «kastın aşılması.» durumundan bütün 
failler yine de sorumlu tutulabileceklerdir. 

Yukarıda belirttiğimiz durum basın suçlarında sorumlulu { ko
nusunda da söz konusu olabilecektir. Gerçekten, belirli bir y ... yının 
yapılması hususunda iştirak halinde hareket sonucu, iştirak iradesi
nin dışında bir suç tahakkuk etse, sorumluluk nasıl olacaktır? Me
sela, failler toplumdaki sınıfları «kin ve adavete:» tahrik edici, ya
ni TCK nun 312. maddesini ihlal edici bir yayın hususunda anlaş
salar ve fakat yazılıp yayınlanan yazı muhteva itibariyle TCK nun 
142. maddesini ihlal etse durum ne olacaktır? Bu soruya cevap \·e
rebilmek için, eser sahibinin fiiline iştirak eden kişiler yönünden 
bir ayrım yapmak zorunluluğu mevcuttur: 

a) Fiile iştir.ak eden ki~iler, kendileri Basın Kanunu hüküm-
lerine göre kanunen sorumlu kişilerden değilse, iştirak iradesini 
aşan bir fiil söz konusu olduğu ve fiil bu şerikler için aynı olmaya
cağından, doğan basın suçundan sorumlu tutulamayacaktır. 

b) Buna kar~4lık, fiile iştirak eden kişiler, kanunen sorumlu 
tutulan kişilerdense, Basın Kanunu hükümleri gereğince kendisi 
sorumlu tutulabilecektir. Mesela, yazı işleri müdürü, fiile iştirak du
rumunda ve yukarıda erdiğimiz örnekte, TCK nun 142. maddesini 

(74) Dönmezer-Erman, II, 532 v.s. 
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ihlalden Basın Kanununun 16. maddesine göre sorumlu tutulacak
tır. ObJektif sorumluluğun varlığı, i ~tirak dışı neticeden yazı işleri 
müdürünun de sorumlu tutulmas ını icaD ettirecektir. 

Bu şekilde, basın suçlarında sorumlulukla ilgili ve iştirak so
rumluluğunun durumu ve hükümleri konusunda gerekli gördüğü
müz açıklamaları yapmağa çalıştık. Bu açıklamalar, bir yandan da, 
basın suçlarında özel sorumluluk sistemlerinin uygulama alanlarını 
tesbit anlamına gelmektedir. Özel sorumluluk sisteminin uygulan
ma alanı, sınırları belli olduktan sonra, şimdi sorumluluk sistemleri 
ve Türk sisteminin hükümleri üzerinde durabiliriz. 

§. 111 - BAS\N SUÇLARINDA SORUMLULUI{ SiSTEJ.\lLERİ VE l\1U

KA YESELİ HUKUK 

Basın suçlarında sorumluluk sistemlerinin uygulanma sınırları

nı, iştirak sorumluluğu ile basın suçlarrnda özel sorumluluğun ur 
gulanma alanlarını saptadıktan sonra, şimdi basın suçlarında so
rumluluk konusunda belli başlı sistemlerin ana çizgilerini belirt
meğe çalışacağız. Daha sonra bu sistemlere örnek olmak üzere, 
İtalyan, Alm:m, İsviçre, Fransız ve anglo sakson kanunlarının sis
temlerini ana hatları itibariyle incelemeğe çalışacağız. 

I -- Genel olarak basın suçlarında özel sorumluluk sistemleri 

1 - Kavram 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, basın suçlarında sorumluluk sis
temleri basın suçlarının taşıdığı özelliklerin bir sonucu olarak or
taya çıkmıştır. Bu zorunluluk genellikle duyulmakla beraber, ko
nunun, düzenleniş ~ekli bir birlik şeklinde görülmemektedir. Ger
çekten, basın suçlarında sorumluluğun kabulü bir zorunluluktur; bu 
sorumluluğun tesbitinde özel bir sistemin uygulanmasının zorun
luluğu da genellikle kabul edilmektedir. Fakat sorumluluk siste
minin, anayasal bir nitelik taşıyan basın hürriyetine zarar verme
den ve onun özünü zedelemeden düzenlenmesi de bir zorunluluk
tur. Bu a-;ıdandır ki, sorumluluk, «hak» - hakkın suistimali denklemi 
üzerine ve hakkı ihlal etmeden kurulmak gereğindedir. Sorumlulu-



ğu genişleten ve anormalleştiren bir sistem, düşüncelerin açıklan
ması hürriyetini ihlal eden ve anayasal kurallarla bağdaşmaz bir 
nitelik alır. Basın hürriyetini sağlayacak sistemler içinde, «basının 
ceza rejimi» de düşünülmek gerekir. Basın hürriyeti sadece, ana
yasaların genel ve parlak kurallarıyla değil ve fakat bu alanı dü
zenleyen normlarla sağlanır. Fakat, bu hürriyetin sağlanması ve 
bazı hakların tanınması, elbette, bunların kötüye kullanılması im
kanını da yaratır. Bu durumda, basın ve düşünce hürriyeti sağlan
mak istenirken, başkalarının hakları sınırlandırılmış, yerine göre 
kamu düzen ve güvenliği bozulmuş olur. Bu değerlerin de korun
ması zorunluluğu söz konusudur. Belirtilen durumda, basını düzen
leyen normlar sidemi ikili bir görevle yükümlü bulunmaktadır. Bir 
yandan, basın alan.ındaki hakların kötüye kullanılması önlenilmek, 
kullanıldığında müeyyide ile karşılanmak gerekir (1). 

Basının hakları kötüye kullanmasını engellemek açısından, ön
leyici bir takım tedbirler düşünülebilir, uygulanabilir. Bunlar için
de, basılmış eserlerin ·muhtevalarının yayından önce kontrolü, dü
şünülmüştür. Böyle bir uygulama «sansür>> anlamma gelmektedir 
ve basın hürriyetini en esaslı bir şekilde zedeleyen müessese olarak 
yıllarca karşısına çıkılmış, uzun bir mücadele sonucunda yasakla
yıcı hükümler anayasalarda yer almıştır. Sansürün dışında, basm 
mesleğine girebilme hakkının ancak belirli güvenilir kişilere tanın
ması, basılmış eserlere idarenin el koyabilmesi hakkı. dağıtımı en
gelleyici tedbirlerin alınması gibi bazı usuller düşünülmüş ve yer 
yer uygulanmıştır. Fakat bütün bu sistemler, otoriter rejimlere ya
kışan, basın hürriyetinin adeta yok edilmesi anlamına gelen birer 
tedbir olarak görülmüşlerdir. Bu durumda, sadece basılmış eserle
rin belirli nüshalarının adli makamlara gönderilmesi, yayından 
sorumlu kişilerin tesbi!i, bazı suçların ağır müeyyidelerle karşılaş
ması gibi yollara gidilmiştir. Bu şekilde, hem basın hürriyetinin 
zedelenmemesi ve hem de suistimallerin önlenmesi amacının uy
gun bir biçimde gerçekleştirilmesi esas problem ve sistemlerin öl
çüsü olarak belirmiştir (2). 

Belirtilen ölçü ve amaç içinde, basının suistimalini engellemek 
yönünden «ceza rejimi» kabul edilirken, basın suçlarında sorumlu-

(1) Scardia, col. 257 v.s. 
(2) Bu konuda genel olarak bk. ·u ol 12 p· 11 J 9 v one, v.s.; ırama o, ., v.s. 
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fat» sorumluluğudur ve sorumlu müdür sıfatını taşımak, sorumlu 
olmak için yeterli sayılmakta, bu kişi için sorumluluktan kurtul
masına yol açacak hiç bir kurtuluş imkanı kalmamaktadır. Gayrı

mevkut neşriyat açısından ise aynı husus editör için söz konusu ol
maktadır. Bu sistemin hukuki dayanağı olarak da sorumlu müdür 
ve editör için sorumluluğun, meslekten doğan bir risk olduğu ileri 
sürülmektedir. 

Sorumluluğu tamamen kusur dışı, istisnai ve başkasının fiilin
den kusursuz sorumluluk sistemi haline sokan ve genişleten bu sis
tem, 1819 dan itibaren Fransada ve 1848 Basın Kanunu ile de !tal
yada uygulanmıştır. Fransada. sorumlu kişinin, önceleri, gazete sa
hibi olması şart koşulurken, sonraları bu hüküm kaldırılmış ve ya
yınla hiç ilgisi bulunmayan bir kişinin dahi sorumlu gösterilmesi, 
esas suçlu eser sahibinin anonima hakkı ardına saklanarak onun 
fiilinden bir başkasının sorumlu tutulabilmesi durumu ortaya çık
mıştır ( 4). 

4 - lhmalclen doğan sorumluluk sistemi 

Bu si~temin mantığı, yayınlanmak üzere hazırlana bir eser'in 
basılması ve bu neşrin suç teşkil etmesi halinde. basın suçunu mey
dana getiren esas hareketin, unsurun yazı işlerini, neşriyatı fiilen 
idare eden kimseye ait olduğu düşüncesidir. Basılmış eser'in tüm 
politikası, yayın işlemi konusunda hak sahibi olan sorumlu müdür, 
bu görevi ve hakları karşılığı olarak, belirli yükümlülükle de yü
kümlüdür. Bu yükümler arasında, sorumlu müdürün neşriycltı ge
rekli dikkat ye ihtimamla denetlemesi ve suç teşkil eden bir yayı
nın gercekleşmesini engellemek görevi de vardır. Bu ödevini yeri
ne getirmeyerek, basın suçunun tahakkukuna yol açan sorumlu mü
dür bu konudaki ihmalinin gerektirdiği sorumlulukla da karşılaş
mak durumundadır. Bu sistemin doğal bir sonucu. sorumlu müdü
rün basın suçunun tahakkukunda ihmali bulunmadığını ispatla
ması duramunda sorumluluktan kurtulabilmesidir. Bu şekilde. so
rumlu müdür. iradi olmayan hareketinin sonucunda ve bilip iste
meden gerçekleşen bir yayının sorumluluğunu yüklenmemektedir. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi. yazı işleri müdürünün kasten hareketi 
durumunda ise iştirak sorumluluğu vücut bulmaktadır. 

( 4) Toulemon, 24. 



57 

Bu sistemde, eser sahibinin sorumluluğu ise genel kurallara 
göre tesbit edilmektedir. Diğer bir deyişle, eser sahibi kastından, 
kanunen sorumlu olanlar ise ihmalinden dolayı sorumlu tutulmak
tadır. 1930 İtalyan Ceza Kanununun 5'7. maddesinin, özellikle 1958 
değişikliğ:rıden sonra, kabul ettiği sistem budur. 

5 - Kademeli sorumluluk sistemi 

«Waterfall» veya «par casca,des» şeklinde isimlendirilen bu 

sistemin üz ellikleri şunlardır ( 5) : 
a) Bc;.sın yoluyla bir suç işlendiğinde ı_::-rensip olarak tek bir 

kişi sorumlu tutulmaktadır ve bu kişinin de genellikle eser sahibi 

olduğu görülmektedir. 

b) Esas suçlunun bilinmemesi halinde sorumluluk ikinci de
recede bir başka şahsa geçmektedir. Bu şahıs da genellikle <~tabi
dir». Fakat, tabi, fiile yabancı olduğunu, fiilin kendi hareketinin 
ürünü olmadığını ileri sürüp ispatlayabilmek hakkına sahiptir. 
Örneğin, tabi kendisinin yayınlan incelemek ve denetlemekle gö
ı evli olmadığını ileri sürebilir. 

c) Sonuncu derecede sorumlu olan kişi ise, genellikle, editör
dür. Bu kjşi de yayından esas sorumlu olan kişiyi göstermek sure
tiyle sorumluluktan kurtulabilir. Örneğin, bilinmeyen eser sah~bini, 
periodik yayının redaktörünü v.s. bildiren editör rnrumlulugu üze
rinden atabilir. 

Bu si::temde birlikte sorumluluk, söz konusu değildir. Daima Jir 
kişi sorurr.lu tutulmakta ve o sorumlu tutu]amadığında bir digeri 
~orumlu olmaktadır. Bu sistemde, eser sahibi ilk '.ierece sorumlusu 
olduğu için, fikirlerin daha serbestçe açıklanabilmesi jmh.anı da 
sağlanmış olmaktadır. Zira, yazı işleri müdürü veya editör, eser sa
hibi mevcut bulundukç:ı kendi~ine sorumluluk gelmeyeceği için. 
neşriyat fü:erinde adeta fiili bir sansürü gerçekleştirmek gereklili
ğini duyrr!amaktadır. Ayrıca, dereceli olarak birden fazla ki~i de 
sorumluluk sırasını meydana getirdiğinden, basm rnçu cezasız kal
mak tehbkesi ile de karşı brşıya değildir. Buna karşılık, bu sistem
de, kademe sorumluluğu içinde yer alan kişiler, kendilerinin kusur
suz olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamadıkları için, e~er 
sahibi dı~ındaki kişilerin sorumluluğu kusuısuz, kanundan doğan 

(5) Scardia, col. 267. 
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bir soruıduluk olarak ortaya çıkmaktadır. Belçib sis:emi bu js
teme örr.ek gösterilebilir. 

6 -- Değişken sorumluluk sistemi 

Guatımala ve Meksika hukuklarında uygulanan bu sistem, te
melde k :::demeli sorumluluk sistemine dayanmaktadır. Bu sistem, 
k'.ıdemeli sistem gibi muMemel suistimallerin önlenmesi ve bunun 
için de basın suçlarında mutlaka bir sorumlunun bulunması ama
cına yönelmiştir. Bunun için de, her durumda so~umlu tutulabile
cek birisinin mevcudiyetı sistemleştirilmek istenilmiştir. Genel hü
kümlerin uygulanması halinde. «anonimlik» hakkı fiilin ceza:sız 
kalmasını sağb:ı.yabilecek bir kalkan olarak görülmektedir. Bu sis
temde ise, eser sahibi bilinmediği veya isnat kaabiliyetinin bulun
maması veya başka bir sebeple cezalandırılamaması halinde, bir 
başka kişi de bu fiilden sorumlu olabilmektedir. Sorumlu tutula
cak bu k:~i, yayının gerçekleştirilmesinde en fazla söz ve otorite 
sahibi olar .. en önde gelen kişidir. Bu kişi, periodi~{ yayınlarda, ge
nellikle, ıedaktör, yazı işleri müdürüdür. Bu sistem, mantık olarak, 
modern basının bir organizasyon olduğu ve eser sahibinin herza
man tesbi~ edilemiyeceği ve bu zorluğun yayını gerçekleştiren kişi
ııin sorumiu tutulmasıyla aşılabileceği düşüncesine dayanır. Bu an
layış içinde, neşir kollektif bir ürün olarak görülmekde ve eser sa
hibi ile neşri gerçekleştiren kişi bir bütün, tek bir varlık gibi dü
;ünülmekte, bu konuda bir varsayıma dayanılmaktadır. 

Belirtilen sistem, geniş ölçüde «kademe sistemine» benzer nite
liktedir. Fakat, aralarında bazı farkları müşahede edebilmek de 
mümkündür (6) : 

a) Kademe sistemi, iştirak sorumluluğunu "oertaraf eden bir 
nitelik taşır, bu sistemde ise iştirak sorumluluğu mümkündür. 

b) Kademeli sistemde takip edilen maksat. mümkün olduğu 
müddetçe esas suç sahibi olarak kabul edilen eser sahibinin bulu
nup, cezalandırılmasıdır. Bu sistemde ise, suç kollektir bir faaliyet 
ürünü olarak kabul edilmekte ve eser sahibi bulunmadığı halde 
otomatıkman herhangi bir sorumlu bulunabilmesi amacı güdülmek
tedir. 

(6) Scardia, col. 268. 
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7 -- Devlet basını sistemi 

Şimdiye kadar incelenen sistemler, özgür ve devlete bağlı basın 
sisteminin kabul edilmediği ülkelerde uygulanan sistemlerdir. Dü
şüncelerin bir öndenetime baglı olmaksızın açıklanabildiği demokra
tik ülkelerde, yayından sonra sorumluluğu gerektiren fiillerin sorum
lularının ~esbiti amacı güdülmektedir. Buna karşılık, basının, devlete 
bağlı olarak, politik bir ·yapı içinde sistemleştirildiği ülkelerde, ya
yın zaten öndenetim altında yapılmakta, siyasi iktidar yayının yö
neliş ve muhtevasını tesbit edebilmektedir. Bu sistemlerde, basın 
resmi bir fonksiyon, bir devlet hizmeti olarak sistemleştirilmekde, 
belirli normlarla önceden sınırlandırılmaktadır. Tabiatiyle bu du
rumda bic suistimal de söz konusu olamamaktadır. Bu durumda ba
sm sorumluluğu da bir bzelUk taşnnamaktadır. SovyetlP.r Birliğin
de, basının bir otonomi sahibi olarak sistemleştirilmesi imkanı bu
lunmadığı iddia edilmekteyse de, uygulamaqa neşriyat belirli sınır
lar içinde gerçekleştirilmek durumundadır ve bu açıdan yine devlet 
basını söz konusudur. Devlet basının söz konusu olduğu durumlar
da da, öze] sorumluluk sistemi gereksiz kalmaktadır. 

II - İtalyan hukukunda gelişim ve basın suçlarında sorumluluk sis
temi 

Basın suçlarında sorumlulukla ilgili genel sistemleri gördükten 
sonra, şimdi mukayeselı hukukdaki durumu inrelemeği yararlı 

görmekteyiz. Bu konuda ilk olarak ele alıncık istediğimiz ülke, İtal
ya. İtalya sistemi ile Türk sistemi arasındaki benzerlik, bu konuda 
İtalyan doktrinindeki geniş çalışmalar, bu ülke sistemini hem en 
ence ve hem de en geniş bir biçimde incelememize yol açıyor. 

· İtalyan si::;temini incelerken, önce 1930 Kanunu öncesindeki sis
teme kısaca değineceğiz. Daha sonra 1930 Kanununun 57. maddesi
nin getirdıği sistemi, bu sistem üzerindeki tartışmaları, değişiklik 

projelerini incelemeğe çalışacağız. İtCK nun 57. maddesi 1958 yı
lında değiştirilmiştir. Bu değişikliğin getirdiği yenilikler ve bu ye
niliklerin yorumu anlamına gelen doktrindeki görüşleri ana hatla 
He belirtt-.ceğiz. Doktrin, esas itibariyle, 57. madde ile ilgili o!arak 
«kusurluluk» ve <<cezaların şahsiliği» prensibi üzerinde durmakta
dır. Bu konular ise, bizim aşağıda uzun boylu tartışmağa ve sistem
leştirmeğ~ çalışacağımız bir konu. Bu açıdandır ki, sistemlerin eleş-



"tirisi, degerlendirilmesi anlamına gelen bu konudaki görüşleri, sa
. dece belirtmek ve ana niteliklerine değinmekle yetineceğiz. 

1 - 1930 ltalyan Ceza Karıunu sısteminden önceki siste;i1 ve 
gelişim 

a) Tiükiim ve kurduğu sistem 

Ba·:;m suçları ve basın suçlarmda sorumluluk sistemit ltalyada 
1848 Basın Kanununda düzenlenmiş bulunmaktaydı. 1848 Kanunu
nun 13-34. maddelerinde basın suçları düzenlenmekteydi. Bu suçlar 
arasında «SUÇ işlemegv e tahrik», «devlet dinini tahkir», «umumi 

' - "l adap aleyhine neşriyat», «kıralın tahkiri», «parlamento, yabano u -
ke devlet başkanı ve temsilcilerinin tahkiri>> gibi suçlar yer almış 
bulunmaktaydı (5). Basın suçlarında sorumluluk hükümleri ise, 
gayrı mevkut neşriyat için 4. maddede, mevkut neşriyat için ise 47. 
maddede yer almaktaydı. 

4. !naddeye göre, gayrı mevkut neşriyattan d9ğan sorumluluk, 
ilk önce yc.-zara yüklenirdi, ikinci olarak ise editör sorumluydu. So
nuncu de!ecede sorumlu olan ise «tabi»ydi. 47. maddede düzenien
miş buluı~an mevkut nes.riyat açısından sorumluluk ise, <~idare mü
dürü - gerente» ile eser sahibiydi. Eser sahibi için Yerilen mahku
e1iyet hükmü, idare müdürü için de geçerliydi. Eser sahibi ile !dare 
müdürü suçun asli maddi ~erikleri olarak kabul edilmişti. 

Gayrımevkut neşriyat açısından «kademe» sorumluluğu sjstemi 
kabul PdUmiş, kanunda rnrumhı olarak gösterilen kişilerden birinin 
sorumlu tutulamaması durumunda, bir diğerinin .)nun yerine geç
mesi sistemi benimsenmiştir. Bu sistem Fransızların «par cascades» 
sisteminin etkisini taşımaktadır. Sadece 1881 Fransız basın kanunu 
bu sistı.?mi, mevkut, gayrımevkut bütün neşriyat için kabul etmiş
ken, İtalyan Kanunu sadece gayrımevkut neşriyat için bu sistemi 
benimsemiştir. Mevkut neşriyat açısından ise, eser sahibi bilinsin 
veya bilinmesin, idare ~nüdürü sorumlu tutulmakfaydı. İdare mü
dürü, ceza sorumluluğunun devamlı ve temel organı, yükümlüsü 
olarak görülürdü ve bazılarına göre suçun «zorunlu ~eriki» olarak 
isimlendirilirdi (8). İdare müdürünün sorumluluğu mutlaka ve her 

(7) 1848 Basın Kanununun ilgili hükümleri için bk. Suman, 976 v.s. 
(8) FJorian, 715. 
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durumda yüklenen kişi olmasına karşılık, neşriyatı fiilen idare et~ 

mesi zorunluluğu m~v~ut değildi. Neşriyata tam:nnen yabancı ve 
yapılacak ,neşir konusunda söz sahibi olmayan bir ki~i dahi, .5orum
luluğu yüklenen kişi olarak gösterilebilirdi (9). 

Basın Kanununda tesbit edilmiş bulunan soi·umluluk sistemi 
ise, sadece aynı kanunda gösterilmiş bulunan basın suçları için uy
gulanabilir bir nitelik taşımaktaydı. Gerçekten, gerek 4. maddede, 
gerek 47. maddede, bu sorumluluk sistemlerinin bu kan undaki suç
lar için uygulanabileceği hususunda serahat mevcuttu. Gerçekten, 
4. maddede, «bu kanun tarafından tesbit edilmiş cezai fiiller ... » 

47. maddrde de, «bu kısımda getirilmiş olan bütün ceza hükümle
rinde ... » ifadesi bulunmaktaydı. Bu açıdandır ki, basın kanununda 
yer almayan bir suçun basın yoluyla işlenmesi durumunda, genel 
hükümlerin uygulanması gerekirdi (10). 

b) 1848 Basın Kanunu sisteminin hukuki mahiyeti 

1848 Basın Kanununun kabul ettiği sistemin anormal, kusursuz 
sorumluluk sistemini kabul ettiği ve idare müdürünün tamamen 
b~ckasının fiilinden mesul bir kimse olarak göründtiğü kabul edil
rr.ekteydi (11). Gerçekten, özellikle, idare müdürünün neşriyatla 

hiç bir ilişkisi bulunmadığı halde işlenilen suçun sorumlusu olarak 
kabul edilmesi, bu anormal kusursuz sorumluluk sisteminin en be-

(9) 1848 Basın Kanunu 31 aralık 1925 tarihli ve 2307 numaralı ka
nunla degiştirilerek, «gerente responsabilel> terimi, «direttore responsabile 
- sorumlu yazı işleri müdürü» tabirine yerini bırakmıştır. Bu değişikliğin 
fiilen bir anlam taşımadığı ileri sürülmüşse de (Florian, 715), gerçekde 
«sorumlu yazı işleri müdürü» neşriyatı fiilen idare eden ve bu açıdan suç 
teşkil eden muhtevayı engellemek imkanı bulunan, neşriyatta söz sahibi 
olan kimsedir. Bunun sonucu olarak da «idare müdürü» hiç bir şekilde so
rumluluktan kurtulamazken, «sorumlu yazı işleri müdürünün» sorumlu
lkutan kurtulmak imkanları mevcuttur. Nitekim 1925 tarihli kamın da, 
1930 İtCK da, sırf sorumlu müdürün sorumluluğunu, moral, teknik ve 
mesleki açıdan gerekli ihtimamın gösterilmemesi, fiili bir yetkinin yerine 
getirilmemesi esasına oturtmak için sistemi değiştirmiştir: Bk. Galli, 197-
198. İdare müdürü, sorumlu müdür tefriki için bk. Piramallo, J. 65-68. 

(10) Florian; 716. 
(11) Luzzatti, L. Leggi mal costrutte, in Arc. dir. pubbl., 1902, 493 

<Zikreden. Capolozza, 1175) ~ Longhi, Liberta di stampa e indipendenza 
Professiom~le, Riv. Pen. 1930, 285 (zikreden: Galli, 198). 
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lirgin özelliği olarak kabul edilmektedir. Bu şekildeki bir sorumlu
luk otomatik sorumluluk niteliğini ta~ımaktadır v1~ bu sorumluluk 
sistemi içinde idare müdürü, şahsından ve varsa hareketinden do
ğan, fiilini kusursuz veya hukuka uygun hale getirebilecek hiç bir 
sebepten yararlanamaz. Bu durumda, idare müdürü miıcerret bir 
sorumluluk, başk,asının fiilinin neticelerini yüklenen kişi olarak 
görülm~ktedir. İdare müdürü, bilmediği ve önlemek imkanına sahip 
bulunmaciiğı neşriyatın sorumlusu olabilmektedir ( 12). Bu :ıı;ı<lan

dır ki, 1848 Basın Kanunu sisteminde idare müdürı:ınün sorumuluğu 
tamamen kanundan doğmakta olup, bu kişinin hareketiyle suç teş

kil eden netice arasında ne objektif (maddi) ne sübjektif (manevi) 
sebebiyet alakası aranmamaktadır. Böyle bir sorumluluk, anormal 
ve istisnai bir sorumluluk şeklidir (13). Bu durumda, idare müdü
rünün fiile iştirak etmiş gibi sorumlu tutulması, bir faraziye ol
makta ve sorumlulukta bu faraziyeye dayandırılmaktadır ( 14). 

1848 Basın Kanunu ile ilgili görüşler doktrinde, genellikle bu 
şekilde ifade edilirken, bu sorumluluğu dahi sübjektif esaslara da
yandırmak amacını güden yorumlar yapılmıştır. Mesela, Florian'a 
göre, 1843 Kanunum,m bir kusurluluk ve sorumluluk faraziyesi 
kurduğunun ileri sürülmesi mümkün değilrlir. !dare müdürünün 
sorumluluktan kurtulamayacağını açıkca ifade eden bir hüküm 
maddede yer almış değildir. 47. maddede, kabahatlerde eser sahibi
ne verılecek cezanın aynen idare müdürüne verileceği şeklindeki 
hüküm, onun yargılama sırasında kendisini sorumluluktan kurtara
cak imkanlardan yoksun bırakıldığı anlamına gelemez. İdare mü
dürünün suç teşkil ede ı yazı açısmdan eser sahibinin doğal şeriki 
olarak görüldüğü konusundaki hüküm ise, daha çok, eser sahibinin 
Lulunmaci~ğı veya bilinmediği hallerde idare müdürünün sorumlu
luğunun temini yönünden bir hipotez niteliğindedir. Bu hüküm, 
idare müdürünün mutlaka şerik gibi cezalandırılmasını, kaçınılma 
imkanı bulunmayan bir biçimde, ifade etmemektedir. Kanunda, 
«idare müdürü şerik gıbi kabul edilir>> denilmektedir, yoksa «idare 
müdürü ~erik gibi cezaJandırılır>> şeklinde bir ifade meycut bulun
mamakcadır. Bu açıdandır ki, idare müdürü fiile :ştirak etmediği, 
neticenin gerçekleştirilmesi yönünden bir kusurlu fiili bulunmadığı 

(12) Cantarano, 208. 
(13) Battaglini, E., col. 313. 
(14) Manzini (1960), II, 566. 



63 

sürece sorumlu da tutulamaz. Bunun aksini ifade eden bir anlam 
ne kanun metninde mevcuttur ve ne de karımı yapıcının böyle bir 
maksadı vardır. Bu a·~ıdan, mutlaka, idare müdü~ünün neşriyatın 
gerçekleşmesi yönünden bir iradesinin varlığı ve fiilen iştirakinin 

mevcudiyeti, sorumluluk için şarttır (15). 

Sa'1ırız ki, Florian'ın bu görüşü, ne kanunun hükmüne ve ne de 
basın suçlarında sorumluluk sistemi kabul edişin mantığına uy
mamaktadır. Zira, Florian, her olayda. sorumlu müdür açısından 
neticeye yönelik bir iradenin ve iştirakin varlığını 3ramaktadır. Bu 
ü-:e, ceza sorumluluğuna ait genel hükümlerin uygulanması demek
lır. Bu d11rumda da, basın suçlarında sorumluluK. konusunda özel 
hüküm konulmasına ihtiyaç kalmazdı. 

2 - İtalyan Ce.za Kanununun 57. ve 58. maddelerinin kurduğu 
sistem 

Basın suçlarında sorumluluk sistemi, 1930 !talyan Ceza Kanu
nunun 57. ve 58/2. maddelerinin hükmüyle düzenlenmiş bulunmak
tadır. İsviçre hukukunda olduğu gibi, İtalyan hukukunda da basın 
~t.çlarında sorumluluk hükmü ceza kanununda yer almış bulunmak
t2dır. Gerçekten, İtalyan Ceza Kanununun 57. YTladGiesi «rr..evkut 
neşriyat» ta sorumluluk sistemini düzenlemekte, 57 /2. madde ise 
«gayrı:ne\Tkut neşriyatta» sorumluluk sistemini kurmaktaydı. 

!tCK nun 57. maddesine göre, 1930 sisteminde (16), eser :>ahibı 
ile birlikde ve eser sahibinin işlediği suçtan dolayı sorumlu yazı 
işleri müdürü de sorumlu tutulmaktadır. Bu hükme göre, sorumlu 
müdür, sırf eser sahibinin işlediği suçtan dolayı, eser sahibi bilinsin 
veya bilinmesin sorumlu tutulmaktadır. Bazılarına göre (17), y2zı 

işleri müdürünün işlenilen suça iştirak etmiş bulunduğu hususun
da bir faraziye kurulmuş olmaktadır; bu bakımdan da iştirake ait 

(15) Florian, 716-717. 
(16) İtCK nun 57/l. maddesinin hükmü şöyleydi: «sorumlu müdür 

\"eya redaktör sıfatını taşıyan kimse, sırf bu sebeple ve eser sahibinin so
rumluluğu hariç olmak üzere, işlenilen suçtan dolayı sorumlu olur». Bu 
hüküm 1958 senesinde değişmiştir. 

17> Bu konuda örnek olarak bk. Manzini (1950), II, 567 _ uvolone, 
17ô - Pisapia La nuova disciplina ... 3-06/not 3. 
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genel prensiplere istisnrl tr-!şkil eden l:ir durum söz konusu olmak
tadır. Bu görüşün geçerlilik derece~i, ileride, basın suçlarında ku
surluluk sorunu tartınlırken incelenecektir. Sadece beliı tmek gere
kı · ki, bu görüşte ol:mlar, sorumlu müdürün neşı iyatı bilmese ve 
i~terrıe~e dahi ~orumlu tutulacağını kabul etmekt~clirler. S 1ffumlu
luk, soru:-nlu müdüre ihmalinin sonucu olarak ve kusurluluk ile 
ilgili kurallardan müce:::ret b'r şekilde yi.ıklenmektedir (18). Eser 
snhibir.in bilinip bilinmemesi, sorumlu tutulabilip, tutulamaması 
sorumlu müdürün cezalandırılması açısından önem t:ışımamakta
dır. 

Belirtildiği gibi, İTCK nun 57 /2. m2ddesj ise, .ı.ıayrımevkut r.leş

ıiyatta sorumlulugu düzenlemişti (19). Bu tür yayınlar için -:orum
luluk «kc:deme sorumlulugu» olarak görülmektedir. Sorumluluk 
suç teşkil eden neşri:ratı yapan kimseye, ilk derece olarak, yüklen
mektedir. Eser birden iazb kişiye aitse, bunların hepsi iştirak ku
rallarına göre, birlikte sorumlu tutulacaklardır (20). Na.)r ve tabi 
ise, buıılar bilerek suça iştir ak etmedikleri sürece, birbirini izleyen 
şekilde işlenilen suçtan dolayı sorumlu tutulacaklardır. Bir kade
mede sorumlu tutulan kişiden, sorumluluğun bir alt derecedeki ki
şıye geçebilmesi için, bu kişinin bulunmaması veya cezalandırıla

maz bir durumda bulunması gereklidir. Sorumluluk !.":~rasının de
gişmesi için, üst sıradakinin herhangi bir sebeple sorumlu tutula
maması yeterli olmayıp, cu soru~suzluğun cezalandırma şartlarının 
bulunman1asına dayanması gereklidir. Diger, bir dt?yişle mesela, eser 
s:ıhibi bilinmediği veya isnat kaabiliyeti bulunm::ıdığı takdirdedir 
ki, naşir ışlenilen suçtan dolayı sorumlu tutulabilecektir. Buna kar
şılık, mesela, eser sahibi yasama dokunulmazlığına :;ahip bir kimse 

08) tanzini 0950), II, 568. Roma İstinaf Mahkemesinin 18 mayıs 
1929 tarihh kararında da. sistemin yazı işleri müdürüne objektif bir so
rumluluk yüklediği ve fakat eski sisteme oranla bir değişiklik olarak, bu 
kişi ile suç te!!kil eden ya'"yın arasında bir bağın bulunması, yazı işleri mü
dürünün fiilen yayınla ilgili olmasının şart bulunduğu belirtilmektedir. 

(19) «Basın yoluyla işlenilen suçlarda ... suç'un gayrımevkut yayın 
yoluyla işlenmesi durumunda, işlenilen suçtan dolayı yayının eser sahibi 
sorumludv! veya bu bilinmedigi veya cezalandırma imkanı bulunmadığı 
hallerde n::.şir veya bunun da bilinmemesi veya cezalandırma imkanı bu
lunmaması halinde tabi sorumlud ır> hükmü !t. CK. nun 57 /2. maddesinde 
yer almaktaydı. 

(20) Janzini (1950), II. 570. 
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olsa ve bu nedenle sorumlu tutulamayan bir kimse olsa, naşir bu 
su.çtan dobyı sorumlu tutulamayacaktır. Bu şekildeki hukmün ama· 
e, sor'J.m!uluğu, gerçekte suça iştirak etmiş olmayan na~ir ve tabi 
a.leyhine genişletip, ağırlaştırmamaktadır {21). 

İtCK nun 58. maddesi ise, <<gizli neşriy::ı.t» va.;ıtası ile işlenen 
suçlarda rnrumluluk durumunu tesbit etmektedir (22). Buna göre, 
bir mevkutenin yayını için gerekli koşullara uyulmadan yapılan 
yayın «stampa clandesti.na» sayılmakta ve sorumluluk mevku1eier
deki sorumluluk gibi olmaktadır. Gaynmevkut neşriyat için de ay
nı durum söz konusudur. Zaten editör ve yazı ;~leri müdürünün 
sorumluluğu objektif sorumluluk sistemine dayandığı için, usulsüz 
yayınlcırda da aynı sorumluluk söz konusu olmaktadır (23). Sadece 
mevkutenin gizli olması haalinde sorumlu müdür belli değilse, bu 
tür neşriyatı dağıtan da sorumlu olmaktadır. Dağıtanın sorumlu tu
tulabilmesi için, yazı işleri müdürü veya editörün kimliğinin bilin
memesi veya bildirilen ismin gerçeRe µymaması zorunludur. Bu 
kimselerin bilinip .de, cezalandırılamaması halinde ise, dağıtıcı so
rumlu tutulamaz. Dağıtıcının sorumlu tutulabildiği hallerde so
ı umlu tutulabilmesi, da_ğıttığının bir basılmış eser olduğ,unu bilme
sine bağlıydı (23). Örneğin dağıtılan pakct'in içinde basılmış 
bir eserin bulunduğunu bilmeyen dağıtıcının sorumluluğu söz ko
nusu değildir. Bu da doğaldır zira objektif sorumluluk halinde da
hi, bir hc:ıreketin mevcudiyeti şarttı!'. Aksi takdirde basılmış eser 
paketinin naklini sağlayan posta idar~sinin dahi sorumlu tutulması 
gerekir. Buna karşılık dağıtıcının dağıttığı eser'in, gizli, usule ay-

(21) l\Tanzini ( 195Q), II, 570. 
(22) İLCK nun 58. maddesi, «Geçen maddelerdeki hükümler, mev

kut veya gayrımevkut neşriyatın yayın ve dağıtımıyla ilgili olarak kanu
nun öngöL·düğü şartlara uyulmadığı hallerde de uygulanır. Söz konusu 
ınaddelerde gösterilmiş olan şahısların bilinmemef:i vey'l. cezalandtrma im
kanınıa tulunmaması halinde, basın yoluyla işlenilen suçlardan basılmış 
eserleri heı ne suretle olursa ulsun dağıtanlar <:>ornmludur )/ hükmünü ta
şımaktaydı. Bu madde de 1958 Kanunuyla değiştirilmi~tır. 

(23) 8 Şubat 1948 tarih ve 47. sayılı Kanunun 16. maddesi aynı ka
nunun 5. maddesine aykırı olarak bildirim ve kayıt y!lpılmadan mevku
te yayınını müstakil suç olarak kabul etmiştir. Bu suç, gayrımevkut. neş
riyat yönünden hakikate aykırı olarak gerekli bilgilerin belirtilmesi ha
linde d2 söz konusu olmaktadır. Bu konuya bk. Cantarano, Codice .... 
149 V.;). 

F.: 5 
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kırı basılmış olduğunu bilmesi gerekliliği mevcut değildir (2~). 

1930 Kanununun g~tirdiği sistemin, temelde 1843 Basın Kanunu 
hükümleri ile büyük bir başkalık göstermediği açıktır. Sistematik 
açıdan, suçun temel unsurlarını düzenleyen ve «SUÇ» başlığını taşı
yan birirıci kitabın üçüncü bölümünde ve «tamamlanmış ve teşeb
büs derecesinde kalmış SUÇ>> başlığı altında yer almış bulunan 57. ve 
58. madde, bu şekilde gerçekde belirli bir suç işleniş şekli ve suç 
türü olarak kabul edilmiş olmaktadır. Nitekim, 1930 Kanununun 
Hükümet gerekçesinde, yeni sistemin 1848 Kanunu sisteminden te
melde çok uzaklaşmadığı ifade edilirken, konunun ceza kanunu 
içinde dfo'..enlenmesi nedeni olarak, «basınla ilgili .:;on kanun sadece 
basın kabahatlerini düzenlemişti, basın yoluyla ışlenilen kabahat 
ve cürümlerin müeyyidelerinin ceza kanununda yeniden düzenlen
n~esi gerekmiştir» denilmektedir (25). Gerekçede, kanunun siste
mine karşı ileri sürülen eleştiri olarak yazı işleri müdürünün ve 
editörün cezalandırılması zikredilmektedir. Bu eleştirinin, yazar 
mevcut clduğu sürece ve iştirak durumu bulunmadığı hallerde so
rumlu yazı i~leri müdürünün cezalandırılmaması gerektiği görüşü
ne dayandığı, yine, gerekçede ifade edilmektedir. Gerekçeye göre, 
<-'.bu teklif sadece bu konudaki geleneklere değil fakat kanunların 
gelişimine ve düzenine de aykırıdır; zira gazetecilik mesleğinin başı 
ve sorumlusu ohm direktör veya redaktöre bütün hakların ve gö
revlerin, fayda ve risklerin bu sıfatın bir gereği olarak tanınması 
güdülen amacı teşkil etmektedir» (26). Gerekçede, basın faaliyeti 
bir organjzasyon olarak nitelendirilmekte ve faaliyetin başı olarak 
sorumlu bir kişinin her tür düzenlemeyi yapma imkanına sahip 
olacağı ifade edilmektedir. Bu anlayışın, eski sistemle yeni sistem 
arasındaki farklılığa yol açtığı ve «gerente-idare müdürü'>>, <<diret
tore responsabilite-sorumlu müdür» anlayışının değişik olduğu be-

(24) l\ianzini (1950), II, 574. Usulsüz basında dağıtıcının sorumlu
luğu, bu tür yayınlarda sorumlu kişinin ve eser sahibinin bilinmesinin 
güçlüğü nedenine dayandırılmaktadır. Bu tür gizli ve usulsüz yayının. ge
nellikle suç te~kil eden bir maksaaa yöneldiği ve bu maksadın dagıtıml~ 
gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu açıdandır ki, hiç bir iştirak durumu
nun ispatına gerek olmaksızın dağıtıcı objektif olarak sorumlu tutulu
yor: bk. Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen., lav. pre. V /1, 102. 

(25, 26. 27) Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. penale, Lav. 
Pre., V /1, 101. 

(28) Battaglini, E .. col. 313 - Pisapia _ Lener, 129-130. 
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lirtilmektedir. Sorumlu müdür, bilfiil basın organizasyonunu elinde 
tutan kişi olarak düşünülürken, basın suçlarında sorumlu bir kişi
nin bulunması zorunluluğunun bu kişinin objektif olarak sorumlu 
tutulm:ısı sistemini gerektirdiği belirtilmektedir. Gerekçeye göre, 
bu sorumluluk objektif sorumluluktur ve fail ner hangi bir şe
kilde kendisini sorumluluktan kurtarmak imkanına sahip değil

dir (27). 
İtalyan Ceza Kanununun hazırlanmasında objektif sorumluluk 

sıstemmin bertaraf edilmesi amaçlandığı halde, basın suçlarında 
bu tür btr sorumluluk sistemine gıdilmesi temel amaçla çeli~ik 
düşmektedir (28). Bu 8-sıdc:tn, genellikle, 1848 ·Kanunu ile 1930 sis
teminin ber ikisinin de anormal ve istisnai sorumluluk sistemini be
ııimsemek yönünden farklı olmadığı ifade edilmuktedir. Sadece, 
sorumlu müdürlük sisteminin farklılığı basını bilfiil idare eden ki
şinin sJrumlu tutuiması yönünden bir degişiklik getirmjştir (29). 

3 - 1930 İtalyan Ceza Kanunıı sistemine eleşti, tiler 

1930 !ı.CK nun, hükümet gerekçesine göre yeni bir nitelik ta
ş:yan, sistem geniş tartışma ve eleştirilere konu olmuştur. Her şey
den önce, bu yeni sistemin gerçekde ve temelde, 1.848 Basın Kanu
rıundan farklı bir niteli~ taşımadığı fikri ileri sürülmüştür (30). 
1930 Kan~nu hükümleri de, 1348 Basın kanununda oldugu gibi, ob
jektif, anormal, istisnai bir sorumluluk sistemine yol açmış bulun
maktadır (31). Bu temele dayanan ve 1930 Ceza Kanununun 57 ve 
58. maddE:sini eleştiren görüşlerin bir kaç grup teşkil ettiği görül
mektedır. Bu eleştirileri ana hatları içinde ve kısa olarak belirtme
ge çalışacağız. Zira, görüleceği gibi, bu eleştiriler özellikle basın 
suçlarmda «kusurluluk» noktası üzerinde durmaktadır. Bu husus 
ise, incelememizin ikinci bölümünü teşkil eden bir konudur ve ye
r inde uzun boylu üzerinde durulacaktır. 

a) Sistemin anormal, objektif bir sorumluluk teşkil ettigi eleş
tirisi 

İtalyan hukukunda basın suçlarında sorumluluk sistemi 
eser sahibi ile birlikte, «yazı işleri müdürü» nün de sorumlu-

(29) Cantarano, 208. 
(30 > Battaglini, E .. 313. 
(31) Cantarano, 208, 223. 
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" luğu sistemi olmaktadır. Yazı işleri müdürünün periodik yayınlar
da, etli tör'ün ise periodik olmayan yayınlardaki sorumlulukları hiç 
bir sübjektif esasa dayanmamaktadır. Bu husus, bizzat kanunun 
hükümet gerekçesinde dahi belirtilmiş bulunmaktadır (32). Halbuki 
ceza hukaku, bu türden objektif, kusursuz, anormal so·rumluluk 
sistemlerini esasda kabul etmeyen bir seviyeye gelmiştir. Bunun 
bazı istisnaları kabul edilmektedir. Kastın aşılması, netice sebebiy
le ağırlaşmış suç ve !tCK mm 116. maddesine dayanan istenmeyen 
neticeden faillerin sorumluluğu durumları, bu konuda örnek gös
terilebilir (33). Nitekim İtCK nun 42. maddesi de bu türden sorum
luluk durumunu genel bir hükme bağlamış bulunmaktadır (34). 
Fakat basın suçlarında sorumluluk halinde, bu sistemi eleştiren 
düşünürlere göre, gerçekde, istisnai olarak kabul edilen objektif so
rumluluk hallerinin dahi ötesinde bir anormal sorumluluk hali söz 
konusu olmaktadır. 

İtCK nun anormal .olarak isimlendirilen sorumluluk sisteminde 
gö1 ülen anormallik de, değişik düşünürlere göre değişik şekıllerde 
ifade edilmektedir. , 

BazıL:."ına göre, 57. madde, «başkasının fiilinden sorumluluk>> 
halini ihdas etmiştir. Zir::ı, kanunen sorumlu tutulanların, suçun 
teşekkülü ile ilgili hiç ~ir ıradi ve bilinçli bir hareketi mevcut bu
lunmamaktadır. Kanunen ~orumlu tutulan kişiler. tamamen eser 
sahibinin, yani bir başkasının fiilinden sorumlu tutulmaktadır (35). 

Diğer bir görü~e göre is~. yazı işleri müdürü, editör ve benzeri kişi
ler sırf sahip oldukları sıfat, içinde bulundukları durum itibariyle 
sorumlu tutulmaktadırlar. Bu durumda, kanun bir faraziye yarata
rak, bu kişilere kanund:m doğan bir sorumluluk yüklemektedir. Bu 
kişilerin yazıyı bildikleri ve suça iştirak ettikleri şeklinde bir fara
ziye kurulmuş ve bu faraziyeye dayanılarak sorumluluk cihetine 
gidilmiş olmaktadır <?6). Bu şekilde belirli bir durum, suçluluk için 
yeterli sayılmakta ve ceza hukukunda genellikle !'eddedilen «şüphe 

(32) Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen., Lav. Pre., E/ l, 
102, no. 71. 

(33) Pisapia-Lener, 130 v.s. 
(34) ltCK nun 42. maddesi için bk. Pannain, I, 408 v.s. 
(35) Nuvolone, Reati di Stampa. 177 - Battaglini, E .. 314 - Cavallo, 

496 v.s. - Delitala, 547-554. 
(36) "'\Iassari, 150 v.s. 
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suçları» nın bir değişik şekli uygulanmaktadır (37). Bu ~ekilde, ic
rai veya ihmali hiç bir hareket aranmaksızın, sorumluluk cihetine 
gidilmektedir (38). Failin taksirli bir harek~tinin dahi aranmaması 
~ebebiyledir ki, ItCK nun 42. maddesinde kabul edilen objektif so
rumluluk sisteminin d~hi dışmda bir sorumluluk durumu bahis ko
nusudur (39). 

Diğer bir görüşe göre de, basın suçlarında, kanunen sorumlu 
tutulan kişilerin, yayının gerçekleşmesi açısından bazı hareketleri 
mevcutsa da bu hareketler önemsenmemektedir. Bu hareketlerin 
kusurlu olduğu hususunda bir faraziyeye dayanılarnk ( 40), sor um
luluk ~ihetine gidilmektedir. Diğer bir deyişle, ·Kanunen sorumlu 
tutulan kişilerin hareketi ile netice arasında sübjektif sebebiyet 
alakası aranmak31zm sorumluluk cihetine gidilmektedir. Bu şekilde 
tesadüfi bir ihmali hareket, sorumluluk için yeterli olm:ıktadır ( 41). 
Halbuki, ceza kanununun genel sistemine göre, soyut bir hareketin 
varlığı değil, bu harek2tin kusurluluğu aranmak gerekir; basın 

suçlarında sorumluluk yönünden aranmayan da budur ( 42). 
Ana hatlarıyla değindiğimiz ve aşağıda tafsilatıyla üzerinde 

duracağımız bu değişik görüşlerin, basın suçlarında sorumluluk 
sistemini, «kusurluluk» unsuru yönünden eleştirdikleri ve kusur 
prensibıni ihlal ettiğini ıddia eyledikleri görülmektedir. 

b) Basın suçlarında maddi sebebiyet alakasının dahi aranmadı
ğı ele.<-tirü:i 

Basın -:;u.çlarında sorumluluk sistemini «kusurluluk» unsuru nçı

sından elE'ştirenler, «sübjektif illiyet rabıtası»nın ~orumluluk için 
aranm.:ıdığı noktasında birleşmektedirler. Buna Irnrşılık, bazı dü
şünürler, sadece «sübjektif-manevi sebebiyet» ilişkisinin değil, «ob
jektif-maadi sebebiyet ilişkisinin» dahi aranmadığını ileri sürmüş
lerdir. 

Basın suçlarından sorumluluk için, kanunen sorumlu tutulan 
kişilerin :crai veya ihm.:ıli bir hareketinin bulunmasının aranmadı-

(37) Saba tini, I, 342. 
(38) Sabatini, I, 323. 
(39) Manzini (1950). II, 567-568. 
(40) Musotto, 184-185 - Santoro, I, 310 - Costa, 45-46. 
(41) Battaglini, E., 313-314. 
(42) Santoro, I, 310. 
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ğı görüşünde olanlar, bu tür sorumlu tutulan kişilerin yayını ger
çekleştirmek açısından illi değer taşıyan bir hareketlerinin de bu
lunmadığı görüşündedirler. Diğer bir deyişle, netice ile kanunen 
sorumlu tutulan kişilerin hareketleri arasında bir maddi sebebiyet 
ilişkisinin varlığı dahi aranmaz. 57. madde, eser sahibinin suç teş
kil eden eserincten söz ederek «sadece bunurı için~> yazı işleri mü
dürünün veya editörün sorumlu olacağını belirtmiştir. «Yalmz bu
nun için - per ciô solo» deyimi, maddi sebebiyet ilişkisinin aran
madığının kanıtıdır ( 43). Basın suçlarında sorumluluğu «durum 
suçluluğu», «sıfat suçluluğu» olarak kabul edenler de, kanuni sorum
luluk için sadece belirli bir statü içinde bulunmağı yeterli gördük
lerinden, doğal olarak bu statünün icap ettirdiği hareketin netice 
bakımından öneminin sorumluluk için aranmadığını belirtmekte
dirler. Diğer bir deyişle, basın suçlarında sorumluluk için sadece 
«sübjektif illiyet bağı-kusurluluk», değil «Objektiİ illiyet bağı>> da 
aranmam2ktadır ( 44). Basın suçunda sorumluluğ:m, iştirak kuralla
rına da istisna teşkil ettiğini kabul edenler de, sorumluluğun gerekli 
kontrolün yerine getirilmemesi faraziyesine dayandığını ve fakat 
bu kontrol kusuru ile netice arasında bir sebebiyet ilişkisinin aran
madığını, «illiyet bağını bertaraf eden bir objektif sorumluluk sis
teminin» söz konusu olduğunu ifade etmektedirler (45). 

Basın suçlarında sorumluluk için, maddi sebebiyet ilişkisinin 
dahi aranmadığı görüşünde olanlar, bu görüşlerinin doğal sonucu 
olarak, illiyet rabıtasının yokluğu nedeniyle sorumluluktan kur
tulmak imkanının da, kanunen sorumlu tutulan kişiler için söz ko
nusu olamayacağını kabul etmektedirler ( 46). 

c) Basın suçlarında rnrumluluk sisteminin iştirakin genel ku
rallarFıa aykırı olduğu eleştirisi 

Basın suçlarında sorumluluk sisteminin. «kusurluluğu» arama
dığı için İtCK nun 42.; maddi sebebiyet ilişkisini aramadığı için 40. 
maddesine aykırı olduğunu ileri sürerek sistemi eleştirenler olduğu 

(43) Cavallo, 51 - Saltelli-di Falco. I, 530. 
(44) Sabatini, I, 323 - Battaglini, E, 313-314. 
(45) Manzini (1950), II, 565. 567-568. 
(46) Basın suçlarında sorumluluğun objektif sorumluluk teşkil et

tiğini kabul etmekle beraber, maddi sebebiyet alakasının varlığının şart 
olduğunu kabul edenler çoğunluktadır: örnek olarak bk. antoro, r. 310 _ 
Nuvolone, Reati di Stampa, 1';7 v.s. - Pellingra, 796. - Zaccone, 128. 
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gibi, iştin.k konusundaki genel hükümlere tümden aykırı olduğunu 
ileri sürerek İtCK nun 110. ve 116. maddesine aykırı olduğunu ileri 
sürenler de mevcuttur. 

Bir fiilin kollektif bir şekilde işlenmesi ve bir fiilin işlenmesin
de yer alan faillerin sorumlu tutulabilmesi, aralarında mevcut ira
de birliğine bağlıdır. İştirak halinde işlenilen suçlarda, §eriklerin 
neticeye yönelik iradelerinin birliği zorunludur. Bir sonucun tak
s:rli harel<etlerin sonucunda doğması halinde dahi, kusurlu hare
ketlerin birle~mesi söz konusudur. Basın suçlarınd;ı sorumluluk ha
linde ise, kanunen sorumlu tutulan kişinin iştirak iradesinin olma
dığı bilindiği ve fiili işleyenin kusurluluğuna katılmn söz konusu 
olmadığı halde, şerik gibi mutlak bir sorumluluk sistemi kabul edil
miş durumdadır. Bu durumda, kanunen sorumlu tutulanların, eser 
sahibbin fiiline iştirak ettiği hususunda bir faraziye söz konusu ol
makta ( 47), iştirakin şartları aranmaksızın, iştirak varmış gibi so
rumluluk cihetine gidilmektedir. İştirakde, sorumluluk, ortak ku
surun bir neticesı olduğu halde, basın suçlarında eser sahibinin du
rumuyla hiç bağıntılı olmayan, onun kusuru paylaşılmadan ve fa
kat iştirak varmış gibi sorumluluk cihetine gidilmektedir ( 48). Ka
nunen sorumlu tutulan kişinin taksirle hareket ettiği kabul edilse 
dahi, bu kişi kastlı neticeden sorumlu tutulduğuna göre, iştirak bir 
faraziye olarak ortaya atılmış, kastlı suça taksirli iştirak gibi kural 
dışı bir sorumluluk sistemi benimsenmiş olmaktadır ( 49). Kanunen 
sorumlu tutulan kişiler, salt içinde bulundukları statünün doğur
duğu bir riskin altına girerken, istemedikleri ve ihmal veya icrala
rının sonucu olmayan bir neticeden sorumlu olmaktadırlar. Iştirnk 

halinde şeriklerin istenmeyen neticeden sorumluluklarını düzenle
yen 116. madde dahi, .J:rn istenmeyen sorumluluğun failin bir hare
ketinin sonucu olmasını aramaktadır. Halbuki 57. madde, sanki fiile 
iştirak eölmiş ve istenmeyen neticenin doğumund;ı failin icrai ve-

(47) Aşağıda görüleceği gibi, özellikle Fransız Basın Kanunu. eser 
sahibi ile yazı işleri müdürü arasında «iştirak faraziyesi» ni açıkca ifade 
etmiştir. 

(48) l\Janzini (1950), II. 565, 567-569, 572. Ayrıca bk. F~·osali. I. 52. 

(49) P isapia, 317-324 - Costa, 48-51 - Delitala, 544. 
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ya ihmali bir hare:keti söz konusu imiş gibi, bu ki~ıleri kanunen so
rumlu tutmaktadır (50). 

d) Basın suçlarında sorumluluk sisteminin Anayasaya aykırı 

olduğu göril§ü 

Bu kcnu aşağıda ayrı bir paragraf içinde üzerinde duracağımız 
bir konudur. İtalyan Anayasası 27. maddesinde, <<ceza sorumluluğu 
~ahsidir» kuralını taşımaktadır. Ceza sorumluluğu:ıun şahsiliği ku -
ralı, kişinin kendi fiilinden sorumlu tutulması anlamına da gelmek
tedir. Basın suçlarında belirli kişilerin rnrumluluğunun kanundap 
doğan sorumluluk oluşu, söz konusu prensip açısından uzun tartış
malara yol açmış bulunmaktadır. Basın suçların fa sorumluluğu, 
başkasının fiilinden s9rumluluk, durum sorumluluğu, hareketin se
bebiyet ılişkisi yönünden öneminin aranmadığı gibi görüşleri sa
yunanlar, üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk olar:ık kabul ederek, 
bu sistemin Anayasaya c.ykırı olduğunu ileri sürmüşlerdir (51). Bu 
konudaki görüşler, uygulama üzerinde ayrıca durulacaktır. Sadece 
~unu belirtmek gerekir ki, İtalyan Yargıtayı, çeşitli kararlarında bu 
görüşü kabul etm~diği gibi (52) Anayasa Mahkemesi de bu iddiayı 
kabul etmeyerek, 1tCK nun 57 ve 58. maddesinin Anayasaya uy
gunluğuna karar vermiştir (53). 

4 - Değişiklik projeleri 

1930 Ceza Kanununun 57 ve 58. maddesine karşı ileri sürülen 
ve yukarıda kısaca temas ettiğimiz eleştiriler etkili olmuştur. Bu 
etki nedeniyledir ki, ba. ın suçlarında sorumluiuk ~istemini yeni bir 
biçime sokmak açısından değişik projeler hazırlanmıştır. Bu proje
ler, basın rnçlarında sorumluluk konusunda yeni gorüşlere yer yer
mesi, önemli bazı görüşleri aksettirmesi açısından üzerinde durul
mağa değer nitelik taşımaktadır. Bu çalışmalardan özellikle ikisi, 
1949 ve 1956 tarihli değişiklik projeleri üzerinde duracağız. 

(50) ~ uvolone, Reati di stampa. 177 v.s. - Pisapia _ Lener, 133. 
(51) örnek olarak bk. anzini 0950). II, 567 - Battaglini, E, 313 -

Gallo, 104 - Catalini, 421 v.s. - Buna karşılık, sorumlul •ığu objektif kabul 
edip, sistemi An~yasaya aykırı görmeyenler de vardır: bk. Loas es, 509. 

(52) örnek olarak bk. Riv. Pen .. 1950, 11, 106, 413. 416. 417. 
(53) Anayasa Mahkemesi karan ve eleştirisi için bk. Pi. apia-Lener. 

156-157 - Delltala, 545. 
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a) 1949 Projesi 

1949 yılında hazırlığı tamamlanan tasarı ile, tüm ceza kanu
nunun değiştirilmesi istenilmiştir (54). Yeni bir :::eza kanunu pro
jesi olan bu proje içi!1de, basın suçlarında sorumluluk sistemı de. 
bazı yeniliklerle düzenlenmiştir. «Suçun sübjektif vnsurları» içinde 
ve 24. maddede yer alan «basın yoluyla işlenen suçlarda sorumluluk» 
konusu ştı şekilde hükme bağlanmaktaydı: <--Periodik basılmış eser
lerle suç işlenmesi durumunda, müellifin sorumluluğu ve iştirak 

durumu dışında, sorumlu direktör veya redaktör, yayını önleme
mekten doğan taksiri sebebiyle ve aşağıdaki şekilde sorumlu tutu
lur 

1 ° - Yazar tarafından işlenilen suç kastlı bir suç ise, bu suç 
için tesbit edilen ceza yarısına kadar indirilerek uygulanır, 

2° -- Yazar tarafından işlenilen suç taksirli bir suç ise veya 
oır ka~aheıt söz konusu ise, onlar için öngörülen ceza aynen uygu
lanır. 

Sorumlu direktör veya redaktör, mücbir sebep ve «kaz1 ve te
sadüf» sebebiyle, neşri önlemek imkanına sahip değilse, tak~~ir or
tadan kalkar. 

Periodik olmayan y'lyınlarda, yayının sahibi bilinmediği veya 
cezalandırılamadığı veya Devlet topraklarında bulunamadıgı du
rumlarda, yukarıdaki hükümler editöre uygulanır, yahut, bu şahıs 
gösterilmediği, veya cezalandırılamadığı veya Devlet topraklarında 
bulunamadığı takdirde basan sorumlu tutulur» (55). Projenin 25. 
maddesi de, «Stampa clandestina» hakkında şu hükmü getirmektey
di: «Periodik veya periodik olmayan yayınların neşri için «Basılmış 
eserlerin yayın ve dağıtımı hakkında kanunun» öngördüğü şartlara 
uyulmaması halinde de geçen madde hükümleri uygulanır. Geçen 
maddede gösterilmiş bulunan şahıslar bilinmediği veya cezalandm
lamadığı \ eya Devlet topraklarında bulunamadığı durumlarda ba
sılmış şeyleri herhangi bir şekilde dağıtan kimse sorumlu tutulur». 

Belirtilen hükümlerle getirilen yenilikler ve gerekçeleri de. pro
jenin kesin gerekçesinde açıklanmaktadır. Buna göre, tasarı özellik-

(54) Bu projenin hazırlanmasında. LattanzL ?etrocelli, Vannini. 
Piacenza Foschini, Galli, Dolce gibi hukukçular görev a}mışlardır. 

(55) Maddeler için bk. Prog. Pre. del Cod. Fen. I, Roma 1949, 134. 
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le Anayasanın 27. maddesini de göz önünde bulundurarak, <- cezala
rın şahsiliği» kuralı ile uygun dü~en bir sistemi getirmek istemişt ir. 

57. maddc-:de, kanunen sorumlu tutulan kişilerin, sırf eser sahibinin 
işlediği .ruç sebebiyle sorumlu tutulacaklarını belirten «pPr cil> solo» 
ifadesi, Lnayasada yer alan «cezaların şahsiliği kuralı» ile bagda; 

maz gör ·;lmüş, bazı şüpheler ileri sürülmüş ve h~tta Lu maddeyi 
Anaya53ya aykırı bulmayan Anayasa Mahkemesi dahi. maddenin 
değiştirilmesi konusunda tavsiyede bulunmuştur. Bu şekildeki bir 
hüküm, <--sıfat ~ebebiyle» belirli kimselerin snrumlu tutulması, oto
matik bir biçimde sorumluluğun genişletilmesi anlamına gelmiştir. 
Maddenin ikinci fıkrasında periodik olmayan yayınlar açısıııdan ön-

görülen sorumluuk ~eklinin de objektif sorumluluk oldugu husu
sunda ~üphe yoktur. Halbuki, hazırlanmış bulunan tasarı ile öngö
rülen ceza hukuku reformu, objektif sorumluluk şeklini kabul etme
mektedir ve bu nedenle de 1930 Kanununun 57. maddesi, projenin 
temel görüşü ile çelişik niteliktedir. Kaldı ki, objektif sorumluluk 
esasını, istisnai olarak basın suçlarında sorumluluk konusunda ka
bul etmeyi gerekli kılan uygun bir sebep de mevcut değildir. Basın 

suçlarında sorumluluk sistemini, ceza hukukm.un sorumlulukla il
gili gen~l hükümlerinden ayrılmaksızın etkili bir biçimde düzenle
yebilmek. sistemleştirebilmek imkanı da mevcut bulunmaktadır. 
Bu nedenledir ki, kural olarak sorumluluğu kabul edilen eser sahi
binin sorumluluk durumu hariç bırakılmak ve iştirak hükümlerinin 
uygulanmasını gerektirecek iştirak durumunun v:ırlığı dışında, so
rumlu kılınan kimselerin ve bu arada sorumlu direktör veya re
daktörün sorumluluk durumları sübjektif esasa dayandırılmış ve 

taksir sorumluluğu kabul edilmiştir. Bu takdir, öz konusu kişiler 
için bir mecburiyet teşkil eden, yazının muhtevasını bilmek ·e bu
na göre yayını önlemek konusundaki ihmallerine dayanmaktadır. 
Komisyonda, mevcut kanunun anormal sorumluluk ~istemi elemine 
edilirken, basın suçlarının cezalandırılması konusur:da sistemi za-

yıf düşürmek de istenilmemiş, bu açıdan sadece taksirle işlenilen 
suçların ceğil ve fakat bütün suçların yazı işleri müdürü açısından 
taksirle i!Jenebileceği kabul edilmiştir. Basın yoluyla işlenen c;uç
ların çoğunluğunun gerçekde kasten işlenen uçlar oima~ı bu yolun 
seçilme-:;ini, zorunlu kılmıştır. Bunun yanında. yazı i~leri mud .. rü-
nün iktidarı dışında yayının gerçekleşmiş bulunması halinde onun 
sorumlu tutulmasını engelleyecek hüküm getirilmesi de. sübjektif 
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sorumluluğun doğal sonucu sayılmıştır. Bu durumda zaten taksirin 
olmadığı kabul edilmiştir (56). 

,Söz konusu projenin hazırlanması sırasında, projeyle ilgili görüş
l&rine başvurulan değişik adli kurulu5lar, basın yoluyla işlenilen 
suçlarda sorumluluk konusunda eleştirici görüşler açıklamışlardır. 

İtalyan Yargıtayının projenin basın suçlarında ceza sorumlulu
ğu konusundaki görüşü, gerçekte 57. madde tarafından da benim
senmiş olan ve fakat açıkca belirtilmeyen sisteminin, ifade yönün
den açıldığı ve temelde bir değişiklik getirilmediği şeklindedir. Bu 
açıdan, ne eski 57. madde, ne de projenin 24. maddesi, Anayasanın 27. 
maddesine aykırı değildir. Proje, mekanik ve meslek riskine dayanan 
bir sorumluluk sistemini kabul etmiştir. Zira, sadece, «ihmal ve ic
ra» dan bahsedilmekte, «irade ve istek» ise cezahndırılma için söz 
konusu edilmemektedir. Kaldı ki, proje, 3. fıkrasında, sorumluluğu 

kaldıran sebepleri sınırlı olarak saymakla, kusurluluğu kaldıran 

diğer sebeplerin etkenliğini kabul etmemiş ve bu şekilde bir ölçüde 
objektif sorumluluk durumu sürdürülmüştür. Kaldı ki, sorumlu 
müdür ve redaktör, yine bir başkası tarafından işlenilen fiil sebe
biyle sorumlu tutulmaktadır (57). Roma İstinaf M;:ıhkemesiı;ıin ra
poruna göre de, gerçekte 57. madde de «başkasının fiilinden sorum
luluk» hali olarak kabul edilemez. Bu açıdan projenin 24. maddesi 
bir yenilik getirmiş değildir. Yeni proje sadece açık ifadesi ve ku
surluluğun «taksire» dayandığını belirten ve taksirden neyin anla
şılması gerektiğini açıklayan hükmü ile, konuyu berraklığa kavuş
turmuştur. Esas itibariyle, yeni proje de, bir başkasının fiili , o kişi
nin taksiri sonucu gerçekleştiği içindir ki, bu kişileri sorumlu tut
maktadır. Bu açıdan, başkasının fiili, sorumlu müdürün kendi fiili 
ile suç haline gelmektedir; gerçekde ise sorumlu müdür kendi fii
linden sorumlu tutulmaktadır. Bu açıdan, projenin anormal, başka
sının fiilinden sorumluluk durumuna son verdiği iddiası yerinde de
ğildir. 57. madde, başkasının fiilinden sorumluluk olarak düşünüle
cek olursa, aynı şeyi projenin 24. maddesi için de söylemek müm-
kündür (58). ·n rıry - İ 

Paolo Rossi başkanlığında bir komisyonca hazırlanan «Barolar 
Ulus;ıl Meclisi» raporunda da, projenin konuyla ilgili hükümleri. 

(56) Gerekçe için bk. Frog. Fre. del Cod. Fen., I, Roma 1949. 30-31. 
(57' Bu görüşler için bk. Riv. Fen., 1950, I , 74. 
(58) Bu görü§ler için bk. Riv. Fen., 1950, I , 104. 
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eleştirilirken, 57. maddenin objektif 'sorumluluk sistemini benimse
diği, projenin de 24. maddesinde objektif sorumluluğu izale amacı 
güttüğü ve fakat yine de objektif sorumluluk içinde kalındığı ifade 
edilmekk dir. Projenin 24. maddesinin 3. fıkrasında, sadece mücbir 
sebep ve kaza - tesadüf halinde sorumluluğun kalkacağı belir
tilmekle, bu iki durum dışında objektif sorumluluk kabul 
edilmiş olmaktadır. Zira, sırf kontrolün yapılmaması sorumluluk 
için yeterli görülmekte, ayrıca bu kontrol ihmali ile neticenin doğu
mu arasında bir bağıntı gerekli görülmemektedir. Bu açıdan. ger
çekte~ basın suçlarından sorumluluk «otonom» bir sorumluluktur ve 
«kontrol, ihmali» sorumluluğudur, müstakil wçtur; bu nedenle de 
~orumlu müdürün cezası, işlenen suça göre değil, müstakil nlarak 
tesbit edi;mek lazım gelir (59). 

Doktrinde de, 1949 projesiyle ilgili değişik görüşler ileri sürül
müş, eleştiriler yapılmıştır. 1949 Projesinin objektif sorumluluk şe
killerini izale etmek amacıyla hareket etmesi ve bu arada basın yol
larıyla işlenilen suçlardan sorumluluğun sübjektif temele oturtul
mak istenmesi özellikle 1930 Kanununun sistemini anormal, ob-

' jektif ve başkasının fiilinden sorumluluk olarak kabul edenlerce 
benimsenmiştir. Fakat, tasarının 3. fıkrasında yer alan ve sorumlu
ların, <<k;ııa-tesadüf» ve «mücbir sebep» hallerinde, sorumluluktan 
kurtulacaklarını belirten hükmüıı, temelde yine de «objektif so
rumluluk» sisteminin tamamen bertaraf edilmediğini gösterdiği ile
ri sürülmüştür. Zira, taksirin varlığını ortadan kaldıran başkaca 
sebepler de mevcuttur. Mesela, hata bu konuda örnek gösterilebilir. 
Maddenin yazılış şeklin-:Ien, belirtilen iki hal dışında sorumluluğun 
ue olurs:ı olsun kalacagı anlaşılmaktadır. Ayrıca, ceza açısından da, 
sorumlu müdür veya redaktör, tabi ve naşir, kendileri dışında bir 
§ahsı:ı işle:diği suçtan dolayı ve o suçun gerektirdiği ceza ile ölçülü 
o]arak cezalandırılmaktadır. Bu durumda da, eser sahibi ile diğer 
kişilerin fiilleri arasındaki ayrım gerçekleştirilememiş, fiiller yine 
karıştırılmış olmaktadır (60). 

1949 projesini yasal a!anda l:>ir gerileme olarak kabul eden ve 
sistemi tümünden eleştirenler de mevcuttur. Kanunen sorumlu tu-

(59) Bu görüşler için bk. Riv Pen .. 19~0 . I , 199. Diğer ilgili kuruluş 
gö"rüşleri için bk. loa e , 512 v.s. 

(60) Pisapia, La nuova disciplina ... 311 _ Pi apia-Lener, 155-156 -
Loasses, 5 l 1. 
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tulanlarır.: sadece «taksirden:., dolayl sorumlu tu1 ulmaları dem.ek, 
ceza hukukunun genel kurallarına göre, ·Kanunun 43. maddesinin 
tesbit ettiği durumların, yani dikkatsizlik, bilgisizlil<;:, acemilik, emir 
ve kaidelere riayetsizlik halinin bulunması demektir. Bu durumda, 
basm y,o~üyla işlenilen her suçta, belirtilen durumların bulunup bu
lunmadığının incelenr:oesi gerekecektir. Delil yetersizliği halindf' de 
cezalandı:rılmağa gidilemeyecektiı·. Kaldı ki, söz irnnusu maddey! 
benimseyen komisyon, ilk fıkrada taksiri temel oLuak kabul eder
ken, 3. fıkrada 3orumsuzluk hallerinj belirtirken de temelden çeliş
k]ye dü~müştür. Gerçekten, eğer sorumluluk taksjn:. dayanıyors3, 
J. fıkr:::.ya gerek yoktur. Zira, 3. fıkrada belirtileıı hallerde Lcıten 

taksir söz konusu olamaz, ayrıca da, sadece f ıkr:.ıda belirtilen iki 
c~urumda taksir durumu ortadan kalkmış olmaz. Bu şekilde affedile
mez bir hata yapılmış, taksir kavramı konusunda bilgisizlik ortaya 
konulmuş olmaktadır (61). Bu şekilde büyük prensipler ardırıda, 

mevcut sistem, esasda, olduğu gibi devam ettirilmiştir. Böyle~e, so
rumluluk hem ceza hukukunun genel kuralb.rına ve hem de yer
leşmiş kavramlara aykırı bir nitelik almıştır. Kaldı ki, 57. madde de 
tamamen arwrmal bir sorumluluk getirmiş olmayıp, «ihmali rnç» 
ların genel kurallarına uygun düşmektedir. Bu açıdan, 57. madde
nin uygulanması için ihmalin «kasti» olması gerekir; projenin 24. 
maddesi ise «taksiri» öngörmekle, basın hürriyetini korumağa de
ğil, sorumluluğu genişleterek ihlale yönelmiş bulunmaktadır ( 62). 

b) 1956 Projesi 

57. maddenin Anayasaya uygunlu,ğunu kabul eden ve fakat mak
sada daha uygun bir ifade ve düzenleme şeklinin gerekliliğini ka
bul eden Anayasa Mahkemesinin 15 Haziran 1956 tarih ve 3 numa
ralı kararında kabul edilen esaslara uygun bir biçimde, 1956 pro
jesi meydana getirilmiştir. Tasarı, kanunen sorumlu tutulan kişi

lerin sorumluluğunu, «kendilerinin özel fiili» olarak kabul etmiş ve 
şu hükmü getirmiştir: «Yayının sahibinin sorumluluğu hariç ol
mak üzerE' ve iştirak halinin dışında, sorumlu direktör veya yar
dımcısı suçun işlenmesine yol açan neşriyatı önlemeğe yönelik ida-

(61) 

(62) 
516. 

Carnclutti, A vanti o indietro?, Hl8-199. 
Carnelutti, A vanti o indietro ? , 202-203. Ayrıca bk. Loas es, 
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re ettiği periodikin muhtevasını kontrol etmeği ihmal ederse, söz 
konusu suçun tesbi t edilmiş cezasının üçte birine kadar indirilmiş 
miktarından sorumludur. İhmal taksirli ise, ceza yarıya kadar in
dirilir» (63). 

Bu ~ekilde, sorumlu müdürün veya yardımcısının sorumluluğu, 
şartlı olmuş oluyor ve bu durumun iştirak dışı hallerde söz konusu 
edilebileceği belirtiliyor; ayrıca, sorumluluğun esasının da, «kontrol 
görevi» njn ihmali olduğu ·ifade edilmiş bulunuyordu. Tasarının ge
rekçesine göre, direktör bütün imkanları kullandığı halde yayının 
önlenmesi imkanı rr~evcut değilse, sorumluluk da söz konusu olma
yacaktır. Sorumluluk, zorunlu olan denetimin isteyerek veya gerek
li ihtimamla yapılmamış olması durumunda söz konusudur (64). 

Gerçekde, 1956 projesi de, «kendiliğinden suç» durumunu dü
zenlemiş olmaktadır. Esas eser sahibinin işlediği fiilin dışında. so
rumlu müdür ve yardımcısı, kanun tarafından açıkca ifade edilen 
bir mecburiyetin yerine getirilmemesi sebebiyle sorumlu tutulmak
tadır; sorumluluk, bu esas suçtan ayrı fiilinden dolayı, doğrudan doğ
ruya ve şahsidir. Buna karşılık, esas failin işlediği fiil, sorumlu mü
dür veya yardımcısının sorumluluğu için bir cezalandırılabilme 

~artı olarak görülmüştür (65). Ayrıca, bu müstakil suçun, «kastlı» 
veya «taksirli» olmasına göre de ayrı ceza tertip edilmiştir. Birinci 
fıkra, «iradi ihmal» halini, ikinci fıkra ise «taksirli ihmal» şeklini 
cezalandırmıştır (66). Bu şekilde, sorumluluk her durumda, mes
leki bir temele oturmakta, mesleki ihmal hukuka aykırılığın nede
ni olmaktadır (67). 

5 - 1958 tarihli Kanun değişikliğinin kurduğu sistem ve gö
rüşler 

1930 Kanununun 57. maddesi ile ilgili eleştiriler, hazırlanan 
projeler, 1958 y.ılında 127 Sayılı Kanunla söz konusu maddenin de-

(63) Relazione al Progetto preliminare di modificazione al codice 
penale, Roma 1956. 

(64) Relazione al Proietto preliminare di modificazione al cod. 
pen., 27. 

(65) Pisapia, La nuova disciplina. ... 314. Ayrıca bk. Relazione al 
Progetto Preliminare dl modificazione al Codice Penale. 28-30. 

(66) Plsapia - Lener, 159. 
(67) Capolozza, 1182-1183 - Delitala, Titolo e struttura .. . 547. 
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ğiştirilmesi ile sonuçlandı. 57. maddenin yeni şekli, ilk ~ekline oran
la değişik bir yapı taşımaktadır. Bu Kanun değişikliği, doktrindeki 
eleştirileri göz önünde bulundurarak gerçekleştirilmekle beraber, 
bizzat kendisi de eleştirilerden ve yeni değişiklik çalışmalarından 

kurtulabilmiş değildir. 

a) Hüküm ve gerekçe.si 

28 Mart 1958 tarihinde yürürlüğe giren 127 sayılı Kanunun ge
tirdiği şekil, halen, yürürlükte bulunan şekildir. Dönemin Adalet 
Bakanı, ceza hukuku profesörü Aldo Moro tarafından hazırlanan ve 
acil olarak kabul edilen kanunun getirdiği ~ekil şöyledir: 

«57. medde: yayını yapa~ın sorumluluğu mahfuz kalmak üzere 
ve iştirak hali dışında, sorumlu müdür veya vekili kendisi tarafın
dan yönetilen periodiğin muhtevası üzerinde gerekli ve basın yo
luyla işlenecek suçu önleyici denetimi icrayı ihmal ederse ve suç 
da i şlenmiş~e, taksiri setebiyle, o suç için tayin edilmiş bulumm 
cezanın üçte birden fazla olmamak şartıyla indirilmiş şekliyle ce
zalandırılm» . 

Kanun, periodik olmayan basılmış eserlerle işlenilen suçlarla 
ilgili hükmü de ayrı bir madde haline getirmiştir: «madde 57 bis: 
Periodik olmayan yayın halinde, önceki maddedeki hükümler, eser 
sahibi bi lmmediği veya cezalandırılamadığı takdirde, editöre, edi
tör de bilinmediği veya cezalandırılamadığı takdirde tabiye uygula
nır>>. 

Usule aykırı yayın ( stampa clandestina) hakkında uygubnan 
58 madde:;rle ilgili değişiklik ise, bu maddenin 2. fıkrasının ilga edil
mesi şeklinde olmuştur. Gerçekten, şimdiki 58. madde, 57. ve 57 bis 
maddelerındeki hükmün, usulsüz yayın halinde de uygulanacağını 
belirtmekte; tabinin de bilinmemesi veya cezalandırılamaması se
bebiyle scrumluluğun dağıtıcıya yükleneceği şeklindeki hükmü 
jse ihti ,·a etmemektedir. Bu şekilde sorumluluk, uc olursa ilsun, en 
~on «ta::· i >~ de kesJlmiş olmaktadır (67 bis). 

(67 bir-) 1958 değişikliği ile, usulsü? yayında dağıtan ve satana so
rumluluk ~tikleyen hüküm kaldırılmakla beraber, Kanunun 663. maddesi
ne. «663 bis» eklenmiş ve usulsüz yayın halinde dağıtanın fiili müstakil suç 
sayılmıştır Bu şekilde. usulsüz yayını dağıtmak, tabaka sorumluluğu 
içinde bir tabaka olmaktan çıkmış, her zaman için suç teşkil eden müsta-
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1953 Kanunu «58 bis» maddesinde de, basın yoluyla işlenen suç
larda usu~ hükümlerini iesbit etmiş bulunmaktadır. Bu hükumler, 
eski duruma oranla, yenilik te~kil etmektedir. Bu madde hükmüne, 
ikinci bölümde, basın suçhırında kusurluluk ve neticeleri konu:sunu 

incelerken değineceğiz. 

1930 Kanununun değiştirilmesi sonucunu doğuran kanun da, te
melde~ eski_ şekille «cezaların şahsiliği kuralı» arnsında öngörıJlen 
aykırılık tereddütlerini gidermek amacıyla kaleme alınmıştır. Ayrı
ca basın suçlarında sorumluluk konusundaki isti:::nai sorumluluk 
sisteminin izalesi de güdülen amaç olarak gösterilmiştir. Basın suç
larında istisnai ve genel sorumluluk esaslarına aykırı bir sistemin 
engellenme::ıi amaçlanmış ve bu nedenle, sorumlu müdürün «dene
tim ihmali» nden dolayı sorumlu tutulması sorumluluğun esasının 
sübjektif bir esasa dayandırıldığının kanıtı olarak ileri sürülmüş
tür. Sorumlu müdürün ihmalinin «kastlı» veya «taksirli oluşu, so
rumluluk yönünden on·2mli görülmemiş ve 1949, 1956 projelerinde 
yer almış bulunan ihmalin iradi olup olmamasına göre cezanın de
gişik olması şeklindeki teklif benimsenmemiştir. Gerçekde, bu ay
rım, 1958 projesinde de mevcuttu ve kanun projesi hakkındaki Aldo 
Moro'nun raporunda, bu ayrım, basın sorumluluğunda «Objektif so
rumluluğun bertaraf edilmesi yönünden» de müdafaa edilmekteydi. 
Fakat Kanunu inceleyen Meclis Komisyonunda, iştirak söz konusu 
olmadığı durumlarda, ihmalin, ister dikkatsizlik, ister tecrübesizlik, 
ister kanun ve nizamlara riayetsizlik sonucu doğsun, hepsinin «tak
sir» kavramı içine gireceği, bu açıdan her durumda bir taksirin söz 
konum olduğu, aksi bir kabul tarzının her hadisede taksir veya kas
tın mevcudiyetinin ispatı zorunluluğunu yaratacağı bu kusurluluk 

kil bir suç durumuna gelmiştir. Sadece, artık, usulsüz yayını dağıtan. o 
yayın yoluyla işlenen fiil nedeniyle sorumlu tutulmamakta; doğrudan 
doğruya usulsüz neşredilmiş bir basılmış eseri dağıtmak fiilinden sorum
lu tutulrr nktadır. Bu açıdandır ki. basılmış eserin muntevasında suç teş~ 

kil eden hir husus mevcut bulunmasa dahi, sırf bu eserin dagıtılması suç 
teşkil edecektir. 663 bis. :naddesinegöre, bu suçun teşekkülü «fiilin daha 
ağır bir suç teşkil etmemesine» baglıdır. Bu nedenle dağıtıcı muhtevasın
da suç bulunan bir basılm!ş eseri iştirak iradesiyle dağıtacak olursa, artık 
663 bis maddesine göre değil, doğrudan doğruya işlenen suça göre. ı"tirak 

~ebebiyle rnrumlu tutulacaktır. Bu konuda bk. IHanzini <1960 - Nuvolone), 
II. 574. 



81 

türünün «suça ait bir vasıf» olmayıp, sorumluluğun türünü tesbit 
ettiği ileri sürülmüştür. Capolozza, füccio gibi hukukçu parlamento 
üyelerince savunulan bu görüşlere, sonra Moro da katılmış ve ayrım 
kaldırılarJk, sorumlu müdürün «taksirinden dolayı - a titola di 
colpa» sorumlu tutulacağı şeklinde genel bir ifade kanunda yer al
mıştır (68). 

Kanun tasarısının Meclisde incelenme çalışmaları sırasında da, 
maddenir· değiştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Mesela, 
Formichella, Meclis Komisyonunda, sorumluluğun «suçun işlenmiş 

bulunması halinde ve ihmalin bir sonucu olması durumunda» do
ğacağının belirtilmesini önermiştir. Fakat bu öneri, bir ispat mese
lesine yol açmamak için kabul edilmemiştir. Aynı kişinin, <<mücbir 
sebep». «cebir», «hata» ve «beklenmeyen hah> durumlarında sorum
luluğun kalkacağı hususunda açık hüküm getirilmesi konusundaki 
önerisi de, bunların zaten genel hüküm olduğu düşüncesi ile redde
dilmiştir (69). Bu konuda, Senato da, her şeye rağmen, basın suç
larında scrumluluğun özelliklerinin, basının ve sorumlu müdürün 
fonksiycnel durumlarının doğurduğu zorunlulukların göz önünde 
bulundurulmasının gerekliliği üzerinde durulmuş ve madde Mec
füde kabul edilen şimdiki şekliyle, Senatoda da kabul edilerek ka
nunla~mıştır. Bu şekilde, kanunun bugünkü şekli, hukuki olmaktan 
çok pratik ihtiyaçlara cevap vermek ihtiyacı ile ve objektif sorum
luluğun izleri silinemeden kabul edilmek durumund~ kalınmış

tır (70). 

b) İtalyan Ceza Kanununun 57. maddesinin 7.Jeni şeklinin kur
duğu sistr: min özellikleri 

57. m:...ddede yapılan değişiklikten sonra, yeni sistemin özellik
leri şu şekilde sıralanabilir (71) : 

a) Periodik yayınlarda, basın yoluyla i~lenilen suçlarda, so
rumlu müdür ve yardımcısının sorumluluğu, kendi fiillerinden so
rumluluk olarak kabul edilmiştir. 

(€8) Gerekçe için bk. Pisapia - Lener, 130, 161-162 - Mcclisdeki ileri 
sürülen görüşler için bk. Pisapia, 316 not. 16 - Contorano, 220 v.s. 

(69) Bk. Pisapia, La Nuova disciplina, 316 not. 17. 
(70) Pisapia, La nuova disciplina, 317. 
(71) Bk. Pisapia, La nuova disciplina, 318-319 _ Nuvolone, La respon

sabilita penale ... , 1141-1142. 

F.: 6 
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b) Sorumlu müdür ve yardımcısının sorumluluğu «ihmali» 
fiillerinden doğan bir sorumluluktur. Periodik yayının muhtevası 
üzerinde yapılması gerekli olan ve fakat yapılmayan, ihmal edilen 
denetim, suçun işlenmesi halinde, bu kişilere de sorumluluk yüklen
mesine yol açmaktadır, 

c) Bu ayrı ve müstakil fiilden dolayı sorumluluk, ancak iştirak 
halinin bdunmaması durumunda söz konusu olmaktadır. Periodik 
yayınlarda işlenilen, suçlar açısından, bir «kademeli sorumluluk» 
söz konusu olmamaktadır. Sorumlu müdürün sorumluluğu, eser sa
hibinin sorumluluğu yerine geçmemekde, eser sahibininkinden ay
rı ve müstakil bir sorumluluk doğmaktadır, 

d) Sorumlu müdürün sorumluluğu, bazılarına göre, suçun iş

lenmiş olması gibi, özel bir cezalandırılabilme şartına bağlı tutul
muştur, 

e) <~Denetim ihmalinin», «taksir»li veya «kastlı» bir nitelik ta
~mıası yö:ıünden bir ayrım yapılmış değildir, 

f) Sorumluluğun ismi gösterilerek, «taksirden dolayı» sorum
luluk bulunduğu belirtilmiştir ve fakat bu kusurluluğun temelinin 
ve muhtevasmın ne olduğu gösterilmemiştir, 

g) Sorumlu müdürün işlediği fiilin cezası «otonom» bir ceza 
olarak tesbit edilmemiş ve fakat işlenilen suçun cezasının indirile
rek verilmesi öngörülmüştür, 

h) Periodik olmayan yayınlarda ise, aynı hükümlerin, «kade
meli» bir şekilde uygulanması, eser sahibinin bilinmemesi veya ce
zalandırılamaması halinde ise «<tabi» nin sorumlu tutulması sistemi 
benimsenmiştir. 

Sorumlu müdürün, periodik bir basılmış eser yoluyla işlenilen 
suçtan dolayı sorumlu. tutulabilmesi için, «ihmal» hareketi ile «ne
tice» arasında maddi ve manevi sebebiyet ilişkisinin bulunduğunun 
ispatı gerekli görülmüştiir. ltalyan Yargıtayı, 57. maddenin, «ku
surluluk faraziyesi» kurmadığını belirtmekte ve genel hükümlere 
uygun olarak, suç teşkil eden yazı ile, sorumlu müdürün ihmali ara
sında, gerek yayının bu ihmalin sonucu olması gibi maddi, gerek 
ihmalde Y.usurluluk gibi sübjektif bir illiyet bağının mevcudiyetini 
şart ko :1maktadır. Aynı karara göre, 57. maddenin eski metni «sıfat 
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suçluluğu» kabul etmişken, yeni şekil bu durumu ortadan kaldu

mıştır (71 bis). 
Yeni sistemin, «anormal» sorumluluk sistemini kaldıran ve ta

mamen «taksir» esasına oturtulan bir sorumluluk sistemini getirdi
ği ileri sürülürken, sorumlu yazı işleri müdürünün bu sistem içinde 
«kendi fiilinden sorumluluğunun» da kabul edilmiş bulunduğu be
lirtilmek12dir (72). Taksir sorumluluğunun, genel bir ihmal sorum
luluğu da olmadığı, ihmalin muhtevasının, sorumlu müdür veya 
yardımc13ının gördüğü görevle ilgili mesleki gereklilikleri yerine 
getirmemf.:k anlamını taşıdığı ifade edilmiştir (73). Bu açıdan, so
rumlu müdür ve yardımcısı için, «Otonom» bir suç ihdas edilmi~, 
sorumlu müdür, suç teşkil eden neticeyi istemese dahi, istenmeyen 
neticeden sorumluluk durumu ortaya çıkmıştır. Sadece, genel olarak 
kastlı olan suçlar, yazı işleri müdürü için «taksirli suç» haline gel
miştir. Bu suçla ilgili, kusurluluğu ortadan kaldıran genel sebepler, 
doğal olarak uygulanabilecektir. Bu konuda sarahat olmaması, uy
gulamayı engellemez. Zira, kusurluluğu kaldıran sebepler, sübjektif 
sorumlulL'.kla ilgili genel hükümlerdir ve basın suçlarında sorumlu
luğun da sübjektif sorumluluk olduğu kabul edildiğine göre, bu se
bepler ba~ın yoluyla işlenilen suçlarda sorumluluk halinde de uy
gulanacaktır (74). Bu sorumluluk sistemi içinde, sorumlu müdürün 
kendine czgü, otonom fiili, «tek hareketli ve çok netice imkanlı» bir 
suçtur. Neticeler, basın yoluyla işlenebilen bütün suçlar olabilir. 
Faile ait hareketin muhtevası, objektif olarak, söz konusu netice
lerin engellenmesinde ihmal edilmiş bulunmasıdır. Hareketin, süb
jektif muhtevası ise, başkasının bir fiilini engellemek hususunda 
kanunen yüklenen denetim görevinin ihmalinden doğan taksirdir. 
Bu açıdandır ki, basın yoluyla işlenen her suç, sorumlu yazı işleri 

müdürü yönünden taksirli bir suçtur. Bu suçun özelliği, başka biri
nin kaden ika ettiği bir fiili, önlememenin diğer bir şahıs için tak
sirli suç teşkil etmesidir (75). 

(71 bff.) İtalyan Yargıtay Genel Kurulunun 18 Kasım 1938 tarihii ka
rarı için bk. Il For. Pen., 1959, VI, col. 646. Aynı görüş ;çin bk. Cantal'ano, 
226. ö~~ 

(72) lHanzini (Pisapia - 1961), II, 588 - Nuvolone, La responsabilita 
penale, 1141. Bu konuda sınırlayıcı bir görüş için bk. l\laccagno, 1370. 

(73) Cantarano, 226 - Bonafede, 306. 
(74) Cantarano, 226. 
(75) Kuvolone, La responsabilita penale, 1141-1142. 
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Kanun hazırlanırken, temel goruş olarak, sübjektif sorumluluk 
sisteminin benimsenmesi kabul edilmiştir. Bazı görüşlere göre ise, 
bu temel benimsenmekle beraber. «taksir sorumluluğu yönünden 
kabul edilen esas gereğince, denetim ihmalinin gerçekle~mesi ha
linde, otomatikman sorumluluk doğacak ve ihmalin müşahhas bir 
biçimde neticeyi doğurmak yönünden etkenliği aranmayacaktır (76). 
Bu durumda, şu hallerde taksirin varlığı kabul edilecektir: a) de
netimin ihmali, kanunun emrine riayetsizlik nedeniyle taksir teş

kil edecektir, b) gereğine aykırı, sun'i ve mücerret bir denetim ise, 
dikkatsizlik ve ihmalkarlık sayılarak, taksirin varlığı kabul edile
cektir, c) yayınlanacak eserin hukuka aykırı niteliğinin kavranma
sında yeteneksizlik ise, tecrübesizlik olarak görülecektir (77). 

c) Sistem hakkında görüşler, eleştiriler re tartışmalar 

1930 Kanununun 57. maddesi ile ilgili görüşler ve eleştiriler so
nucu gerçekleştirilen 1958 değişikliği, bu eleştirileri izale etmek 
2m:::.cına yöneldiği halde, yeni bir kısım tartışmala::a yol açması yö
nünden, pek de ba~arılı olmuş sayılamaz. 

1958 değişikliği ile gerçekleştirilen sistemin, eski sistem yö
nünden ileri sürülen <<cezaların şahsiliği prensibine» ve dolayısıyla 
Anayasaya aykırılığı hususunu izale ettiği, genellikle, kabul olun
maktadır. Eski sistemin Anayasaya aykırı olduğu görüşünü savu
nanlar dahi, bu aykırılık durumunun ortadan kalktığını belirtmek
tedirler (78). 

Belirtilen husus dışında kalan noktalarda ise, tartışmalar ve 
eleştiriler devam etmiş, yeni sistemin getirdiği bazı yeni tartışma 
noktaları da belirmiştir. Tartışılan hususları gruplandırmak ve ço
ğuna aşaf;ıda geniş ölçüde değineceğimiz için, ana çizgileri içinde 
belirtmek mümkün olabilecektir: 

aa) Tartışılan ilk konu, sorumlu yazı işleri müdürü yönünden 
ortaya çıkan fiilin, kendisi açısından otonom, müstakil bir suç tü-

(76) Dclitala, 553. 
(77) Capolozza, 1177. 

(78) Gallo, 464 - Nuvolone, La responsabilita penale, 1124 _ Pisapia, 
La nuova disciplina, 319 - Testi, 4. Aksi görüş için bk. Santtoro, I, 412. 
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rümü, yoksa .esas faili~ fiiline bağlı murtabit bir fiil mi te~kil ettiği 
konusudur. Bu tartışılan konuyla ilgili olarak, genellikle, «Otonom» 
bir suçun bahis konusu olduğu ve sorumlu müdürün salt kendi fi i
linden sorumlu tutulduğu kabul edilmektedir (79). 

Buna karşılık, yeni sistem açısından dahi, sorumlu müdt.irün 
tc.:ksirindcn sorumlu tutulduğunun belirtilmesine rağmen, gerçekte 
3. şahsm fiilinden sorumlu tutulduğunu ve gene sübjektif sorumlu
luk gibi göstermek için bir «taksir faraziyesi» nin kabul edild i ğini 

belirtenler vardır (80). Bunun yanında, yazı işleri müdürü açısın

dan müstakil bir fiilin bulunmadığı, gerçekde, «kastlı fiile, taksirli 
iştirakin» sistemleştirildiği görüşü de belirtilmektedir (81). Bu ko
nuya «kusurluluk» bahsinde döneceğiz. 

bb) Tartışılan ikinci konu, basın yoluyla i~lenilen suçlarda, 
sorumlu yazı işleri müdürünün hareketi ile, suç faili eser sahibinin 
fiili arasındaki ilişki nasıl yorumlanabilir. Madde metnine göre, so
rumlu yazı işleri müdürü, işlenilen fiil nedeniyle ve ona göre ce
zalandırılacaktır. Bu durumda, «işlenile!ı fiilin» yazı işleri müdürü
nün sorumluluğu yönünden hukuki niteliği ne olmaktadır? Bu so
run açısından, başlıca üç görüşün ortaya atıldığını görmekteyiz: 

Bazı düşünürlere göre, işlenilen suç, eser sahibi dı~ında, sorum
lu yazı işleri müdürü yönünden de «netice» teşkil etmektedir (82). 
Fiil eser rnhibi ve sorumlu müdür yönünden ayrı olmakla beraber 
her iki fiilin «netice» unsurunu da, işlenilen suç teşkil etmektedir. 
İtalyan Yarghay kararları da genellikle bu görüşü benimsemekte
dirler (83). 

İkinci bir görüşe göre ise, «işlenmiş olan SUÇ>>, sorumlu yazı iş
leri müdürünün sorumluluğu yönünden «cezalandırılabilme şartı» 
teşkil etmektedir. Buna göre, sorumlu müdürün fiili, <<ihmali :-> bi r 

(79) Pannain, la responsabilita penale 210 _ Nuvolone. La respcm
sabilita penale, 1126 - Cantarano, 226. 

(80) antoro, I. 412. 
(81) Delitala, 544 - Pisapia, La nuova disciplina. 304 v . ş. - Pisapia -

Lener, 162. 

2 
(82 ) Antolisei, 297 - Cantarano, 216 v.s. - Delitala, 544 _ Bonafede, 

98. 
(83) ftalyan Yargıtayı Genel Kurulunun 18 Kasım 1958 tarihli Ka

rarı. Bk. For. Pen., 1959, VI, col. 646. 
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fiildir ve kanunen gerekli denetimin yapılmasındaki ihmal, fiilin 
te~ekkülü için yeterlidir. Bir açıdan, neticesi harekete bitişik bir 
suç mevcuttur. Fakat sorumlu müdürün cezalandırılabilmesi için, 
fiilin tamamlanması yeterli değildir. Cezalandırma, esas failin fii
lini ika etmesine, diğer bir deyişle, yayınlanan eserin suç teşkil et
mesine bağlıdır (84). 

Üçüncü bir görüşe göre ise, sorumlu yazı işleri müdürü yönün
den tam ;::nlamıyla, bütün unsurların teşekkül ettiği bir suçluluk 
durumu söz konusu değildir. Sadece objektif yönden bir suçluluk 
durumu bahis konusudur. Diğer bir deyişle, bir netice söz konusu 
olmadığı halde, sorumlu müdür, objektif durumu itibariyle suçlu 
görülmektedir (85). Muhtevanın yazı işleri müdürü tarafından de
netiminde gösterilen ihmal, kanunun cezalandırmada güttüğü ana 
hedef, cezalandırmak istediği husus değildir. Bu açıdan, kanun so
rumlu yazı işleri müdürünü, denetimi yapmadığı için değil ve fakat 
esas suçun işlenmesini engellemediği için cezalandırmaktadır. Bu 
nedenle de, sorumlu müdürün fiili, esasda, eser sahibinin fiiline 
bağlı bir yapı taşımaktadır (86). 

cc) Tartışılan diğer bir konu da, sorumlu müdür tarafından 
işlenilen suçun, «taksirli.,> suç mu, yoksa «kastlı suç?> mu olarak ka
bul edileceğidir. Gerçekten, kanun sorumlu müdürün taksiri sebe
biyle sorumlu tutulacağını belirtmekle beraber, kasten işlenen su
çun cezasının indirilmesi suretiyle bir cezalandırma yoluna gitmiş 
bulunmak1adır. Bu duruma rağmen. sorumlu müdürün «ihmali» ne
deniyle sorumlu tutulacağı açıktır. Sadece sorumluluğun doğumu 

yönünden, ihmalin iradi açıdan durumu ne olmak gerekir? Bilindi
ği gibi, 1949 ve 1956 projeleri, ihmalin kastlı vey::ı taksirli oluşuna 
göre, sorumluluğun da değişeceğini belirtmekteydiler. Şimdiki ka~ 
nun hükmünde ise böyle bir belirti mevcut bulunmamaktadır. Bu 
durum karşısında İtalyan doktrininde, bazı düşünürler, sorumlu ya
zı işleri müdürünün ihrnalinin «kastı» olması halinde. kendisinin 
sorumlu tutulabileceğini belirtmektedirler. Buna göre, madem ki 

(84) Mantovani, 70 - Pagliaro. 244 - Pann!lin. La r.~sponsabilita pe
nale. 212. 

(85) Mantovani, 71 - ·uvolone, La responsabilita penale. 1132-1133. 
(86) Delitala, 551. 
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kanun, eser sahibinin kastlı fiilinin cezasına göre sorumlu yazı işle
ri müdürünü sorumlu tutmaktadır, bu durumda ihmalin de kastlı 

olması gerekir (87). Buna karşılık, bir kısım düşünürler ise, sorum
lu müdürün ihmalinin kastlı veya taks'irli oluşunun önem taşımadı
ğını, sorumluluğun neticeden dolayı taksir sorumluluğu olduğunu 
belirtmektedirler (88). Bu iki görüş arası görüşleri savunanlar da 
vardır. Mesela, Delitala (89): sorumlu müdürün sorumlu tutulabil
mesi için kanunun «kasti ihlali öngörmediğini» belirtirken, diğer 
yandan, e~er sahibinin suç teşkil eden fiili ile sorumlu yazı işleri 

müdürünün fiilini kaynaşmış bir şekilde kabul etmekle, kastın ge
rekliliğini ifade etmektedir. Bunun gibi, «taksir sorumluluğunun» 
iradi bir hareketi gerektirdiğini ve fakat netice bakımından bir ira
di durumun aranmadığını belirterek, bu konuda, basın suçlarında 
sorumluluk yönünden bir özelliğin söz konusu olduğunu ileri süren 
de vardır. Buna göre, basın suçlarında, hareketin «iradi» olup ol
maması da aranmamaktadır. 1958 Kanunu hazırlıklarında, öneri
len « .. .il.mal eden, taksiri sebebiyle» ifadesinin kullanılmayarak, 
sadece «taksiri sebebiyle» denilmesi, denetimin yapılmasındaki ih
malin, unutmak, ihtimamsızlık gibi, iradi olmayan nedenlerle olsa 
dahi taksir teşkil edeceğini göstermektedir. Bu açıdan, basın suçla
rında sorumluluk halinde, hareketteki kusurun iradiliği şart değil
dir (90). 

dd) Nihayet, tartışılan diğer bir konu da, sorumlu yazı işleri 
müdürünün «.taksiri sebebiyle» sorumluluğunun hukuki mahiyeti 
taksirin muhtevası sorunu ile ilgilidir. İtalyan Yargıtayının yuka
nda belirttiğimiz kararında, bir «taksir faraziyesi» nin kurulmadı
ğı, her olayda taksirin aranması gerektiği görüşünü savunmuştur 

ve uygulamada da genellikle bu görüş kabul edilmektedir. 1958 de
ğişikliğincen sonra, tam anlamıyla sübjektif bir sorumluluk siste
minin gerçekleştiğini, taksir durumunun tam anlamıyla söz konusu 
olduğunu doktrinde de kabul edenler vardır (91). Buna karşılık 

(87) Mantovani, 73-74. 
(88) Pannain, La responsabilita penale, 212 - Te ti, 2 - .. 'uvolone, La 

responsabilita penale. 1134. 
(89) Delitala, 553. Benzer bir görüş için bk. Maccagno, 1370. 
(90) Cantarano, 222 - Bonafede, 298-300. 
(91) Bo carelli, 159 v.s. - Lefevre, 106 - Kısmen bu görüşe katılan 

clüşünceler için bk. uvolone, La responsabilita penale. 1135-1137. 
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sorumluluğun «kasten ihmal» sorumluluğu olduğuou belirtirek, so
ıuınlu müdürün sorumluluğunun «kast> sorumluluğu olduğunu 
ifade edenler de mevcuttur (92). Buna karşılık, taksir faraziyesinin 
kurulduğunu ve bu açıdan, yeni sistemin de gerçekde objektif so
rumluluk esasına dayandığını belirtenler de vardır. Özellikle, 57. 

maddenin eski şeklinin ob ektif sorumluluk sistemini getirdiğini 

kabul edenlerden, şimdiki durumun da değişmediğini savun:lnlar 
çoğunluktadır. Buna göre, gerçekde sorumlu müdürün bir taksiri 
ne aranmaktadır ve ne de söz konusudur. Denetimin icrası konusun
daki eksiklik, «taksir» olarak kabul edilmekte, bu konuda bir fara
ziye bbul edilmektedir. Bu açıdandır ki. «objektif sorumluluk tak
sir olarak isimlendirilmiştir» (93). Kanunun yeni şeklinde dahi, 
gerçekde, «mesleki risk» nedeniyle sorumluluk söz konusudur. Zira, 
basın suç :arında sorumluluk yönünden özel bir durum söz konusu 
olmasa, özel hükme ve «taksiri sebebiyle sorumludur» kaydına ge
rek olmazdı; 57. madde şimdiki haliyle de, suçta iradilik konusun
daki Kanunun 42. maddesine isti:::na teşkil etmektedir. Taksirin muh
tevasının tesbiti konusundaki kanunun sükUtu, gerek taksir sorum
luluğu, gerek kusurluluğu kaldıran sebeplerin etkenliği konusunda 
kuşkuya düşülmesine yol açmaktadır. Madde «taksir sebel::iyle>') so
rumluluğun kabul edildiğini belirttiği halde, temelde ve hukuki ya
pı açısından, yazı işlerin müdürünü taksirden sorumlu tutmamak
ta, taksirin varlığını farzetmektedir. Bu durumda, ihmalin taksirli 
veya kastlı olması açısından bir fark yapılmaması gibi garip duru
ma dü5üldüğü gibi, «kastlı bir fiilden. taksirli sorumluluk» gibi da
ha da ters bir sonuc doğabilmektedir. Bu şekilde s u i g e n e -
r i s bir sorumluluk durumu kabul edilirken, gerekçede «mesleki 
risk sebebiyle taksir faraziyesi» teşekkül ettirilmektedir (94). Bu 
şekilde, «kastlı suça taksirli iştirak faraziyesi» gibi anormal bir so
rumluluk durumu ortaya çıkmaktadır (95). Sorumlu yazı işleri mü
dürü, «şahsi fiili» nedeniyle cezalandırılmakla beraber, «bu fiil ku
surlu fiil olmayıp. kusurlu sayılmış fiildir». bu açıdan da objektif 
sorumluluk durumu devam etmektedir (96). 

(92) lantovani, 74. 
(93) Santoro, I. 412 - Fro ali, II. 55 - Zaccone, 128. 
(94) Pisapia. La nuova disciplina, 320-321 - Costa, 48-51. 
(95) Pisapia, La nuova disciplina, 327. 
(96) Delitala 557. 
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Özellikle, 57. maddenin yeni şeklinin kabul ettiği «taksir so
rumluluğu» kuralının açık seçik olmayışı ve tartışmaları davet edi
şi karşısında, kanunda yeni değişiklik çalışmaları söz konusu ol
muştur. Lcıone Hükümeti, 1969 yılında ceza kanununda geniş ôlçüde 
değişiklik yapılmasını öngören bir proje hazırlamıştır (97). Bu pro
je de, objektif sorumluluk durumu ile ilgili değişikliklere yönelmiş , 

1963 yılında çaba gösterildiği halde, objektif sorumluluğu düzenle
yen 1tCK nun 42/son ve 44. maddelerinin kaldırılamadığı belirtile
rek, objeKtif sorumluluğu düzenleyen genel hükümlerin k:llkması 
ve ancak !TCK nun 59, 116 ve 583. maddelerinde b.ı tür ~orumluluk
la ilgili üzel hükümlerin, değiştirilerek, idamesi önerilmiştir (98). 
Fakat hükümet projesi, basın suçlarında sorumluluk sistemini ob
jektif sorumluluk sistemi olarak düşünmemiş ve bu nedenle de bu 
maddeye hiç dokunmamıştır. Buna karşılık, söz konusu projeyi in
celeyen Senato Komisyonu, 57. maddede de değişiklik yapılmasını 
zorunlu görmüşt~r. 

Sen :ıto Komisyonu, 57. maddenin şu şekli almasını önermekte
dir: «yayını yapan failin (yazarın) sorumluluğu mahfuz kalmak 
üzere ve iştirak hallerinin dışında, periodik yayının müdürü veya 
yardımcısı, kendileri tarafından yönetilen periodiğin muhtevasında 
denetimi ihmal etmek suretiyle, basın yoluyla işlenilen suçun iş

lenmesini engellemezlerse, taksiri yüzünden cezalandırılır» (99). 
Önerilen bu madde şekli, büyük ölçüde 1956 projesindeki hükme 
benzemektedir. 

Önerilen bu değişikliğin gerekçesi olarak da, «Objektif sorum
luluğun» izalesi gösteriliyor. Gerekçeye göre, ceza sorumluluğunun 
sübjektif temele oturması, en önemli ve yüksek bir kuraldır ve bu 
nedenle 1930 Kanunundaki objektif sorumluluk sisteminin kaldırıl
ması yönünde d_evamlı çaba gösterilmi~tir. Bu husus, ceza kanunu
nun a~ayasaya uygun bir hale getirilebilmesi için de zorunludur 
( 100). 57. madde açısından, belirtilen amaçla ve Anayasa Mahke-

(97) Ceza Kanunu değişiklik önergesi ve gerekçesi için bk. Riv. It. 
di Dir. e proc. pen., rn69, s. 303 v.s. 

(98) Bu görü§ler için bk. Riv. It. di dir. e proc. pen., 1969, s. 318. 
(99) Senatonun değişiklik önergesi için bk. Riv. It. di dir . e proc. 

pen .. 1971 fasc. 3, 885. 
(100) Bk. Riv. It. di dir. e proc. pen., 1971, Fasc. 3, 865. 
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mesi Karc:ırına uyularak, 4 Mart 1958 tarihli ve 127 numaralı kanun 
değişikliği yapılmışsa da, sübjektif sorumluluk kuralını daha tam 
ve açık tir ifadeye oturtmak gereklidir. Bu açıdandır ki, önerilen 
madde ile, sorumlu müdürün yükümlü oldugu husus, faaliyetin ob
jesi ve (~:~el kontrol ile istenilen husus daha açık bir biçimde for
müle edilmiştir (101). Bu tasarı henüz kanunlaşmamıştır. 

111 - .Fransız hukukunda basın u · Jarıncla oruınluhık ·istemi 

29 teı-lımuz 1881 tarihli Fransız Basın Ka?lunumın 42 ve sonraki 
maddeleri «basın yoluyla işlenen cürüm ve cünhalarda sorumlu ki
şiler» başlığı altında basın suçlarında sorumluluk sistemini düzen
lemektedir. Ceza sorumluluğu için kabul edilen sistem hukuk so
rumluluğu için de aynen ~öz konusu olmakt:ıdır 002). 

1 - Sorumluluk sistemi 

Fransız Basın Kanununun ':12. maddesi, önce, «asli maddi fail» 
ve «şerik» ayırımını yapmakt!'.ldır (103). Basın suclarında sorumlu-

(101) Bk. Rıv. ıt. cti dir. e proc. pen., 1971. Fasc. 3, 870. 
( 102) Dalloz, III. 554. 
(103) Basın Kanununun ilgili hükümleri şöyledir: 
l\fadde 42 (25 mart 1952 tarih ve 52.336 sayılı kanunun 4. maddesi ile 

değişmı~tir) Basın yolu ile işlenen cürüm ve cünhaların tenkilinde, aşa
ğjda belirtilen şahıslar. esas fail gibi, belirtilen sıra içinde, sorumludurlar; 
şöyle ki, 

ı - Sıfat ve meslekleri ne olursa olsun yayım müdürleri ve yayımcı
lar ve 6. maddenin ikinci fıkrasındaki durumlarda yayım müdür yardım
cıları, 

2 Bulunmamaları halinde. yazarlar, 
3 -· Yazarların bulunmaması halinde, basımcılar. 
4 - Basımcıların bulunmaması halinde, satıcılar. dağıtıcılar. ilan 

asanlar. 
6. maddenin ön gördüğü durumlarda, şayet yayım müdür yardımcısı 

belirtilmemişse bu maddenin 2. 3, 4. fıkralarındaki şahısların tamamlayı

cı sorumluluğu. sanki yayın müdürü yokmuş gibi tesbit edilir. 
tadde 43: şayet yayımın müdür veya müdür yardımcıları veya yayım

cılar fail c.ıurlarsa. yazarlar şerik olarak koguşturulurlar. 
Ceza Kanununun 60. maddesi (iştiraki düzenleyen madde). bunda be

lirtilen sıfat ve şartların gerçekleşmesi halinde diğer ki~iler hakkında da 
uygulanır. İşbu madde, ... yayım müdür yardımcısının bulunmaması du
rumunda, basım dolayısıyla basımcılar hakkında uygulanmaz. 



91 

luk sisteminin genel olarak «iştirak» sistemine dayanan ve basın su
çunun özelliklerinden doğan bazı özel hükümlerin getirilmesini ge
n~kli gören bir sisteme dayandığı, 43. maddenin, i~tiraki düzenleyen 
Ceza Kal't...nunun 60. maddesine yaptiğı atıfla anlaşılmaktadır. Basın 
suçlarında sorumluluk bir zorunlu iştirak sistemi olarak kabul edi
lirken, fü:sın Kanunu, kimlerin hangi sıfatlarla iştirak etmiş bu
lunduğunu tesbit ettiği görülmektedir. Kanuna göre, basın suçunun 
«asli maddi faili», basın suçu «yayın suretiyle» tahakkuk ettiği için, 
yayını gereçkleştiren kimsedir. < ... Yayımcı», periodik yayınlarda~ «ya
yım müdürü», periodik olmayan yayınlarda ise <<editördür». Basın 

suçunun c:ısli maddi faili oları «yayımcı», yayımın kurucu fiillerini, 
mesleki V(~ya fiili durumu sebebiyle tamamlayan, yazının basılması 
için gerekli i§lemlere girişen ve bunu satışa veya dağıtıma hazırla
yan kimsedir. Asli maddi fail sıfatı, basılmış ve dağıtılmış eser sa
hibi, aynı zamanda yayımcı olmadıkça, eser s::ıhibine yiik1r:'nemez. 
Eserin bcıs1minı sağlamakla yükümlü «tab~""> de, «yayımcı» sıfatını 
taşımadıkça, suçun asli maddi faili olarak takip edilemez (lü4). 

Editör ve yayın müdürünü, basın suçunun asli maddj faili ola
rak kabul eden Fransız basın kanunu, eser sahibini de «şerik» olarak 
kabul etmektedir. İşlenilen suçun moral sorumluluğu eser sahibine 
ait olduğu halde hukuki sorumluluk, basılmış eserin kamuya arze
dilmesine vasıta olan kişiye, yani, yayımcıya yüklenmiş bulunmak
tadır. Eser sahibi ise, esas suç failine araç sağlayan, ona suçun mad
di muhtevasını veren kişi olarak kabul edilmektedir (105). 

İlan yapıştırıcılar, basılmış eserleri dağıtanlar, satanlar v.s. Ce
za Kanununun 60. maddesinde yer almış bulunan iştirak şartlarının 
bulunması durumunda sorumlu olacakları ortadadır. Aynı şekilde. 

basılmış hir eserin kamuya aktarılmasında rolü olan, eser sahibi, 
yayımcı, basıcı ve dağıtıcının dışında kalan kişiler de, 60. maddeye 
göre, iştirakleri mevcut bulunduğu takdirde sorumlu tutulacaklar
dır. Mesela, azmettiren, vasıta veren, teşvik eden, talimatlarda tu-

Bununla beraber basımcılar, şayet yayımın müdürü veya müdür yar
dımcm hakkında sorumsuzluk kararı mahkemelerce verilmişse, şerik ola
rak koğusturulurlar. Bu durumda, koğ.uşturmaya suçun işlenmesinden iti
baren üç ay veya en geç yayım müdürü veya müdür yardımcısının sorum
suzluğuna ilişik karardan sonraki üç ay içinde başlanır.» 

(104) Dalloz, III, 560. 
(105) Blin - Chavanne - Drago, 196, 201 v.s. 
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lunan, yayımı ikmal eden suçun işlenmesini hazırlayan veya ko
laylaştıran kimseler genel kurallara göre sorumlu olacnklar
dır (106). 

Belirtilen şekilde, Fransız hukukuna göre, işlenilen basın su
çundan dolayı, iştirake ait genel hükümler uygulanmakla beraber, 
Basın Kr nunu asli maddi faili ve onun doğal şerikini kendisi tesbi t 
etmiş bulunmaktadır. Her basın suçunda, <<yayımcı» asli maddi fail 
olarak, eser sahibi de şerik sıfatiyle mutlaka sorumlu tutulacaktır. 
Bunların dışında kalan kimesler ise ancak iştirak hükümlerinin ge
çerliliği halinde sorumlu tutulacaklardır. 

2 - lstisnai durum : birbirini izleyen sorumluluk durumu 

Fransız Basın Kanununun 42. maddesi, basın suçuyla ilgiJi so
rumlu bulmak zorunluluğu karşısında, genel prensibe istisna teş

kil eden bir sisteme de yer vermiştir. Gerçekten, prensip, iştirak 
hükümlerinin tatbiki ve yayımcı ile eser sahibinin mutlak sorum
luluğu ~eklinde konulunca, bunların mevcut bulunmaması halinde, 
basın suçunun ~a sorumsuz kalması ihtimali söz konusu olabilecek
tir. Bu durumun önlenmesi amacıyJadır ki, belirtilen durumlarda 
birbirini izleyen sorumluluk sistemi, alternatif bir sistem olarak ka
bul edilmiştir (107). Bu şekilde, genel iştirak sistemi bertaraf edil
meksizin, istisnai durumlarda bu sistemden ayrılınmaktadır. 

Sorumluluklar dizisi, asli maddi fail açısındandır. Asli maddi 
fail olan «yayımcı» veya ikinci müdür bulunmadığı takdirde, eser 
sahibi asli maddi fail olarak cezalandırılacaktır. Eser sahibi de bu
lunmadığı takdirde, tabi ve bunun da bulunmaması halinde ise sa
tıcı, dağıtıcı, il.ancı sorumlu tutulmaktadır. 

Belirtilen diziye uyularak, bir sıranın eksikliği halinde, asli 
maddi faillik sorumluluğu onu izleyen sıradakine intikal eder. O 
sıradaki kişiler arasında asli maddi faillik durum!lnun mevcudiyeti 
halinde, genel hükümlere göre, zaten bu kişiler Ceza Kanununun 
60. maddesine göre sorumlu olacaklardır. Bunun dışında, ayni kişi 
belirtilen sıradaki işlemlerin tümünü veya bir kaçını birlikte ya
pıyorsa, yme sorumlulugunun genel hükme göre olacağı doğaldır. 

Mesela, yayımcı, hem eser sahibi, hem basıcı ve h~m de dağıtıcı ise, 

(106) Blln - Chavanne - Draco, 201 v.s. - Toulemon, 234-235. 
<107> Dalloz, sm. 
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bütün sıfatlar aynı kişide birleşmiş demektir ve sorumlulukla ilgili 
genel hükümden ayrılınmış olmayacaktır. 

Belirtilen istisnai durum bir derecedeki kişinin bulunmaması 

halinde diğer sıradakinin sorumlu tutulması şeklinde belirmekte
dir. Bir aizideki kişinin bazı bilgi ek;ikliği veya gizlilik nedeniyle 
bilinememe;:.i, dizinin alt sırasındaki kişinin sorumluluğuna yol aç
maktadır. Bu sorumluluk dizisi sınırlı ve tahdidir; ayrıca bu dizi bo
yunca so1 umluluğun aksedişi emredicidir de (108). Bu emredicilik 
sorumluluğun anlaşma ile başkasına aktarılamayacağı anlamına da 
gelmektedir. Mesela, 26 eığustos 1944 tarihli bir Kanun Mahiyetinde 
kararname, 8. maddesinde yayım müdürünün vazifelerinden bir 
kısmını vE:ya hepini bir müdür vekiline devredebileceğini belirt
mektedir. Bu hüküm muteberdir ve fakat bu durumda dahi sorum
luluk esas yazı işleri müdüründe kalmaktadır (109). Belirtilen dizi
nin başarısızlığının önlenmesi için, yayın faaliyeti içinde görev gö
renlerin bu sıfatlarından sıyrılarak, sorumluluktan kaçmalarının 

da engellenmesine çalışılmıştır. Bu nedenledir ki, bir kişinin birden 
fazb sıfat taşıması halinde, bu kişi sorumluluğun başkasrna ait ol
duğunu ileri süremez. Mesela, bir kişi hem yayımcı ve hem de ba
sımcı olsa~ eser sahibinin basımcıdan önceki sırada yer alışı, bu ki
şinin kenı~isinin basımcı olduğunu ve eser sahibinin asli maddi fail 
sayılm;:ısı gerektiği şeklinde bir iddieada bulunmamasına imkan 
vermez (110). Bu nedenledir ki, maddede, «sıfatı ve niteliği ne olur
sa olsun» ifadesine yer verilmiş ve bu ifade ile «yayımcı» olan kim
senin ba~kaca ne faaliyeti olursa olsun, «yayımcılık» sıfatının ana 
sıfat olduğu belirtilmek istenmiştir (111). 26 ağustos 1944 tarihli 
kanun mahiyetindeki kararnamenin 7 ve 8. maddeleri, yayımcıyı 
resen tayin edebilmek açısından yetki sahibi kılmıştır. Buna göre, 
bir kimse!lin, yayımcı sıfatından kurtularak, sorumluluktan kaçma 
çabasını engellemek yönünden, yargıç, kişinin taşıdığı sıfat ne olursa 
olsun onu resen yayın müdürü olarak kabul edebilir. Bu konuda 
Fransız Yargıtayı önemli bir kararında (112) sorumluluğun tayini 

(108) 23.6.1949 tarihli Yargıtay kararı (D. 1949). 
(109) 11.7.1903, 11.12.1903. 11.1.1905, 7.12.1950 tarihli yargıtay karar-

ları. Ayrıca bk. Touleman, 232. 
(110) Dalloz, 565 - Blin _ Chavonne - Dırago, 202. 
(111) Dalloz, 565. 
012) 24 şubat 1953 tarih1i karar. Ayrıca, 23 haziran 1949, 13 temmuz 

1950 1 aralık 1949. 21 aralık 1950 tarihli kararlar. 
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yönünden, iştirak hükümerine göre sorumlunun aıaştırılması zo
runluluğunu belirtmekte ve sorumluların ya 42. maddeye göre asli 
maddi faille birlikte sorumlu tutulacaklarını, ya da, asli maddi fail
den ayrı olarak tesbit edielceğini ifade etmektedir. Bu durumda, bir 
basın suçu işlendiğinde asli maddi failin. fiilin ~ezalandırılmasını 

engelleyen bir hukuka uygunluk sebebinin bulunması hali dı~111da, 

beraat etmesi durumunda dahi diğer şeriklerin cezalandırılabilmesi 
mümkündür. Bu durumda, şerik olarak kovuşturulan kişi, asli mad
di fail sayılacaktır. 

Fransız ;:;istemine göre asli maddi fail sayılan <.-yayıncı», kanu
nun yayıncıda aradığı şartlara sahip bulunmasa dahi, bu eksjkliği 

bHerek yayımcılık fonksiyonunu gerçekleştirdiğinde asli maddi fail 
o1arak sorumlu tutu]maktan kurtulamaz (113). Yayın müdürürıün 

milletvekili olarak yasama dokunulmazlığından yararlanması du-
rumunda ise, dizi sırasına göre sorumluluk sjstemi ışlemeyecek ve 
sorumbluk müdür yardımcısının olacaktu. Ayrıca, yayımcının kim 
olduğu bilindiğinde, ikametgahı yabancı ülkede o] 3a ve bu sebeple 
takip edilmese dahi, yine de, diğer müteselsil sorumluların soı um
lulukları cihetine gidilmeyecektir. Diger kişiler, ancak şerik olarak 
sorumlu tutulabilir. Bu açıdan, sıralama sorumluluğu sadece, asli 
maddı failin bilinememesi veya cnun cezalandırılmasını engelleyen 
fiille ilgili bir sebebin bulunması halinde söz konusu olabilir (114). 

Kanunun öngördüğü asli failik faraziyesi işlem.ediği ve bu se
beple sorumluluk dizisine göre sorumluluk cihetine gidildiğinde, sı
ra kendi~ine gelen kişi, kendisinden önce sorumluluk sıfatını taşıyan 
kimsenin kim olduğunu bildirerek sorumluluktan kurtulabilir. Ay
rıca, kişi, sıfat sorumluluğunda kendisinin dizinin o sırasındaki sıfa
tı taşımadığını ispatlıyarak da sorumluluktan kurtulabilir. Buna 
karşılık, dizide sorumlu tutulan sıfatı taşıyan kişi, fiilin cürmi nite
liğini bilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz (115). 

Yabar,.cı ülkede basılan ve Fransaya ithal edilen bir basılmış 
eserle su~ işlenmesi durumunda ise, sorumluluk sistemi değişmek
tedir. Bu durumda, suç .Konusu basılmış eseri, Fransaya sokan veya 
yayan sorumlu tutulur. Bu basılmış eserin Fransada temsilcisi, şube
si, yayımcısı varsa bunlar bu suçun asli maddi şerik olarak sorum-

(113) J.C.P .. I bis, 25. 
(114) J .C.P .. I bis, 26. 
015) Dalloz, 570. 
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lusudurlar. Asli maddi faile bilerek yardımda bulunanlar da şerik 
sıfatiyla ~orumlu tutulurlar (116). 

3) Basın kanunu hükümlerinin uygulama alam 

Yukarıda hükümlerini kısaca belirtmeğe çalıştığımız Fransız 

Basın Kanununun 42 ve 43. maddeleri, basın yoluyla işlenilen bü
tün suçlar için uygulanan hükümler degildir. Bu hükümlerin uygu
lama alanı, aynı Kanun tarafından sınırlandırılmıştır. Prensip ola
rak, 42 ve 43. maddeler aynı kanunda öngörülen suçların basın yo
luyla işlenmesi durumunda uygulanmaktadır. Ge!'çekten, Fransız 

Basın Kanununun 23-41. maddelerinde bir kısım basın suçların özel 
o]arak düzenlenmiştir (117). Kanunun soıumluluk sstemi de bu 
suçlarla ilgili olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, bazı özel kanunlar 
da bu uygulama alanını sınırlamaktadırbr. Basın Kanununun söz ko
nusu hükumleri, sadece «cürüm ve cünha» hallerinde uygulanabil
mektedı. Kitap, mecmua, gazete gibi basılmış eserlerle işlenueler 

dahi, Basın Kanunu hükümlerine göre kovuşturulmayan yayınlar
da, genel sorumluluk hükümleri tam anlamıyla uygulo.nacaktır. 

Değişik içtihatlarla, çalışma hürriyetine tecavüz, dolandırıcılık, san
taj, tahkir, bir topluluğu basın aracılığı ile tahrik Ceza Kanununun 
285. maddesinde yer alan, genel adaba aykırılık, 16 temmuz 1949 ta
rihli Kanunun 11 ve 12. maddelerinde yer alan «gençlere yönelmiş 
yayın» suçları, Basın Kanunundaki sistemden değişik bir sorumlu
luk sistemine tabi tutulmuşlardır (118). Fransız Yargıtayı, 31 mart 
1960 tarit.li bir kararında, basın suçu niteliğinde olmayan bu suç
lara Basın Kanununun 42 ve 43. maddesinin uygulanmasını "<hakkın 
kötüye kullanılması» olarak nitelendirmiştir (119). 

Basmm idari rejimine aykırı dayranışlarla ilgili fiiller de, Ba-
ın Kanununun 42 ve 43 . maddesine göre takip edilmemektedir. Zi

ra. bas 1 n rejimi ile ilgili fiiller kabahat türündendir. Halbuki 42. 
madde, hem kabahat türünden suçları kapsnmı dışında tutmuştur 

ve hem dE bu tür fiiller dfl iştirnk hükümleri uygulanmamaktadır. 

016) Dalloz, 567. 
(117) Bu suçlar için bk. Toulemon, 112-215. Ayrıca bk. Le Poittevin, 

365. 

(118) Dalloz, 555. Söz konusu hükümlerin kapsamı için bk. Blin 
hanv. nne _ Drago, 196, 197. 

019) 1 temmuz 1965 tarihli kanunun kapsamına rriren suçlar için de 
özel bir sorumluluk kabul edilmiştir. Bk. Chavanne, 103. 
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Basının idari rejimi ile ilgili, Kanunun 2, 11, 12, 13, 14. maddeleri; 
zaten fülltri tarif edip müeyyidelerini gösterirken, ayrıca bu fiil
lerden kjmlerin sorumlu tutulacağını da ayrı ayrı göstermiştir. Bu 
açıdan gerı.el hüküm mahiyeti taşıyan 42 ve 13. m.ıddelerin uygula
ması söz konusu olmayacaktır. Kanunun 6,7, ve 8. maddelerinde yer 
alan, perıodik bir yayının çıkartılması için gerekli, beyanda bulun
ma, beı a:ı şekli ile ilgili kurallara aykırı hareketlerin sorumluları 

ise 9. maddede, özel olarak, periodik yayının sahibi, idare müdürü 
ve yar~lımcısı şeklinde tir dizi sorumluuğu halinde gösterilmiştir. 

iV - Belçika Hukukunda basın suçlarında sorumlaluk si,teıni 

BelçH~a Hukukunda, basın suçlc.rında sorumluluk yönünden, 
tam anlamıyla birbirini izleyen sorumluluk sistemi uygulanmakta
dır. Belçika hukuku açısından önemli bir özellik, basın suçlarında 

sorumluluk sisteminin bizzat Belçika Anaya~:asında yer almış bu
lunmasıdır. 

GerçPYden 7 şubat 1831 tarihli Belçika Anayasasının 18. maddesi, 
1. fıkrasında, basının hür olduğunu, sansürün yasaklandığını bt-lirt
mektedir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise, basın suçlarında sorum
luluk sistemini düzenleyen hüküm yer almış bulunmaktadır. Buna 
göre, eser sahibi bilinmediği veya Belçikada ikamet etmediği tak
dirde, ed;tör, tabi ve dağıtıcı birbirlerini izliyeP. şekilde, işlenilen 

suçtan sorumlu tutulacaktır. Basın suçlarında sorumluluk hükmü
nün Anayasada yer almış bulunması, bu sorumluluğun basın htirri
yeti ile yakından ilgisini, basında hak-sornmluluk arasındaki yakın 
p::ıralelliği ifade etmektedir. 

Bu sisteme göre, basın suçu, basın hürriyetinin suistimalini teş
kil etmektedir ve bu suistimalin esas faili eser sahibi olduğu için de 
ilk dere~ede soruml~ tutulan kimse eser sahibidir (120). Eser sahi
binin işlenilen suçun, genel hükümlere göre dahi, asli maddi faili 
olduğu kabul edildiği içindir ki, Anayasanın 18. maddesi bulunama
dığı veya Belçikada oturmadığı takdirde, onun yerine sorumlu tu
tulacak kişileri göstermiştir. Esasında, naşir, tabi ve dağıtıcı dahi, 
basın suçunun şerikleri olarak kabul edilmektedir ve fakat bu şerik
lerden birinin bulunması halinde, sorumluluk sadece ona yüklen-

(120) Servais - Mechelynck (1921), 3. 
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mekte, diğerleri sorumlu tutulamamaktadır (121). Anayasaya göre 
son sırada soı umlu tutulan «dağıtıcı» l~avrarnını ğ2niş :ınlamda an
lamak gerekir. llancılar, çığırtkanlar, satıcılar, ayak satıcıları ve 
diğer her türlü basılmış eseri kamuya nakleden ki.)ler «dağıtıcı» 

kavramı ıçine girmektedir (122). 

An ".lycısanın beli tilen hükmü ile konulan sorumluluk, genel hü
kümdür. Bunun dışında, basın suçlarını düzenleyen değişik kanun
larda işlenecek basın suçunun sorumlusunun kim olacağı da genel
likle gösterilmiştir. Mesela, 20 temmuz 1831 tarihli «Basınla ilgili 
D.L.» muhtelif maddelerinde (123) basın suçları ihdas etmiş bulun
maktadır. Bu suçların sorumlusunun kim olacağı da gösterilmekte
dir. Bu maddede fail olarak gösterilen kişilerin sorumlu tutulamama
sı halindedir ki, genel hükmün uygulanması cihetine gidilecektir. 

V - Alman hukukunda basın suçlarında sorumluluk sistemi 

Alman Basın Kanununun 20. ve 21. maddeleri, basın suçlaı ında 
sorumluluk sistemini düzenlemektedir (124). Alman hukukuna göre 
basın suı:slarında sorumluluk iki ayrı bölüme ayrılmaktadır. Basın 
Kanununun 20. maddesi «basın suçlarında iştirak suretiyle sorum
luluk» durumunu, 21. maddesi ise «taksir sorumluluğu» durumunu 
düzenlemektedir. 

1 - Basın suçlarında iştirak sorumluluğu 

Basın Kanununun 20. maddesi, basın suçlarında sorumlulugun 
«mevcut genel ceza kanunu sistemine göre» tesbit edileceği ;ekJinde 
bir kaide koymuş bulunmaktadır. Bu genel kural g'::!ı egince, basılmış 
eser v::ısıtasiyla bir suç işlendiğinde, kişilerin, basılmış eserle olan 
sübjektif ve objektif bağlılıklarına göre sorumlulukları tesbit edi
lir. Diger bir deyişle muhtevası suç teşkil eden basılmış e erin mey
dana geli~inde hareketiyle etken olan kişiler sorumludur. Bu sorum
luluğun doğumu açısınd:ın, kişinin hareketi ile netice ~~rasmda süb
jektif (kusurluluk) ve objektif (maddi) illiyet bağı olması oerek iği 

(121) Les novelles, I, · 336, no. 2111. 
022) Les novelles, I, 336. no. 2112. 
023) Bu suçlar için bk. Servais-IHechelynck U929), 927-929. 
024) Alman Basın Kanunu 1874 tarihli olup. «Imparatorluk Basın 

Kanunu» adını taşımaktadır. 

F.: 
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gibi, netice hususunda anlaşma, irade birleşmesi bulunması da zo
runludur. Bu şekildeki sorumluluk iştirak sorumluluğudur. 

Prensip olarak, basın suçunda, eser sahibi olan kişi veya kişiler, 
suçun asli maddi failidirler. Buna karşılık, gene prensip olarak, eser 
sahibi d1~ında basın suçuna katılanlar ise «şeriktir»- Sadece, ı;eriodik 
yayınlarda, kanun, yazı işleri müdürünün de «şerik» sayılacağı hu
susunda bir karine kabul etmiş durumdadır. Bu genel prensipler 
ışığında, bir basın suçmıda şerik olarak takip edilebilecek kişiler şu 
şekilde bciirmektedir 

a) Eser sahibi 

Basılmış eserle işlenen basın suçunda, kural olarak, müellif, ya
zıyı gönderen eser ashibi aslı mcıddi faildir. Bunlar, suç teşkil eden 
yazıyı ya?Ip, basılması için talepte bulunmakla, suç teşkli eden yayı
nın gerçekleşmesi konusunda irade sahibi bulunduklarını ortaya 
koymuş olmaktadırlar. Eser sahibi, yayını kendi fiilleri olarak is
terlerken, yazıyı imzalamaları bu istek ve iradelerinin kanıtı ola
rak kabul edilmektedir. 

Eser sahibinin, yayını gerçekleştiren kişi olmadığı halde, sorum
lu tutulahilmesi için, esas neşir unsurunu gerçekleştiren kişilerle 

iştirak durumunda bulunması zorunluluğu mevcut değildir. Peri
cdik olmayan yayınlarda, naşir, tabi esas neşir unsurunu gerçekleş
tirdikleri halde, bunlar eser muhtevasını bilmeden veya fiilinin 
cezalandı:rılabilirliğini bilmeden, kastı bulunmadan neşri gerçekleş
tirdikleri durumda, bunların fiile iştirakleri yoktur ve eser sahibi, 
neşri grçekleştirmediği halde, «dolayısiyla fail» olarak sorumlu tu
tulur (125). Aynı şekilde, neşri gerçekleştiren kimseler «faillik için 
gerekli vas1flara sahip» değilse, yine, e~er sahibinin sorumluluğu, 

dolayısıyla failliktir. 

Periodik olmayan eserlerde, mesul redaktör, naşir, basın ve da
ğıtanın, özel durumlar nedeniyle basılı eserin cezalandırılabilir ni
teliğini bilmemeleri. kastı ortadan kaldırdığı içindir ki, fiilin 20. 
madde çerçevesinde cezalandırılışında, bu kişilere sorumluluk te
rettüp e~mez. Bu gibi hallerde, redaktör, naşir tabi, dağıtan v.s. 
kasten hareket eden eser sahibinin, bilinçsiz suç aletlerinden ateye 
gidemez. Kasten hareket etmeden ve suçun aleti olarak neşri tahak-

(125) Bk. Löffler, 325. 
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kuk ettiren bu kişiler şartların bulunması durumunda, Alman Basın 
Kanununun 21. maddesine göre sorumlu tutulabilirler. 

Redaktör, naşir, tabi, dağıtan v.s. gibi sıfatları taşıyan ve basın 
suçunun ışlenmesinde rolü Lulunan kişiler, isnat kaabiliyetlerinin 
bulunmaması gibi ~ebeplerle (126) sorumlu tutulamadığı durum
larda da, eser sahibi suçun tek ve «dolayısıyla faili,.> dir (1~ i). 

Mahsus suçlarda da, eser sahibi «dolayısıyla fail» olarak, suçun 
tek failidir. Mesela, ancak memurlar tarafından işlenilebilecek bir 
suç, basın yoluyla işlendiğinde, bu sıfatı sadece eser sahibi taşıdı
ğından, st.çun tek faili yine o sayılacak ve «dolayısıyla faiilik» sıfa
tına dayanılacaktır (128). 

Gönildüğü gibi, Alman hukukunda, eser sahıbinin suçun asli 
faili oiduğu kabul edilmektedir. Fakat, neşri eser sahibi gerçekleş
tirmediği için, esas basın suçunun oluşmasını sağlayan, naşir v.s. 
basın suçunun maddi unsurunu gerçekleştirmiş olmaktadırlar. Ceza 
sorumluluğunun genel hükümlerine gidildiğinde ise, bu kişilerin 

iştirak durumları ispat edilemediği veya aksi sabit olduğu hallerde, 
sorumlulı;kları mümkün olamamaktadır. Bu · nedenledir ki, belirti
len du.ı:umlarda, eser sahipleri, neşir unsurunu gerçekleştirmedikleri 
halde, suçun asli maddi faili sayılmakta ve bu hu5usun hukuki sis
tE:mi olarak da «dolayısıyla faillik» müessesesine başvurulmakta
dır. 

b) Sorumlu müdür 

Alman Basın Kanununun 20. maddesinin 2. fıkrasına göre, «Pe
riodik yaymlarda, failliği özel durumlar sebebiyle bertaraf edilme
dikçe, fail olarak sorumlu müdür cezalandırılır». Gerçekde; 
20. maddenin birinci fıkrasındaki, «Basılmış eserin muhte
vası sebebiyle cezalandırılabilen bir fiilde, sorumluluk mevcut ceza 
kanunlarına göre tesbit edilir» hükmü, periodik olsun veya olma
sın, bütün yayınlar için söz konusudur. Kanun, jkinci, fıkrasında 
periodik yayınlarla ilgili olarak ve ceza kanununun sorumluluk sis
temine bir istisna teşkil edecek şekHde, sorumlu müdür için, bir 

(126) Alman Ceza Kanununun 51, 52, 54. maddeleri bu gibi durum
ları tesbit etmektedir. 

U27) Löffler, 325. 
028) Bu konuda Alman Ceza Kanununun 353 b paragrafındaki, 

tresmi sırrın memur tarafından ifşası» suçu örnek gösterile bili~ 
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«sorumluluk karinesi» kabul etmiş bulunmaktadır. Bu karine gere
ğince, per~odik yayınlarda, sorumlu müdür de, suçun asli failidir. 
Suç teşkil eden yazı v.s. nin sahibi de sorumlu mlidür olduğu du
runılarda, suçun tek asli faili sorumlu müdürdür ve diğer ki~ileıin 
şeriklik durumu, ceza sorumluluğunun genel kurallarına göre, 2; l. 
maddenin hükmü gereğince tesbit edilir. Eser sahibi ba~kası olduğu 
durumlarda da, sorumlu müdür, esas itibariyle suç teşkil eden bir 
yazının neşrini engellemekle yükümlü tutulduğundan, işlenen suçu 
kendi fiili olarak işlediği bir karine olarak kabul edilir. Fakat, so
rumlu müdür bunun aksini ispat etmek hakkın:ı sahiptir ve bu ko
nuda şüpheye düşülmesi halinde, «in dubbio pro reo» kuralı uygu
ianır (129). Bu durumda, sorumlu müdür, ya hiç sorumlu tutulmaz, 
ya da suçun fer'i yardımcısı olarak şerik sıfatıyla cezalandırılır. So
rumlu müdürün sorumlu tutulduğu hallerde, eser sahibinin sorum
luluğu ortadan kalkmaz ve aralarında iştirak iradesi varmış gib~ ka
bul edilir. Müellifin adının mevcut bulunmaması, anonimlik hak
kmın kulhmılması, sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz. 

Muhlevası suç teşkil eden bir yazının, belirli bir «ihtirazi kayıt» 
ile neşri, mesela, «bu makaleden dolayı sorumluluk kabul edilmez» 
kaydının düşülmesi sorumluluğu tamamen kaldırmaz ve fakat, so
rumlu müdür, bu durumda, iştirak sebebiyle ve fer'i fail olarak ce
zalandırılır (130). İlanlar yoluyla işlenilen suçlar bakımından da 
durum aynıdır. Mesela, bir aldatıcı ilan gazeteye yollansa ve bu 
aldatıcılık biline biline, sorumlu müdür tarafından ilan neşredilse, 
wrumlu müdür de «zenginleşme amacı» bulunmadığı içindir ki, ken
disi asli maddi fail olarak kabul edilemez (131). Fakat, fer'i fail ola
rak cezalandırılabilir. 

Bazı durumlarda ise, sorumlu müdür tek ba~ına suçun asli mad
di faili olarak cezalandırılır. Mesela, bir gazeteye gönderilen mek
tupda hakareti muhtevi ifadeler mevcut bulunsa ve fakat mektubu 
gönderen mektubun imzasıyla neşrini istemese, eser sahibi azmet
tiren, csonımlu müdür ise, asli maddi fail olarak kabul edilir (132). 

(129) l.öffler, 326. 
(130) Löffler, 326. 
031) StGB 353 b. bu suçlarda, failde, «zenginleşme kasta nı ara

maktadır. 

(132) Löffler, 325. 
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Zira, eser sahibi fiili kendisi ika etmek istememekte, başkasında ir 
fiil ika etmek istek ve karnı ına yol açmaktadır. Aynı durum, eser 
sahibinin bir yazıyı yazarak gazete idaresine bıraktığı duıumda, 
sorumlu müdürün yazıyı deği~tirerek ~yayınlaması halinde de söz 
konusudur. Sorumlu müdürün, suç teşkil eden konuda yayın yap
ma kararında olup, buna uygun bir yazı ısmarlarn:ısı veya mevcut 
Lir yazıyı bu maksatla neşretmesi halinde de, sorumlu müdür asli 
maddı fail, e~·er sahibi ise fer'i fail olarak cez1landırılır. 

c) Naşirin sorumluluğu 

Naşir, periodik yayınlarda, yayının muhtevavsını bildiği tak
dü·de, sorumlu müdür ve eser sahibi ile biılikte sorumlu tutulabilir. 
Bu cezalandırılma, feri şerik olaraktır. Buna karşılık, naşir, yazının 
neşrini gerçekleştirmenin dışında, yazının yazılmasını da sağlamış
sa, bu durum da asli fail sayılır. Periodik olmayan yayınlarda ise, 
na~ir, muhtevasını bilerek bir eserin yayınlanmasını sağladığında, 

prensip olarak, asli faildir, yazar ile birlikte iştirak sebebiyle sorum
ludur. 

d) Basan - yayan - matbaa ve yayınevi mensvplarının sorum
luluğu 

Ba~ılm1ş eseri, basan, yayan muhtevayı bildikleri takdirde. fer'i 
~erik olar:ık sorumlu tutulurlar. Buna karşılık, matbaa. ya ·ıne i, 

kitapçılarda çalışanların prensip olarak, satılan basılmış e~er'in 
muhtevasını bilmeleri k~ndilerinden isteneme eceği için, sorumlu 
tutulamazlar. Buna karşılık, istisnai olarak, bunların dahi muhte ·a
yı bildikleri ve bilerek, kasten hareket ettikleri kanıtla11Jr3a, buıılar 
da fer'i şerik olarak kabul edilirler (133). Basan ve yaynn bakımm
oan, uygulamada, bazı özel hallerde, fiili kendilerinin istedikler! \·e 
asli fail o}dukları kabul edilmektedir. Fakat. bu durumların ispat
lanma~ı gerekir. Zira, basan ve dağıtanın, kaide 0L1rak ... u eserlerin 
nıuhteval'"'rının suç teşkil ettiğini bilmedikleri kabul edilir. Kast 1 

i~e, belirli bir netic ye yöneldi.ğinin ispatlanması rıı anır. Genel ola
rak her hangi bir basılmış eserin muhtevasının suç teşkıl edebilece
ği düşünülerek ve bu ihtimale genel bir biçimde göze alarak, beısma 

033) Löffler, 326. 
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ve dağıtma kastıyla hareket edilmesi halinde «dolus eventualis
muhtemel kast» söz konusu olur ki, bu tür bir kastla hareket, basan 
ve dağıtanın işlenen basın suçundan dolayı sorumlu tutulabilmesi 
içi nyeterli değildir (134). 

2 - Taksir sorumluluğu 

Basın suçlarında sorumlulukla ilgili genel kuralı vaz'eden 20. 

madde, gnrüldüğü gibi, sorumluluk açısından, esasda basın suçuyla, 
diğer suçlar arasında bir mahiyet farkı yaratmamıştır. Basılmış ese
rin vücuda getirilişinde çeşitli şekillerde rolü olan kişiler, genel 
prensipler uyarınca sorumlu tutulmuşlardır. Sadece, eser sabitinin 
asli maddi failliği prensip olarak kabul edilmiş, periodik yayınlar 
yönüfülen ise, sorumlu müdürün şerikliği bir karine olarak madde
nin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Bu sorumluluk, kasttan doğan, 
iştirak halinde fiilin işlenmesi durumunda doğan sorumluluktur. 
Basın Kanununun 21. maddesi ise, basın suçuna kasten iştirak et
meyen belirli kişilerin, taksirli hareketiyle bu suç1m doğumuna se
bebiyet vermesi halinde, «taksir sorumluluğunu» tecrim etmekte
dir. 

KaYıunun 20. maddesine göre, basılmış bir eserle suç jşlendiğin-
de; 

-- sorumlu müdür 
- naşir 

- tabi 
- dc:ı.ğıtan 

mesleki bakımdan gösterilmesi gerekli itinayı gösterdiklerini veya 
bu itinayı göstermelerini engelleyen durumların mevcudiyetini is
patlıyam~<lıkları takdirde, hareketlerindeki taksir derecesindeki 
kusurlulukları ile suçun teşekkülüne sebebiyet verdikleri için, suçun 
mahiyetin€ göre, para cezası veya hafif hapis cezasıyla cezalandırı
lır. Bu klsilerin, taksir «lerecesinde kusurluluk suçları sebebiyle ce
zalandırılabilmeleri için, haklarında 20. madde hükmünün uygu~ 
lanama~ası önşarttır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, genellikle yeni 
Italyan Ceza Kanunu sisteminde de belirli kişilerin taksiri sebebiy
le sorumlu olduğu kabul edilmektedir. Fakat Alman sisteminde, 
hem taksir durumu daha belirgin ve muhtevası açık bir şekilde be-

034) Löffler, 327. 
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lirtilmiştir ve hem de taksirin olmadığının ispatı gerekir. Halbuki, 
İtalyan Kanununda, taksir bir faraziyeye dayanır ve maddi illiyet 
bağı kesilmedikçe bu sorumluluk söz konusu olur. Alman sistemin
de ise, taksirli bir hareketin olmadığı her an için kanıtlanabilir. Bu 
açıdandır ki, Alman sisteminde, taksir sorumluluğu tamamen süb
jektif bir temele dayanmaktadır. 21. madde, işlenilen suçlar bakı
mından bir ayrım yapmadığına göre, işlenilen suçun nev'i ne olur
sa ols1m, bütün suçlar, basın yoluyla işlendiğinde, 21. maddede be
lirtilen kişiler açısından taksirle işlenebilen bir suç haline getiril
miş olmaktadır. Mesela, hakaret suçu, basın yoluyla işlenmediğinde 
ancak kasten işlenebilir. Halbuki aynı suç basın yoluyla işlendiği 
hallerde, belirli kişiler ·bu fiili taksirle işlemiş olabilirler. 

Alman Kanununun bu hükmü, ayrıca, basın suçlarında, neşir 

unsurunu gerçekleştiren kişilerin asli faille iştirak halinde suçu iş
lemeğe kasten katılmamaları halinde, suçun kendileri yönünden 
müstakil suç olduğunu da açıkça göstermiş bulunmaktadır. 

Ba3ın Kanununun 21. maddesine göre sorumlu tutulan kişiler, 

cezadan kurtulma imkanına da sahiptirler. 21. maddenin 2. fıkra.sı

na göre, «Yukarıda sayılan şahıslar, müellifin rızası ile yayının ya
pıldığını; periodik olmayan yayınlarda editörü veya yukarıdaki sı

raya göre belirtilen kişilerden bir Alman eyaletinin yargılama yet
kisine dahil olan şahıs, bu ölmüşse, yayın sırasında sağ olduğunu 
ispatladığı takdirde, kendisi sorumluluktan kurtulur.» Sadece bu is
pat keyfiyetinin, ilk hüküm verilene kadar yapılması gereklidir. Bu 
şekilde, maddede belirtilen bir sırada bulunan ki~i, kendinden ön
ceki sıradakinin taksirini veya 20. maddeye uygun bir kastının var
lığını ispatlamak suretiyle sorumluluktan kurtulmuş olur. 

1874 t1rihli Basın Kanununun ilgili hükümlerinin değiştirilme
si husıısur.da 1963 yılında bir tasarı hazırlanmıştır. Bu tasarının 19. 

maddesinin getirmek istediği yenilik, periodik yayınlarda sorumlu 
müdürün, periodik olmayan yayınlarda da naşirin, basılmış eserde 
suç te5kil eden muhtevayı önlemek konusunda gerekli dikkat \·e 
ihtimarnı, ister kasten, ister tc::ksirle yerine getirm?mesi halind•·. bu 
fiilin müstakil bir suç olarak sayılması ve işlenilen suçun cezasın
dnn bağımsız bir ceza ile cezalandınlmasıdır. Tasarı bu sorumlulu
ğun tahakkuk edebilmesi için, suç teşkil eden neşir ile sorumlu mü-
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dür veya naşirin taksir veya kast derecesindeki kusurlu ihmali ara
sında illiyet bağı bulunmasını aramıştır (135). 

VI - İ ·viçrc Hukukunda ba ın su~Jarında sorumluluk sistemi 

Basm yoluyla işlenen suçlarda, sorumluluk açısınd:rn özel hü
kümler kGıbul edilmesi zorunluluğu lsviçrede de hissedilmiştir. Ge
rek sorumluluk yönünden, gerek sorumluluğun dayandığı «kusur
luluk» ve «i~tirak» açısından özellikler taşıyan bir sistemin kurul
ması, basılmış eser'in kollektif niteliğinin bir sonucu olarak z0run
lu hal2 gelmiştir. !sviçrede XVIII. yüzyılda başlayan, özel kanun
laştırma eğilimi kendisini belli etmiştir. 1893, 1894 yıllarında bu ko
nuyla Hgili olarak çıkartılan kanunlar. 1831 Belçika Anayasasının 
kabul ettiği «kademeli sorumluluk - respons::ıbilite par cascades.» 
sisteminin etkisi altında kalmıştır. 1898 yılında İsviçre Anayasa
sında yapılan değişiklikle, federal bir ceza kanununun yapılabilme
si imkan dahiline girince, bu konuda çalışmalar başlamış ve uzun 
süren bir dönem sonucunda 21 aralık 1937 tarihli Federal Ceza Ka
nunu kabul edilmiştir. Basın suçlarında sorumluluk sistemi de, «ce
zalandırmanın koşulları»m belirten hükümler arasında ve Federal 
Kanunun 27. maddesinde yer almış bulunmaktadır. Ceza Kanunu
nun, aynı ba~lık altında toplanan hükümlerinden, 10-20. maddeleri, 
kusurluluk ve isn::ıt kabiliyetini, 21-23. maddeler suçun işleniş qek
lini, teşebbüsü, 24-26. maddeler iştiraki düzenlemektedir. Hemen bu 
maddelerrlen sonra gelen' 27. madde ise, bu maddeye kadar düzenle
nen, kurnrluluk, iştirak ve suçun işleniş şekliyle ilgili tüm genel ku
rallarm dışında. onlara istisna te~kil eden bir sistemin kurucusu 
olarak kabul edilmektedir; diğer bir deyişle 10-26. maddeler genel 
sistemi, hemen onu izleyen 27. madde ise bu sistemin istisn1i duru
munu düzenlemektedir (136). 

Prı:!nsıp olarak . kade:ı:neli sorumluluk sistemini benim~emiş bu
lunan İsviçre ceza Kanununun 27. maddesi açısından, sorumluluk 

(135) Bu tasarı hükümleri için bk. Löffler, II. le-68, 609-610. 
(136) Bk. Logoz, art. 27. no. 1-2. Clerk de, suçları tasnif ederken. «ba

sın suçlarını» ayrı bir suç grubu olarak saymaktadır (bk. Clerk, 50). Ay
rıca bu s~çlar. Logoz tarafından «kusursuz cezalandırılabilen fiiller» (Lo
goz, art. 27, no. 2). Clerk tarafından da, ~başkasının fiilinden sorumluluk» 
olarak !simlendirilmektedir ( Clerk, 90). 
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durumu yönünden kabul edilen prensipleri ve bu hükmün uygula
ma alanına kısaca değinmek yeı:inde olacaktır. 

1 - Ceza Kanununun 27. maddesinin uygulanma alanı 

27. madde, bir suç teşkil eden fiilin basın yol uy la işlenmiş bu
lunması durumunda tatbik edilebilecek maddedir. Basın yoluyla su
çun işlenmesinden maksat ise, «suçun neşirle tamamlandığı, neşrin 
suçun ana ve doğal unsuru olduğu» suçlardır (137). Bu açıdan, b:ı
sının bir suçun işlenm~sinde kullanıldığı ve fakat suçun tamamlan
ması yönl:.nden rol oynamadığı hallerde, «basın yoluyla i:';lenmiş 

SUÇ>> söz konusu olmannkt::ıdır. Bu açıdandır ki, 2 7. maddenin uy
gulandığı haller, genellikle bir görüş bir fikrin açıkla.1masıyla e
şekkül eden suçlar olmaktadır. Bu açıdan, her yazı1ı vasıta ile, me
sela kartvizit gibi şeylerle işlenilen suçlar, basın suçu sayılmn. Ba
sın suçunun teşekkülü, «neşir» unsurunun varlığını da gerekli k ı lar. 

Aynı şekilde, suçun işıenmesinde rol oynamakla beraber, tamam
lanmasındcı «neşrin» rol oynamadığı hallerde de 27. madde uygu
lanmaz. Mesela. santaj suçunda, basın bir araç olabilir ve faka· su
çun tamamlanması neşre değil, santajcıyla mağdurun temasa geç
mesi ile tec:ekkül eder. Ayrıca bu durumda bir fi!dr açıklamac:ı da 
söz ko~rnsu değildir (138). Tahrik suçları için de aynı şeyi söylemek 
mümkündür; bu suçlarda da, neşir suçun tec:ekkül unsuru olarak 
görülmemekte bir vasıta olmaktadır (139). Buna karşılık, basın yo
luyla i~lenen suçların sadece «hakaret ve sövme» suçları oldugunu 
da sanm2mak gerekir. Sırların ifşası, toplumu suç işlemeğe ahrik 
politik suçhrın bir kısın!. müstehcenlik suçları da. basın yolu. la iş
lenebilen suçlardır (140). 

2 - Basın suçunda sorumluluk sırası 

a -- hasın suçlarında sorv.mluluk kuralı: eser sahıbınin . orum

luluğu 

!sviçre Ceza Kanurnmun 27. maddesinin 1. bendi basın suçla
rından prensip olarak sorumlu tutulacak kişinin, yqyın ister perio-

(137) Logoz, art. 27, no. 3 - Thormann-Von O\ıerbeck, 128. ·ıtekim . 

27. maddenin ı. bendinde de. «consommee par la publication elle-memee> 
ifadesi kullanılarak, bu husus açıkça ifade olunmuştur. 

(138) Logoz, art. 27, no. 3. 
(139) Thorınan-Von Overbeck, 128-129. 
C140) Hafter, art. 27. 
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dik olsu;" ister olmasın, eser sahibi oldugunu belirtmektedir. Ya
zarın sorumluluğu gerçekde kurnrlu sorumluluk o}maktıdır. 

27. n~ adde, mevcut olduğu durumlarda eser sahibinin suçun tek 
sorumlusu olduğunu belirtmiştir. Bundan çıkan anlam şu olmakta
dır ki, iciirakin genel hükümlerinin uygulanması suretiyle, eser sa
hibiyle l irlikte suçun teşekkülünde rol oynayan diğer kişiler so
rumlu tutulamayacaklardır. Diğer bir deyişle, 27. maddenin uygu
lanması, iştirak kurallarının uygulanmasını engelleyici nitelikte
dir (141). 

b - Periodik olmayan yayınlarda sorumluluk 

Periodik olm;;ıyan, gayrı mevkut neşriyatta, eser sahibinin bilin
memesi, takip edilememesi halinde veya eserin onun iradesi ve bil
gisi dışında yayınlanmış bulunması durumunda, eser sahibi artık 
sorumlu değildir. Anonimlik hakkının kullanılması veya gerçek dı
şı bir imzanın mevcudiyeti halinde de bu hüküm uygulanır (142). 

Belirtilen nedenlerle eser sahibinin sorumlu tutulamaması ha
linde, sorumluluk önce «editöre», onun için de aynı sebeplerin mev
cudiyeti halinde ise «tabi» ye geçer. Editör ve tabi, sırasıyla, aynen 
eser sahibi gibi sorumlu tutulacaktır. Bu sorumluluk durumunda, 
artık, kurnrluluk kuralı söz konusu değildir. 

c - Periodik yayınlarda sorumluluk 

İsviçre ceza kanunu periodik yayınlar yönünden, eser sahibi dı
şında sorumluluk durumunu, «makaleler>> ve «ilanlar» için ayrı ay
rı düzenlt:miş bulunmaktadır. 

aa) Makalelerden sorumluluk 

Periodik yayınlarçia, makalenin sahibi bilinmediği veya onun 
bilgi ve iradesi dışında yazının yayınlanmış bulunması halinde ol
duğu kadar, eser sahibinin İsviçrede adli organlar önüne getirileme
diği h'llleyde de, sorumluluk, o nüshada sorumlu olarak imzası bu
lunan :redaktör, «suçu işla.yen yazar gibi» sorumlu tutulur. Ceza Ka
nunu, basın hürriyetinin doğal bir sonucu olarak «anonimlik hak-

041) Logoz, art. 27, no. 14. 
Cl42) Logoz, art. 27, no. 5, a. 
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kını» tanımış bunu, basın hürriyetinin bir sonucu olarak kabul et
tiği kadar, basın mesleğinde «redaksiyon sırrı» olarak da düşünmüş
tür. Fakat, yazı işleri müdürü, muhtevası suç te~kil eden yazının 
gerçek sahibini bildirmek suretiyle, kendisine yönelen sorumluluk
tan kurtu]mak imkanına da sahiptir. Bu durumda, yazı işleri müdü
rü, ya esc=>r sahibini bildirmeyerek, sorumluluğu kendi üzerine ala
cak, ya <lu eser sahibini bildirerek rnrumluluktan kurtulacaktır. Sa
dece, devletin emniyetine karşı işlenilen suçlarda bu hükümlerin 
geçerli olmadığı, 27. maddenin 7. bendinde açıkca belirtilmiş ir. 

CeL'.a Kanununun 322. maddesi, her periodik yayında, o nüshada 
bütün yayının veya yayının bir kısmının sorumluluğunu yüklenen 
kişinin b2lirtilmesini zorunlu kılmıştır. Bu belirtilen kişi, kademe 
sorumluluğunda, eser sahibi yerine cezalandırılacak kişidir. Bu 
şartın yP.ı ine getirilmemesi de müstakil bir suç teşkil etmektedir. 
Bu durumda fiilen bu görevi gören, işlenen suçtan da sorumlu 
ôlur (143). 

Bir k.ımu otoritesinin aleni bir şekilde yaptığı beyan ve ifade
lerin mkli halinde doğacak suçtan sorumlu tutulabilmek için, bu ka
mu otorıtesinin tasarrufundan dolayı bir ceza hükmü verilmi.,, bw 
lunması gerekir. Bu şekilde, basın hürriyeti ile ilgili olarak, basın 
mesleğinde çalışanlar hakkında bir dokunulmazlık kabul edilmiş ol
maktadır (144). 

bb) llanlarda sorumluluk 

Bir g;:zete veya diğer bir ı::-eriodik yayında neşredilen bir ilan 
sebebiyle doğan suçta sorumluluk durumu, 27. ma-:ldenin 4. bendin
de düzenlenmiştir. İlanlarda ilanı gönderen kimse, ilandan sorum
luluğu genel hükümlere göre tesbit ed.ilir. Periodik yayın açısından 
ise, ilanların neşrinden sorumlu olan kişi, o olmadığı takdirde ise 
editör veya tabi ilandan sorumlu tutulur (145). 

llanlarda sorumluluk durumunda, ilanın teşekkül ettirdigi su
çun cezası ile cezalanqırılmamaktadır. Kanun, bu durumda sorumlu 
tutulan kişilerin para cezası ile cezalandırı1acağmı belirtmiş bu
lunmaktadır. 

C143) . Logoz, art. 27, no. 6. 
044) Thorman - Von Overbeck, 129. 
(145) Logoz, art. 27, no. 5, b, bb. 
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Yalnncı basılmış eserlerin İsviçreye ithali suretiyle işlenen suç
larda sorumluluk ise, İsviçre Ceza Kanunu sistemine göre, genel 
sorumluluk sistemine bağlıdır. 

VII -- Anglo Sakson hukukunda ba ın suçlarında o·umluluk 

Basın hürriyetinin en köklü ve geniş biçimde gerçekleştirildiği 
İngiltere ve Amerikada, uygulanan anglosakson hukukunun kendine 
özgü nitelikleri basın yoluyla işlenilen suçlar açısından da kendisini 
göstermektedir. Beli~li bir tarihsel gelişim, anglo sakson ülkelerin
de, en geniş hürriyete sahip ve fakat en ciddi bir şekilde ~arumlulu
ğunu müdrik bir basın yaratmak amacına yönelmiştir. İngilterede 
J ohn Milton, Stuart Mill'in basın hürriyetini savunan canlı müca
deleleri, genel hürriyetçi akıma paralel gelişim, S c a n d a 1 u m 
M a g n a t u m , gibi basın hürriyetini yok eden statülere, sansü
re, S t a r C h a m b e r gibi kuruluşların etkenliğine son vere
rek, basın hürriyetinin gerçekleşmesine yol açmıştır. Buna brşılık, 
basın hürriyetinin sorumsuzluk, sınırsızlık ve saygısızlık olmadığı 

da bilindiğindendir ki, F o x L i b e 1 A c t , L o r d C '1 m -
p e 11 ' s A c t , D e f a m a t i o n A c t , basın alanında işlene

cek suçları belirli kurallara bağlamışlar, basın hürriyetinin özünü 
zedelemeden, hürriyetin suistimalini sağlayacak bir rejimi gcrçek
leştirmişl0rdir (146). Aynı husus benzer bir şekilde Amerika için de 
söz ko!lusudur. Amerika, !ngiltereden göçen ve bu ülkedeki hürri
yetleri sınırlayıcı bir dönemin kurallarına baş kaldıran anlay1~ları 

içinde, z&ten İngiltered•=ki basın hürriyeti yönünden karanlık dö
nemi genel ölçüde Amerikada yaşanmamıştır. Özelli.kle Z e n g e r 
ve C ı o s w e 1 1 davaları, basın suçlarında jürinin teşekkülü, is
pat hakkının kabulü, meşru maksadın fiili suç olmaktan çıkartması 
v.s. gibi basın hürriyetini sağlayıcı bir sistemin kurulmasında en 
etken olaylardır. Bu şekilde, eleştiri, haber verme. yorum yapmak 
hakları sağlanmış, buna karşılık suistimal hallerinin de engellen
mesi sistemleştirilmiştir. Nitekim bu gelişim sonucu olarak Ameri
kan Anayasasının ı. zeylinde, Amerikan Parlamentosunun, «söz ve 
basın hürriyetini tahdit eden kanun yapamaz» yasağı hususunda 
hüküm yer almış bulunmaktadır (147). Basın ve ~öz hürriyetinin 

046) Dönmezer, 31-39. 
047) Amerikadaki geli;im için bk. Dönmezer, 40-46. 
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zaman zaman kısıtlanmasına yönelik eğilim ve S e d i t i o n 1:~ c t 

gibi y1sal tedbirler, hjç bir zaman başarı sağlayamamış ve hürri
yetci düzene dönülmüştür (148). Anayasa çerçevesinde ve sair ya
salar ı~ığ~nda, sadece «şahısların iff ra ve tahkire karşı korunması». 
«mü3tehcen ne5riyata karşı toplumun himayesi», <devletin iç karı
şıklığa lrnr~ı korunması», «devletin dış tecavüzlere karşı korunması» 
amacıyla herhangi bir neşriyat suçlanabilmekte, sadece bu konular
da bir sınırlama gerçekleşebilmektedir (149). 

Be1irti len ana çizgiler etrafında, 2nglo sakson nukukunda «basın 
yoluyla işlenen suç», «basın yoluyla işlenen suçlarda sorumluluğu 
kaldınm durumlar» ve «basın yoluyla işlenen suçlarda sorumluluk» 
sistemi d(: bazı özellikler taşımaktadır. 

1 - Basm suçları konusnnda tanımlar ve kaynaklar 

Bac:ın yoluyla işlenen muhtelif suçlar da, genellikle c o m -
m o n 1 a w ' a ve bu konuyla ilgili olarak çıkartılmış mu 1telif 
«statülere» göre düzenlenmektedir. Bu alanı düzenleyen kanunların 
başlıcaları, «Fox Libel Act», 1840 «The Parliamentary Papers Act» 
1843 «Lord Campell's Libel Act», 1869 «The Newspapers Printer 
cınd h<:>ading rooms Repeal Act», 1881 «The Newspapers Libel and 
Regist.;:ati,ın Act», 1881 «The Summary Jurisdiction Act», 1888 «Law 
'Ji Libel Amendment Act», 1998 «Local Authorities Act», 1911 
Copydght Act», 1932 «Defamation Act» bu konuda en önemli ka
nunlar ol< rak görülmektedir (150). 

Basın suçlarında sorumluluk açısından, önce, «libel» ve «neşir 
publicaüon» ve «newspaper-gazete» terimleri ve libel'in çeşitleri 

üzerinde durulması gereklidir. Bu kavramlar, anglo sakson hukuku 
açısından, basın suçunun özelliklerini teşkil etmektedir. 

a) «Libel» kavramı ve tasnifi 

Kara Avrupası hukukunda söz konusu olan «basın suçu» ve «ba
sın ~oluyla işle!]en suçlar» kavramı, aynen, anglosakson hukukund 
yer almamakla beraber, «libel» kavramı geniş ölçüde «neşir yayın 

048) Chafee, 45-47. 
(149) Dönmezer, 46. 
(150) Bu kanunların metinleri için bk.: O'Sullivan _ Bro n, 155-123. 
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yoluyld ı~ı~nen suç» anlamına gelmektedir. Gerçelden, «libel» teri
mi, lügat anlamında, «iftira» anlamına gelmektedir. Hukuk anlamı 
açısından ise, daha ziyade neşir suretiyle işlenen suçlar anlamına 
gelmektedir. «Libel», genellikle sanıldığı gibi, salt «neşir yoluyla» 
hakaret suçu anlamına da gelmemekte, onu aşan bir anlam taşı

maktadır. 

GerçeK.ten, «libel», esasda iki anlama gelmektedir (151) : 

a) Surumlu tutulabilme yeteneklerine sahip bir kimsenin, her 
hangi bir kimse hakkında, hüsnüniyetle bağdaşmayan ve onu tahkir 
edici bir neşriyatta bulunması, 

b) Cürüm teşkil eden herhangi bir fiilin neşren işlenmesi. Bu 
durumda da, genellikle neşrin, tahkir edici bir niteliği varsa da, bu 
belirli bir kişiye karşı olmayıp, genel mahiyette, müesseselerle ilgi
lidir. Ayrıca, bu tür yayın, esasda kişi şeref ve haysiyetine değil ve 
fakat, özellikle toplumsal düzen ve siyasal güvenliği bozucu etki 
yapmaktc.dır (152). 

Libel, İngiliz doktrin ve tatbikatında, genel olarak yayın sure
tiyle işleEen suçları ifade ederken, muhtevası yönünden üç ana 
gruba ayrılmaktadır: 

aa) Sediticus libel: Yayın yoluyla <<fitne», «fesat», ..:<isyan» 
suçları olarak d:ı isimlendirebileceğimiz bu suçlar, belirtilen nite
likteki fiillerin, basın yoluyla yani fiilin sürekli olarak kalıcı nite
lik taşıması halinde söz konusu olmaktadır (l 53). <~Sedition>:- olarak 
isimlendirilen cürümler, esasda, Taç ve Kilisenin düzen ve kutsal
lığına, kurulu sistemine karşı olan, Krala, onun ailesine Hükümete 
parlamen1oya karşı fiilleri ifade etmektedir (154). Bu fiiller, eleştiri 
maksadına dayanıp, «kötü maksat» taşınmaksızın işlenmişse, tahkir 
edici, müstehcen ve «bbshemy» teşkil edecek mahiyette değillerse, 
suç sayılmazlar (155). Seditious Libel, belirtilen bu suçun, yayın 

051) Bk. Stephen - Sturge, 288. 
(152) Kenny-Turner, 177. 
(153) Harris - Hooper, 135. Aynca 1819 «Criminal Libel Act» ın, ı ve 

2. maddeleri. 
054) «Seditiom için bk. Russel - Turner, 216-220 _ Cross _ Jones, 

213 v.s. 
(155) Harris-Hooper, 135. 
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suretiyle ışlenmesı durumunda, bir açıdan, devletin şahsiyetine kar
şı bazı suçların «yayın yoluyla işlenmesi)> anlamına gelmektedir. 
Hukuken, bu suçun tamamlanması, «neşrin» tahakkuku veya neşrin 
tahakkukunun muhakkak olması du~umund;.ı söz konusu olmakta
dır (156). 

bb) Blashemy libel: Esas itibariyle, Hristiyan dinine karşı iş

lenen, bu dini küçük ve komik düşürmeğe, Isa'yı kötü bir biç~ınde 
ve ifadeyle zikretmeğe, bu dine inananların inançlarını hor görücü, 
komik ve küçük düşürücü bir biçimde tanıtmağa yönelik fiiller
dir. Eu fiillerin, «yayın yoluyla» işlenmesi durumunda vblasphe
mous libel» söz konusu olur (157). Müstehcen neşriyat suçu da 
blasphemous libel'in bir türü olarak kabul edilmektedir (158). 

cc) Defamatory libel: Hakaret suçunun, yayın yoluyla devam
lı bir biçim alm3sı durumunda, common law da, «defamatory lıLel>> 
in tah~ıkkuk ettiği kabul edilmektedir. Bu devamlılık §ekli, bası1mış 
şeylerle, :yazılmış kelimelerle, resim ve grafiklerle 'eya bütün bun
ların bir C'raya gelmesiyle tahakkuk eder. Bu açıdandır ki, mektup 
dahi, liberin tahakkuku için yeterlidir. Filimler, televizyon y3yı -
ları vs. dc··hi. fiilin işlenmesinde k<1.lıcılıgı temin ettikleri için <' libeh> 
s-:~ıılırlar (159). Bu vasıtalarla, bir kişi hakkında, dü;manlık y2ra
tıcı, onu küçük ve komik düşürücü, itibarını sarsıcı ifadelerin kul
bnılması ise, «defamation-tahkir.» teşkil eder (160). Bu suç, özel ki
şilere karşı veya yaşıyan insanların belirli bir grubuna kar~ı i~le

nir (161). Bu suçun teşekkülü yönünden unsurlar üzerinde durmak, 
daha ziyade hakaret suçunu incelemek anlamına gelmektedir. Bizj 
ilgilendiren ise, genel olarak hakaret suçu olmayıp, bütün bu su~ -
ların basın yoluyla işlenmesi durumudur. 

Ge:ıel olarak «libel» k:ıvramı konusunda işaret edilmesi gere
ken noktalar ise şu olmaktadır: 

056) Ru el-Turner, 216. 
057) Harris-Hooper, 192. 
058) Cro s - Jones 231 - Russel - Turner, II, 1423. Ayrıca bk. 1959 

<{Obsence Publication Act». 
(159) Gatley - l\Ic Ewen - Lewi , 78. 1952 The Defamation Act, mad. 

1 için ok. O'Sullivan _ Brown, 173. 
060) tephen-Sturge, 290 - Harris - Hooper, 203. 
061) Russel - Turner, 777. 
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a) Blashemy Libel ile seditious libel, «kamusal niteliktedir». 
Bu açıdandır ki, bu tür neşir suçlarını, «public libel» olarak isim
lendirip, defamatory libel'i ise <<private libel» olarak isimlendiren
ler vardır (162). İlk iki suç türü, kamu düzenine ve devletin emni
yetine karşı işlenmiş olarak kabul edilirken, üçüncü suç şahsa kar
şı suçlar arasında görülmektedir. 

b) Libel'in, bir ayrı suç türü, daha doğrusu bazı suçların özel 
işleniş şekli olarak kabul edilmesi, bu suçların «yayın» yoluyla iş

lenmesi nedeniyle, bir kalıcılık, devamlılık kazanması sebebiyledir: 
Bu açıdandır ki, anglo sakson hukuku yönünden «yayın» ve «ca
sılmış şeyler» kavramı üzerinde durulmalıdır (163). 

b) Yayın kavramı 

Belirttiğimiz gibi, «libel» den söz açabilmek için, işlenilen fiilin 
) ayın suretiyle işlenmi? bulunması gereklidir. Sadece, anglo sakson 
sistemind0 «yayın» yoluyla suçun anlamı, Kara .A. vrupası huku
kunda olduğu gibi, «basın yoluyla i§1enmiş SUÇ>> anlamın:ı gelme
mektedir «Yayın», bir fiılin kalıcı vasıtalarla işlenmesj anlamına 

gelmekte olup, «yayın» unsurunun gerçekleşmesi, mevkut veya 
gayrı mevkut bir basılmış eser'in mevcudiyetini zorunlu kılma
makta, ondan daha genış bir anlara taşımaktadır. Anglo sakson hu
kuku açısından, muhtevası suç teşkil eden yazının, gönderilınesi, 

alenen okunması veya muhtevasına ittila sağlayacak başka bir va
sıta ile açıklanması veya suç mağduruna veya başka bir kimseye 
teşhiri, «publication - yayın» sayılır (164). Yayını yapan kişi, tah
kirin muhtevasını bilmediğini veya bilebilecek durumda bulunma
dığını ispatladığı takdirde, «yayın vaki olmamış» sayılır (165). 

(162) Kenny - Turner, 177. 
(163) 1952 Defamation Act'ın, 1. maddesinde, telsiz telgrafla yapılan 

yayının «neşir» sayılacağı belirtilirken, bunun nedeni olarak, <(bunların da 
devamlı ve kalıcı» olduğu belirtilmiş ve bu şekilde, «yayının» ayırıcı un
surunun, «devamlılık ve kalıcılıb olduğu belirtilmiştir: bk. O'Sullivan -
Brown, 17S. 

( 164) Stephen - Sturge, 290. 
065) Failin gayrıkasdi hareketi durumunda, Kara A vrupası huku

kunda «kusuru» ortadan kaldırırken, anglosakson hukukunda. maddi bir 
husus nlan, «neşrin vuku bulmadığı» kabul edilmektedir: bk. Gatley _ Mc 
Eweıı - Lewis, 114. 
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Belirtilen çerçeve içii1de, <<yayın.,> yoluyla suç i~lenmesi 'le ilgili 
hükümler, her neviden basılmış şeyler, yazılı i.ahkirlcr ( \-.:;ri ten 
slander) hakkında uygulanabilecektir. Gazete, kitap, pusuJ~lar, 

mektuplar gibi her tür kalıcı yazılar, ~<neşir kavramı içine girmek
tedir» ( 166). Bu açıd_an, suç teşkil eden yazının muhatabı dışında 

kimselerin de bu muhtevaya ittila kesbetmesi araçları «yaym ola
rak» kabul edilmek gerekir. Buna karşılık, yazılı şey, muhtevada 
adı geçen kişinin kendisine gönderilmişse, o şcıhsın dışındaki ki.)le
fin bilgisine sunulma durumu bulunmadığı için, «yayın» dan bah-
3edilemez. Failin kastı sadece muhtevaya değil ve fakat bunun neş
rine de yönelik bulunmak zorundadır (167). «Yayın» suçun unsu
ruduı \'0 her yayın aracıyla suçun teşekkülü yönünden, uygul:::ıma 

hir ta 1<ırı: kurallarf:l varılma3ı c::onucunu dogurmuş, pratik yönden 
neşrin ne zaman gerçekleşmiş sayılacağı, mahkeme kararlarıyla l:;e
lirmiştir (163). 

Gazete, dergi ve dioer basılmış ~eyler ise, yayını g~rçekleştiren 
vasıtabrdan sadece bir bölümdür. 1881 «News1)ap<3r Libel and Re
gistration Act:-> a göre (169), toplum haberlerini, olayları, vuku bu
lan hadi ~E leri abettiren, bunlar la ilgili görüş ve yorumları ihtiva 
eden ve satılmak üzere basılan kağıtlar, «nev.rspaper-gazete» olarak 
kabul edilmektedir. Aynı kanun hükmüne göre, Ingilt ~re yeya lr~ 

landa'da basılıp, yayınlanan gazetenin periodik olması lazımdır. 
Periodikden maksat da, kısım veya sayı numarası olarak iki sayı 
arasındakı süre 26 günü geçdeyen basılmış ~eylerdir. İngiltere e 
İrlanda 'drl, gazete y.:ıyııı şartları ve gerçekle~tirilmesi gerekli for
maliteler, söz konusu, «Newspaper Libel and Registration Ad» hü
kümlerin? göre yapılmaktadır. 

«YJyı:1» unsuru, Amerikan hukuku açısından da, İngilteıedeki
ne benzer bir anlayışla ele alınır. Aleniyetin gerçekleş bilir olm3s1, 
yayının varlığı için yeterli olup, bilfiil tahkir edici yazıların görü
lüp, anlaşılması şart değildir. Amerikada da, «libel~> in teşekkülü için 
'Yayın» \ c.rlığı zorunlu unsurdur ( 170). 

166) Ru sel - Turner, 787. 
<167) Gatley - l\'Ic Ewen - Lewis, 111, 116. 
068) Uygulamanın vardığı sonuçlar için bk. Gatley - ~le Ew n -

lewis, 114-127 - Ru el - Turner, 781 v.s. 
069) Bk. O' ullivan - Brown, 161. 
170) Clark-iUarshall, 625. 

F.: 8 
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c) Başkaca basın suçları 

Yukarıda belirttiğimiz gibi~ --=libel» genel anl::..mda ba:sın suçu 
kapsamını ifade etmekde ve kendi içinde 5azı bölümlere ayrılmak
taysa da, «libeh~ kavramı içinde düşünülmeyen v~ fakat basın yo
luyla işlenen başka suçlar da vardır. Bunların başlıcaları şu ~ekilde 
belirtilebilir: Bu suçlar adliye ile ilgili suçlardır : 

aa) Bir dava başlvmadan o davaya ait resmi belgeleri yayın
lamak hakkına sahip değildir. Basın, hakimin yetki ve kararları, sa
nığın şeref ve haysiı:eti ile ilgili haber vermek ve yorumda bulun
maktan çekinmek zorundadır. Muhakeme saEahatı:ı.tn dahi, dava so
nuçlanm?.dan yayınlanması mümkün değildir. Sadece bunun için 
mahkemenin «gizlilik» veya <<Jayın yasağı» kararı alması gerekir. 
Bu yasaklara riayetsizlik, <<Contemp of Court>> suçuna yol açar ( 171). 

bb) Criminal Justice Act 1967, hakimlerin karikatür ve resim
lerinin yayınlanmasını yasaklamaktadır. Aynı yasak sanık ve ta
nıklar için de söz konusudur. Bu yasak, bu kişilerin dava ile ilgili 
ı esimleri i.çin söz konusudur (172). 

cc) J udical Proceedings Act 1926, ahlaki ve ailevi değerlerle 

ilgili adli haberlerin verilmesini yasaklamıştır (173). Bu açıdandır 
ki, hakimıerin, duruşmada görevleriyle ilgili olarak verdikleri ve 
rr:oral, adevi hu3uslardaki beyanları konusunda haber vermeleri. 
Lunlarb iigili neşriyatta bulunmak da yasaktır. Boşanma, ayrılık. 

evliliğin iptali, velayet-vesayet konularında yayın apılması da ya
saktır. 

dd) <<Children and Young Persons Act 1963» de, bir dftvada 

taraf olarak bulunan küçüğün isminin açıklanmasını veya kimliği
nin tanınmasını sağlayacak şekilde yayın yapılmasını yasaklarnak 4 

tdır (174). 

ee) .! Tihayet, basının, davadan önce veya sonra mahkeme ka
rarlnrının eleştirilmesini de yasaklamaktadır (175). 

Bu suçlar, basın hürriyetini sınırlayan nitelikte bulunmakla 

(171) Kenny-Turner, 542. 
(172) Criminal Justice Act 1967 (Chapter 80), P. I, 5. Bu konuda bk· 

Ru el-Turner, 311. 
(173) Russel-Turner, 463. 
(174) Gatley-)Ic Ewen-Lewi , 198 v.s. 175 _ Cro ..Jones, 265. 
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beraber, güdülen amaç :ıdaletin üstünlüğünü sagL~mak, diğer yan
dan toplumca saygı duyulması gereken ahlaki ve ailed degerleri 
korumak. yersiz yere s8nık durumundaki kişileri küçük düşürmeği 

önlemektir. 

2 - - Basın suçlarında sorumluluk 

«Libel» esas itibariyle <<Common law» cürümlerindendir. Com
mon Law açısından ise bu suçlar için ceza müeyyidesinden çok, me
deni hukuk müeyyidesine önem verilmektedir. Tahkir, teca rüz 
suçları genel olarak, verdikleri zarar önünden ölçülmekte, zar::ırın 

tazmininin suçun işle 1m8si ile işlenilen fiilin müeyyıdesı olarak ye
terli olab;leceği düşünülmektedir. Bu nedenledir ki, söz konusu 
fıilleri11 sözle işlenmesi durumunda (slander), fiil sadece hususi hu
kuku ilgilendirmekte, «neşir» yoluyla işlenmesi durumunda ise 
«libel» adım alarak suç teşkil eden bir fiil olarak da takip edilebil
mektedir. Fakat fiilin rnç olarak t:ıkibi, «statute law» ın bir ürünü 
olarak gözükmekte ve tazminat müeyyidesine yine de daha genış 
önem yerilmektedir. BL!nun dışınd3 1 fiilin basın .\'Oluyla işlenmesi 
ise, genellikle, ceza hukuku müeyyidesinin uygulanması açısından 

büyük bir özellik taşımamaktadır (176). 

a) Ceza sorumluluğu 

Genel olarak, basın yoluyla işlenilen suçla1 da da, ceza h kuku
nun gene: kuralları uygulaı:maktadır. Basın yoluyla işlenilen suç
hır ko1lektif bir faaliyetin ürünü olduğu içindir ki ancak, iştirak 

kurallar mm uygulanabildigi durumlarda ( 177). ~_,asın faaliyetinde 
ıol ala~1 ki~ilerin sorumluluğu söz konusu obbilmei:~edir. Bu açıdan, 
anglo~ak:1cn hukuku, ceza sorumluluğu yönünden, (jzellik taş:i.ma

yan. daha doğru bir deyişle özel bir sorumluluk sistemi kabul et
meyen biı· niteliktedir. Sadece Statüler, sorumluluk ve son.mlulu
ğu kaldıran hususlarda hükümler getirmiş, uygulEimnda da, k.sın 
sorumluluğu yönünden doğabilecek özel sorunlar, genel kurallara 

076) Cross-Jones, _235 - Russel-Turner, 775 - Clark-ı Iar hali- ear
ney, 623-625. 

Cl 77) Anglosakson hukukunda iştirak için bk. Harris-Ilooper, 75 -
tephan- turge, 15. 
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dayanılan~k, m~hkeme karariarıyla belirli çözümlere baglanmış

tır (178). 

1888 tarihli «La\v of Libel Amendment Act> ın 8. kısmm:.ı göre 
( 179), ge·1el kfü·allara göre sorumlu olmadıkça, .fiil basın yoluyla 
i~lendiği için, bir basın sahibine, na~ire, editöre, tabiye ve basılmış 
eserin ne§rinde rol oynayan hiçbir kimseye, sırf bu sebeple sorum
luluk yüklenemez (180). Sorumluluğun dogumu için, suç teşkil eden 
e:-;er'in, ith m edilen ki)ye ait olduğunun ispatlanması gerekir. 1843 
Libel Ac1'ın, 4 ve 5. bölümlerine göre (181). gen~l kuıallara göre 
«libel» te;,kil eden yazının «neşrini» tahakkuk ettiren ki~i hmse, o 
bu fiilden sorumlu olacaktır. Sadece fiilin suç teşk'l edebilmesi, «li
bel>/ in «suiniyet»le, «iradi olarak» ve «gerçeğe aykırılığı>> bilinerek 
) aplma::-1 \ e sorumluluğu ortadan kcıldıran ey a dav, açılmasını 

engelleyen bir durumun bulunmaması gereklidir (182). Bir zarar 
c:uçu olarak katul edilen bu suçların, toplumsal düzen ale:y hine kar
~ı oldukları da belirtilmektedir. «Libel»in yayınlandığı, gazete, der
gi, kitap v.~· gibi basıl:rpış eser'in basımında ıol oynayan kişiler, be
lirli .:Jübj~!dif amaçları ta~ımış olmak şartıyla. «asli maddi fail» ola
rDk sorumlu tutulurbr. Sadece basında rol o., nayan, basılmış eser
leri dağıt~nların bu «)ayından» sorumlu tutulabilmesi, bunların 

muhtevayı bilerek ve isteyerek hareket etmelerine bağlıdır. Bu ~e
kilde, ba~ın suçlarında ceza sorumluluğu. anglo sakson hukukunda 

073) Basın yol' yla işlenilen bu suçlar «common law» tarafından 

suç olarak kabul edilip, cezalandırılmağa başlandığında, olağanüstü ve 
istisnai hükümler uygulanması görülmüştür. Kara A vrupası hukukunda 
bugün de söz konusu oldugu gibi. İngilterede de XVIII. yüzyıl sonuna ka
dar, ba::>ılmış eserin maliki ve periodik yayınlarda «sorumlu müdür». hu
susi hukuk sorumluluğu kadar. ceza sorumlulu~u da söz konusu olmuştur. 
Sorumlu müdürün ihmal veya dikkatsizliği sorumluluğu için yeterli sayıl

mıştır. Bu tür bir yayının yapılması konusunda. bu şahıs. hiç bir rızası 
bulunmadığını. emir vermediğini. bilgisi bulunmadığını ispatlasa bile so
rumlu tutulurdu (bk. Ru ·el-Turner, 786). Bu tür bir uygulama ve anla
yış. ceza sorumluluğu açısından kabul edilen genel sorumluluk kurallarına 
( m e n s r e a ) aykırı görülmüş ve zamanla çıkan statülerle bu du
ruma ::>on verilmiştir (bk. Cro · · -Iones, 48, 57). 

(179) Ek. O'Sullivan-Brown, 164. 
080) Sadece, «judge in chambers» in izin vermesi halinde dava açı

labilirdi. Bk. Harris-Hoopcr, 204-205. 
081) Bk. O' ullivan-Brown, 123. 
(132) Rus el-Turner, 780-781. 
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tamamen sübjektif bir temele oturm:ıktadır. Bu nedenledir ki, basın 
- yayın faaliyetinde rol alc:ın ki~ilerin bilme ve i~teme durumunu 
ortadan kaldırnn nedenler, kusurluluğu ve dolayı;;ıyla sorumlulugu 
ortadan kaldırır. Bir suçun işlenm~sinde, bilinçli olarak, hukuka 
nykırı fiilin i~lenmesine btılan ki;iler, hareketlerinin tür}eı ine gö
re, ayrı '~- rrı deği~ik şekillerde cezalandırılırlar. Mesela, Lir kişi 

tahkir te~kil eden bir beyanda bulunsa, bir digeri yazsa, bir üçün
cüsü yazılı şeyi k<'mu oyuna nakletse, her biri işlenen iilin faili e 
sornmlusudurlar (183). 

Muhtevası suc teşkil eden bir y'-1z1Jı şey'in her bir ya ını müs
takil ~uç te~kil eder. Bunun doğal sonucu olaıak, her yeni neşrin ne
~ircisi de yeniden sorumlu olur. İhlal teşkil eden lıareketin bir baş
kasına ait olması ve bunun tekrarıyla yetinildiği iddiası sorumlulu
ğu orbdan kaldırmaz, «ha t::ı, diğer bir hatalı hare~cetle hukuka uy
gun duruma gelmez» bir kural olarak kabul edilir. ---:Lföel.» te;kil 
eden yazıyı yazan ve yayınlayan, yeniden yayınlanma lrn3usunda, 
izin vermış veya bu konuda iradesini açıklamış bulunmadıkça, yeni 
yayınlcımr:dan dolayı sorumlu tutulamaz. Sadece, yeni yayın, eski 
yayın sahibi tarafından istenmiş veya bilgisi içinde olmu~sa, .,·eni 
yayın eski yayının doğal bir sonucuysa, tek derecede yayından so
ıumlu olan kişi· de sorumlu tutulur (184). 

Aralarında ayrılık kararı bulunsa dahi, karı kocndan birinin di
ğerine kcırşı ika ettiği tahkir suçunda, <--neşir>> vukubulm3mış sayı
lır. Buna karşılık aralarında boşanma vukubulduktan sonra «neşir» 
me\·cut s2yılır (185). 

Muhteva!3ında suç bulunan basılmış şeyi, bilerek satm:ık da so
rumluluk doğuı ur. Bu durumda, sorumluluk sadece bu tür basılmış 
seyi sntana değil, bu türden yayınları kendi he~abına satmak veya 
teşhir etmek hususunda genel bir izin veya emir veren dükkan s1-
hibine dE raci olur. Eu durumda, esas dcığıtıcı, satıcı ve a teşhirci
nin fiilinden sorumlu tutulan ki~inin, bu sntışın. «peşinen verilen rı
za» dışında ve bu şah!3m bilgisi, rızası ve is1egi dışında _atılıp, da
ğıtılıp, ie~hir edildiğini ispat etmesi gereklidir. Bu şah~ın a rrıc3, 

(183) Gatley-i\Ic E vcn-Le\\İ ·, ne. 236-238. 242. 245. 
084) Gatlcy-l\Ic Ewen-Lewis, no. 261, 266, 267, 274. 
(185) Gatley-IHc Ew n-1ewis, 110. 250. 
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«istihdam eden kişi» olarak, gerekli ihtimamı gösterdiğini veya bu 
ihtimamı gösterse dahi fiilin işlenmesini engelleyemeyeceğini ispat
laması halinde sorumluluğu kalkar (186). Suç te.)kil eden hareketi 
ika eden failin dışında üçüncü bir şahsın sorumlu tutulabilmesi, fii
li bilmesine ve istemesine ve böylece fiile iştirak etmesine bağlı
dır. Bu nedenledir ki, basın suçlarında da, esas yayın fiilini işleyen 
dışında h~lıp, fiilin işlenmesi konusunda rıza, istek veya emir beyan 
eden kimse de, manevi §erik olarak cezalandırılabilir ( 187). :Su esas 
kural ışığmdadır ki, yayınlanan basılmış bir eser'in, periodik olsun 
veya olmasın sahibinin sorumluluğu da, objektif ve genel bir so
rumluluk değildir. Bir gazetenin veya sair periodik bir yayının sa
hibi, editôr'e genel bir yetki tanıdığı takdirde suç teşkil eden bir y~ -
yından dolayı sorumlu tutulabilir. Yayının idaresinin editöre terk
edilmesi, böyle bir izin ve yetkinin verildiği hususıı.nda karine teş

kil etmez. Bu açıdandır ki, yayın sahibi veya dükkan sahibi, ilk ola
rak suç teşkil eden yayından dolayı tahkikat konusu olursa da, bil
gisizliğini, uzun zaman iş yeri ile ilgisizlik durumunu ve bunun 
haklılığını, satılan veya basılan şeyin muhtevasına yabancı olduğu
nu v.s. ispat ederek sorumluluktan kurtulur. Yayın yoluyla ticari 
kar sağlayan ve işletmeğe sahip olan kişi, kural olarak, yayın. satım 
v.s. ile ilgili olarak görülür ve işletmenin kusuru ~ayılan suçun ta
hakkuku durumundan sorumludur. Sorumsuzluğunu gerektirecek 
bir kusursuzluğun ispatı, suç teşkil eden faaliyette bilfiil rolü olan
ların sorumlu tutulmasına yol açar. Diğer bir deyişle, anglosakson 
hukuku bu kişilerin sorumluluğu hususunda tir «faraziye» kabul 
etmiş değildir. Bir «kendiliğinden, otomatik sorumluluk» söz konu
su olmamaktadır (188). Bu açıdandır ki, özellikle dar anlamda ya
yında, yani basın yoluyla olan payında, editör, tabi. naşir ve satıcı, 

iJk derecede ve asli fail olarak görülürlerse de, bu görülüş sorumlu 
tutuluş anlamına gelmemektedir. Sadece bu kişilerin de fiile iştirak 

etmiş olmaları ihtimaliyle mutlaka soruşturmaya tabi tutulmaları 
sonucu doğmakta, belki bu açıdan. genel suçlara '.)fanla bir farklı
lık mevcut bulunmaktadır. Eskiden basanların, basılan şeyin muh
tevasını bilecekleri bir faraziye olarak kabul edilirken, şimdi bu fa-

086) Stephan-Sturge, 291. 
<187) Cross-Jones, 95. 
088) Bu konularda genel olarak bk. Russel-Turner, 786-788, 807 v.s. 

- Harris-Hooper, 211 - Cros -Jones, 98. 
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raziye dahi söz konusu olmamaktadır. Böyle bir faraziye, « azar>> 
için dahi söz konusu değildir. Yazar dahi, esas basımı gerçekleşti
renlerin hilgisi veya isteği veya emri ile haberi verdiğini veya ya
zıyı hazırladığını ispatlayabilir (189). Basın işlerinde. sorumluluk 
yönünden «Master-servant» (istihdam eden-çahşan) ilişkileri, zmglo 
sakson hukukunda, adeta hususi hukuk kurallarına upgun bir bi
çimde ve ceza hukuku açısından düzenlenmiştir. tstihdam ·eden ve
ya direktor, prensip olarak hususi hukuk sorumluiuğuna tabı ol
makla beraber, emir verilme halinde, hizmet edenin göre\Ti alanın 
giren nur-uslarda, emir veren de sorumlu tutulur. Yapılan yayının, 
sonradan direktör, sahip veya istihdam edn tarafından 1.asvip edil
mesi halirıde de sorumluluk mevcuttur. Bunun yanında, heı kişi 

kendi fiilinden sorumludur ve «temsilci», «istihdam edilen», <<agen1.a» 
olarak h2reket etmiş olmak ve bu nedenle yönetici durumundaki ki
~ilerin de sorumluluğ_unun doğuşu, bu kişileri sorumluluktan kur
tarmaz. Sadece, üstün durumdaki gazete sahibi, direktör, dükkan 
sahibi v.s. gibi istihdam edenler yönünden mevcut cezayı veya da
vayı kaldırıcı sebeplerden, istihdam edilenler de istifade ederler. 
Mesela, gazete sahibi ile toplum arasında varlığı kabul edilen «im
tiyaz-privHege» durumundan, editör, tabi ve naşir de istifade eder. 
Basın yoluyla işlenilen suçlarda, prensip olarak, yazar, sahip. edi
tör, tahi ve naşir sorumlu olmakla berater, «anonim»lik hakkının 
kullanılması sebebiyle yazar bilinemiyorsa, sorumluluk sadece di
ğerleri için söz konusu 0lur. İngiliz hukukunda, basın idaresini dü
zenleyen kanunlara göre (190), bir basılmış eser'in ~ahip. etli ·ör. 
tabi ve naşirinin «Registration Office» e kaydı gerektiğinden, bun
ların kimliklerinin tesbiti kolap olacaktır (191). Görüldüğü gibi, 
anglosakson hukukunda, yayın yoluyla i~lenilen suçlarda sorumlu
luk, sorumluluğu ortadan kaldıran durumlar ispatlanmadıkça, ya
yından maddi menfaat sağlayan kimseye de yönelmekte ve fak 
ceza sorumluluğu yönünden bir sorumluluk faraziyesi kabul edil
memektedir. Aynı hususlar, genel olarak Amerikan hukukunda da 
geçerlidir (192). 

089) Ek. Gatley-1\lc Ewen-Lewis, no. 237. 
090) Bk. 1881 Newspaper Libcl and Registration act. Bk. O' ullh'an

Brown, 160 
091) Gatley-Mc Ewens-Lewis, no. 872-885-935-938. 
(192) Clark-Mar hall-Kearney, 119, 256.261, 625. 
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Yabancı basılmış eserlerde suç teşkil eden bir muhtevanın bu
lunması \ e bunun lngilterede dağıtımı (yayını) halinde, eğer bu 
yayın neşredildiği ülke açısından da takip edilebilen, suç. teşkil eden 
bir niteliı< taşıyorsa, İngilterede de takip edilir (193). 

b) Ceza sorumlulugunu kaldıran veya davanın açılmrısı'Yl ı en
gelleyen haller 

İngiliz hukuku, <<lib~l» i, genel olarak hususi h:ıkuk alanı içinde 
kabul eWği içindir ki, ceza sorumluluğu yönünden, sorumluluğu or
tadan kaldıran veya dava açılm:ısını engelleyen bir dizi neden ka
bul etmiş bulunmaktadır. 

aa) Davanın açılmasını engelleyen haller 

«Libel» genel olarak toplum düzen ve sükununa karşı bir fiil 
olarak kabul edilir. Fakat bu fiilden dolayı dava açılması, bu sükun 
ve düzeni daha çok bozacak nitelikte ise, bu fiilden dolayı dava açıl
mayabi.lir. Fakat bu durumun kabulü halinde, medeni hukuk ala
nından doğan scrumlulu~ kesindir. Aynı nedenlerle bazı durumlar
da ceza fakibatı açılmakla beraber, dava açılması söz konusu olmaz. 
Bu durumların başlıc!'.lları olarak: 

- Bir şahsı tahkir suretiyle, onun ailesinin tahkiri veya tahrik 
edilmesi maksadının güdülmesi durumu, 

- YC}bancı ülke yönetici ve iktidar sahiplerinin, bu ülkelerle 
olan iyi ve barışcı ilişkilerin zedelenmesi amacıyla yapılan yayın
lar, 

- S:::ıdece davacı aleyhine neşriyat yapılması hali. 
- Fiiljn faile karşı kin ve nefret yaratmak üzere hareket eden 

ki :i veya kişiler aleyhine işlenmesi, bir açıdan fiilin karşılıklı 'ol
ması durnmlarında dava açılmayabilecektir (194). 

bb) Fiilin hak~kate uygunluğu durumu 

Yayın sahibi yayınlanan hususun doğruluğunu ve bunu yayın
lamakta kamu yararı bulunduğunu ispat edebildiği takdirde. so
rumluluk ortadan kalkar, fiil suç olm~ktan çıkar (19!1). "<Libel Act 
1843>' un 6. maddesinin getirdiği bu müe sese, sadece «tahkir .. > suç-

OP3) Gatley-i'Hc Ewen-Lewis, no. 855, 856. 
(194) Harris-Hooper, 205. w 
(195) Stephan- turge, 292. 
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bn için söz konusu olup, müstehcen ne~riyat, fitne teşkil eden neş
riyat, küfür teşkil eden neşriyat için söz konusu olamaz. Hakikatin 
ispatı sadece dava sırasmda söz konusu clabilir, samk hakim önüne 
çıkmadan tahkikat sırasında bu iddiud·1 bulunamaz (196). Davacının 
hakkındaki iddianın hakikate aykırılığını ispat zorunlulugu yoktur. 
1Ju konucia davacı 1 yhine Lir faraziye mevcuttur. Davalı, bunun 
ciksini isı:nt durumundadır. Hakikata uygun yayınd.1 bulunmak, ~üb
jektif unsurla ilgili degildir. Diger bir deyişle, hakikatın isbal.ı fii
lin maddi muhtevasıyla ilgili olup, hakikate uygun yayın yap n 1-: 
<<hüsnilı1iyetin» delili sayılmaz. Gazete ve sair basılmış eserle fiilin 
işlenmesi halinde, ~adece muhtevanın doğru oluşu yeterli olmayıp, 
ba~lıkların VE takdim l.arzının da tahkir edici olmaması gerkir. 
1952 Defomation Act'ın 5. maddec::ine göre, tir vayın ile bir ki.) 
hakkında birden fazla isnatda bulunulmu~s'.l, fiilin hukuka uygun 
sayılabilmesi için bu i~!latların heı birinin i patı gerekli olmayıp. 
genel olarak hakikate uygun hareket edildiğinin ortaya çıkışı yeter
lidir (197). 

cc) <~Fair comment-» 

<Dürüst yorum>> obrak isimlendirebile~eğimiz <"fair commen > 

veya Amerikan deyimiyle «fair criticism», kamu yararı \·e kamu 
oyunun ilgisini çeken konularda dürüst yorum yapıldığı iddia:ımn, 
fiilin cezalandırılmasını engelleme~i anlamına gelmektedir. Bu id
dia, Taç i~e ilgili yayınl:ırda dahi geçerlidir. Bu müesse~e, basın için 
bir imtiyaz olmayıp. basın hürriyetinden doğan bi!' haktır. Basının, 
kamu görevi niteliğindeki haber verme ve yorumda bulunma hakkı. 
bu hakk1n kullanılması halinde fiilin suç teşkil etmemesini gerek
tirir. Bu hak. suç alamna varmadıkçn, istenilen geni~likte kuJlanı

labilir. «Defomation Act 1952>> nin G. maddesinde kabul edil~n bu 
hak, <"hukuka uygunluk ~ebeplerinden-» ayrıllr. Sanık. belirtilen 
hususlarrn doğruluğunu ve yorumun «dürü~tlüğünü» isbat zorunda
dır. Yorumun kamu yararına ve cnu ilgilendiren konularda olduğu 
da kanıtlanmalıdır (197). Bu hak. kamu ile ilgili olan olay ve kisi
lerin, ele~tiri ve ycrum konusu olmasının hürriye çi rejimler için 

(] '3) Harri ·-Iloopcr, 212. Bu kuralın bazı istisnaları me\·cuttur. 1881 
r ewspaper Libel Act ile Libel Act 1843 de bu konuda is1 isnalar yer almış 
bulunmaktadır. Bu kanun hükümleri için bk. O'Sullivan-Brown. 158, 160. 

(19'7) Gatley-i\Ic Ewen-tewi , no. 351, 359, 365, 367. 
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olağan bir durum olarak kabul edilmesinin bir sonucudur. Hatta bu 
açıdan Amerikan hukukunda, yorumlDnan, eleştirilen olay gerçeğe 
nykırı ol-a bile, yazar kusursuz hareket etmişse, fiil suç ohrak ka
bul edik1emektedir (198). 

dd) M.uafiyet (privilegecl) durumları 

Belıriı haller vardır ki, bu durumlarda, knmu oyu:wn ye ::iya
s?.tinin. failin cezalandırılmasının yersizliğini kabul ettiği farze
c.ilmiştir. Bu hallere <<privileged» denilmektedir. Mu:ıfiyet hdleri 
ikiye ayrılır: 

aaa) Mutbk muafiyet h1ılleri (absolute priviieged) 

MuıJak muafiyet hallerinde, failin «·suiniyet:>» ile hareket etme
sinin önemi yoktur ve mutlak olarak sorumsuzluk söz konusudur. 
Bu açıdan, failin, kötü kasth salt bir başkasına ·~arar vermek için 
ve bilerek neşirde bulunması halinde dahi sorumluluk yoktur (1!)9). 
Bu hallerin başlıcaları şunlardan ibarettir (200): 

- AoJi kovuşturmalarda yapılan beyanbr; bu yususd2ki «ga
zete haberleri>> mutlak muafiyet alanına girer (201), 

- Parlamentoda yapılan beyanlar, bunlara ait zabıtlar, Parla
mentonun her iki kanadının kararı ile neşredilen hususlar (202). 

- Devlet Sekreterliğince yayınlanan devlet vesikaları (net of 
state) nı muhtevi « G '-l z e t t e » yayınları ve bir devlet göreYli
sinin 1Jir di5eri ile görevle ilgili konuda beyanı. 

- Danışma avukatı (solicitor) ile müşterisi arasındaki, :Hala
rmdaki iş ilişkisi ile ilgıli ve danışma alanına giren yazılı husus
lar. 

bbb) Sınırlı muafiy2t halleri ( qualified pri·vileged) 

Bu tür muafiyet hallerinde, hukuki sorumluluk ortadan kalk
mamakla beraber . . tahkir edici ve hakik:ite aykırı beyanların ceza
landırılmasında topluınsal yarar görülmeyen hallerdir. Bu durumda, 

(197) Gatıey- le Ewen-Lewis, no. 701-704 - O'Sumvan-Brown, 113-
119. 

(198) Clark-l\larshall-Kearney, 627. 
(199) Harris-Hooper, 208 - Cros -Jone , 237. 
(200) Bu konuda çok geniş açıklama için bk. Gatley-. fe Ewen-L<'wi , 

no. 383-427. ~ 

(201) «1888 Law of Libel Amendment Acb ın 3. madde hükmü. 
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failin .:<iyiniyetle» hareket etmesi önemlidir ve bir beyanın hakikat 
olduğuna imnılarnk yayında bulunulmakta, kötü bir saik söz konu
~u olmamaktadır. Aksi takdirde muafiyet söz konu3u olamaz. Güdü
len maksc.dın zarar vermek olmayıp, aksine şerefli (honesty) oluşu, 

bu durumlarda cezalandırmayı engelleyici nitelikte kabul edilmiş
tir. Failde, doğru habeı;- verdiği hususundaki inanç, hukuki, moral, 
sosyal veya bir dini hizmet yapılarak toplum yararına bir dnvranı
şın gerçekleştirilmesi durumu, fiili ceza takibinden kurtarmakta
dır. Diğer bir deyişle, bu durumda «muafiyet», «vazife» ve «top
lumsal yGırar» temeline dayanmaktadır (203). Bu hallerin başlıca
ları şunlardır (204) ve iki grup altında toplanabilir : 

- Parlamento zabıtları ve yayınlarından yapılan özetlemeler, 
bunlardan alınan parçaların kullanılması; Parlamentonun her iki 
kanadın.::ı ait müzakerelerin «dürüst» ve «gerçeğe sad1k» aksettiri
lişi; aynı şekilde mahkeme haberlerinin neşri; genel toplantıların. 
«Law of Libel Amendment Act 1888» in 4. maddesine uygun yayın
lanışı, 

- Göı ev ve «toplumsal ilgi» esasına dayanılarak verilen ha
berlerin ele neşri, toplumsal, moral, hukuki v.s. bir görev olduğu 
düşüncesi ile muafiyetten istifade eder. 

ee) Kusurluluğu kLlLdıran durumlar 

Yulrnrıda da belirttigimiz gibi, anglosakson !rnkuku basın c::uç· 
larında sorumluluk durumunu. tamamen sübjektii e<::aslara is ina 
ettirmiştir. Bu nçıdan, ·3übjektif unsurun ortadan .ırnlkmnsı sonucu
nu doğuran durumlarda, kusurluluk ve dolayısıyla, sorumluluk da 
söz konusu olmayacaktır. Bu husus. tetkik konusu suçlar yönünden 
bazı özellikler taşır. Sorumluluğun k::ı1kmasına yol c1çan kusursuzluk 
hallerbi şöylece sıralayabiliriz. 

aaa) Kastın (malic~) olmayışı 

Söz konusu suçların tahakkuku yönünden, «kast-malice>::ı yeya 
<.-express malice» diye adlandırılan ve <<Özel kast» o]arak kabul de
bileceğimjz kusurluluk durumlarının mevcudiyeti zorunludur. Ge-

(202) d840 Parliamentary Papers Act» ın 1 ve 2. madde hükmü. 
(203) Ru scl-Turner, 798 - Harris-Hooper, 209-210. 
(204) Genel olarak bk. Gatley-Mc Ewen-Levi , no. 440-687. Ayrıca 

bk. 1952 Defamation. Act, madde 7. 
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r;el olarak, muafiyet halleri bulunmayan hallerde. :iilin kasten. kö
tü bir mrıksath işlendiği kabul edilir ve bu durumda «presumed ma
lice ... > söz konusu olur. Buna karşılık, faibn, belirli bir kin, yoğttn bir 
hata, do 1 ~' Ylı maksatlar ve garazkarhkla hareket etmeleri halim~~ ise 
<,expresf:· ınalice» söz konusudur (205). Yukarıda belirttiğimiz, mut
bk ve k ·smi muafiyet. hakikatin neşri, «fair comment», durum
lc:ırında kastın bulunmadıgı kabul edilir. Bu durumların dışındaki 
hallerde ı:e, kastın varlığı bir aksi ispat edilemez faraziye duru
mundo.dı"'. Buna karşılık, kısmi muafiyet ve «foir comment>> durum
larında < <-xpress malice» ispatlanabilir ve sorumluluk dogabilir. Ge
r..el rnrumluluk durumlarında ise, daha ağır bir kusurluluk durumu 
olan «express malice>> in varlığının ispatın3. gereklilik yoktur. Mua
fiyet hallerinde, beyanın gerçeğe aykırılığı «kastın.» delili olarak ka
bul edilmez (206). Lord Campbell's Libel Act'ı 2. maddesine göre 
de, bir pE:'riodik yayında veya gazetede «libel» teşkil eden bir yazı
nın, «malice» olmabızın yayınlandığı hususundaki savunma din
lenir .. Bu durumun fiili kusursuz hale sokabilmek için şu hususla· 
rm kanıtlanması zorunludur: 

- «Libel», gazetede < .... actual malice» olmak~ızın · neşredilmiştj r. 

- Yazının yayınlanışında geniş ölçüde bir ihmalin bulunma-
dığı bpatlanmalı ve, 

- Dava açılmadan veya açıldıktan sonra ilk fırsatta özür dilen
mesi hali~1de ceza sorumluluğu kalkar (207). 

bbb) Neşrin irade dışı oluş halleri 

Cezcı sorumluluğu sübjekfü ~saslara dayaııdığı içindi:;: ki. 
kmur ve bu arada fiilin faile ait olması aranır. Bütün suçlarda ol
duğu gibj, basm yoluyla işlenen suçlarda da, fiilin iradi işlenmesi 
durumuwla. fail açısından bir ~orumluluk doğar. Ki~i, kendi iradesi 
dı~ınd1 ve bütün 'dikkatini gösterdiği halde tahakkuk etmiş bir ne
ticeden. rnrumlu tutulamaz. Sanık, kasti, iradi bir hakeketinin bu
lunmadığını; gerekli dikkati sarfetmek hususunda bir ihmalinin de 
bulunmadıpmı kanıtladığı durumda sorumlu olmaz. Bu açıd<m, «De
famation Act 1952» nin 4. maddesine göre, «yayının yapllmc:ısı hu-

(205) Stephan- turge, 292. 
(20ô) Gatley-i\Ic Ewen-Lewis, no. 761-763 - Rus el·Turner. 780. 
(207) Gatley-... Ic Ewen-Lewis, 801-811. 
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susunda kastın, iradenin bulunmad1ğ1», «:tahkir edici ya ının mağ

dura matufiyetinin anlaşılamadığı», «bu hususlarda bütün m:.mtıki 

ihtimamın» gösterildiğini ispat etmekle scrumluluküm kurtuluna
bilir (208). Bu açıdandır ki, bir yaY.ın işinde çalışanların, kendi ira
deleriyle bir yayını gerçekleştirmiş bulunmaları ve bu ne~ir husu
sunda istihdam edenin açık ve zımni bir bilgi rıza ve emrinin bu
lunmaması halinde, ceza sorumluluğu s1dece, istihdc-m edilenlere 
ait olup, istihdam eden bu kişilerin fiilinden dolayı sorumlu tutula
maz. Sorumluluktan kurtulabilmek için, işin gerektirdiği dikkat 
ve ihtimamın gösterildiginin de i.:>patı zorunludur. Bir yayıne~;ı ve
ya gazete sahibi olmak, objektif bir kusurluluk fa:rziye~inin k3bu
lünü ele gerektirmez. Fakat, suçun işlenmesi yönünden direkt bir 
emir venlmemekle beraber, i~:lenip işlenmemesini <inemsememek ve 
suçun i~lenmesini engelleyecek tedbirleri almamaı~ da kusurlu ha-
1 eket olur ak kabul edilir (209). Bu açıdan, gazete veya y:ı '1!1 so
rumlusunun, «basılmış eserin suç te;kil eden bir muhtevayı r-:uh
tevi bulunduğunun bilinmediğinin>~, <~ta::;ılm15 eserin nitelikleri ıca

bı tahkir teşkil etmesine ihtimal verilemediğinin», «bu hususlardaki 
bilgi~izliğin faile ait bir kusurun ürünü bulunmadığ;ır:ım» ispatlan
ınnsı gereklidir. Bu durumua, « v o l e n t i n o 'ı f i l i n j u -
r i a » kuralı gere&,i, fiil iradi olsa bile, l:ilgisizlik nedeniyle ceza
landırılamaz (210). Fiilin iradiliği kuralının doğa] bir sonucu ola
rak, hiç kimse üçüncü bir ~alısın fiilinden dolayı da soı umlu tu1.u
lamaz. Yeter ki, üçüncü şahsın fiili serbest irade ürünü olup. bir 
emrın icmsını teşkil etmesin (211). 

c) Ceza sorumluluğu ile hukuk sornmlulugu arasındaki farklar 

Ceza sorumluluğu yönünden, yukarıdan bu yana açıklamaga 

çalıştıgım1z noktalar, ceza sorumluluğu ile hukuk sorumluluğu ara
sındaki hli.yük yakınlığı, ceza sorumluluğundaki temel mantlğın cıa 

hususi hukuk anlayışın::ı. büyük ölçüde yaklaştığım göstermektedir. 
Bütün bu yakınlığa karşılık, hukuk sorumluluğu ]e ceza mı umlu
lıığu arasında şu başkalıklar sôz korn .. ::mdur : 

(208) Gatley-lHc Ewen-Lewis, no. 228-230, 321-826, 1178-1180 -
Ru · ·eI-Tu:mer, 784, 788. 

(209) Stephan-Sturge, 291. 
(210) G atley-1\Ic Ewen-Lewis, 242, 249. 
<211) GatlPy-Mc Ewen-Lewis, 231. 
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a) Hususi hukuk sorumluluğunda, yayının l:ir üçüncü şahıs 

için «haksız fiil» teşkil etmesi, ona zarar vermesi ve bu açıdan da 
fiilen suç teşkil eden hususun kamu oyunca bilinmesi gereklidir. 
Buna karşılık, ceza sorumluluğu için zararın meydana gelmesi ve 
tahkir te~kil eden hususun herkesce bilinmesi zorunluluğu mevcut 
değildir (212). 

b) Beyanların doğruluğunun ispatı, hususi hukuk açısından 
sınırsızdır Doğruluk ispat edilmekle, hususi hukuk müeyyidesin
den kurtulur. Buna karşılık, ceza sorumluluğu yönünden, common 
law h'.:ıkik:ltin ispatını bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul et
memiş, hatta «hakikatin gerçeğe uygunluk oranı, libel'in ağırlığı 

oranını bElirler» ku~~lı uygulanmıştır. Ancak, Lord Campell's Act'ın 
6 ve 7. maddeleriyledir ki, ceza davasında hakik3.tin ispatı sınırlı 

olarak kabul edilmiş Defamation Act ise bu konuda sınırları biraz 
genişletmiştir. Fakat bugün dahi, ceza davasında hakikatin ispatı, 

ancak, ispat konusunda «kamu yararı» bulunmasına bağlıdır 1213). 
Böyle bir kayıt hususi hukuk sorumluluğunda söz konusu değildir. 

c) Belirli bir şahsı hedef almayıp, belirli bir gruba müteveccih 
bulunan tahkir fiilleri suç teşkil ettiği halde, haksız fiil teşkil etmez 
\ e bu açıdan hususi hukuk sorumluluğu söz konusu olamaz (214). 

d) Ölmüş kişiler aleyhine tahkir fiilleri «haksız fiil» teşkil et
rr.ez. Ba açıdan, ölünün temsilci ve mirasçıları hususi hukuk dava
sı açamaziar. Buna karşılık belirli ve sınırlı ölçüler içinde, ölü kim
selere karşı fiiller ceza davasının konusu olabilir (215). Hatta, bazı 
durumlarda, ölü kimselere karşı yayınlar yönünden hakikatin is
patı dahi kabul edilmemektedir (216). 

e) İstihdam eden, gazete ve yayınevi sahibi, kendisinin fiile 
katılmadı~ını kanıtladığı sürece ceza sorumluluğundan kurtulur. 
Halbuki, <:Lynı kişiler, kusursuz dahi ols1lar, tazmimt- müeyyidesi ile 
mahkum olurlar. Çalışanın kendi görev alanındaki kusurlu hareke
tinin. onun istihdam edenine yüklediği sorumluluk. objektif bir so
rumluluk durumu yaratrnı~ olmaktadır. Gazete sa~1iplerinin bu so-

(212) Kenn:r-Turner. 181. 
(213) Russel-Turner, 805 v.s. 
(214) Kenny-Turner, 181 - Ru ·sel-Turner, 778 v.s. 
(215) Bk. «Larceny Act 1916 mad. 31. 
(216) l{enny-Tumer, 181 - Clark- lar hall-Kearney, 624-625. 
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rumluluk durumu anglo sakson hukukunda büyük önem t.?.şımak
ta, büyük miktarlara varan tazminatlar, gazete sahiplerine yüklen
mektedir. Anglosakson hukukunun genel sorumluh.ı~ kurallarına ay
kırı sistemi de bu nokbda görülmektedir (217). Bu sistem, g<lzete 
s:-ıhibinin sorumluluktan kurtulmak ::ımacıyla, gazete muhtevası 
üzerinde devamlı sansürüne yol açtığı için geniş ölçüde eleştir"l

mektedir (218). 

§. lV - TÜRK HUKUKUNDA BASIN SUÇLARINDA CEZA ORU. 1-
LULUGU SİSTEMİ 

Basın Kanunumuzun 16. maddesi, .daha önce de belirttiğimiz gi
bi, basın suçlarında ceza sorumluluğunu düzenlemektedir. 15/ 7 / 1950 
tarihli V0. 5680 sayılı Basın Kanununun 16. madde~i, kanunun yü
rürlüğü içinde değişikliklere uğradığı gibi bu maddenin getirdiği 
hüküm ile konuyla ilgili daha önceki kanunlar açısında da far :.lar 
mevcuttm. Bu açıdan, 16. maddenin açıklamasına geçmeden önce. 
daha önceki tarihsel geli~imi ana hatları içinde incelemekte yarar 
vardır. 

I - Tarihsel geJişim 

1950 t~ırihli ve halen yürürlükte bulunan Basın Kanununun ka
Ldüne bdar, Türkiyede, basını düzf_nlemek amacını güden deği;ik 
metinler kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Cumhuriyet döneminden 
önce, «Matbuat Nizamnamesi», «1909 Matbuat Kanunu» ve Cumhu
riyetten sonra da 1931 tarihli «Matbuat Kanunu>> en önemli metin
ler olarak gözükmektedir (1). Bu metinlerin basın suçlarında ceza 
sorumluluğu ile ilgili hükümlerini kısaca belirtme:{ gerekir: 

1- ıWatbuat Nizamnamesi : 1281 (1864) tarihli Matbuat zam-
namesinin 7. maddesi sorumluluk ~istemini tanzim etmektedir. Bu 
madde hl.tkmüne göre (2), işlenilen basın suçunun esas sorumlusu 
eser sahibidir. Fakat eser S8hibinin sorumlu tutulabilmesi için <~er-

(217) Harris-Hooper, 204 - Gatley-Mc Ewen-Lewis, no. 237, 872, 877 -
Napolitano, 425. 

(218) Eleştiriler için bk. Napolitano, 426. 
(1) C~enel gelişım için bk. Dönmezer, 127 v.s. 
(2) Dömnezer, Matb ıat suc;ları, 108. 
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colunan hendin zirinde imzası bulunmak» lazımdır. Eğer eser sahi
binin imzeı31 mevcut değilse sorumluluk «ol nüshayı imza eden ga
zeteciye» ait olmaktadır. Fakat eser sahibi tarafından imz3lanmış 

bulunan ye suç teşkil edn eser'in neşredildiği gazeteyi imzalayan 
gazeteci de, eser sahibi asli fail sayılmak şartıyla sorumluluk sis~ e
mi, nizamname tarafından kabul edilmiş bulunuyordu. 

1877 tarihinde hazırlanan ve fakat yürürlüğe konulmayan «M:tt
huat Kanunuı1un» 15. maddesinde ise, «rnesul müdürlük» sistemi ka
bul edilmjşti. Müdür mesul'ün imzası her gazetede buluna2aktır ve 
scrumluluk cna aittir. Suç te~kil eden eser sahibinin de imzası mev
cutsa, o da, mesul müdürle birlikte sorumlu tutulacaktır ve fakat 
Kanun müdür mesulün sorumluluk tür ve derecesini tesbit edip 
belirtmemiştir (3). 

2 - 1909 Nlatbuat Kanunu : 1909 Kanununun 11. maddesi so
ı umluluk sistemini düzenlemişti ve 1881 Frall3ız Ceza Kanunu 
hükmünden kaynaklanmaktaydı. Madde aynen şudur: «Gazetelerde 
ıesaili yevmiye ve mevkutenin münderecatından dolayı terettübede
cek müc:.:ızatı k:muniye evvela müdürü mesul veya mümes3ile, sani
yen makale zirinde imzası bulunan sahibi makaleye. salisen matbaa
cıya, rabian bayi ve müvezzilere aittir. Ancak bu muhtelif derecat
taki eşhastan her derecedekiler hakkında takibi dam imkansız kal
madıkça ondan sonraki derecedekiler hakkında ikamei dava edile
mez. Yalnız sahibi mak:ıle ve bir de (müdürü mesulden gayri bir 
şahıs olduğu halde) mümessil hakl2rında daima faDi muşterek mu
c:ımeleEi ifa olunur. Zarar ve zi) an mahkumiyetlerinden gazete ve 
risale sahibi mesuldür». 

M::ıdde, bu şekilde sadece mevkut neşriyat açısından özel bir so
rumluluk sistemi getirmi._,, gayrımenkut neşriyat ar;ısmdan ise ge

nel hükümlerin uygulanacağını belirtmiştir. 1909 Kcinunu, bu nokta 
c:-ıçısmdan Fransız· Kanunundan ayrılmış olmaktadır. 

3 - 1931 .ı. iatbuat Kanunu : 1909 Matbuat K:ınuııu 1931 yılma 
kadar yürürlükte kalmış ve 1931 yılında yürürlüğe giren kanunun 
27. maddesi, 1950 Kanunu kabul edilene kadar ba::;ın rnçlarında so
rumluluk sistemini düzenlemi~tir. 27 madde 1938 yılında 3518 Sayılı 

Kanunb da deği~iklicre uğramıştır. 

(3) Dönmezer, Matbuat suçları. 109. 
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1931 Matbuat Kanununun 27. maddesi sadece mevkut ne~riyat
la ilgili Lir sorumluluk sistemini getirm'iş, gayrımevkut neşriyat 

açısından ise genel hükümlerin uygulanmasını kabul etmiştir (4 . 

Mevk'..tt neşriyat açısından, suç t~şkil eden bir neşriyattan dola
yı, <-umumi neşriyatı fiilen idare eden zat» ve «gazete ve mecmua
nın sahibi» asli fail olarak sorumlu tutulmaktadırbr. Bunun y~nın
da, im~:ı31yla eser yayınlayan kişi de, TCK.nun 64. maddesine göre, 
sorumlu tutulacaktır. Bu şekilde Kanunun 27. maddesi yazı işleri 

müdürü ile mevküte sahibini kanunen asli fail olarak kabul eder
ken, eser sahibini de genel iştirak hükmüne göre asli fail olarak ka
bul etmiştir. Bu şekilde k:munun kabul ettiği sistem «müteselsil so
rumluluk>· sistemi olarak belirmiştir. Kanun gazete sahibini de ceza 
sorumluluğu açısından asli fail saymak suretiyle müteselsil sorum
luluk sistemini benimseyen diğer benzer kanunlardan ayrılmış ol
maktadır. 

27. madde, eser sahibi ile mevkute s:ıhibi ve mesul müclürü aynı 

(4) 1931 tarihli Matb•ıat Kanununun, 2518 Sayılı Kanunla değlşık 27. 
maddesi hükmü şöyledir: 

«Her gazete veya mecmuanın neşriyatından doğan mes'uliyet, umumı 
neşriyatı fiilen idare eden zat ile bu gazete veya mecmua sahibine ait
tir. 

Muharrirler kendi imzalarını taşıyan yazılardan ve ressamlar imza
larıyla çıkan resimlerden dolayı gazete sahibi ve umumi neşriyatı idare 
edenle birlikte Türk Ceza Kanununun 64 üncü maddesi mucibince ~erik 
sayılırlar. 

Müstear nam ile veya imzasız ve remizli imza ile intişar eden yazılar 
muharrirlerinin hüviyetlerini mahallin en büyük mülkiye amiri veya 
Cumhuriyet müddeiumumisi her istediği zaman gazete veya mecmuanın 
sahiplerinden ve umumı neşriyatı idare edenlerden sorabilirler. 

İstenilen bu malümatı vermezler veya . yanlış olarak verirlerse gazete 
veya mecmua intişar etmekte bulunduğu takdirde mahkemeden alınacak 
kararla kapatılır ve neşriyatın mahiyetine göre yapılacak kanuni takip 
hariç olarak bundan dolayı üç aydan eksik olmamak üzere hapis cezasiy
le cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki. takibat yapılmadan evvel istenilen malumat bildirilecek 
olursa terettüp edecek cezanın dörtte üçü ve takibat esnasında bildirirse 
Yarısı indirilir. 

Muhbir veya muharrirler ve yazı işleri müdürü tasni ettikleri veya 
asılsız olduğunu bildikleri haberlerin neşrinden doğacak suçlardan mes'ul 
olup gazete vey~ mecmuanın sahibile umumi neşriyatını idare eden kim
se de Türk Ceza Kanununun 65 inci maddesi mucibince müşterek sayı
lırlar.» 

F.: 9 
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şekilde cezalandırmakla beraber, gerçekde, eser sahibini «ter'i fail» 
olarak kabul etmekteydi. .Zira, maddede, «muharrirler de... TCK 
nun 64. maddesine göre şerik sayılırlar» denilmek suretiyle, gerçek
de iştirak ve şartları bulunmasa dahi eser sahibinin de sorumlu tu
tulacağı belirtilmiş ve bu şekilde onlar hakkında da kanundan do
ğan bir sorumluluk sistemi kabul edilmiştir. Bu arada, 27. maddenin 
ilk fıkrasında asli failler arasında eser sahibi sayılmamıştır. Bu, ka
nunun, eser sahibini gerçekde asli fail olarak kabul etmediğini gös
termektedir. Fakat, es2r sahibini de sanki asli şerikmiş gibi kabul 
edip cezalandıran madde, bu şekilde suça tesir eden sebeplerin iş

tirakda olduğu gibi eser sahibine de sirayetini sağlamak ve basın 
suçunda esas sorumlunun neşri tahakkuk ettiren kimse olduğunu 
belirtmek istem.iştir (5). 

1931 Kanunu sisteminde, genel olarak «anonima hakkı» kabul 
edilmemi~ ve bu hakkın kullanılıp kullanılmaması idarenin takdi
rine bırakılmıştır ( 6). 27. maddenin asli fail olarak sorumlu tuttuğu 
kimseler hakkında ise tam bir sorumluluk karinesi kabul edilmiş
tir. Hüsnüniyet, neşriyat ile kanunen sorumlu kişinin hareketi ara
sında illi:yet bağı ve bu bağın mevcudiyetiııe etki yapan hiç hir se
bep, bu sahısların sorumluluktan kurtulabilmesi yönünden etken 
olarak kabul edilmemiştir. Buna karşılık, ceza hukukunda genel ola
rak kusurluluğu ve hukuka aykırılığı kaldıran sebeplerin bu sorum
luluk sis:emi içinde de etken olacağı görüşü hakim görüş olarak be
lirmiş tir ( 7) . 

27. madde, «yalan haber neşri» açısından ise, değişik bir sorum
luluk sisi.emini kabul etmişdi. Buna göre, bilerek yalan ve asılsız 

haber neşri halinde, bu tür haberi veren ve yazan kişiler suç:m asli 
faili olarak kabul edilmişti. Bu durumda neşriyatı fiilen idare eden 
kimse ile gazete sahibi ise TCK nun 65. maddesine göre cezalandırı
lıyordu, yani, fer'i maddi fail olarak kabul ediliyordu. Bu şekilde, 
yalan h'lber neŞri suçunda da, neşriyatı idare edenle, gazete sahibi 
için kanundan doğan bir sorumluluk durumu kabul edilmiş oluyor
du. 

1909 Kanunu gereğince basın suçundan sorumlu tutulan <<tabi» 
ve «müvezzi» nin sorumluluğu hakkında 1931 Kanununun 27. mad-

1 (5) Dönmezer, Matbuat suçları, 114-115 ; Erman-Özek, 60. 
(6) Dönmezer, Matbuat suçları. 120. 
(7) G?.ı:-raud, III. 138 - Poittcvin, 348. 
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desinde bir açıklık yoktu. Bu durumda, bunlar açısından kanundan 
doğan, müteselsil bir sorumluluk söz konusu olmamaktadır. Buna 
karşılık, bunların, iştirakin şartlarının mevcudiyeti halinde TCK 
nun 64 veya 65. maddesine göre sorumlu olacakları doktrinde kabul 
edilmişti ( 8) . 

il - Basın Kanunumuzun 16. maddesi hükmü 

5680 Sayılı olup 15.7.1950 tarihinde kabul edilen ve 24.7.1950 ta
rihinde yurürlüğe giren Basın Kanununun 16. maddesi basın suç
larında sorumluluk sistemini düzenleyen hükmü muhtevi bulun
maktadır. Madde hükmü şöyledir: 

«Basın yoluyla işlenilen suçlardan dolayı c.eza sorumluluğu: 

1 - lVIevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vücuda getiren yazıyı 
yazan veya resmi yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili so
rumlu mi:dürüne terettüp eder. 

2 - Mevkutelerde ınüstear adla veya imzasız yahut remizli i~
za ile yayınlanan yazı veya resim sahiplerinin adlarını, sorumlu mü
dür bildiımeğe mecbur değildir. Ancak. suç teşkil eden yazı yeya 
resim Ti.ırk Ceza Kanununun ikinci kitabının, birinci faslında yazılı 
cürümlere taalluk ediyorsa sorumlu müdür bunların sahiplerinin 
kimliklerini, istek tarihinden itibaren 24 saat içinde Cumhuriyet 
Savcılığına bildirmeğe mecburdur. 

3 - Sorumlu müdür suç teşkil eden haber, vesika veya yazıyı 
bu mahiyetini bilmeden yayınlamış ise bunların sorumluluğu yal
nız, haber, beyan ve vesikayı verene veya yazıyı yazana aittir. So
rumlu mi.idür mevkutenin sahibi tarafından rızasına aykırı olarak 
yayınlanan yazı ve resimlerden sorumlu değildir. Bu takdirde ceza 
sorumluluğu yazı ve resimleri yayınlatana aittir. 

4 - Mevkute taıifine girmeyen basılmış eserlerle ı~lenen suç
brda ceza sorumluluğu suç teşkil eden eserin müellif, muharrir 
mütercim veya tersim edenine, fail belli olmadığı veya bu kimse 
aleyhine Türk Mahkemelerinde dava açılamadığı eya ken3ı~inin 
bilgi veya muvafcıkati dışında yayınlandığı takdird~ naşire, naşir de 
belli olmazsa tabie, bu da belli olmadığı takdirde bilerek satana, da
ğı tana aittir>>· 

Maddenin muhtevası üzerinde aşağıda uzun toylu duracağız. 

(8) Dönmezer, 121. 
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Sadece maddenin, Matbuat Kanununa oranla· yeni bir sistemi Türk 
hukukuna getirdiği de açıkça belli olmaktadır. Kanunun hükümet 
gerekçesinde (9) , genel hükümlerden ayrı bir sorumluluk sisteminin 
kabul edilişi, <<Hür olan basın ve yayının, kanunun tayin eylediği 
hallerde sorumluluğu yüklenmesi lüzumlu ve zaruridir. Basın yayın 
konusunda hürriyet ve mesuliyet yekdiğerini tamamlayan esaslı 

mefhumJc,rdır. Basındaki mesuliyet, hukuku müşterekedeki mesu
liyetten tamamiyle farklıdır. Zira basın suçlarının tekevvününde 
bir özellik~ diğer tabirle istisnai bir hal mevcuttur. Bu itibarla basın 
suçlarına maksur olmak üzere hukuku müştere:{eden tamamiyle 
ayrı özel bir mesuliyet rejimi kabul edilmiştir». Gerekçe, 16. 
maddenin kabul ettiği sistemin ana niteliklerini de şu şekilde be
lirtmektedir: «Tasarıda mesuliyet cezai ve hukuki olmak üzere iki 
tarzda kabul edilmiş ve ceza mesuliyeti, !sviçred2ki mesuliyet sis
teminden faydalanılarak ve Türk sosyal bünyesindeki realiteler göz 
önünde bulundurulmak suretiyle tesbit olunmuştur. Mevkutelerde
ki mesuliyet ile mevkute olmayan basılmış eserlerdeki mesuliyet 
esaslan yekdiğerinden ayrılmış ve mesuller gösterilmiştir. Ezcümle, 
mevkutelerle işlenen suçlarda ceza mesuliyeti, suç teşkil eden yazı
yı yazan veya resmi yapan kimse ile birlikte yazı işlerini fiilen ida
re eden rn.esul müdüre racidir. Bunlar asli fail olarak ceza görürler. 
Mevkutelerde müstear cld ile veya imzasız yahut remizli imza ile 
yayında bulunulması kabul edilmiş ancak bu nevi yazı ve resim sa
hipleriniıı adlarını ve hüviyetlerini mesul müdür, tahkik ve takibe 
yetkili olan merci Ye m'.:ikamlarm istedikleri tarihten 24 saat içinde 
bildirmeğe mecbur kılınmıştır (10). Mevkute tarifine girmeyen ba
sılmış esf:rlerin işlenen suçlarda ceza mesuliyeti, suç teşkil eden 
eserin fa]line ait olup, fail belli olmadığı veyahut aleyhine Turk 
Mahkemelerinde dava açılmadığı veya kendisinin malf:ımatı veya 
muvafakati dışında yayınladığı hallerde mesuliyet naşire o belli ol
mazsa tatie bu d"a bilinmediği surette bunları bilerek sc:tana, aağı
tana ve yayana aittir. Bu suretle mer'i Matbuat Kanununun 27. mad
desindeki mesuliyet sistemi tamamiyle terkedHmiş ve bu meyanda 
mevkute sahiplerinin mesuliyeti bertaraf olunmuştur. Mevkute sa-

(9) TBMM, Tut. Der., 1950, D. 1, C. 1, S. Sayısı 55, s. 2. 
(10) «Anonima)> hakkını sınırlı bir şekilde anlaya!1 bu görüş, hükü

met projesinde de bu hakkın sınırlı kabulüne yol açmış ve fakat meclis 
müzakere~eri sırasında genişletilmiştir. Bu konuya aşağıda değineceğiz. 
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hibi ' hukuken mesul sayılmıştır» (11). Kabul edilen bu sorumluluk 
sisteminin «Önemli bir soruna çözüm getirdiğine» işaret edilen ge
rekçede, «muvkute yayınlarının düzenlenmesi işinde halli gereken 
belli başlı meselelerden birisi de mevkute yayınından cioğacak so
rumluluğun gerçekten basın suçunu işleyenlere tevcihini sağla

maktff. Mevkutelerde umumiyetle yazı işlerini fiilen idare eden bir 
§ahıs bulunur. !nsiyatif bu şahsın kontrolünden geçmeden ve onun 
muvafak ::ıti olmadan yayınlanamaz. Mevkute yanınına istenilen is
tikam2ti "·erme kudretini elinde tutan bu zattır. Işte arzolunan bu 
hakikate uyularak bir mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden 
~ahıs, tasarıda mesul müdür olarak isimlendirilmiş ve muhtevası 

suç te~kil eden yazıyı yazan veya resmi yapan kim:;e ile birlikte me
sul olacağı metinde açıklanmıştır» ( 12). 

Yeni, liberal ve hürriyetçi bir sistemin ifadesi olarak sayılan Ba
sın Kan'J:ıunun 16. maddesi, bir süre sonra, 1956 yılında 6733 sayılı 

Kanunlo çok geniş ve önemli değişikliklere uğramıştır. Bu değişik
liklerin belli başlıları ve gerekçeleri şöyledir 

1 - 6733 sayılı Kanunla~ 16. maddenin 1. fıkrası değiştirilerek 
(13), suç teşkil eden «haber, hc:vadis veya vesikaları» verenler de 
sorumlu tutulmuştur. Bu değişikliğin nedeni, lıükümet ,gerekçesinde. 
«basın yoluyJa işlenecek suçlar, yalnız yazıyı ya?:rnak veya resmi 
yapmaktan ibaret olmayıp haber, havadis veya vesikalarla da vü
cuda gelebileceğine göre maddenin suç unsu·darına haber, havadis 
veya vesika verenlerin de ithali, maddenin ihtiva ettiği hükümlerin 
dışında 1rnlmamasına yardım edeceği için, lüzumlu görülmüş ve bi
rinci bent bu mülahaza ile değiştirilmiştir» (14). 

2 - l'Jfaddenin ikinci bendinde yapıJan değişiklikle de. «anonima 
hakkı» kaldırılmıştır. Bu deği§iklikle, «birinci planda mesul olma
ları lazım gelenlerin de mesuliyetlerini sağlamak gayesi takibolun
muştur» (15). 

3 - Yazı işleri müdürünün sorumluluktan kurtulması imkanını 

<11) Tut. Der .. 1950. D. 1, C. 1 S. Sayısı 55, s. 33. 
(12) TBMM. Tut. Der .. 1950, D. 1. S. Sayısı 55. s. 7. 
(13) 6733 sayılı kanım değişikliği ile 1. fıkra şöyle olmuştu: '<mev

kuteler _ işlenen suçlarda, suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya resmi 
Yapan veyahut haber, havadis veya vesikaları verenlerle mevkutenin me
sul müdürüne ve mesul müdürlüğü kabul etmemiş olan sahibine terettüb
eder». 

04, 15, 16) TBMM, Tut. Der., 1956, D. X C 12/l , S. Sayısı 191 , s. 2 
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sağlayan maddenin 3. bendi de kaldırılmıştır. Bu hususdaki müla
haza ise, Hükümet gerekçesinde, «gazetenin muhteva bakımından 
idaresini fiilen elinde tutan ve neşriyattan mütevellit mesuliydi de
ruhte etmiş bulunan mesul müdürün bu vazifeyi tekabül etmiş ol
masıyla ::ıuç teşkil eden yazı ve saireden dolayı terettübedecek cezai 
mesuliyeti de aynı zamanda kabul etmiş olacağı cihetle, mesul mü
dürün Pıesuliyetini bazı kayıt ve şartlara tabi tutan mezkür 16. 
maddenin 3. bendi ile son fıkrası tayyedilmiştir» ( 16). Bu şekilde, 
sorumlu müdürün sorumluluğu, tamamen objektif, adeta kusursuz 
mesuliyet sistemi durumuna getirilmiştir. 

4 - Hükümet proje3inde olmadığı halde, «Muvakkat Encümen», 
maddenin 1. bendine yaptığı ilave ile «mevkute sahibini» de sorumlu 
duruma getirmiştir. Encürr.enin görüşüne göre, «Neşir yoluyla iş

lenen s~ç1arda iştirakleri bulundugunda şüphe edilemeyen ve mev
kutenin idaresinde bilfiil hakim olan mevkute sahiplerinin mesuli
yet çerçe-ıesi haricinde bırakılmaları hakkaniyetle kabili telif gö
rülmediği gibi, bu nevi suçların önle.1mesinde amil olacakları tabii 
görüldügünden 7. maddeye göre beyannamede mevkutenin sahibi 
olarak gösterilecek şahsın dahi mesuliyete iştiraki bu suretle temin 
olunmuştur>> (17). 

Basın suçlarında sorumluluk sınırını çok genişleten ve kusur
luluk kurcılının tamamen dışına çıkartan 6733 Sayılı Kanun hüküm
leri, o cionemin antidemokratik sayılan gidi~ir.in belli bc:ı~lı örnek
lerinden biri olarak gösterilmiştir. 27 mayıs 1960 d<ln sonra 143 Sa
yılı Kanunla madde ilk ve orijinal ~ekline iade edilmiştir. 

ili - Basın zabıta ·ı uçlarında sorumluluk 

Bilindigi gibi. «basın zabıtası suçları» basının idari ~ ejimi gere
ğince konulmuş emir ve yasaklara riayetsizlik durumunda orbya 
çıkan su<;lardır. Bu suçlar basılrr•ış eserin muhte\·:ı::,ı nedeniyle doğ
mamakta ve faka! basılmış eserin yönetim, çıkış v.s. gibi idari konu
lardaki nayetsizliklerden doğmaktadır. Basın Kan1mumuzun, 20-25. 

26-29. maddelerindeki suçlar, bu türden «basın zabıtası» suçları

dır. 

Basın zabıtası suçları yönünden Basın Keınun:mun 10. maddesi 
hükmü grnel olarak uygulanabilecek bir sorumlul11k hükmü değil
dir. Diğer bir deyişle 16. madde sadece basılmış eserin muhtevası 

(17) TBMM. Tut . Der., 1956, D. X, C. 12/1, S. Sayısı 191, s. 6. 
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sebebiyle doğabilecek «b<lsm suçlarında» ve «basın yoluyla işlenilen 
suçlarda» uygulanacak sorumluluğu tesbit eden hükümdür ve özel 
bir sorumluluk sistemi getirmektedir. Basın zabıbsı suçlarında ise 
genel sorumluluk hükmü söz konusu olup, basınm idui rejimini 
ihlal eden fiili ika eden kimse sonımlu tutulacaktır (18). 

Ba5ı'1 zabıtası suçlarından bazılarında, sorumluluk sırf «mev
kute sah1Line» aittir. Basın Kanununun 9. maddesıne ofae mevkute 
çıkartanların vermeleri zorunlu beyannamenin verilmemesi ha
linde, bu fiil aynı kanunun 21. maddesine göre suç teşkil eder Bu 
suç'un f<.ai mevkute sahibidir. 11. maddede, eski mevkute sahibi ye
rine geçenin vermesi gerekli beyannamenin verilmemesi, beyanna
melerin hakikate aykırı olması, beyanname muhtevasında vaki de
ğişikliğin bildirilmemesi, mevkutelerde gerekli şartlara haiz bulun
mayan muhabir, personel çalıştırılması, gerekli defter tutulmadığı 
veya deftere noksan veya yanlış mallı.mat dercedilmesi hallerinde, 
Basın Kanununun 21, 22, 23, 25 ve 34. r.ıaddelerine göre mevl:u e 
sahibi sorumlu olacaktır (19). Bu hallerde, fiil doğrudan doğruya 
mevkute sahibinin fiilidir. Kanun söz konusu mecburiyetleri mev
kute sahibine yüklemiş ve bu mükellefiyetlerin yerine getirilme
mesinden de onu sorumlu tutmuştur. 

Bund karşılık bazı IJasm zabıtası suçlarından İS{:: yazı işleı:i mü
dürü sorumlu olur. Mesela, anonimlik hakkının devletin ~ahsiyetine 
karşı suçlarda söz konusu 0lmadtğı malumdur. Bu durumda eser sa.
hibinin ismi sorulduğun:la bunu bildirmek mükelleEiyeti de, sorum
lu yazı i<:?1eri müdürüne aittir. Bu rnecburiy2te ri 3.yetsizlik halınde 
27. maddeye göre doğacak sorumluluk da sorumlu yazı işleri müdü
rüne aittir. Aynı şekilde, 18. maddeye göre mahkumiyet hükmünün 
yayınlanması mecburiyetine riayetsiziik, 28. maddeye göre; 19. mad
de hükmü uyarınca cevap ve tekzibin neşri mecburiyetine riayet
sizlik 29. maddeye göre suç teşkil eder ve bu suçların sorumlusu da 
sorumlu ) azı işleri müdürüdür (20). Zira. bu durumlarda mecbu
ı 1yet sorumlu yQZI işleri müdünine yüklenmiş, onun görevi içjnde 
bir mecburiyettir, riayetsizlik de onun kendi fiili olarak cezalandı
rılır. 

Basın Kanununun 20 ve 24. maddelerindeki su~;ların faili olarak 

(18) Erman-Özek, 59. 
09) Erman-Özek, 119. 120, 148. 
(20) Erman-Özek, 121. 
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da «tabı>> gösterilmektedir. 4. maddenin 1. ve 2. fıkralarına göre, 
«gayrım ev kut» neşriyatb, belirli hususların basılmış eserde göste
rilmesi zorunludur (21). Bu hususta kanuni kayıtlara riayetsizlik 
«tabi» nın sorumluluğuna yol açar. Kanunun 12. m:::ddesine göre 
de, «tabi» mevkutenin her nüshasından ikişer tanesini C. Savcısına 

ve en büyük mülkiye amirine teslim mecburiyetindedir. Bu mec
buriyete riayetsizlik halinde de 24. maddeye göre tabi sorumlu ola
caktır (22). 

iV - Basın suçunda ve basın yoluyla i~lenen suçlarda sorumluluk 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 16. madde, basılmış eserin muh
tevası yönünden ortaya çıkan suçlardan doğacak sorumluluk halini 
düzenleP1ektedir. İşlene!1 suç ister Basın Kanununun 32-34. madde
lerinde yer alan dar anlamda basın suçu olsun, ister herhangi bir su
çun basılmış bir eser yoluyla işlenmesi halinde ortaya çıkan <"basın 
yoluyla işlenmiş suç» olsun, sorumluluk 16. maddeye gôre tesbit 
edilecektir. Demek oluyor .ki. kanunumuz, saçun basın 3uçu \ eya 
basın yoluyla suç olma3ı durumunda sorumluluk yönünden bir ay
rım yapmış değildir. 

Suçun nev'i açısından, kanunda, bir ayrım yapılmış olmamakla 
beraber, basılmış eser'in nev'i sorumluluk sistemi yönünden önem
Hdir. Zira, kanun, mevkut neşriyat açısmdan «birlikte sorumluluk.·> 
sistemini benimsediği halde, gayrımevkut neşriyat açısmda!1 ~<ka

demeli sorumluluk sistemini» benimsemiştir. Bu nedenledir ki Türk 
Hukukunda basın suçlarında sorumluluğu incelerke 1. basılmış ese
rin mevkut veya gayrımevkut neşriyat oluşunu a. 'fl ayrı ele almak 
icap eder. 

A - ~"I e v k u t e 1 e r d e i ş 1 e n i 1 e n 
doğan sorumluluk sistemi 

uçlardan 

Basın Kanunlınun 16. maddesinin l. bendine göre, «Me\ kuteler
le işlenilen suçlarda, suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya resmi 
yapan _kimse ile beraber bu mevkutenin sorumlu müdürüne teret
tüp eder>'. Bu şekilde. mevkutelerle işlenilen suclarda soruml ıluk. 
«eser satibi» ile «sorumlu müdürün» birlikte sorumluluğudur. 

(21) Bk. Erman-Özek. 18 v s. 
(2'2) Erman-Özek, 117. 120. 
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1 - Eser Sahibinin sorumluluğu (23) 

a) Genel olarak sorumluluğun hukııki niteligi 

Özellikle basın yoluyla işlenilen suçlarda, bu suçların doğal ~o

rumlusu eser sahibidir. Gerçektetı, Basın Kanununun HL maddesi 
dışında, problem, ceza '3orumlulugunun genel kuralları ışığında ele 
alındığı durumda dahi, eser sahibi i~lenilen rnçun sorumlusu ola
rak kabul edilmek lazım gelir. Bu sorumluluk tamamen sübjek if 
bir sorumluluktur. Zira suç teşkil eden muhtevayı yaratan kişi 

eser sahibidir. Muhtevası suç teşkil eden eserin, basın suçu ha
line gelebilmesi, yayınlanmasına, yani yayını gerçekleştirjci bir 
ba~k1 irndenin inzimamına bağlı bulunsa bile, yin0 de muhte·\·a sa
hibinin suçun esas faili olduğu hususunda şüphe yoktur. Eseri me ·
dana get~ren, hem eseri meydana getirmek hareketi ve lıem -:'.e bu
nun neşri hususunda, neticeye müteveccih irade-jstek ı;;ahibi bulu
nan kişidir. Bu açıdan, suçu esas meydana getiren, kasten hareke 
eden fail odur. Bu nedenledir ki, e:ser sahibj sübjektif esaslara uy
gun olarak, kast derecesinde bir kusurluluk sonucu olarak sorum
ludur. Suçun esas faili, eser sahibidir (24). 

Eser ~ahibinin sorumluluğu kanunun özel bir hükmünden doğ
mamaktadır. Diğer bir deyişle, eser sahibinin sorumluluğunun kay
nağı Basın Kanunl!nun 16. maddesi deği.ldir. 16. madde, «eser s:ıhi
binin sorumlu olacağını» belirttiği için, eser sahibi sorumlu utul
mamaktadır. 16. madde hükmü bulunmarnydı dahi, eser sahibi ceza 
sorumluluğunun genel hükümlerine göre sorumlu tutulmak gere
kFcekti. 16. maddenin, 8ser sahibinin de sorumlu tutulacağım ifade 

. .. ...,.. ' 

(23) Eser sahibi terimim, basılmış bir eserin muhte\tasını meydana 
getiren kişi anlamına kullanıyoruz, yazıyı yazan, resmi yapan. haberi ve
ren v.s. hep eser sahibi kavramı içine girmektedir. 

(2-D Dönmezer-Erman, II, no. 1021. Basın Kanunu~1un Hukümet Ge
rekçeslüde, sorumlu müdür ile eser sahibinin birlikte ·r~ «asli madc!i faib 
olarak sorumlu olacakları belirtilmektedir (Ek. Tut. De~:., D. IX, c. ı. s. 
Sayısı 55. s. 3). Bu ifade iki açıdan yanlış bir ifade olarak gorülmektedir. 
Kanaatimizce. 16/1. maddeye göre sorumluluk bir iştirak sorumlulu"'u ol
madığı gibi, bir iştirak karinesi de kabul edilmiş değildir. Bu açıdan, fail
lerin «asli maddi şerik» olarak isimlendirilmeleri ya~lıştır. Ayrıca. so 
rumıu yaz~ işleri müdürünün fiili ile eser sahibinin fiili de ayrıdır ve bir 
hemfiillik durumu olmadığı gibi, eser sahibinin sorumluluğunun kaynağı 
da 16. madde değildir. Eleştirilen görüş Gölcüklü tarafından da ifade edil
miştir. Bk s. 165. 
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etmesi, c~rnn hakkında bir sorumluluk durumu yar-.ıtmak için olma
yıp, sorumlu yazı işleri müdürünün sorumlu tutuluşunun e~er sa
hibinin rnrumluluğunu bertaraf etmediğini belirtmek içindir (2:)). 

Nitekim, 16. madde, «mevkutelerde işlenen rnçlarda . . . yazıyı ya
zan ve r : smi yapan kimse ile beraber ... sorumlu müdür ... » ifadesi 
kullanılırken, eser sahibinin sorumluluğu doğal ve gericl hüküm
lere uygun bir husus olarak belirtilmiş olmaktadır. Bu ifade de gös
termektedir ki, eser 5ahibinin sorumluluğu yönünden istisnai, genel 
prensiplere aykırı bir sorumluluk durumu getirilmiş olmamaktadır. 
Madde, sorumlu müdür için bir sorumluluk kaynağı olurken. so
rumluluğun eser sahibinin sorum]uluğu gibi olacağını da belirtmek 
istemiştir. Bu açıdan, 1. fıkra hükmü esas itibariyle, sorumlu yazı 
işleri müdürünün «kanuni sorumluluğunu» ihdas eden bir hüküm 
olarak görülmektedir. Bu açıdandır ki, maddenin hukuki mahiyeti 
ve hükmü üzerinde, sorumlu müdürün sorumluluğu konusunda ye
niden duracağız. 

b) Eser sahibi kavramının kapsamı 

16. m2ddenin 1. bendinde, «yazıyı yazan» ve «resmi yapan» dan 
bahsedilmektedir. Buna karşılık 3. bentde de, «haber vesika veren» 
den bahsedilmektedir. Nitekim 16. maddeyi değiştiren 6733 Sayılı 
Kanunla. 1. fıkraya bir hüküm ilaye edilmiş ve «-haber, havadis ve
ya vesika.lan» verenlerin de sorumlu tutulacağı belirtilmişti. Bu 
hüküm 143 sayılı Kan.unla kaldırılmıştır. Bu durumda haber, hava
dis ve ve~ika verenin durumu tartı~ılmak gerekir. Ayrıca, «yazıyı 

yazan» dan maksadın ne olduğu konusu üzerinde de durmak zorun

ludur. 

aa) Yazıyı yazan 

Basın Kanununun 16. maddesinin 1. fıkrasına göre. sorumlu mü
dür ile birlikte sorumlu tutulanlardan birincisi «yazıyı yazan>~ dır. 
Yazıyı ycızandan ·maks:ıt. basılmış eserde fikir unsurunu meydana 
getiren kimsedir. Basılan her yazı bir fikir unsurunu, bir muhtevayı 
muhtevi bulunmaktadır. Yazıyı yazan, bu fikir unsurunu bir yazı 
içinde biçimlendiren kimsedir. Haber, havadis veya beyanata da
yanan bfr makale, bir yazı kaleme alındığı takdirde dahi. fikir un
surunun maddi muhtevasını sağlayan, bey.anatı veren. haber ve ha-

(25) Benzer bir görüş için bk. Fro ·ali, III, 53. 
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vadisi sağlayan kimsedir ve fakat bu muhtevayı belirli bir fikri gö
rüş içinde yazı haline getiren, «yazıyı yazandır» (26). Bu nedenledir 
ki, «yazıyı yazan» s1dece, fikir unsurunu sağlaytln kimse omayıp 
onu biı yazı içinde biçimlendiren, fikri muhtevayı kullanan kimse
dir. Bu durumda, «yazıyı yazmak» hareketinin teş~kkülü iki unsura 
baglıdır: a) belirli bir fikri muhtevanın mevcudiyeti, b) bu 
fikri muhtevanın belirli sistem, belirli bir bütün içinde siste
matik bir şekilde k1leme alınması. Ancak bu durumdadır ki <•eser» 
meydana gelmiş olmaktadır. Bu açıdandır ki, bir muhabirin gazete
ye haber getirmesi durumunda, haberi getiren değil ve fakat onu 
basılacak yazı haline getiren, verilen bir beyanatı gazete haberi şek
linde yazıp, biçimlendiren kimse, Basın Kanununun 16. maddesi 
<:mlamı!1da «yazıyı yazan» kimsedir. Haber, havadis, vesika veren 
ise, ancak yazıyı da kendileri kaleme aldıkları takdirdedir ki «ya
zan» kavramı içinde kabul edilebilirler. Doğal olarak, «yazıyı yaz
mak» onu daktilo etmek, mürettip olarak dizmek gibi mekanik bir 
faaliyeti de ifade etmemektedir. Buna karşılık, salt fikri unsuru 
sağlamak da, «yazmak» değildir. Yazıyı yazmak, fikri unsuru bi
çimlendirmek şeklinde anlaşılmak ve ancak fikri unsurun başkası 
tarafından sağlanması durumunda, bu fikri unsuru işleyeni «yazan» 
saymak gerekecektir. Nitekim, 16. maddede de, 3. bentde, «yazıyı 
yazan» ile «haber, havadis ve vesika veren» birbirinden ayrılmış, 

ayrı ayrı ifade edHmiş bulunmaktadır. Nitekim, Basın Kanununun 
hükümet teklifi şekli üzerinde değişiklik yapan «İçişleri ve Adale 
KomisyonJarından kurulan Karma Komisyon Raporunda» da,"< .. bir 
mevkutedt' imzalı yazılar ve resimlerle suç işlendiği takdird ~ me
sul müdür imza sahibi ile müştereken, imzasız yazılarda yalnız me
sul müdürün mesul}yeti bahis mevzuu olacakhr» denilmektedir (27). 
Bu ifade. de göstermektedir ki, salt haber, havadis \·e vesika olarak 
ycıyınlanan bir yazının, eser sahibi de, mevkutenin tüm yayınından 
sorumlu olan sorumlu yazı işleri müdürü olmaktadır. 

b b) Resmi yapan 

lmzalı ve bir kişi tarafından yapılmış resimlede, bu resmi ya
pan kim~e. «resmi yapan» dır. Resimdeki fikir unsurunu meydana 
getiren kışi odur (28). Karikatürlerin de «resim» kavramı içinde 
kabulü gerekir. Buna karşılık, bir olayı tesbit eden <~fotograf»ı çe-

(26) Erman-Özek, 61. 
(27) TBMM. Tut. Der .. D. IX, C. 1, S. Sayısı 55, 16. 
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ken, resim yapan olarak kabul edilemez. Fotograf bir olayı tesbi t 
E=der. Bunun fikir unsuru, olayın kendisidir. Bunda bir yaratma 
mevcut değildir. Bu fotograf ile bir suç işlendiğinde, sorumluluğun 
bu foto[rnfı yayınlayan sorumlu müdüre ait olması gerekir. 

cc) Haber ve havadis veren 

«Hacer ve havadis veren» lerin eser .3ahibi kavramı içine girip 
girmeyeceği ve bu açıdan bunların sorumlu tutulabilip, tutulam:ı
yacakları konusunda, Türk Doktrininde iki ayrı görüş belirmiş bu
lunmaktadır. 

Birinci görüş, «haber ve havadis veren»ierin de «yc.zıyı yazan 
kavra!Tlı ıçinde kabul etmektedir. Buna göre (29), yazıyı yazmak 
kavramı, sadece yazının kaleme alınması anlamına gelmeyip, neş

redilen yc:ızının fikri muhtevasını meydana getirmek anlamına ge
lir. Bu açıdandır ki, <-~vesika veren veya beyanatta bulunan kimse
nin yazı rnhibi olduğu ~üphe götürmez bir hakikattir». Nitekim, 16. 
maddenin 3. fıkrası. «haber ve havadis»in suç teşkil eden niteliği 
anlaşılamadan yaymından sorumlu müdürün sor:.ımlu tutulamaya
cağı belirtilmektedir. Bu hüküm. sorumlu müdür sorumlu tutula· 
matlığı takdirde, haber ve havadis verenin sorumlu tutulacağını 

belirten bir hüküm de değildir. Bu açıdan, 3. fıkranın ifadesi de 
göstermektedir ki, haber, havadis, beyanat v.s. veren kimse de, «eser 
sahibi--> kavramı içinde kabul edilmek lazım gelir. Titekim, 3. f1kra. 
«yazar» dı~ında, haber ve havadis verenlerden de bahsetmek su
retiyle, bunların da, sorumlu müdür ister sorumlu tutulsun, ister so
rumlu tu~ulmasın, fikri unsuru meydana ge:iren ki~iler olarak so
rumlu tutulması gerektiğini belirtmektedir. Kaldı ki. TCK nu!1 ıo. 

maddesine göre ceza kanununun genel hükümleri özel kanunlar ile 
ilgili olarak da uygulanabifü. Haber ve havadis veren, <<asli maddi 
fail» olarak fiile iştirak etmiştir. Bu yönden kendisinin cezalandı
rılması, bu açıda,n da mümkündür. 

lkinci göriişe göre ise, «Kanun sorumlu müdür ile birlikte so
rumlu olan kişileri. yazıyı yazan ve resmi yapan kimse olarak tayin 
etmiştir. Bu itibarla beyanat veya not veren kişi, sorumlu müdürle 
birlikte mesul olmaz» (~O). Uygulamada da genellikle aynı husus 

(28) Erman-Özek, 60. 
mn Erman-Özek, 60-62. 
(30J Dönmezer, 331. 
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kabul edilmektedir (31). 
Kanaatimizce (32), haber ve havadis vereni, eser sahibi olarak 

ve Basın Kanunu hükümlerine göre özel sorumluluk sistemi içinde, 
otoma'ı.ik bir sorumluluğun konusu- olarak kabul etmemiz mümkün 
değildir. Kanunumuzun sorumluları tesbit eden hükmü 1. fıkradaki 
hükümdür. Bu fıkra ise, sorumlu yazı işleri müdürü ile birlikte sade
ce «yazıyı yazan» ile «resmi yapanın» sorumlu tutulacağını belirtmiş 
bulunmaktadır. Bu şekilde 1. fıkrada adeta 1:tahdidi» bir sorumlu di
zisi kurulmuştur. İtalyan CK. nun 57. maddesinde olduğu gibi, «fail» 
veya «yazar» olarak genel bir ifadenin kullanılmaması (33), «yazar» 
ve «resmi yapan» kavramı dışında kalan ve fakat «eser sahibi» kavra
mı içine girecek kişilerin sorumluluk dışında kalması durumunu ya
ratmıştır. Bu J;ıedenledir ki, mesela, ilanlardan, fotograflardan v.s. 
kimin sorumlu tutulacağı konusunun çözümü tartışmalı olarak kal
maktadır. Halbuki, bemer sistemlerde ve bu arada Italyan Ceza 
Kanuuunda <<fail» terimi genel olarak kulJanılmış ve perieıdtğin 

muhtensının meydana gelirilişindeki irade ifade olunmuştur (31). 
Buna karşılık, bizim kanunumuz, 1. fıkrada yayının sahibini ve bu 
nedenle sorumlu tutulacak kişileri sınırlı olarak belirtmiş durum
dadır. K~·nun, haber ve havadis verenin de yazı ;şleri müdürü ile 
birlikte sorumlu tutulmılsını isteseydi, bu hususu da l. fıkrada ~fade 
ederdi. Aksine, Kanun hakkındaki Karma Komisyon raporunda. 
imzalı yazı ve resimlerden dolayı eser sahibi ile birlikte sorumlu 
müdürün cezalandırılacağını, diğer yazılardan ise sadece yazı işleri 

müdürünün sorumlu tutulacağı belirtilmiştir (35). 
Haber ve havadis verenlerin, l. bent'e göre, sorumlu tutulama

yacağı, yasama faaliyetlerinden de anlaşılmaktadır. Gerçekten, 1956 

(31) «Beyanat ve not verdiği sabit olan şahsın. yalı onun taraLndan 
razılmadığı içindir ki, mesuliyeti. yoktun 4.C.D .. 29.4.19::ı3 gün ve E. 35S6ı 

K. 12 sayıl1 kararı (Erm:ın-Özek, 60). 
(32) Sayın Erman'la birlikte. «İzahlı Basın Kan-ı.mu» isımli kitabı

mızda savunduğumuz görüşlerden bir ölcüde ayrıldığımızı, peşinen ifade 
etmek gerekir. 

(33) 1950 Basın Kanununun Hükümet Projesinde de, 4. fıkrada sa
dece «eserin faili» ifadesi kullanılr.ıışken, maddenin meclis müzake ·eleri 
sırasında, bir öneri üzerine bu ifade çıkartılmış ve 4. bentde de. «müellif, 
tnuharrir. mütercim veya rersim eden» ibareleri kullanılmıştır. Bk. TBM •. 
Tut. Der. D. IX. C. 1. 744. 

(34 > 1\lanzini (Pisapia 1961), II, 590. 
(3:)) TBMM. Tut. Der .. D. IX, C. 1, S. Sayısı 55, 16 
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yılında 6733 Sayılı Kanunla 16. madde değiştirilmiş « ... ve
yahut haber, havadis veya vesikaları verenlerle ... » ifadesi 
ilave edilmiştir. Bu ilavenin gerekçesi olarak da, «Basın yoluy
la işlenilen suçlardan doğan cezai mesuliyetin kimlere raci olacağını 
gösteren bu maddenin 1 no. lu bendjne göre, mesuliyet, su
çu vücuda getiren yazıyı yazan veya resmi yapan ile mev
kutenin mesul müdürüne terettüp etmektedir. Halbuki, ba
sın yoluyla işlenebilecek suçlar, yalnız yazıyı yazmak ve
ya resmi yapmaktan ibaret olmayıp haber, havadis veya ve
sikalarla da vücuda gelebileceğine göre maddenin suç unsurlarına 
haber, havadis veya vesika verenlerin de ithali, maddenin sev!< se
bebine v2 bir kısım suçların maddenin ihtiva ettiği hükümlerin dı
şında ka:masına yardım edeceği için, lüzumln görülmüş ve birinci 
bent bu mülahaza ile -ieğiştirilmiştir>> denilmektedir (36). Bu ifade 
ve 1. bent'e eklenen ibare göstermektedir ki, esasda, l. bende göre 
«muhbir ve muhabirler» sorumlu durumda değilken, yapılan ilave 
ile 3orumlu duruma getirilmişlerdir. Maddeyi eski haline iade eden 
143 Sayılı Kanun da, dolayısıyla, «haber, havadis ve vesika \'eren
lerin» suç faili olarak cezalandırılmamasını sağlamak amacıyla, ira
desiyle hareket etmiş olmaktadır. Nitekim TCK nun 162. maddesi 
açısından da bu sonuca varmak mümkün. Muhteva3ı suç teşkil eden 
bir neşriyatın, diğer bir neşir organında neşri halinde, sadece bunu 
nakleden yani yazı işleri müdürü sorumlu tutuhıbilmektedir. Bu 
husus da göstermektedir ki, bir hususun haber, havadis veya vesika 
olarak neşri durumunda, sorumluluk mevkutenin fikri muhteva
sında söz sahibi ve karşılığında sorumluluğu yükümlenmiş durumda 
bulunan yazı işleri müdürüne ait olmaktadır. 

Habeı, havadis, vesika ve beyanat verenlerin TCK nun 10. ve 
dolayısıyla 65. maddesine göre sorumlu tutulabilmeleri de genel bir 
kaide olarak vazedilemez sanıyoruz. Zira, bilindiği gibi, iştirakin 

söz konusu olabilmesi için, faillerin aym fiili işlemek, aynı suç ola
rak kabul edilen neticeyi tahakkuk ettirmek yönünden ortak ira
delerinin mevcudiyeti zorunluluğu vardır. Bu açıdandır ki, muhte
vası yayınlandığı zaman suç teşkil edecek olan haber veya havadisi 
getiren, beyanatı ve vesikayı veren kimsenin, iştirak sebebiyle ve 
yayın halinde tahakkuk edecek neticeden dolayı sorumlu tutulabil
mesi için, herşeyden önce, yazı işleri müdüründe suç teşkil eden 
neticeyi meydana getirmeğe müteveccih kastın t.ulunması, ikinci 
olarak da haber, vesika, havadis, beyanat verenin, söz konusu neti-
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ce yönünden yazı işleri müdürünün fiiline iştirak iradesinin mev
cudiyetı zorunludur. Halbuki, 16. madde sorumlu müdür için dahi 
neticeye müteveccih bir iradesinin mevcudiyetini aramamaktadır. 

Bunun dışında, Basın Kanunumuz1 bazı kanunlarda ve 1931 Mat
buat Kınunumuzda, olduğu gibi, bir «iştirak faraziyesi» de kabul 
etmiş değildir. Bu nedenledir ki, haber, havadis, vcsjka, be:yanat v.s. 
verenler }ıakkında, Basın Kanunu 16. maddesine ;1Öre bir sorumlu
luk sonucu doğuracak, genel bir iştirak durumu kabul etmek, işti

rakin her olayda mevcut bulunup bulunmadığım aramaksızın, ge
nel bir sorumluluk faraziyesi kurmak mümkün olamayacaktır. 

Haber, havadis, vesika v.s. nrenlerin, genel ve objektif bir so
rumluluk durumu içinde düşünülmemeleri yermde ve doğal bir 
durumdur da. Gerçekten. yazı ve resirr.. gibi bir eseri meydana ge
tirip. mevkuteye basılmak üzere veren kimsenin bu eserin neşri ve 
o şekilde yayınlanması hususunda bir iradesi mevcut bulunmakta· 
dır. Bu hususta kendisinin kasten hareket ettiğinin kabul olunm:ısı 
zorunluluğu mevcuttur. Buna kar~ılık, haber, havadis, vesik:ı v.s. 
yi gazeteye temin eden kimse «muhbir ve muhabir» olc.:rak, sadece 
gazetesirıı; haber götürmek maksadıyla hareket etmektedir ve göre
vi de budur. Bu haber ve havadisi degerlendirmek, biçimlendiımek, 
kullanıp kullanmamak, mevk_utrnin yayın politikası, muhtevası ko
nusunda tek söz sahibi olan yazı işleri müdürüne aittir. Bir mevku
tenin ç:ılışma sistemi içinde ve yazı işleri müdürlüğü kavramının 

ifade ettiği hizmet anlamı yönünden, haber, havadis gibi hususların 
fikri mutıtevasının da yazı işleri müdürüne ait ol::ı-tak kcıbulü gere
kir. Muhabir ve muhbirin, bu işleyiş içinde görev ve durumu sa
dece, dış dünyada mevcut değişiklikleri, olayları mevkuteye aktar
mak gibi mekanik bir husustan ibaret kalmaktadır; bu haber ve h1-
vadisleri işleyen ise, yazı işleri müdürü veya yazı kuralları olmak
t:ıdır. Haber ve havadisin veriliş şekli, başlığı, öne~ verilen ve alı

nan kısımlar dahi yazı işleri müdürü veya kadrosu tarafından yapıl
maktadır. Bu durumda, muhbir ve muharrir, sadece mevkuteye 
rnalzemc sağlamaktadır; ne bir fikri unsuru yara~maktadır, ne de 
bunu oir bütün içinde değerlendirmektedir. Bu a..-;ıdan, muhbir ve 
muhabire sorumluluk yüklemek görülen iş yönünden de yerinde 
olmasa gerektir. Nitekim bu nedenledir ki, Basın Kanunu Karma 
Komisyon Raporunda, imzasız yazılardan yazı işleri müdürünün 
sorumlu tutulacağı belirtilmiştir. Bu ifade ile, imzasız ve anonimlik 
hakkınd1n istifade eden makalelerden ve haber ve havadislerden 
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sadece sorumlu müdürün sorumlu tutulacağı ifad~ ediln~ek i~tenil
miştir. 

Belir~ ·1en durumda, 16. Maddenin 3. fıkrasının nasıl açıklanma-
sı gerek0~'eği bir mesele olarak belirmektedir. G~rçekten, 1. fıkra, 
haber, h~vndis ve vesika verenlerden söz etmezken, 3. fıkra yazı iş
leri müdürünün sorumlu tutulamadığı hallerde bunlaı ın sadece so
rumlu iu1ulacakları ifade edilmiştir. Bu çeli§ik ve sistemi bozan du
ıurnun ııcc:leni, sanırız ki, 3. fıkranın Hükümet Projesinde me\·cut 
tulunm~.hnası ve Karma Komisyonca maddeye eklenmiş bulunn~.ası, 
bu çelişıj{ durumn Y<?l :ıçmış bulunmaktadır. Bu ilavede «haber, be
yan ve vesikayı verenin» sorumluluğunun hangi hallerde söz ko
nusu olabileceği hususunda bir açıklık da Karm:.ı Komisy8n ge
rekçesinde mevcut bulunmamaktadır. Bu durum karsısmda, haber, 
vesika, havadis ve beyaınt verenlerin sorumluluk durumunu ~öyle 
düşünmek gerekeceği kanaatindeyiz: 

a) Haber, havadis, beyanat v.s. veren, eğer i;tirak sisteminin 
unsurları mevcut bulunuyorsa, iştirak sebebiyle sorumlu tutulabi
lecektir. Bu konuda iştirak ile ilgili olarak belirttiğimiz hususları 

burada tekrar hatırlamak gerekir (37). Sadece, iştirak sorumluluğu, 
doğal olarak Basın Kanununun 16. maddesine göre değil, Ceza Ka
nununun 64 ve 65. maddesi uyarınca genel sorumluluk hükümleri
nin uygulanmasmı gerektirecektir. Suç teşkil eden haber, havadis, 
beyanat, vesika v.s. yi veren, verdiği bu materyalle suç işlenmesini 
sağlamak ve bu konuda yazı işleri müdürünün hiç bir kast derece
sinde kusurluluğu ve neticeye matuf ·iradesi bulunmadığı halde, onu 
det olarak kullanmak istemiş, bu maksatla hareket etmişse kendi
sinin <"do!a)~ısıyla fail» olarak ve asil fail niteliğiyle cezalandırılm:ı
sı gerekecektir. 

b) Bir habere konu teşkil edecek beyanatı, kon:\eransı, söylevi 
veren kişi, bu sözlerinde suç teşkil eden hususlar bulunduğu ve bu 
sözler bir mevkutede yayınlandığı takdirde, sözlerinin mevkutede 
yayınlanması sebebiyle, işlenen basın suçundan dolayı sorumlu tu
tulacak değildir. Bu sözlerin mevkutede neşri de suç teşkil ediyor
sa, bu suç tan yazı işleri müdürü sorumlu olacaktır. Sözleri söyleyen 
kişinin fiili ise, sözlerin söylenmesi ile tamamlanmış bulunmakta
dır. Bu açıdan, sözleri söyleyen kişinin fiili tamamen yayın unsu-

(36) TBMM. Tut. Der., D. X, C. 12/1, S. Sayısı 191, 2. 
(37) Bk. yukarıda s. 28 v.s. 
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runun dışında, genel hükümlere tabi herhangi bir fiil olarak kabul 
edilmek \ 'e genel ceza sorumluluğuna ait hükümleri uygulamak ge
rekir. 

c) Nihayet, verilen bir haber, havadis, vesika v.s. nin neşri 

sebebiyle basın yoluyla bir suç işlendigi takdirde, eğer. yazı işleri 
müdürü bunları «mahiyetini bilmeden yayrnlamışsa» sorumlqluk 
haber, beyan ve vesikayı verene ait olacaktır. 1. ve 3. bentl .r bir
likte ele alındığında şu sonuca varılmaktadır: Prensip olarak haber, 
havadis \·c beyanatı veren, sorumlu yazı işleri müdürü sorumlu tu
tulabildıkc~e, cezalandırıhmayacaktır. Fakat, sorumlu yazi işleri mü
dürü sorumlu tutulamadığı durumda, sorumluluk muhabir ve muh
birlere yönelecektir. Bu şekilde kanun, yazar sahibı ile resim sahi
bini her durumda sorumlu tuttuğu halde, haber havadis ve beyan:ıt 

vereni, ancak, sorumlu müdürün bunların mahiyetlerini bilmeden 
j ayınhması halinde sorumlu tutmuştur. Bu ayrım, sanırız ki, :). fık
ranın hükümet .projesinde bulunmayıp, Karma Komisyonda ekle
nirken 1. bendin göz önünde bulundurulmamasının bir sonucudur. 
Bu durumu şu şekilde yorumlamak mümkündür: yazı i~leri mü
dürü, ga~etenin muhtevasına hakim ve yönetmekle sorumlu oiduğu 
için, haber niteligindeki muhteva da onun sayılır. Fakat onun so
rumlu tu1ulamadığı hallerde, bu muhtevayı sağlayan muhbır ve 
muhabirler sorumlu tutulmaktadır. 

c) Eser sahibinin sorumsuzluk durumları 

Basın Kanunu 1. bendinde, mevkutelerde eser sahibi ile yazı 
işleri müriürünün birlikte sorumlu tutulacaklarını belirtmektedir. 
Yukarıd~ı da işaret ettiğimiz gibi, eser sahibinin sorumluluğu 16. 
maddeden doğmnmakta, 16. madde sadece bunların sorumlulugunu 
teyit edeıı ve yazı işleri müdürünün de onlarla beraber sorumlu ola
cağını belirten bir hükümdür. Zira, eser sahibinin sorumluluğunu 
doğurmak için özel bir hükme zaten ihtiyaç olmayıp, genel hüküm
ler bu sornmluluğa yol açmaktadır. Genel hükümlere göre ortaya 
çıkan, esE;r s:1hibinin sorumluluğu. belirli hallerde, söz konusu ol
mamakta, daha doğrusu, eser sahibinin sorumluluğunu kaldıran se
bepler söz konusu olabilmektedir. 

aa) Yayının iradi olmayışı 

Basıa suçlarında, bilindiği gibi, suçun teşekkülü «lie~ir>> \'e «ya 
yın» urıc: 1.!rlarının varlığm;ı bağlıdır. Bu unsurl:ırı gerçekleşti~e! 

F. : 10 
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ise eser sahibi olmayıp yazı işleri müdürüdür. Bu açıdandır ki, ba
sın suçu.rıda, neşrin muhtevasını eser sahibi g2rçekl~ştirirse de, onun 
basın sti.çu olması için gerekli unsurları esas yazı işleri müdürü 
gerçekleştirecektir. Basın suc;unun, esas kendisine özgü unsurunu 
gerçekle~tiren eser sahibi olmadığı halde, onun yapılan yayından 
sorumlu tutulmasının nedeni, eserinin yayınlanması hususundaki 
iradesidir. Eser sahibi eserini mevkuteye vermekle, bu eserin ba
sılması konusundaki iradesini ortaya koymu5 olmaktadı;. Diğeı.~ bir 
deyişle, eser sahibi eseri meydana getirmek konusunda olduğ:ı ka
dar, basın suçunun kendi unsurları olan, «basım ve yayın» unsurla
rının da gerçekleşmesi konusunda irade ve istek sahibi bulunmak
tadır (38). Tamamen sübjektif ve genel sorumluluk ilkelerine da
yanan eser sahibinin basın suçlarında sorumluluğunun bu :ıiteliği 

gereği eser sahibinin iradesinin, yani kastının «basım ve yr.yın» 

unsurlarına da şamil bulunması gayet doğal ve genel kurallara uy
gundur. 

So.:. umluluğun sübjektif temeli bu şekilde o!'taya konulunca, 
eser sahibinin neticeye yönelik iradesinin mevcut bulunmadığı du
rumlard0, sorumluluğunun da ortadan kalkması doğaldır ve genel 
kurallar~:1 bir sonucudur. Bu hususta Basın Kanununda bir hüküm 
mevcut değildir ve bulunmasına da gereklilik yoktur. Madem ki, 
Eser sahıbi tamamen gend hükümlere göre ve sübjektif sorumluluk 
kurallarına göre «kusurundan» dolayı sorumlu tutulmaktadır, öy
leyse «k1Jrnrluluğu» ve «illiyet bağını» ortadan kaJdıran sebeplerin 
mevcudiyeti halinde sorumlu tutulmaması da genel sorumluluk ku
Tallarınm doğal bir sonucudur. Genel sorumluluk, sübjektif temele 
dayanrnukta olup, hiç kimse kendi kusurlu harek2tinin sonucu ol
mayan bir neticeden sorumlu tutulamaz. Bu durumda, eser sahibi
r.in eseri meydana getirme hareketi He basılmış eserin yayınlanması 
neticesi arasında bir illiyet bağı bulunmadığı, mesela eser, eser sa
hibinin haberi ·ve bilgisi dışında yayınlandığı takd;_rde, eser sal:ibi
nin ne kusurlu bir hareketi bulunacak ve ne de hareketi ile Eetice 
arasında bir illiyet bağından söz edilebilecektir. Bu durumda, fiil 
eser sahibi tarafından iradi değildir ve sorumlu tutulamaz. Aynı şe
kilde, kusurluluğu kaldıran «hata», «mücbir sebep», «cebir, ikrah», 
«kaza ve tesadüf» hallerinde de eser sahibinin kusurluluğu söz konusu 
olmadığından sorumluluğu bahis konusu olmayacaktır. Bunun gibi, 

-------
(38) Pisapia, La nuo ·ıa disciplina .... 318, 322 - Cantarano, lOi. 
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mevku~ey~ verilen bir yazıda yazı işlerince değişiklikler yapılsa e 
bu yapılan değişiklikler sebebiyle, yazı suç teşkil etse, artık eser 
sahibinin iradesi dışı bir yayın mevcuttur ve sorumluluğu söz ko
nusu olamaz. 

bb J Anonimlik hakkı 

Eser ~ahibinin fiilen sorumlu tutulmasını engc-::lleyen ikinci bir 
durum ise doğrudan dogruya kanundan, 16. m:ıddemn 2. fıkrasından 
doğmaktadır. Buna göre, «Mevkutelerde müstear adla veya imzasız 
yahut remizli imza ile yayınlanan yazı veya resim sahiplerinin rıd

larını so:'umlu müdür bildirmeğe mecbur değildir·>. Anonimlik hak
kı den~len bu hak, kanundan doğmaktadlr. Bu hakkın kullanılması 
halinde, eser sahibi kusurlu ve iradi bir fiili ika ettiği halde, kanun 
kendisini rnrumlu tutmamaktadır. 

«Aııonimlik hakkı», «hiçbir kimsenin neşrettiği yazı, makale ve 
kitapları imzalamağa mecbur tutulmaması ve yine hiçbir kimsenin, 
imzasız veya remizle, yahut n1mı müstearla münteşir bir yazının 
muharriri öğrenilmek üzere tazyık olunamaması ve mezkur ~ırrın 

muhafazasının bir mesuli:r et ve mesuliyeti teşdit <-ebebi teşkil ede
memesi demektir» (39). Bu hakkın aleyhinde olan ve kumu oyuna 
söz söylemek iddiası ile hareket edenlerin «yüzlerine maske tak
madan>;. ortaya çıkmalarının ve sorumluluklarını kabul etmelerinin 
gerekiiliğıni ileri sürenler ( 40) bulunmakJa berabe··, gen~fükle 
«anonimlik hakkı» basın hürriyetinin doğal bir sonucu olarak görül
mektedir ( 41). İsviçre CK nu bu hakkı açık. bir şekilde kabul ettiği 
gibi, Fransız hukukunda da, 1850 tarihli bir kanun eser sahiplerinin 
imza atm :ı mecburiyetini vazetmesine rağmen, uygulamada, bu ka
nun hükmü «metrukiyete» uğramış ve 1881 Kanunu da bu konuda 
hiç bir hüküm getirmediği için, fiilen hakkın tanındığı kabul edil
miştir · ( 42). 

1931 Matbuat Kanunu ilk şeklinde bu hakkı açık bir şekilde ka~ 
bul etmiş ve hatta bu kanunun Encümen Mazbatasında, « ... Te~ki
latı Esasiye Kanunu ile müeyyet bulunan bu hürriyet tahrir e~ra
Ürının kabulünü bir neticei mantıkiye olarak iktiza etririr~> denil-

(39) Dönmezer, Matbuat Suçları, 115. 
(40) Garraud, III. 140. 
(41) Clerc, 91. 
(42) Dönmezer, Matbuat Suçları, 116-117. 
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miştir (43). 1931 Matbuat Kanununun 27. maddesinin 1938 tadili ile 
ise, bu kinuda birçok sınırlar getirilmiş, müphem ifadelerle madde
nin birçok tereddütlere yol açacak tir yapı almasına yol açılmıştır. 
Bu değişıklikle «anonimlik hakkı» adeta yok edilmi~. hiç degil3e çok 
aşırı bir ~ekilde sınırlandmlmıştır ( 44). 

19~0 Basın Kanununun Hükümec Projesinde «anonimlik hcıkkı» 
mevcut bulunmamakt'.lydı. Karma Komisyon ise, anonimlik hakkı
m kabul etmiş ve şimdiki ~ekljyle 16. maddeye ekl~miştir. 673~ Sa
yılı Kanunla 1956 yılında 16. maddede yapılan değişiklikle «ano
nimlik hakkı» kaldırılmıştır (45). 143 Sayılı Kanun ise, bu hakkı 
yenid~n tanımış ve e:;ki hükmü 16. maddeye ekle1~1iştir. 

Belirtilen hüküm gereğince, hiç bir kişi ve ım~bm, eser sahi
binin ismini soramayac::ı.k, böyle bir talep olduğunda da yazı işleri 

müdürü cevap vermek mecburiyetinde olmayacaktır. Bu konuda 
üzerinde durulan, tartışı]Cır;. bir konu, yetkili makamların yazı işleri 

müdüı-ü dışında kalanlardan eser sahibinin adını öğrenebilip öğrene
meyeceklt:.::i"i, bu konuda usuli zorlama tedbirlerine ba~vurup vu
ramayac:ıkları konusudur. Mesela, eser sahibinin ismi konusunda 
bilgisine müracaat edil~ıı kişi, tanıklıktan çekinmek, tanıklık etti
ğinde bilgisizliğini ifade ettiğinde yalan tanıkl.1kta~1 sorumlu tutul
mama·'{ hakkına sahip bulunup, bulunmadığı tartı~ılmıştır. Bu ko
nuda ge112llikle, anonimlik hakkı mutlak olarak !-\abul edilmekte, 
eser SQhibinin isminin Öğrenilmesi konusunda, y: zı işleri mudÜrÜ 
dışındq kalanlara da usuli baskı yapılamayacağı kabul edilmekte
dir (46). 

Kanu~ıumuzda bu konuda bir hüküm ~nevcut bulunmamakta
dır. Fakat, anonimlik hakkının yapsal niteliğ:, eser sahibinin adının 

(43) Dönmezer, 333. 
(44) Bu konuda geniş bilgi için bk. Dönmezer, Matbuat suçları, 117-

120. 
(45) Bu değişiklikle, yazı işleri müdürüne. eser sahibinin adını 24 

!:,aat içinde. eser sahibinin ismini bildirme mükellef iye ti yüklenilmiş ve 
bunun gerekçesi olarak da. «birinci planda mesul ulmaları lazım gelenle
rin de mesuliyetlerini sağlamak» amacının güdüldügü belirtilmiştir: Bk. 
TBMM. Tut. Der .. D. X, C. 12/1. S. Sayısı 191, s. 2. 

(46) Nitekim İsviçre Ceza Kanununda «yazı sahibinin · ismini mey
dana çıkarmak için gazete ve mevkutenin ne mesul müdürü, ne tabi veya 
naşiri hakkında usul kanunu tarafından derpiş edılmiş bulunan zecri 
tedbirlerden hiç biri tatbik edilemez) hükmü yer almaktadır. Bk. I.ogoz, 
art. 27, no. 5 - Fransız Hukuku için bk. Blin-Chavanne-Drago, 201. 
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öğrenilmesi için hiç kimsenin zorlanam:ıyacağı, usulü müeyyideler 
uygulanamayacağı ve ismi başka bir kaynaktan ö~renilse dahi eser 
sahibi hc.:kkında dava :lçılamayacağı şeklinde düşünmemizi gerekli 
kılmaktadır. Anonimlik hakkı mutlak bir haktır ve ya vardır, ya 
yoktur. Basın Kanunu bir hal müstesna olmak üzere, bu hakkı ka
bul ettiğ;11e göre, bunun mütemmim ve zarurı w~tıcekrini :le ka
bul etmiı demektir. Kanun yazı işleri müdürünü eser sahibinin is
mini bıldirmeğe mecbur tutmadığın[ı göre, yazı ~.;ahibmi hüviye
tinin ancak mesul müdürden sorulmak suretiyle öğrerı.ilebilmesine 
ce,·az vermiş ve başka usul ve kaynaklara müraca ü edilmesine im
kan bırakmamıştır ( 47). Sadece yazı işleri müdüı ü eser sahıbinin 
·smini açıkladığı durumdadır ki, eser sahibi hakkında takibat yapı
labilecektir ve eser sahibi <--anonimlik hakkını» ileri ~ürerek so
rumsuzluk iddiasında bulunamayacaktır ( 48). 

Ba:;ın Kanunu anonimlik hakkı , konusundaki tek is1irnayı, işle

nilen suçun türüyle ilgili olar:ık kabul etmiştir. 16. maddenin 3. 
bendine göre, «Suç teşkil eden yazı veya resim Türk Ceza Kanu
r.unun ikinci kitabının, birinci babmın biri!:ci faslında yazılı cü
rümlere taalluk ediyorsa, sorumlu müdür bunlarm sahiplerinin 
kimliklei ini, istek tarihinden itibaren 24 saat içinde Cumhuriyet 
Savcılığır..a bildirmeye mecburduD>. Demek oluyor' ki, işlenen suç 
«Devletin Arsıulusal Şahsiyetine Karşı Cürümler>> den biri i~e. yani 
fiil TCK nun 124-145. maddelerinden birini ihlal ediyorsa, talep 
üzerine yazı işleri müdürü 24 saat içinde eser sahibinin ismini bil
dirmek rr,ecburiyetindedir. Bu konudaki talep yetkisi savcıya aittir. 
Bu durumlarda, işlenilen suçun ağırlığı ve esas su~lunun bulunma
sındaki kamusal yarar karşısında, artık <<redaksiyoıı. srırı» nın mu
hafazası söz konusu olmamaktadır (49). 

M~sul müdür, söz konusu türden bir suçun işle11mesı durur.cun
da, 16. maddeye göre zaten sorumludur. Eğer, isteğe rağmen eser 
sahibinin ismini bildirmeyecek olursa bu da müstakil bfr «basın za
bıtası suçu» teşkil eder ve Basın Kanununun 27. maddesine göre so
rumlu ktulur. Bu durumdaki sorumluluk tamamen sübjek if so
rumluluk olmaktadır (50). 

(47) Erman-Özek, 65. 
<48) Gölcüklü, 168. 
(49) Logoz, art. 27, no. 5, aa - Erman-Özek, 66. 
(50) Erman-Özek, 66. 
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2 - Sorumlu Yazı lşleri Müdürü 

Basın Kanunu 16. maddesinin 1. benti.nde, <~yazı işleri müdürü
nün», eser sahibi ile birlikte ve aynı şekilde sorumlu olacağını be
lirtmektedir. Basın Kanunundakı özel sorumluluk sistemi de ken
disini özeJlikle yazı işleri müdürünün sorumluluğu konusunda gös
termekte, kusurluluk konusundaki tartışmalar da bu konuda ortaya 
çıkmaktadır. Bu konuda, önce sistemimiz bakımından sorumlu yazı 
işlert müdürünün niteliği üzerinde kısaca durmak daha sonra so
rumluluğun hukuki mahiyetini ve sorumluluktan kurtuluş neden
lerini incelemek gerekmektedir. 

a) Setru.mlu müdürün niteliği 

Basın Kanunumuzun 5. maddesine göre, <<her mevkutenin yazı 
işlerim fiilen idare eden sorumlu müdürü» bulunmak lazım gelir. 
Aynı madde 7 bent halinde sorumlu müdürün kimler olabileceğini, 
sorumlu müdür olmaya engel halleri de belirtmektedir (51). 

Sistemimize göre sorumlu müdür, mevkute yayımını fiilen 
idare eden ve buna karşılık sorumluluğu yüklenen kimsedir (52). 
Kanunumuz hiç bir yetkisi bulunmadığı halde sorumluluğu yükle
nen bir «Sorumlu müdür» sistemini benimsememiş ve sorumlu mü
dürün fiilen yayını yönetmesini de zorunlu görmüştür. Gerçekten 
1909 Matbuat Kanunu ve daha önceki konuyla ilgili metinlerde 
Fransız Hukukunun etkisi ile sorumlu müdürün fıilen neşriyatı 
idare etmesi şart koşulmamış ve basın suçlanndan doğan so
rumluluğl· yüklenece bir kişinin mevcudiyeti y~terli sayılmıştır. 
Bu durumda, sorumluluğu yüklenen kişi mevkute:::ıin yayını muh-
tevası o • b" yetki ve imkanı mevcut olmayan sadece 
doğacak sorumluluğu yüklenen kişidir. Bu sistem içinde, neş 

riyatı fillen idare eden «tahrir müdürü» ile ~orumluluğu yüklenen 
«mesul müdür» binö · · den ayrılıyor ve esuJ müdürün hiç bir 
fo "yonu bulunmuyordu (53). Bu si em kaynağını Fransız hu
kukunda bulmakta ol p 1881 tbuat Kanunu bir 4lesul müdürün 
mevcudiyetini yeterli görmüştür (54). Bu sistem 1909 atbuat ·a
nunu ar diğer ülke kanunlarını da etkilemiştir. Bu arada Fransız 

n- 28-12. 

Maıtbuıııt iMll,;Ullrı. 112. 
eı , m .,, 
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Kanunundan daha eski bir tarihe dayanan !tal yan 1848 Basın K 1-

1ıununun da «gerente>:· tabfrini kullanarak, aynı si"tem; benirn .. edi
ğine işaret etmek gerekir. Bu tabir, «mesul müdür. idare müdürü» 
anlamın1 gelmekte ve hiç bir fonksjyonu bulunmayan sorumlu bir 
kişinin mevcudiyetini ifade etmekteydi. 1848 Basın Kanunu 31 Ara
lık 1925 tarihli ve 2307 Sayılı Kanunla değişmiş ye «gerente>> tabi
ri yerine, fiilen yayını idare eden kjşi anlamına <-direktore respon
sabile» terimi kullanılmıştır. İtalyan Ceza Kanununun 57. maddesi 
de aynı terimi kullanmaktadır (55). 

«Mesul müdür» terimi ve anlayışı, 1931 Matbuat Kanunu ile 
'rürkiye(it de terkedilmiştir. Gerçekten 1931 Matb~at Kanunu, me
sul müdürün fiilen neşriyatı idare eden kişi olmasını zorunlu gör
müş ve rıunun gerekçesini de şöyle belirtmiştir: « ... müdiri mesul ise 
hakiki mücrim değildir. Hakiki mücrimler namın~t niyc-ısebeten ce
zaya çaı ı:tırılan bir adamdır. Hukuken müdafaası güç hatta iTIÜm
kün clmayan bu sistem fiiliyatda da iyi netice vermedi. Filhakika 
nıüdüri ::nesullük sistemi matbuat erkanında hissi mesuliyeti azalt
mış, bu da Devlet ve milleti meşruiyetin bidayetindenberi büyük 
zarar ve tehlikelere maruz kılmış ve hukuku amme mesullerinin 
nüfuz ve kudretini kıracak ve hükümetin cümlei vezaifinden olan 
kanuni vı:layet ve vesayetini ifa ve umumi asayişi muhafaza husu
sunda gösterdiği ve göstereceği faaliyeti semeresiz ~ılacak hale ge
tirmiştir. Layiha mesuliyeti ilga ile mesul müdürler yerine adalete 
daha ziyc::de takarrüp için gazetenin neşriyatına fiilen ve hakikaten 
hakim olan zatlara müştereken tahmil etmiştir>> (56). 

1931 Matbuat Kanununa hakim olan görüş, 1950 Kanunu için de 
söz konusudur. Gerçekten 1950 Basın Kanu!1unun Hükümet Gerek-

(55) Bu değişikliğin gerçekde bir farklılık yaratmadığını iieri süren
ler mevcuttur: Bk. Florian, 715. Buna karşılık, ~~nE::lli:de. «direttore res
Ponsabilr. > teriminin «gerente» tabirinden farklı olarak, neşri:yat.ı fiilen 
idare etmE:ği ve bu açıdan suç teşkil eden yayını önleme imkan ve yetki
sini ifade eden bir sistemi ifade ettiği, bu açıdan «gerente'> hiç bir şekilde 
sorumluluktan kurtulamazken, «direttore responsabile» nin sorumluluktan 
kurtulma imkanlarının bulunduğu belirtilmektedir. Nitekim. 1925 tarihli 
kanun da. 1930 Ceza Kanunu da, bu değişikliğin. sorumluluğu moral, tek
nik ve mesleki açıdan gerekli ihtimamın gösterilmesi, fiili bir yetkinin 
Yerine getirilmesi esasına oturtmak için yapıldığını belirtmektedirler: 
bk. Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen., Lav. Pre. V /I, 102, no: 
'i'l. Ayrıca bk. Gam 197-198 _ Piromallo, J., 65-68. 

(56) Dönmezer, Matbuat Suçları, 111-112. 
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çesinde, «gaye, suçluluk halinde, hakiki faili cezalandırmak ve vu
kuu muhtemel muvazaaları önleyebilmektir. M·1ddeye mücerret 
olarak «mesul müdür>> yaz1lmamış, mevkutenin yazı işlerini fillen 
idare eden ve dolayısıyla mevkute neşriyatında aktif rol oynayan, 
insiyatifi elinde bulunduran şahsın muhatap tutulmasına matuf 
olan görüşe dayanılarak metin arzolunan şekilde tesbit edilmiştir>> 
denilm~ktedir (57). Bu amaca ve maddede ·<yaz1 işierini fiilen idnre 
eden sorumlu müdür>> ifadesinin kullanılmış bulunmasına rağ

men, fiilen yine, yayınla ilgisi bulunmayan ki~ilerin soı umlu mü
dür olarak gösterildiği görülmektedir. Kişinin gerçekten neşriyatı 
idare ediµ etmediğini araştırmağa ve gerçekten neşriyatı idare eden 
kimsenin bulunarak sor.umlu tutulmasına imkan verecek bir sistem 
ise maddede kurulmuş değildir. Bu açıdan, sorumlu müdür, fiilen 
neşriyatla ilgili bulunmasa dahi sorumlu tutulacaktır. Sadece, Ba
sın K:mununun 8. maddesine göre. «mevkute çıkartmak için verile
cek beyannamede» neşriyatı fiilen idare eden kimsenin isminin ya
zılması, bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimde yazı işleri mü
dürü obrak gösterilen kişinin dışında bfr ki~i neş;iyatı fiilen idare 
ettiği takdirde, beyann :nıede hilafı hakikat bildirımde t ulunuiduğu 
için, bu Kanunun 22. maddesine göre müst'.:ıkil bir suç teşkil ede
cektir (58). 

16. ll!~lddeye göre sorumlu tutulacak yazı işleri mudürü, suç 
teşkil eden yazının yayınlandığı bölüme, sahifeye göre deği~ebile

cektir. Gerçekten, 5. maddeye göre, <-Yayın muhtelif kısımlarını ida
re için ayn sorumlu müJürler bulundurulabilir. Bu takdirde her so
rumlu müdür kendi idare ettiği kısımdan sorumlu oluı,>. Maddenin 
ilk şeklince, mevkutenin her kısmı için ayrı rnrumlu müdür culun
durulacağı belirtiliyor ve fakat sorumluluk durumları konusunda 
bir ifade mevcut bulunmuyordu. n733 Sayılı Kanun ise birden faz
la sorumlu müdüre dahi imkan vermiyordu. 11~ Sayılı Kanun, 
mevkutenin değişik böEimleri icin ayrı ayrı sorumlu müdüre im
kanı yeniden tan.ırken, fıkraya ayrıca. «her sorumlu müdür kendi 
idare ettiği kısımdan sorumlu olur» ifadesini ekliyordu. 1950 yılındci 

g:elişen basın hizmetlerinin bir gereği olarak birden fazla sorumlu 
müdür sistemi kabul edilirken, değişik kısımlardaki suclardan do
layı kimin sorumlu tutulacağı hususunda bir açıklık cretirilmiyordu. 

(57) TBMM. Tut. Der., D. IX, C. 1, S. Sayısı 55, 5. 
(58) Erman-Özek, 22. 
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143 sayıl1 kanunla bu açıklık da getirilmiş olmaktadır. Bugünkü du
rumda, biı gazetenin belirli kısımlan başka başka sorumlu müdür
ler tarafından idare ediliyorsa, her ~;orumlu mudüc kendi idare et
tiği klsımda işlenebilecel{ suçtan sorumlu tutulac:.ıktır. Gazetenin 
çalışma düzeni açısından bir «genel sorumlu müdür» mevcutsa, ga
zetenin !ıer hangi bir bölümünde ve başka bir sorumlu müdürün 
idaresindeki bölümden sorumlu tutulmayacaktır. Buna karşılı!...:. ga
zetenin tümüyle ilgili basın zabıtası suçlarından, sorumlu müdüre 
sorumluluk yüklenecek fiillerden genel sorumlu müdür sorumlu 
tutulacaktır (59). Mesela, eser sahibinin isminin bildirilmesi gere
ken hallerde bu ismin bildirilmemesi, cevap yazısının yayınlanma
ması, mahkumiyet hükmünün yayınlanmaması fiilleri, genel so
rumlu müdürün kararıyla olmuşsa, bu durumda sorumluluk bölüm 
sorumlularına değil, doğrudan doğruya genel soru:nlu ı üdüre yük
lenebilecektir. Ayrıca. genel sorumlu müdürün varlığ1 ve bfr bö
lümdeki rnç teşkil eden yayın da onun iradesiyle yapıldığı takdirde, 
yine sor~ınluluğun bu bölüm sorumlusuna de~il, genel sorumlu mü
düre yüklenmesi gereklidir. 

b) Sorumlu müdüriin sorumluluğunun hukukt mahiyeti 

Basm Kanununun 16. maddesi esas itibariyle yazı işleri müdü
rünün sorumluluğunun bynağı olmaktadır. Basın suçlarında özel 
sorumlu~ük sorumlu yazı i§leri müdürünün işlenilen basın suçun
dan dolayı cezalandırılm3sı ile ortaya c:;ıkm.ıktadı:r. Gerçekten. ge
nel ceza hukuku kurallarına göre, işlenilen bir ba3ın st.ıçundan do
layı, bu fıile iştiraki bulunmayan, suç te~kil eden 11eticenin gerçek
leşmesi vönünden bir iradesi bulunmayan yaıı ~şleri müdürünün 
scrumln 1utulmasına imkan bulunm::ıımıktadlr. Basın Kanununda 
özel hükum bulunmasa, sorumiu yazı işleri müdürünün: işlenilen 

suçtan dolayı sorumlu tutulabilmesi, eser sahibi ile iştirak iradesi
nin bu1u;)masına, neticenin tahakkuku yönünden bir irade ~mhibi 
bulunmasına bağlı olurdu. Halbuki Basın Kanunu~un l 6. maddesi. 
"<: ••• ceza sorumluluğu, mevkutelerde işlenen suçlarda ...... ile bera-
ber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürün2 terettüp eder» denil
rnek suretiyle, sorumlu tutulması doğal olan eser '",ahibi ile biı lik e 
Yazı i~le, i müdürünün de cezalandırılacağı ifade edilmektedir. Yu
karıda da belirttiğimiz gibi 16. maddenin esas sevk nedeni, sorumlu 

(59) Erman-Özek, 23. 
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müdür.i işlenilen suçtan dolayı sorumlu tutmak içindir. Nitekim 16. 
madde, eser sahibinin sorumluluğunu dogal görrr.üş ve yazı ışleri 

müdüriiı:ün de onunla birlikte sorumlu tutulacağını belirtmek için 
1. bente hüküm koymuştur. 

Beiiı '.ilen durumda, yazı işleri müdürünün sorumluluğu kanun
dan doğan, özel ve isti::ınai bir sorumluluk şekli olmakt:ldır. Bu so
rumluluk bir iştirak sorumluluğu da değildir . Fiilen ve gerçek bir 
iştirak sez konusu olduğu zaman, zaten yukarıda da belirttiğimiz 
gibi 16. madde hükümleri uygulanmayacak, yazı işleri müdürünün 
64 ve 65. maddelere göre sorumluluğu cihetine gidilecektir. Bu açı
dan sorumlu müdür eser sahibinin fiiline iştirak ettiği için sorumlu 
tutulmamhktadır ve zaten iştirak sorumluluğu için özel hüküm ko
nulmasına da bir gerek mevcut değildir. Kanunumuzun sistemi, eser 
sahibi ile sorumlu müdür arasında bir «iştirak faraziyesi:-> de k'.:ıbul 

etmiş buJunmamaktadır. Gerçekten bazı kanunların sisteminde ve 
bu arada 1931 Basın Kanununun sisteminde, eser sahibi ile rnrumlu 
müdürün. basın suçunu iştirak halinde işledikleri konusunda bir 
faraziye vaz'edilmekte ve buna göre sorumlu müdürün sorumluluğu 
cihetine gidilmektedir. Bilindiği gibi, Fransız ve Isviçre hukukları 
bu şekilde bir faraziyeye dayanarak, değişik şekillerde sorumlu mü
dür ile eser sahibinin sorumlulukları yoluna git111ektedirler (60). 
1931 Mathuat Kanunu da böyle· hir faraziyeye dayanar:ık, sorumlu 
müdür ile mevkute sahibini fiilin asli maddi faili, eser sahibini 
ise «fer'i fail» olarak kabul etmıştir 161). Basın Kanununun 16. mad
desinde i~e böyle bir faraziyenin varlığını ifacte eden bir ibare 
mevcut tulunmamakta: c:ıksine eser sahibi ile birtıkte sorumlu mü
dürün de cezalandırılacağı belirtilmekle, sorumlu müdürün fiilini~ 

müstakilliği, özelliği ve ne gerçek, ne farazi bir işti~akin söz konusu 
olmadığı ifade edilmiş bulunmaktadır. 16. madde, tekrarlam:tk ge
rekir ki, eser sahibinin sorumlu tutulacağını salt sorumlu müdürün 
de aynı şekilde sorumlu tutulacağmı ifade etmek için kullanm;ştır. 
Ayrıca, yazı işleri müdürünün de sorumluluğunun kanuni k:::ıynağı 

(60) Bk. yukarıda s. 90 v.s. 
(61) Bk. Dönmezer. iatbuat suçları, 11 ı. Yeni sistem açısından da 

eser sahibi ile sorumlu müdür arasında iştirake dayanan bir sorumluluğun 
olduğuım ifade eden ibareler kullanıldığı görülmektedir. Meseıa, 1950 Ka
nunu Hükümet gerekçesinde «bunlar asli fail olarak ceza görürler». de
nilmekte (bk. TBMM. Tut. Der .. D. IX, C. 1 S. Sayısı 55, 3) buna benzer 
terimler doktrinde de kullanılmaktadır. 
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bu madde olmaktadır. 
Durum bu şekilde kabul edilince iki sorunun cevabını vermek 

ve bu cevaplara göre, 5orumlu yazı işleri müdürünün sorumluluğu
nun hukuki mahiyetini tesbit etmek gerekecektir: 

aa) Sorumlu yazı işleri müdürünün niçin socumlu tutuldu~u, 
birinci soruyu teşkil etmektediı. Bu sorunun cevabı olıırak ~u hu
susları belirtebiliriz: özellikle sorumlu müdürün fiilen yayını idare 
ettiği sistemlerde, yazı işleri müdürü belirli bir otorite, insiya~if ve 
karar sahibidir. Mevkut2nin tüm yayın politikası, muhteva üzerin
de söz s: ·]1ibi olan yazı işleri müdürü bu şekilde geniş hak s~hibi
dir. Gerek basın hürriyeti sisteminden, gerek mev~mte içindeki po
zisyonundan doğan bu hakların karşılığı da görevdir. Bu görevlerin 
başlıcası da, hakkın suistimalini önleme görevidir. Sorumlu yazı iş

leri müdürlüğünün ve basın suçlarında özel sorumluluk sisteminin 
kabulü nedeni de, basın hürriyetinin suistimalini engellemektir. 
Sorumlu yazı işleri müdürünün görevi olarak bu husus belirtilmiş 
olmasa bile, bu müessesenin mahiyetinden doğan bir sonuç olarak, 
yazı işleri müdürü hakkın suistimalini engellemek durumundadır. 
Suç da hakkın suistimalini teşkil eder. Bu açıdandır ki, sorumlu 
yazı i~leri müdürü suçları engellemekle de görevli, bu konudaki de
netimi yapmakla yükümlü olarak kabul edilmektedir. Diğer bir de
yişle, ya·lı i~leri müdürü sahip olduğu haklar karşılığı, mevkutede 
suç te~kil edecek bir neşriyatı engellemekle görevli bu konuda de
netim yapmakla yükümlü kabul edilmektedir (62). Sorumlu yazı 
işleri müdürü, eser sahibi tarafından işlenilen suçtan dolayı, bu gu
c;u engellemediği, bu konuda gerekli ihtimamı göstermediği. belki 
de ihmalde bulunduğu için kanun tarafından sorumlu tutulmakta
dır. 

bb) İkinci soru ise şu olmaktadır: yazı işleri müdürünün so
rumluluğunun konusu, cezalandırılan fiili nedir? Bu sorunurı ce a
bını da, «yayının gerçekle~mesi» şeklinde cevaplandll'mak müm
kündür. Gerçekten, suç teşkil eden eserin, basın suçu olarak tahak
kuk etmesi, yayının gerçekleşmesi ile mümkündür. Bu unsuru ger
çekleştiren ise, yazı i~leri müdürüdür. Demek oluyor ki, basın rnçu. 
eser sahibjnin «muhtevayı meydana getiren fiili» fü~ «ya, ın» fıilinin 
birleşmesi. içtimaı ile tahakkuk etmektedir. <<Yaym fiili» ise yazı 
işleri müdürüne aittir ve bu fiili sebebiyle sorumlu tutulm~ktadır 

(62) . apolitano, 421 v.s. 
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yayın yazı işleri müdürünün sorumluluğunun muhtevası olmakta
dır. Bu fiilden sorumlu tutuluşu da, yukarıda belirttiğimiz gibi suç 
te~kil edem muhtevayı engellememekden doğmaktadır. 

Belil~tiğimiz durumda, yazı işleri müdürü. gerçekde suç tE:şkil 
eden ml!!:tevadan, eser sahibinin fii1mden dclayı ~orumlu tutuima
makta, tu muhtevanın yayın yoluyla kamuya ak;:,edişi, basın rnçu 
nedeniyle sorumlu tutulmaktadır. Bu açıdan eser ;ahi )inin fiili ile 
yazı işlert müdürünün ~iilleıi biribirinden ayn ve :ı1üstakil mahiyet 
taşımaktadır. Basın suçunda, gerçekde mevcut iki ayrı fiil vardır ve 
fakat «hr. sın suçu» nun te~ekkülü bu iki fiilin birleşmesi, i ;tima: ile 
mümk:in olabilmekte ve bu açıdan dış görünüş yönünden tek bir 
fiil v3rmış gibi gözükmektedir (63). Aynı düşüncr.!nin sonucu ola
ıak, yazı i~leri müdürü de eser sahibinin teşekkül rttirdiği fiilin ce
zasına göre cezalandmlmakta ise de: gerçekde. yazı işleri müdürü 
kendi fiilinden dolayı ve fakat eser sahibinin işlediği suçun ceza~ına 
göre cezalandırılmış olmaktadır (64). 

Beiirtmeğe çalıştığımız görü~ün ışığında, uzun boylu tartışılan 

bir konuyu cevaplandırmış olmaktayız. Tartışılan konu, eser sahi
binin kendi fiilinden dolayı mı, yoksa üçüncü cıahsm fiilinden dolayı 
mı cezalandırıldığı konusudur. Aşağıda göreceğimi~ gibi, bazı düşü
nürler (b5), yazı işleri müdürünün üçüncü şahsı:ı fiilinden dolayı 
cezalandırıldığını, kendisine ait hiç bir hareketin ~öz konusu oima
dığını, bir «durum suçb1luğu» nun bulunduğunu ~kri sürmektedir
ler. Kanaatimizce, yazı i~leri müdürünün so:::umıuluğu ne üçüncü 
şahsın fiilinden dolayıdır ve ne de yazı işleri müdürüne ait hiç bir 
hareket bulunmadığı halde kendisi cezalandırılmaktadır. Yazı işleri 

müdürü kendi fiili, yani, yayını gerçekleştirme füli sebebiyle so
rumlu tutulmaktadır. Sadece hemen şunu belirtmek gerekir ki, ya-

(63) Cantarano, 207 - Blin-Chavanne-Drago, 151 v.s. 
(64) Nitekim 1950 Basın Kanunu Hükümet Gerekçesinde. yazı işleri 

müdürünün gerçekten suçu işleyen kişi olarak sorumlu tutulduğu belirti
lerek, hu ki~inin yayın konusundaki yetkilerine işaret olunmaktadır. 
(TBMM, Tut. Der., D. IX, C. 1, S. Sayısı 55 5-6). 6733 Sayılı Kanun gerek
çesinde de, «Gazetenin muhteva bakımından idaresini fiilen elinde tutan 
ve neşriyattan mütevellit mesuliyeti deruhte etmiş bulunan mesul müdü
rün bu vazifeyi tekabül etmiş olmasıyla suç teşkil eden yazı ve saireden 
dolayı terettüpedecek cezai mesuliyeti de aynı zamanda kabul etmiş ola
cağı .. » der.ilmektedir (TBMM, Tut. Der., D. X. C. 12/1, s. Sayısı 191. s. 2). 

(65) Bu görüşlere örnek olarak bk. Cavallo, 51 - Delitala, 547-554 -
Massari, 150 - Sabatini, I, 342. 



157 

zı işleri müdürünün kendi fiilinden sorumlu olduğunu kabul etme
miz, bu sorumluluğun tamamen olağan ve sübjektif bir sorumluluk 
teşkil ettiğini ifade etmemektedir. Gerçekten, yalı işleri müdürü 
kendi fiili nedeniyle sorumlu tutulmnkla beraber, bu fiilin cezalan
dırılması yönünden kabul edilen esaslar, bu fiilin nitelikleri, sorum
luluğun yine de özel, objektif, istisnai bir sorumluluk teşkil ettiğini 
göstermektedir. Bu nitelikler, özellikle, fiilin sübjektif tkusurluluk) 
unsuruyla ilgili olarak doğmaktadır. Basın suçlarında sorumluluğun 
kusurluk~\: açısından nitelikleri konusundaki görüşleri ve kişisel 

görüşlerimizi, ikinci bölümde tafsilen belirtmeğe çalışacağız. Bu
rada, bu konuda vardığımız ve sorumlu yazı işleri müdürünün so
rumluluğunun niteliklerini belirten hususlara sadece işaret etmek
le yeti ı1ecE ğiz: 

cc) Yazı işleri müdürü müstakil bir nitelik ~aşıyan kendi fii
linden dolayı sorumludur. Bu sorumluluk kcnu;nclan dogan objektif 
bir sorumluluktnr. 

dd) Yazı işleri müdürü kendi fiilinden sorumlu tutulm kla 
beraber, hareketinin kusu/rluluyu aranmamaktad?.r. Bu açıdan, yazı 
işleri ~nüdürü kendi kusursuz fiilinden de sorumıu tutulmaki.[tdır. 
Sorumluluğun kaynağı, yazı işleri müdürünün suçu ö:1leyememe
sinden doğan kanuni sorumluluktur. Fakat, yazı i~leri müdürünün 
suçu önlemek hususunda gerekli denetimi yapıp yapmaması, dene
tim kusur unun mevcut bulunup bulunmaması önemli cieğildir. Bu 
t:ıçıdandır ki, yazı işleri müdürü gerekli denetimi yaptığım, ihtıma
rnı gösterdiğini kanıtlasa dahi, yine sorumlu tutulacaktır. Kanun, 
yazı işleri müdürü için bir görev kaidesini kabul etmiş vt: basın su
çunun i~·lenmesi durumunda da «kusur faraziyesi» görmüştür. Ka
nunuımız, !talyan Ceza Kanununun 57. maddesinb yeni şeklinden 
farklı olarak bu konuda bir «taksir» bir .. <ihmalin» varlığını dahi şart 
koşmamaktadır. Bu açıdandır ki, yazı işleri müdürünün hareketinin 
kusurluluğu aranmamaktadır; hareket tamamen kusursuz olabilece
ği gibi, i~mali de olabilir. Bu ihmalin taksire veya kasta dayanması 
da mühim değildir. Buna karşılık, yazı işler? müdürü neticeye yö
nelik bir kastla hareket etmişse, bu durumda, iştirak söz konusu olur. 
B~reketin kusurlu veya kusursuz olması ile, i1eticeye yönelik kusur 
bumda ayrılmaktadır ve kanun yazı işle:i miidürünü, neticeye nıatuf 
bir iradesi mevcut bulunmadığı halde, hareketinin kusurlu olup 
olmomasırıı aramaksızın sorumlu tutmaktadı,r. Basın suçlarında ob-
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jektif sorumluluk durumu da bu şekilde ortaya çıkmış bulunmakta

dır. 

ee) B:ısın suçlarında objektif sorumluluk du_rumu, maddi un-
sur, illiyet bağı yönünden de kendisini göstermektedir. Şahsen, ba
sın suçlarmda sorumluluk konusunda «maddi sebbiyet ilişkisinin» 
tamamen bertaraf e~iildiği şeklindeki görüşlere katılmamaktayız 

(66). Zira bu görüşler, prensip olarak, yazı işleri müdürüne ait hiç 
bir hareketin bulunmadığı ve sorumluluğun buna rağmen kendisine 
yüklendigi noktasından hareket etmektedirler. Bile göre, yukarıda 
da belirttiğimiz gibi, yazı jşleri müdürünün yayını gerçekleştirmek 
şeklinde kendisine ait bir hareketi mevcuttur. Bu açıdan, kanun 
yazı işleri müdürü için «denetim görevi» kaidesi kabul etmişse, suç 
teşkil eden eserin yayını sonucu ile yazı işleri mü.dürünün yayını 
gerçekleştirme hareketi arasında da bir illiyet rabıtası fa
raziyesi kurmuş olmaktadır. Zira, kanun bir denetim görevi 
yüklerken, suç teşkil eden yayının yapılması halinde, bu gö
revin gerçekten yapılıp yapılmadığını, yapılmamışsa bir ku
sur bulunup bulunmadığını aramamaktadır. Fakat, «yayın» 

gerçekleştiğine göre, yazı işleri müdürünün hareketi ile · yayın neti
cesi arasında maddi sebebiyet ilişkisinin bulunduğu da açıktır. Aran
mayan h11sus netice bakımmdan illi değer ta~ıyan yazı işleri müdü
rünün lıc-:: reketinin kusurlu olup olmadığıdır (67). Bunun dı~ında, 
hareketle netice arasındaki bağın varlığı kabul edilirken, yazı işle

rini idare eden ki~inin denetim görevini fiilen yerine getir.m~sine 
rağme.1 3onucun doğmuş olması veya denetim görevi yerine ·5etiril
se dahi o sonucun yin2 doğabilecek durumda bul.unması, derıetim 
görevi ihmal edilmişse bu ihmal ile suç teşkil eden yayın arasında 
bir bağ bulunup bulunmadığı, yani suçun bu ihmal sonucu oi:trak 
işlenmi~ olup olmaması hiç göz önünde bulunduru1mamaktadı.r. Bu 
nedenledir ki, basın suçlarında sorumluluk, salt maddi sebebiyet 
ilişkisine dayanan, kusursuz ve objektif, istisnai bir sorumluluk şek
h olmakradır. Burada, sorumluluğun kusursuzluğu oelirtilirkeü, he
men işaret edilmesi gereken husus, .«hareketteki kusurun» sorum
luluk yönünden önem taşımaması anlamına gelmektedir. Basın 

suçlarında sorumlulukta, hareket ile netice arasında, maddi sebebi-

(66) Bu konuda örnek olarak bk. Battaglini, 313-314 - 1\lanzini C19W). 
II, 565, 5G~l-568. 

(67) Benzer görüşler için bk. Santoro, I, 405, 406. 
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yet ilişkisinin varlığının kabul edilmesi, bu sebebiyet ilişkisini or
tadan kaldıran sebeplerin mevcut bulunması halinde, sorumluluğun 
ortadan kalkmasına yol açacaktır. Basın suçlarında sorumlulukta 
maddi sEbebiyet ilişkisinin dahi bu:lunmadığını kabul edenler, illiyet 
rabıtasını yok eden, yani yayın fiilinin «iradiliğini» ortadan kaldıran 
sebeplerin varlığı halinde dahi, sorumluluğun mevcut bulunduğunu 
kabul ederler (68). Halbuki, bize göre, basın suçlarında sorumluluk
la ilgili lıüküm, maddi sebebiyet ilişkısini de kaldırcın bir nitelik ta
şımaz, bu konuda bir sarahat mevcut değildir. Yazı işleri müdürünün 
sorumluluğu yönünden, b2lki de tek aranan şart, failin hareketi" ile 
«yayın~> arasındaki illi lJağdır ve yayının «iradi» oluşudur. Bu ira
diliği de ortadan kaldıran durumlarda, artık sorumluluk söz konusu 
olamaz (69). Kanunumuzun, yayının mevkute sahibinin emriyle ya
pılması J1alinde, yazı işleri müdürünün sorumlu tutulamıyacağını 
belirtmesi de bu görüşümüzü kuvvetlendirmektedir sanırız. 

ff) Mevkute yazı işleri müdürünün sorumluluğu yönünden bir 
özellik de, müeyyide yönünden ortaya çıkmaktadır. Belirttiğimiz 

gibi, «basın suçu» gerçekde iki fiilin birleşme::ıi ile dogmakfar:lır. Eser 
sahibinin yarattığı muhteva yönünden doğurduğu suçun cezası, ya
zı ışleri müdürünün fiili hakkında da uygulanmaktadır. Diğer bir 
deyişle, eser sahibinin kastlı fiilinin gerektirdiği müeyyide, müsta
kil bir fiil olan ve kusurluluğu aranmayan bir fiWn de müe· yidesi 
olarak da görülmektedir. Yazı işleri müdürü de kasten ve neticeye 
yönelik bir irade ile hareket ettiği durumda zaten «iştirak sorum
iuluğu--> mevcuttur. Basın Kanununa göre sorumlulukta ise, yazı 

işleri müdürünün iştirak dışı hareketi bir önşarttır. Bu durumda, 
yazı işleri müdürü gerekli denetimi kasten ihmal etmiş bulunsa da
hL hareketteki kusurluluk, bir taksir olacaktır; :.:aten sorumluluk 
için bu dahi aranmamaktadır. Bu durumda dahi, yazı işleri müdürü 
«taksirli hareketi ile ı~astlı neticeden sorumlu tut11lm-uş»· olmCTktadır 

ve bu ba~ın suçlarında sorumluluğun anormal, kusurla dereceli mü
eyyide sistemine aykırı niteliğini ortaya koymaktadır. Kaldı ki, ya
zı işleri müdürü, gerekli denetimi yapmış, hiç bir ihmalde bulun
mamış, tc::mamen kusursuz da olabilir. 

Bu konularda daha geniş bilgiyi, diğer görüşleri bu görüş1eriıı 

(68) Bu konuda örnek olarak bk. Galli, 305, 308-318. Ayrıca bk. an
toro, Caso Fortuito, 101, 109, 103, 183-186. 

(69) Benzer bir görüş için bk. Pellingra, 798-800 - :Musotto, 184-185. 
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kişisel anlayışımız açısından eleştirisini ikinci bölümde veı ecegiz. 
c) Yazı işleri miidiirünün sorumluluğunu kaidıran Jurumıc.r 

Belirttiğimiz gibı , sorumlu yazı işleri müdürünün Basın Kanu
nundan doğan sorumluluğu, yazı işleri müdürlüğü sıfatında varlığı 

öngörüle~1 bir görevden doğan, objektif kanuni bir sorumluluktur. ' 
Bu sorumluluk kusura dayanmayan, maddi sebebiyet ilişkisinin var
lığı ile te~ekkül eden ve kastlı neticenin gerektirdiği müeyyideyi 
icap ettiren bir nitelik t::ışımaktadır. Bu sorumluluk, bütün genişli
ğine, kusur kuralını ihmal eden niteliğine rağmen bel~rli hallerde 
ortada:1 l;alkabilmektedir. Yazı işleri müdürünün sorumlu tutula
mıyacağı iki durumu 16. madde kendisi göstermiştir. Diğer tir se
bep is-=, ceza hukukunun genel kurallarından doğmaktadır. 

Yazı işleri müdürünün sorumluluktan kurtulmasına yol açan 
nedenl~ri incelemeğe geçmeden öncP. bir hususa işal et etmek ge1 ek
lidir. Yaz! işleri müdün.inün sorumluluktan kurtulma sebeplerin
den, «mevkute sahibinin iradesiyle yapılan yayın» vr:: «suç teşkd eden 
mahiy•2tin bilinememesi..-> durumları, ancak, sorumluluğun Basın Ka
nununun 16. maddesine göre tayin edildiği hallerde hüküm ifade 
etmekcedirler. Gerçekteıı, belirtilen durumlar, 16. maddede belirtil
miş olup, o madde hükümleri içinde ve o maddeye göre sorumlu
luğun tayini durumunda düşünülmek gerekir. Sorumluluğun iştirak 
hükümlerine göre tayini halinde, artık bu hükümlerden istifade ile 
sorumluluktan kurtulmak bahis konusu olamaz. Z;ıten, söz konusu 
sorumluluktan kurtulm::ı halleri ile iştirak sorumluluğunun bağ

daşamıyacağı da gözden kaçırılmamak gerekir. Suç teşkil eden ya
yının, mevkute sahibinin emriyle yapılması durumunda, zaten, yazı 
işleri müdürünün yayına: müteveccih bir iradesi mevcut değildir; 
aksine Emun k rşı iradesine rağmen yayın gerçekleştirilmektedir. 

Bu açıdan~ yazı işleri müdürünün basın suçunun işlenmesine yöne
lik bir iştirak iradesinden bahsedilemez. Yayının suç teşkil edecek 
mahiyetinin bilinememesi durumunda da, yazı işleri müdürünün iş
tirak iradesi ya vardır, ya yoktur. İştirak iradesi _nevcut bulunm::ı
dığı takdirde, Basın Kanununun 16. maddesi uygulanacağından, do
ğal olarak bu maddenin 3. fıkrasından istifade edecektir. Yazı · şleri 
müdürünün iştirak iradesi bulunduğu takdirde ise, yazı işleri mü
dürü ya~mın suç teşkil eden mahiyetini bilmediğini iddia edemez. 
zira, böyle bir iddia «kanunu bilmemek» anlamına gelir ve hukuken 
bir de6er taşımaz. Yayının iradi olmaması durumlarında ise, neti-
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ceye yönelik bir irade mevcut bulunmadığı için, iştirakin süz konusu 
edilemiyeceği açıktır. 

aa) I'iilin gayri iradiligi 

Belicttiğimiz gibi, yazı işleri müdürünün yayı 1ı gerçekleştirme 
hareketinin kusurlu olup olmaması aranmamakla beraber, yayının 
o.:ıun haıeketinin ürünü olması, diğer bir deyişle «yayın;.> neti'2esi ile 
yazı işleri müdürünün faaliyeti arasındJ maddi ba~lılığın bulunması 
zorunludur ve bu bağlılığın aranmadığını gösteren her hangi bir ifa
de maddede mevcut değildir. «Yayın» ın, ya·~ı işleri müdürünün ha
reketinin neticesi olması elemek, bu hususda hareketin «iradi» ol
ması dem~ktir. Bu iradenin kusurluluğu ise araştırılmayan bır un
sur olmaktadır. Mesele bu şekilde ele alınınca. yazı işleri müdürü
nün iradesi dışı bir yayın halinde sorumluluk söz konusu olmayacak 
demektir. Yazı işleri müdürünün iradesi dışında bir yayının gerçek
le~mesi balinde, yazı işleri müdürünün hareketi ile yayın neticesi 
arasındaki illiyet bağı kesilmiş olmaktadır. Bu açıdan, illiyet bağını 
kesen, yaııi yazı işleri müdürünün yayın konusunda iradi ve serbest 
hareket E..tmesi imkanlarım ortadan kaldıran sebeplerin varlığı ha
linde, sorumluluğu da olmayacaktır. Mesela, mücbir sebep, kaza ve 
tesadüf. rebir, tehdit ve ikrah gibi durumların etkL5i halinde, görevi 
basında bulunamayan veya bulunsa dahi yayını serbest iradesiyle 
Yapmak imkanını bulamayan yazı işleri müdürü yayından sorumlu 
tutulamdyacaktır (70). Bu durumlar gerçekde kus11rluluğu kaldıran 
sebepler clarak görülür ise de, bu etkenlerin sonucu kusurl:ıluğun 
Yok sayılması, temelde failin serbest iradeyle hareket edememesi, 
hareketi ile netice arasındaki bağlılığın başka bir kuvvet tarafından 
gerçekleştirilmiş olmasıdır. Yani, temelde, illiyet rabıtası ori.adan 
kalkmış olmaktadır. Zaten kusurluluğun aranmadığı, basın suçların
da ise bu sebepler, doğrudan doğruya, illiyet bağmın mevcut bu
lu, maması, hareketin iradilik vasfının dahi bulunmaması anlamına 
gelir. Hareketin kusurluluğunun aranmaması, onun iradiliğinin de 
aranmarn~: sı anlamına gelmemektedir. Zira iradi bir hareke( kt:sur
suz olabilir. 16. madde, hareketin kusurluluğu konusundaki bir araş
tırmayı bertaraf etmekte ve fakat bunun iradiliğini bertaraf etme
mektedir (71). Bu açıdan, hareket iradi olmadığı durumda, sorumlu-

(70) Bk. Dönmezer-Erman, II, no. 1021 - Erman-Ozek, 63. 
(71) Nitekim, İtalyan Ceza Kanunu. hareketin iradiliği ile kusurlu-

F.: 11 
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luk da mevcut değildir. Sadece şunu belirtmek gerekir ki, yazı işleri 
müdürü bilfiil görevini görmemiş, iradi olarak yayınla ilgilenmemiş 
bulun:luğu takdirde, hareketinin iradi olmadığını, yaymdan sorum
lu tutubmıyacağını iddi:ı edemez. Zira, bu durumda ihmali ir..1di ol
duğu, yayınh ilgilenmemesi iradi olduğu için, yine neşirle hare
keti arısında illiyet rabıtası mevcut sayılmak lazım gelir. «Hiç kim
se kendi kusurundan istifade edemeyeceğine» göre, göı evi görme
mek, Hliyet rabıtasınm kesilmesine yol açacak V'= yazı işleri mü
dürünün iradesi dışı bir durum olarak kabul edilemez. Aynı 

~ekilde, ukıl hastalığı, arızi sebep v.s. gibi bir durun;.ur: doğması ha
linde de, suç te~kil eden fiil teşekkül etmiştir ve .1'akat bu fi] yazı 
işleri ı'!llidürüne i:mat edilemeyecektir. 

bb) .Mevkute sahibinin iradesiyle yapılan yayınlar 

Basın Kanununun 16. maddesine göre, «Sorurr.ılu müdür mev
kuteniıı u:ıhibi tarafından rızasına aykırı olarak yayınlanaıı yazı 
veya resimlerden sorumlu değildir. Bu takdirde •-:'.eza sorumluluğu 

yazı ve TEsimleri yaymJatana aittir». 3. bent'in bu hükmü, kanunen 
sorum~u rntulanlarm ir:ıdi fiillerinden sorumlu tutubcakları konu
sundaki görüşümüzü doğrulamaktadır. Bu hüküm Hükümet tasa
rısında mevcut değilken, Karma Komisyon tarafından maddeye, 
şimdikjne oranla değişik bir biçimde eklenmiştir. Karma Komis
yonun öı erdiği hüküm, «Mesul müdür, yazılı vesika ibraz etmek 
şartıyb mevkutenin sahibi tarafından rızası hilafına neşredilen ya
zı ve resimlerden mesul değildir. Bu takdirde cez,:ı mesuliyeti yazı 
ve resimleri neşrettirene aittir>>, şeklindedir. Bu hükmün gerekçesi 
olarak. '• .. mevkutenni sahibi mesul müdüre mevkuteye suç mahiye
tinde bir yazı dercettirdiği takdirde, mesul müdür mevkute sahi
binden yszılı bir beyan almakla mesuliyetten kurtulmuş olacaktır. 
Komisyonumuz, bu fıkrayı, mesul müdürlerin gazete sahipleri kar
şısındaki vaziyetlerini kuvvetlendirmek bakımından tedvin etmeyi 
lüzumlu ,.e faydalı bulmuştur>> denilmektedir (72). Meclis rnüzake-

luğu birbirinden ayırmaktadır. Kanun 40. maddesinde, «maddi sebebiyet 
alakası» konusunda, hiçkimsenin kendi ihmali veya icrai hareketinin so
nucu olmayan bir neticeden sorumlu tutulamıyacağını belirtmektedir. EU 
konuda ihmali veya icrai hareketin iradiliği de aranmaktadır. 42. madde 
de ise, km:urlulukla ilgili olarak, ayrıca bu hareketin kast veya taksir de
recesinde kusurlu olması aranmıştır. 

(72) TBMM. Tut. Der. , D. IX. C. 1, S. Sayısı 55, 17. 
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releri sırnsında, yazı işleri müdürünün mevkute sahibinden azılı 

belge alrncı3ının, iş ilişkileri yönünden imkansızlığı üzerinde durul
muş ve ~·muçda madde bugünkü şeklini ı:ılmıştır (73). 

6733 ~ayılı Kanun ise bu hükmü tamamen kaldırmıştır. Bu da 
doğaldır. 6733 Sayılı Kanun mevkute sahibini zaten işlenen ~-uçtan 
sorumlu tuttuğu için, istisnai olarak onun cezalandırılması imkanı 

mevcut değildir. 
K~rmCl Komisyonun önergesi kabul edilmediğlne goıe, yaz; iş

leri müdürü, bugünkü sistem içinde, eserin mevkute sahibinin is
teği ile ve kendi rızasıncı rağmen neşredilmiş bulunduğunu herhan
gi bir şekilde ispat edebilmek durumundadır. Gerçekde yazı i~leri 

müdürü mevkute yayımının tek ve mutlak hakimi olması ~rönün

den, mevkute rnhibine karşı korunmak ve bu şekilde mevkute :){.hi
binin isteğiyle ols dahi kendi irade::;ine aykırı yazı ve re3imleri bas
mamak imkanına kavuşturulması daha yeriııde olurdu. Nitekim 2i2 
Sayılı Kanunla bu imkan bir ölçüde sağlanmıştır da (74). Bunun dı
şında, yukarıda belirttiğimiz gibi, fiilin iradi olmaması halinde, zaten 
sorumlu müdür sorumlu tutuLımayacaktır. Bu aç1dan, söz konusu hü
küm, hukukun genel bir kuralının özel bir örneğini kanunda saraha
ten ce.1ir1miş olmaktadır. Bunun dışında, bu hüküm ceza sorumlulu
ğundan kaçılabilmesi açısından birçok imkan da vermektedir. Örne
ğin, yasama dokunulmazlığı olan bir mevkute sahibi, eserin kendi 
emri ile neşredildiğini itiraf etse ve bu şekilde yazı işleri müdürü ile 
anlaşsa, yazı işleri müdürü cezalandırılamayncak, mevkute . ahibi de 
bu nedenle takibata uğramayacaktır (75). 

Yazı i~leri müdürünün sorumluluktan kurtulabilmesi için, ya
yının me\·kute sahibi tacafından sağlanmış olması gerekir. Mevkute 
sahibi dı~ında bir kimsenin bu ~ekilde bir yayını sağlaması. yazı 

işleri 1TIÜÜürünü sorumluluktan kurtarmaz. Aynı şekilde, yayının 

mevkutP. sahibinin isteği üzerine olması, yazı işleri müdürünün so
rumluluktan kurtulması için yeterli değildir. Ayr!ca, bu yayının 
Yazı işleri müdürünün rızası hilafına olması da gereklidir. Bu açı

dan, mevkute sahibinin isteği ile, yazı işleri müdürünün rıza~ınm 
birleşmesi halinde sorumluluk kalkmaz (76). 

(73) TBMM, Tut. Der., D. IX, C. 1, 740, 743 (Saffet Gürol ve ~adir 

Nactinin beyanları). 
(74) Erman-Özek, 76. 
(75) Erman-Özek, 65. 
(76) Eiman-Özek, 66. 
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Bir rr_evkutenin birden fazla sahibi bulunduğu durumlarda, 
bunlardan hangisi suç te~kil eden yayının yapılmasını sağlamışsa, o, 
sorumlu tutulacaktır. Bu da doğaldır. Zira, kanunumuz, esas itiba
riyle yayınla ilgisi bulunmayan mevkute sahibinin objektif bir şe
kilde rnrumlu tutulmasını kabul etmiş değildir. Mevkute sahibi sa
dece tazminat sorumluluğu ile karşı kar~ıyadır. Bu açıdan. mevkute 
sahibinin istisnai ceza sorumluluğu, ancak onun yayına etken olma
sı, yayın hareketinin onun fiili olması durumunda mümkündür. 
Yayının yapılmasını hangi mevkute sahibi sağlamışsa, fiil onun sayı
l::ıcağı.:1dcı!!, sorumlu da ancak o ola~aktır. Mevkute sahibini:;ı so
rumlu~uğll, suç teşkil eden yazının yayınlandığı bütün mevkuteye 
~8mil olmayacaktır. Mevkute sahibi, ancak, kendi iradesiyle ve ya~ 
zı i~lerı müdürünün iradesine rağmen yayınlattığı ıazı ,·eya ıesim
den sorvmludur. Aynı mevkute de başkaca suç teşkil eden bir eser 
y::ıyınlandığında, onun sorumluluğu yine yazı işleri müdürüne ait 
olacaktır. 

cc J ,-Mahiyeti bilinmeden» yayın yapılması durumu 

16. maddenin 3. bendinde, yazı işleri müdürünün sorumluluktan 
kurtulma:;ına yönelik diğer bir hüküm de yer almış bulunmakta
dır. Buna göre, «Sorumlu müdür suç teşki leden haber, vesika, veya 
yazıyı bu mahiyetini b:lmeden yayınlamış ise, bunların sorumlulu
ğu yalnız haber, beyan ve vesikayı verene veya yazıyı yazana aittir>>. 
Bu hüküm de Hükümet tasarısında mevcut bulunmadığı halde, son
ra Karma Komisyon tarafından maddeye eklenmiştir. Hükmün sevk 
seb~bi ve açıklayıcı hus'.lslar Komisyon gerekçesinde de mevcut de
ğildir. Meclis müzakeresi sırasında da bu husus üzerinde hiç durul
mamı~tır. 6733 Sayılı Kanun ise bu hükmü kaldırmıştır. Bunun ge
rekçesi olarak da, yazı işleri müdürlüğünü kabul eden şahsın bun
dan doğacak her. türlü sorumluluğu da kabul etmiş sayılacağı ve btı 
açıdan sorumluluğunun kalkmasına yol açacak her türlü kaydın kal
dırılmasır.ın gerektiği ileri sürülmüştür (77). 143 Sayılı Kanun bu 
hükmü tekrar maddeye eklemiştir. 

Yazı işleri müdürünün «mahiyetini bilmeden yayın yapması;.> 

halinden ne anlaşılmak gerekeceği hakikaten soyut ve müphem kal
maktadır. <.-Mahiyetini bilmemek» hususu sübjektif. yani yazı 

(77) Bk. TBMM, Tut. Der .. D. X, C. 12/1. S. Sayısı 191, s. 2. 
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işleri müdürünün o olaydaki bilgisine, anlayışına göre mi ölçüle
cektir. Y0ksa, objektif olarak, olaydaki yazı işleri müdürünün ar -
layış, bi1gi ve vasıflarından mücerret bir §ekilde mi mesele değer
lendirilecektir. Bunun dışında, mahiyetini bilmemek hususu, yazı 
i~leri müdürünün görevini yapmayıp, yazıyı incelemeden bastırma
sı halinde de söz konusu olacak mıdır, yoksa «bilmemek» Lilfiil ) a
pılan incelemeğe rağmen suç niteliğini k~vrayamamak anlamına 

mı gelmektedir? Bu sorunl:ır üzerinde durulmak gerekir. Ayrıca, 

önemli bir konu da, bu hükmün nitelik itibariyle yazı işleri müdü
rünün sorumluluğunu sübjektif sorumluluk durumuna mı getir
mekte olduğu konusudur. 

a) Mezkur hükmün, basın suçlarında yazı i~leri müdürünün 
sorumluluğunu sübjektif sorumluluk durumuna getirdiği ve adeta 
kasttan doğan bir sorumluluk yarattığı ileri sürü1müştür: «mehazda 
bulunmay<n bilerek kaydının Basın Kanunumuzda yer alması, me
sul müdürün ancak kasden hareket ettiği takdirde cezalandırılması
na yol açacak mahiyetde bulunduğu cihetle, mesul müdüre isnat 
edilebilen kusurluluk nev'inin sadece taksir olması halinde sanki 
kasten h2reket etmiş gibi cezalandırılmasında müşahede edilen ve 
yabancı kanunlar bakımından varit olan mahzur Basın Kanunumuz 
bakımından mevcut değildir» (78). Bu ifadede kullanılan ve «kast
lı neticedEn taksirli hareket sebebiyle sorumlu tutulma mahzuı~ı
nun kanunumuz bakımından» söz konusu olamayacağı şeklindeki 
ifade, adeta yazı işleri müdürünün de sistemimize göre kasten ha
reketinin sorumluluk için şart olduğunun kabul edilmesi gibi bir 
anlama gelmektedir. Bu görüşün kabulünün, kanun hükmüne ve sis
temin niteliğine aykırı düştüğü kanısındayız. Bu şekildeki hatalı bir 
görüşün, temel nedeni, sanırız ki, maddedeki «·bilmeden» ifadesinin 
«bilerek» şeklinde ele alınması ve buna göre hüküm yürütülmesi
dir. Gerçekten, bu iki ifade tarzı, temelde, değişik an1amlar kazan-

(78) Bk. Erman-Özek, 63. Bu görüşü Sayın Erman'la birlikte savun
rnuş olmakla beraber, konu üzerine daha derinlemesine eğilme durumunda, 
bu görü~ün metinde belirttiğimiz eleştirilere dayanıklı olamayacagı kanı
sına, kendi hesabımıza, varmış bulunmaktayız. Aynı şekilde, söz konusu 
kitapta. 73. sahifede, «bilmemek kaydının mümkün mertebe dar bir tef
sire tabi tutulmasındaki zaruret» söz konusu edilmektedir. Gene. kendi 
hesabımıza, bu görüş ile. mezkur hükmü sübjektif sorumluluğu getiren bir 
hüküm olduğunu ileri sürmenin de çelişki teşkil ettiği kanısındayız. 
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maktadır. «Bilmemek» «bilmeden yayın yapmak.>, bir icrai iradeye 
bir bilince, bir isteğe dayanmaksızın, işin niteliğini kavramadan bir 
yayının gerçekleştirilmesi anlamını taşır. Halbuki, «bilerek yayının» 
gerçekleştirilmesinin, sorumluluk için şart koşulduğu kabul edilecek 
olursa, gerçekten, neticeye yönelik müsbet, neticenin gerçekleşti

rilme:3ini isteyen, icrai bir irade söz konusu olur. Diğer bir deyişle 
bu durumda, yazı işleri müdürü, suçun teşekkülüne yönelik bir ira
denin, kastın sahibi olmuş olmaktadır. Madde ise, ifadesi açısından 
bunu kc:Hletmemekte, «hilmeden yayınlama» halinde sorumluluk 
yoktur derken, yazı işleri müdürünün sorumlu tutulabilmesi için, 
suçu bilip, istemesini şart koşmamaktadır. Gerçekie de, <"bilmeden 
yayın», <~bilinemeyecek hususlardaki yayın» anlamına gelmektedir. 
Her bilmeme sorumlu müdürü sorumluluktan kurtaramıyacağı gibi. 
sorumsuzluğun kalk~ası içın her olayda «bilememe» durumunun da 
kanıtlanması zorunluluğu mevcuttur. Bu kanıtlama ve savunma, 
yazı işler1. müdürü tarafından ileri sürülmek gerekir. Halbuki, mad
de ifade~i «bilerek» şeklinde anlaşıldığında, her basın suçunda sa
vunma olarak ileri sürülsün sürülmesin, talep edilsin edilmesin. 
yazı işlen müdürünün muhtevanın suç teşkil ettiğini, mahiyetini 
bildiğinin ispat edilmesi gerekir: böyle bir durum ise tamamen 
sübjektif sorumluluk ve genel ceza hukuku kurallarına uygun 
olarak <<kastın şumulünün» araştırılması anlamını taşır. Belirtilen 
görüş bu sonuca vardLgı takdirde ise. ortada «iştirak» sorumluluğu 
var demektir. Kaldı ki, 16. madde hükmü bu ~ekilde anlaşıldığı tak
dirde, ta namen genel ceza hukuku kuralJarı uygulanmış. bu kural
lar tekr::1r1anmış demektir ve gerçekde bu şekilde bir özel hükme 
gereklilik kalmamıştır. Belirtilen açılardan. söz kon 11su hükmün ba
sın suçlarında sorumluluğu sübjektif sorumhıluk durumuna ;ıetir
diğini kabule imkan bulunmadığı kanısındayız. 

Niteı~im Türk doktrin Ye uyrrulamasında. söz konum hükmün, 
sorumluluğu sübjektif sorumluluk durumuna getirmediği de belir
tilmiştir. Dönmezer. «16. maddenin 3. bendinde ye: alan bu hükmü. 
·sorumlu müdürün mesuliyetinin sübjektif mC'suli. ·et niteliğind~ ol
duğu :mlamında telakki etmemek» gerekeceğini belırtmektP ve 
«GerçektEn ·azifesini vapmayan, mevkutede çıkan yazıyı okuma
yan sorumlu müdür bu bende dayanmak sur'2tiyle sorumsuzluk id
diasında bulunamaz. Sorumlu müdür bütün yazıları O"Örmüş ve . oku
muş olacc.k ve fakat yazının suc mahiyetini· haiz olduğunu onu oku-
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mak suretiyle anlamak mümkün bulunmayacak ve sorumlu müdür 
bunu ~mlamak için gerekli tetkikatı, araştırmaları yapmak imkanı
na sahip olmayacaktır» demektedir (79). Yargıtay da değişik karar
larınd '1 aynı görüşü benimsemiş bulunduğunu, «mahiyetini bilme
mek» du: um unun objektif olarak değerlendirilmesi gerektigini be
lirtmek suretiyle ortaya koymuş bulunmaktadır (80). Kanaatimizce 
de, «mahiyetini bilmemek» durumu, sorumlu müdürün sübjektif 
kurallara göre sorumlu tutulması anlamına gelmediği, bu hususun 
objektif ölçülere göre ve yazı işleri müdürünün kişiliğinden mü
cerret bir şekilde tesbit edilmesi zorunluluğu ile de ortaya çıkmak
tadır. 

b) Basın Kanununun kabul ettiği istisrıai sorumluluk sis emi
enin temeliyle tutarlı olunabilmesi, yazının mahiyetini;-ı bilinmeden 
neşredilmesi hususunun objektif ölçüler içinde değerlendirilmesi 

gereklidir (81). Yazının mahiyetinin bilinmeden yaymlanması kav
ıamının objektif olarak değerlendirilmesind~n maksat ise, yazının 
ıncelenrnt==sinin iradi olmayışı, incelenmişse mahiyetinin anlaş!lma
yışının yazı işleri müdürü,nün sübjektif durumu dışında objektif 
olarak «bılinemezlik» şeklinde anla~ılmasıdır. 

Her5<'yden önce şunu belirtmek gerekir ki, y:ızı işleri müdürü, 
bilfiil suı; teşkil eden neşriyatı incelemediğini, görınediğini, yayınla 
fiili ilgisinin bulunmadığını ileri sürmek suretiyle sorumluluktan 
kurtulamaz. Hiç kimse kendi kusurundan istifade edemez. Kendi 
kusurlu hareketiyle suç teşkil eden yazının mahiyetini öğrenernmiş 
bulun::m kimse, bu kusuruna dayanarak sorumlul1.ıktan kurtulmak 
imkanına sahip degildir (82). Kaldı ki, kanunumuz. vazı i. .. -
leri ile «fiilen» ilgilenmeği şart koştuğuna göre, fiilen . aymla il
gilenmemiş olmak bizatihi hukuka aykırı bir davranış olmaktadır. 
Bu açıdan . y1zı işleri müdürünün bilfiil yayın ile temasa gelmiş bu 4 

lunmasına rağmen «bilememek..> durumunun söz konusu olması ge
rekir (83). Doğaldır ki, bilfiil yazıyla temcısa gelebilmek imkamız
lığı söz konusu ise. bu durumda zaten fiil g:ıyrı iradi obcak ve i li-

(79) Dönmezer, 331-332. Benzer görü~ler için bk. Gölcüklü, 166. 
(80) Bu kararlar için bk. Erman-Özek, 70 v.s. 
<81) Gölcüklü, 166. 
(82) Erman-Özek. 69. 
(83) Dönmezer, 331 - Gölcüklü, 166. 
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yet rabıtası mevcut bulunmadığından sorumluluk gerçekleşmeye
ceklir ve fakat bu durumda artık 3. berıt'in uygulanması bu sonucu 
doğurmuş değildir. 

Belirttiğimiz gibi, «bilmemek» kavramının ·.<objektif» olarak 
<~bilememek» şeklinde anlaşılması gerekir. Tekrarlamak gerekirse, 
fiilin kwmrluluğurni aramayan sistem, doğal olar ak «biimemenin» 
sübjektif değerlendirilmesine imkan bırakmayacaktJr. Bu açıdandır 
ki, «bilmemek», sorumluluk için şart görülen fiilin iradiliğini kal
dıran nitelikte anlaşılmak gerekir. Diğer bir deyişle, <-mahiyeti bil
memek» fiilin iradiliğini ortadan kaldJran bir sebep olarak görül
meli ve bu şekilde yorumlanmalıdır. Bir açıdan 3. bent, zaten genel 
hüküm~.ere göre göz önünde bulundurulacak fiili11 iradiliği hususu 
ile ilgili \'e bu iradiliğin kalkacağını gösteren özel bir hükümdür. 3. 
bent'in hükmünü, «kanunu bilmemek» şeklinde anlamak ve «kanu
nu bilme~ek üzerinde durulmazken, sorumlu müdürün bir yazının 
suç teşkil ettiğini bilmemesine önem verilmesi» nj çelişki olarak 
kabul etmek de yerinde değildir sanıyoruz (84). Gerçekten, sorum
luluğu ortadan kaldıran sebep, yazı işleri müdürünün savunması, 
kanunu bilmediğinden inceleme konusu yayının suç teşkil ettiğini 

anlamamak şeklinde değildir. Bilinmeyen husus, yayının niteliği 

itibariyle kanunu ihlal ettiğinin, anlaşılırlığının bilinememesidir. 
Failin, kanun hükmünü hildiği bir faraziyedir ve fakat fiilin huku
ka aykırılığı konusunda bir faraziye mevcut değildir. Yazı işltri mü
dürü, fiilin hukuka aykırılığı konusunda bir faraziye mevcut değil
dir. Yazı işleri müdürü, fiilin hukuka aykırı mahiyetini anlayama
dığını ileri sürecektir. Bu hurnstaki haklılığı ise fiilin iradiliğinin 
ortadan kalkması anlamına gelecektir. Zira kanunumuzun sistemi, 
yazı işleri müdürünün sorumluluğunu «denetimdeki kusur» faraziye
sine oturtmakta ve denetim kusurunun mevcudiyetini kabul ederek 
objektif sorumluluk cihetine gitmektedir. Bu faraziyeyi, objektif öl
çüler içinde kaldıran bir durumun mevcut bulunması halinde ise 
sorumluluğun b·ulunamayacağı açıktır. Yazının mahiyetinin bu şe
kilde objektif değerlendirilmesi halinde ise bu faraziyeyi ortadan 
kaldıran objektif bir sebep doğmuş olmaktadır. 

Ayrn şekilde, yazı ile temasa geçen sorumlu yazı işleri müdü
rünün buna rağmen yazının niteliğini anlamamasını haklı göstere
cek bir durumun mevcut bulunması gereklidir. Bu konuda, suç teş-

(84) Tosun, 185. 

j 
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kil eden ·y"azının matufiyetinin belli olmaması, yazının muhte asının 
suç teşkil ettiğinin anlaşılabilmesi için özel bilgi, ihtis2s veya kişi

ler arası ilişkilerden malumattar olmak gibi hususlar örnek göste
rilebilir. Bu şekilde, yazının suç .teşkil eden mahiyetinin bilineme
mesi, yazı işleri müdürünün kusuru olmaksızın ve objektıf ölçülere 
göre tesbit edilir. Mahkeme, bilfiil sanığın durumunu göz önünde 
bulundurmak suretiyle, bu durumda yazının mahiyetinin anlaşıla

bilip anla5ılamayacağını genel, mücerret ve objektif olarak değer
lendirmelidir. Bu açıdandır ki, fail yazının mahiyetini anlayama
dığını ileri sürse dahi, mahkeme bu bilememeği objektif şartlar ge
reği haklı görmediği takdirde, 3. benti uygulamay:ıcaktır. Göre\· e 
ödev yerine getirildiği halde dahi yazının suç teşkil ettiginin bilin
mesinin objektif olarak mümkün bulunmaması halinde 3. madde 
uygulanır (85). Nitekim, Yargıtay da değişik kararlarında bu husu
su kural haline getirmiştir. Yargıtay bir kararında, <-:yazı hayatına 

yeni atılan kişilerin bile anlayacağı hususların evleviyetle yazı iş

leri müdürünce anlaşılması gerekeceği» ni ~elirtmiştir (86). Aynı 

şekilde, <<-matufiyet yönünden belirli bir açıklıgın bulunduğu du
rumda, bilmemenin söz konusu olamayacağı» kararlaştırılmıştır (87). 
Yargıtay, ilanlara kadar her hususun yazı işleri miıdürünce görül
mesi gerekeceğini ve neşri görmemenin 3. bentin uygulanması için 
gerekçe olamayacağını da belirtmiştir (88). Bu örnekler de göster
mektedir ki, Yargıtay bilmemenin kusursuzluğunu kabul ederken. 
bu hususun objektif ölçülere göre değerlendirilmesini de rapmak
tadır. 

3. bent'e göre, yazının mahiyetinin bilinmeden neşredilmesi du
rumunda, sorumluluk rndece, «haber, beyan. vesik:ıyı verene e ya-

(85) Dönmezer-Erman, II, no. 1024 - Erman-Ozek, 69 - Gölcüklü, 166. 
(86) Yar. 4.C.D.. 9.1.1951 tarihli kararı, Saymen-Erman-Elbir, 1951, 

I. 652. no 1126. 
(87) Yar. 3.C.D .. 5.12.1952 tarih ve E. 1094/K. 8073 sayılı karar (Son 

içtihatlar x. VIII, 83. 1.6.1953). Buna karşılık Yargıtayımız e mahalli 
Mahkemeler. yazı işleri müdürünün haklı olarak düşebilecekleri tercddü -
lerin göz ününde bulundnrulması gerekecegini, müphe-n muhtevalarJa il
gili hataların göz önünde bulundurulması gerekJjliğini kabul e mektedir
ler. Ayrıca. fiili imkansızlık veya hata nedeniyle yayınla ilgilenememek de 
ıneşru bii neden sayılmaktadır. Bk. Erman-Özek, 71 v.s. 

(88) Yar. 4.C.D .. 3.2.1953. E. 170/K. 1094 (Son İçtihatlar, X, VIII. 62 
1.5.1953). 
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zıyı yaz~L:a» ait olmaktadır. Bu kişilerin de Türkiyede bulunma
mak, haklarmda kamu davası açılamamak durumlarında ise suç ce
zasız kalmış ·Jlacaktır. Anonimlik hakkının söz konusu olduğu hal
lerde de durum aynıdır. Sadece, genel iştirak kurnllarınm uy
gulanabf r~ceği bir durum mevcutsa, esas faillerin cez:ılandırılamaz 

oluşu, tabiatiyle iştirak hükümlerinin uygulanmasına mani teşkil 

etmeyecektir. Yukarıda da belirttiğimiz . gibi, hal:er. vesika ve be
yanat ve:·enlerin cezal· ndırıbbilece~i durum da, yazı işleri müdü
rünün bi:t~isizlik durumudur ve kanımızca salt suçun cezasız kal
maması için bu durumlarda kanun muhbir ve muhabirlEri ceLCilan
cıırmak cihetine gitmiş, adeta bu noktada kademelı sorumlulu:: si~
temini Lenimsemiştir. 

B-Gayrı mevkut neşriyatla işlen len 
suçlarda sorumluluk 

Basın Kanununun 16. maddesinin 4. be~1di d·~. gayrı mevkut 
neşriyatda basın sorumluluğunu düzenlemektedir. Mevkutelerdeki 
sor qılull~k sisteminde 1 farklı bir nıtelik taşıyan gayrı mevkut neş
riyatlarda sorumluluk durumu, bu açıdan ayrıc _ incelenmeği ge
rektirmektedir. 

1 - Hüküm ve sis-tem 

4. heı:t, «Mevkute tarifine girmeyen basılmı5 cserierle i;lenen 
suçlarch ceza sorumluluğu suç teşkil eden eserin mı:.ellif. n uhcırrir. 
müterL'.im veya tersim edenine, fail belli olmadığ1 eya bu kimse 
aleyhine Türk Mahkemelerinde dava açılamadıgı veya kendisinin 
bilgi vey:-ı muvafakati dışında yayınlandığı takdird-2 naşire. na~ir de 
belli oim::ızsa tabie, bu da belli olmadığı takdJrde bilerek sal3na. da
ğıtana ~ıittir» hükmünü taşımaktadır. 

1931 Matbuat Kanunıma oranla. 1950 B<ısın Kanunu hükmü. 
gaynme\;kut neşriyat yönünden tamc:.men ·eni bir nitelik ta~m~ak
tadır. Mc·tbuat Kanunu, bilindiği gibi gayrımevkut neşriyatta so
rumluiuk hususunda öz'=l bir hüküm getirmemiş ve genel hüküm
lerin uygulanması sis enini benimsemişti. Bu açıdaıı eski si~tcmde 1 
na~ir ;:ısli fail olarak takip edilmekce, eser sahibi ise 64. maddeye 
göre fiili irtikap etmek konusunda hemfiil olarak cezalandırılmak-
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taydı. Til bi, dağıtan, sa tem v.s. ise, iştirak durumunun tesbiti hnlin
de ~erik olarak takip edilebilmekteydiler (89). 

Bos:u Kanunu ise, yerinde bir şekilde, gayr:mevkut ne~riyat 
yönünden de özel bir sistem kabul etmi~ bulunmaktadır. Gayr ı me\·

kut nP.şriyat açısından lnbul edilen sorumluluk sis~emi «tabaka so
rumluıuğu» sistemi olarak belirmektedir. Bu konucla Basın Kanu
nunun VIeclis görüşmelerinde şu görüşlere yer verilmiş bulunmak
tadır: «G:-ıyrimevkut neşriyatta, kabul edilı:ıiş ol:m mesuliyet sis
temi İsviçreden alınmıştır ve en ile1 i bir mesuliyec sisternidir. Ma
iumumu-(Jur ki, gayrımevkut neşriyat için mesal müdürlük yap
mak için neşriyatı sansüre tabi tutmak yahut ne;;iyat için 
beyannamelere bağlamak imkanı elbette yoktur. Kitaplar, bro
şürler. yani, mevkut olmayan neşriyat basılır ve çıkar. Daha ev·\ el
de An1yasanın hukumlerine göre bunlar sansür edilemeyeceği için 
yapılacak ba~ka bir şey yoktur. Binaenaleyh bı:)yle gaynmf 1kut 
neşriyathn dolayı bir sııç işlenmi~ olursa, sıra ile ycızdığımız gibi, 
kitabı ya~an, basan, neşreden, dag1tan, satanlara l.~'.ldar aşağı doğru 

bir m(~sıılıyet sistemi teşkil etmekten b:ışka bir ş~y yoktur. Çünkü 
gayrımevkut neşriyatın bünyesi böyle bir ~eyi icap ettirmektedir» 
(90). Madde İsviçre Ceza Kanununun 27. maddesine olduğu kadar. 
İtalyan Ceza Kanununun 57 bi.s maddesine de benzemektedir. Sa
dece Basın Kanununun 16/ 4. mc:.ıddesi, sorumluluğu «:::>atan ve dağı
tan:ı» şam~l kılan bir hüküm ihtiva etmesi yönünden, gerek Ital:an, 
gerek Isviçre ceza kanunları ~isteminden ayrılmaktadır. Gerçekten 
gerek lsviçre, gerek İtalyan sisteminde «satan ve dağıtan» orum
lular listesi içinde sayılmamaktadır. İtalyan Cez3. Kanununun 58. 
maddesinde <<usulsüz yayınlarda» dağıtan sorumlu tutulurdu. 1958 
yılında yapılan değişiklikle bu hüküm çıkartılm1şb1 (91). 

Basın Kanunu Hükümet gerekçesinde «mevk11te» lerle, <<gayrı

rnevkut» neşriyatta sorumluluk sisteminin ayrı ayrı sisteme da
yandırıldığı belirtilmekle beraber. bu değişikliğin nedeni belır1ilmis 
değildir. Kaldı ki, gerekçede, gayrımevkut neşriyatla ilgili kanu~ 
tasarısi hükmü tekrarlanmakla yetinilmiş, kavramları açıklayıcı 

(89) Dönmezer, Matbuat Suçları, 122. 
<90) TBMM. Tut. Der .. r.ı. IX, C. 1. s. 742 (Bahadır Dülger'in konuş

nıası). 

<91) Bk. yukarıda s. 78 v.s. Gerekçe içm bk. Pisapia-Lener, 130, 161-162. 
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ibareler yer almamıştır. Halbuki, gayrımevkut neşriyatta sorumlu
luk yönünden önemli ye çözümlenmesi gereken sorunlar urtaya 
c;ıkmaktu.:hr. Özellikle kademeler arası sorumluluk sirnyetinde 
önemli c: urumlar ortaya çıkabilecektir. 

Belir :. ildiği gibi, gayrımevkut neşriyat y0nünden «tabaka so
rumlulu[,u» kabul edilmiştir. «Eser sahibi», «naşir>', «tabi», < sabn, 
dağıta:N ~eklinde sıralanan tabakalardan birind'= sorumlu tesbit 
edildiğinde, diğer alt tabakadaki sorumlu tutulmamaktadır. Bu ta
bakalardaki ki~iler arasında iştirakin mevcut bulunması durumun
da, işti:t:lk kurallarının tesbit edileceğini yukarıda belüimi~

tik (92). 

a) Eser sahibi 

MaddE' hükmüne göre, birinci derecede sorumlu olan, «SUÇ teş

kil eden c;serin müellif, muharri, mütercih veya tersim edenine» 
aittir. Hükümet projesinde, daha doğru bir ifade ile, «fail» terimi 
kullanılmışken, Meclis müzakereleri sırasında bu tabir değiştiril
miştir (93). Fail, teriminin yerindeliği, esas, kanuni ve olağan ku
rallara göre rnrumlu olanın, eser sahibi olduğunu göstermesi açı

sından kanaatimizce, tercih edilmek gerekirdi . Mevkutelerde eser 
sahibinin sorumluluğunun hukuki niteliğini belirtirken, belirttiği

miz hust<slar (94), gayrı mekvut neşriyat yönünden de aynen geçer
lidir. 

Eser sahibinin kim olacağı, gayrımevkut neşriyat yönünden, 
mevkut neşriyata oranla daha geniş \'e açık bir şekilde belirtilmiş
tir. Bu şahıslar basılmış eserin fikri muhtevasını meydana getiren 
kişilerdir. Bu ki~iler bilinip cezalandırıldığı sürec-2, digE:r tabakada
ki şahıslara sorumluluk yüklenemeyecektir. 

b) Naşir 

E~er sahibinin sorumlu tutulamadığı hallerde, ikinci derecede 
sorumlu tutulan kişi, naşirdiı. «Naşir», neşir sayılan hareketlerden 
birini ger çckleştiren kimsedir (95). Naşirin sorumlu tutulabilme3i 
için, ese:: c::ahibinin sorumsuzluk sebeplerinden birinin mevcudiyeti 

(92) Ek. yukarıda s. 31. Ayrıca bk. Nuvolone. 191. 
(93) Bk. TEMM. Tut . Der .. D. IX. C. I , 744. 
(94) Bk. yukarıda s. ? ? 
(95J Erman-Özek, 80. 
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yeterli okp, ayrıca bu sebeplerin teşekkülü yönünde bir etke!1ligi
nin buiunması şart değıldir. Naşirin, yayınladığı eserin muhte ra
sını ve muhtevasının suç teşkil edip etmediğini bilip bilmemesi de 
aranm.J.maktadır. Mevkutelerde yazı işleri müdürü için söz konusu 
olan sorumluluktan kurtuluş necenleri naşir için söz konusu 
olmamaktadır. Sadece, genel olarak, yukarıda beli~ttiğimiz gibi (96). 
fiilin :rndiliği ve yayını gerçekle~tirme hareketi ile netice 2r:ısın
daki illiyEt rabıtasının mevcudiyeti aranmak lazım gelir. Bu açı

dandır ki, na~irin iradesi dışında yayının gerçekleşmiş olması du
rumunda, naşirin sorumluluğundan da söz edememek gerekir. 

N1şirin sorumluluktan kurtulmasına yol açabilecek doğal diğer 
bir se0ep de, kendinden önceki sırada gelen eser sahibinin takip 
edilebilmesini sağlamaktır. 

c) Ttıbi 

Tabakanın 3. sırasını «tabi» işgal etmektedir. Tabi, gayrımevkut 
eseri tabi aletleriyle basan veya sair her türlü vasıta ile çoğaltan, 

beyanname verip matbaa açmış olan kimsedir (97). Tabinin sorum
lu tutula1ilmesi için, naşirin sorumlu tutulamama~ı, yani «n:ışirin» 
belli olme>ması gereklidir. Naşir belli oldukça, tabi cezalandmla
mayacaktır. Naşir hakkında belirtilen hususlar, tabi hakkınd:ı da 
söz konusudur (98). 

el) Satan ve dağıta,.ı 

Son kademe, satan ve dağıtanın sorumluluğu olarak te~ekkül et
mektedir. «Satan ve dağıtan», basılmış eserin neşrini tahakkuk etti

ren kimselerdendir. Fakat, Basın Kanununun 3. maddesine göre, 
<<neşri» tahakkuk ettiren sadece, basan ve dağı tan değildir; bunların 
dışında !rnlıp neşri gerçekleştiren kişiler de mevcuttur. Bunların, 
iştirak durumu olmadıkça sorumlulukları söz konusu olamaya
caktır. Nitekim, Kanunun Hükümet Projesinde, «satan, dağıtan, 
yayan">"> ifadeleri mevcutker.., hiç bir gerekçe göstermeksizin, Kaı ma 
Komisyon «yayan» terimini maddeden çıkartmıştır (99). 

(96) Ayrıca bk. aşağıda s. 176. 
(9'i') Frman-Özek, 80. 
(98) Erman-Özek, 80. 
<99) Bk. TBMM. Tut. Der., D. IX, C. 1, 8. Sayısı 55, :s. 1~. 20. 
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Satan ve dağıt::ının sorumluluğu, eser sahibi, naşir ve tabinin 
sorumlu tutulam3masına baglıdır. Aşağıda görecegimiz nedenlerle. 
bu kaJemedekilerin sorumlu tutulamaması halinde, sorumluluk 
satan ve c.iagı~ana yüklenecektir. 

Kanun, satan ve dagıtan açısından sorumlulugun teşekkül ede-
1bilmesi i')n, bunların «bilerek>> satış ve dağılışı y::ıpmış bulunma
ları gerekmektedir. «Bilerek» satmak ve dağıtmaktan maksat nedir? 
Genellikle, <--bilmekten» satılan ve dağıtılan eserin suç teşkil ettiğini 
bilmek (100) anlaşılmaktadır. Sadece. daha önce de işaret ettiğimiz 
gibi (101), satan ve dağıtanın satıp dağıttığı basılmış eserin muh
tevasının ~uç te~kil ettigini bilmesi durumunda. zaten, kanunda so
rumluluk için özel bir hükmün bulunması zorunluluğu mevcut bu
lunmcı.maHadır. Özellikle, basılmış eserin dağıtım 1 ndan, yani neş
rin gerçe!-:leşr.1esinden önce, muhtevayı bilen ve bu basılmış ef:erin 
dağıtım \·e satımını kabullenen kimse «iştirak» sebebiyle sorumlu 
tutulacal~tır. Bu şekilde iştirakin mevcut bulunduğu durumda ise, 
sorumluluk kademe beklenmeksizin ve eser sahibi ile birlikte satan 
dağıtan veya ne!;ri diğer herhangi bir şekilde tahakkuk ettiren kim
seye de yönelecektir. Hatırlatmak gerekir ki. kabul ettiğimiz görüşe 
göre, basın suçlarında ôzel sorumluluk sistemi ne bir özel ı·~tirak 

sistemidir ve ne de iştirakin sınırlarını gösterme~{ için konulmuş 
bir hüki.imdür. Bu açıdandır ki, basan ve rntan açısından da, 16. 
m1ddede hiç bir hüküm mevcut bulunmasa ve fakat iştirak duru
munun v;:ırlığı halinde sorumluluk söz konusu olabilecektir. Belir
tilen ned<'.'nle, 16. madde hükmüne göre satan ve basanın son~mlu
luğunu. iştirak dışı sorumlulukla ilgili olarak görmek ve «bile{,eb> 
kaydmı da buna göre yorumlamak icap eder. 

Satıcı ve dağıtıcının, dağıtıp s1ttığı basılmış eserin muhtevası
nın suç teşkil ettiğini bilmesini aramak, TCK nı..m 44. maddesjne 
aykırı olarak failin «kanunu bilip, bilmemesini» aramak anlamını 
taşır. FaJin sorumluluğu hukuka aykırı hareket etme şuur ve ira
desine b~ğlanmış olur. Halbuki genel olarak bu hurnsların objek
tifliği ve failin kastının l:>u noktalara şamil olmasının aranmayacağı 
genel kuıaldır; tu nedenle de, failin dağıttığı es~rin muhte•,1asının 
suç te~kil ettiğini bilmesj 16. madde açısından da c.ıranm1mak icap 

(100) Erman-Özek, 81. 
( 101) Bk. yukarıda s. 45 v.:.. 
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eder. Zaten böyle bir ~Jilgi, iştintk hükümlerinin uygulanın ~ına 

yol açar. 

BazıJarıııa göre (102), satan ve dağıtanın bilme.:ii gereken husus, 
dagıtıp sattığı şeyin basılmış eser olduğunu bilmekten ibarettir ve 
ayrıca muhtevayı veya muhtevanın suç teşkil ettiğini bilmek zorun
lu degildir. Bu görü~e göre, basın suçlarında objektif sorumluluk 
caridir. Objektif sorumluluk ise ihmali veya icrai bir iradi hareketin 
varlığını gerektirir ve böyle bir hareketin varlığı sorumluluk için 
yeterlidir. Bu tür bir ~orumluluk ıçinde, dagıtıcının, muhtevayı 

bilmesi ~art değildir ve böyle bir mükellefiyet kendisine yüklene
mez de. Sadece, iradi hareketin mevcudiyeti ise, dagıtılan ve satı
lan ~eyin basılmış eser olduğunun bilinmesi anlamına gelir. Bu 
açıdan, bir paketin muhtevası bilinmeden sevki, postacının e\ zia ı 

~uçu meydana getirmez. Muhtev~sında suç teşkil rden bir basllmış 
eseri dagıtmak, o suça iştiı ak anlamını taşımaz. KR-:ıt bulunmadığın
dan, kas't1ı bir neticeden sorumlu tutulamaz. Dağı1:c..n için dağıttığı 

şeyin muhtevasının kontrolü vecibesi de mevcut bulunmadığından, 
kastlı bir neticeden sorumlu tutulamaz. Dağıtan içı:1 dağıttığı şeyin 

muhtevnsının kontrolü vecite:;i de mevcut bulunmadığından, kas lı 
sı...:ça t:ıksirli iştirak da söz konusu değildir ve bl.1 açıdan tam bir 
kusursuz sorumluluk hali, objektif mesuliyet söz konusudur (103). 

Sanırız ki, maddedeki <~bilerek» terimini, daha önce de belirtti
ğimiz gib, satan ve dağıtan açısındc:ın iştirakin uygulanannyacağı 

Clnlamına almak gerekir. Basın suçu neşirle tahakkuk ettiğine göre, 
muhtevayı bilerek ve hunun neşrini temin c·tmek maksadıyla ha
reket eden kişi, fiile iştirak etmiş sayılacaktır. Bu durumda artık 
16/ 4. madde değil, yerine göre TCK nun 64 veya 65. maddelerinin 
uygulanması gerekecektir. Bu açıdandır ki, bizce, «bilmP.k» şeklin
de ort=ıya çıkan iradi fiil, muhtevaya değil, 'satan \ e dağıtan hakı
mından söz konusu olan kendi hareketlerirıe, yani, <<Satmak» ve ... ~a
ğıtmak-> hareketlerine matuf olmak gerekir. Diğer bir deyişle, sa an 
ve dağılarıın fiili, hukuka aykırı neticeye değil, satmak ve dağıt
mak hareketine yönelik olmalıdır. Bu açıdan da, satan Ye dağıtanın 
satılan ve dağıtılan eserin suç te~kil eden . muhtevasını bilmek me~
buriyeti yoktur. Failin, harekete ~ıit iradi bir davra.1ışı yeterlidi v 

(HJ~) . Ianzini, (1950 >, II, 374. 
(103) Frosali, II, 63. 
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bu iradenin suç teşkil eden neticeye yönelik bulunması zoru ~1lulu

gu mevcut bulunmamaktadır. Bu açıdandır ki, fail, basılmış eserin 
muhtevasını bilecek, buna rağmen dağıtım ve satımı yapa~ak ve 
fakat b':lt muhtevanın s11ç teşkil edişini, bu eserle belirtilmek istenen 
fikirlerin gerçekleşmesini ifade eden bir iradenin mevcudiyeti aran
mayac:ıktır (104). Failin bildi~i bir muhtevayı içeren basılmış ese
rin ne~rini tahakkuk ettirme iradesi, sorumluluk için yetecektiı. 

Satan ve dağıtanın sorumlu tutulal: ildiği hallerde, b:ısan ve sa
tan birden fazla ise, hepsi i~lerıen suçtan dolayı sorumlu tutulabile.
cektir. 

2 - Scrumsuzluk ı;e sorumlulugun sirayet nedenleri 

Belirttiğimiz gibi, gayrımevkut neşriyatta «kademeli, tabaka» 
sorumluluğu söz konusudur ve bir tab3kanm ~ oruıniu tutulamaması 

dururnunc~a sorumluluk diğer tabakadaki kişilere geçe~ekLr. Bu 
açldan, belirli sebepler, bir tabakadaki kişinin sorumsuzluğumı yol 
2ç2rken, rnrumlulugun diger tabakadakine sirayetine sebebiyet 
vermektedir. Bir alt t::ıbakadaki sorumluluğu!'l kendisine sirayet et
mesini engellemek için, kendinden evvelki tabakaçlaki kişinin so
rumsuzlu~una yol açacak sebebi ortadan kaldırmak veya böyle bir 
sebebin ~ulunmadığını ispat etmek durumundadır. Zaten kanunun 
maksadı d3, bir alt tabakadaki kişiyi bu yola ;:,evkederek gerçek 
sorumluların ortaya çıkmasını sağlamaktır. 

Bir üıbakadaki kişilerin sorumsuzluğuna ve alt tabakadakile!'in 
sorumluluğuna yol açan sebepler, hemen hemen bütün tabakadaki
ler için aynıdır : 

a) F tilin iradi olm:ıyışı 

Kanunda açık bir hüküm bulunmamakla beraber, 16. madde 
fiilin iradiliğinin · aranmadığını belirten herhangi bir ifade de mev
cut bulunmamaktadır. Sorumluluk objektif, kusurluluğun varlığını 

aramayan bir temele oturmakla beraber, iradiliği ber taraf eden bir 
sorumluluk da kurulmuş değildir. Bu açıdandır ki, her kademedeki 
sorumlu tutulan kişinin kendisine ait hareketinin iradi olması zo-

004) Ek. yukarıda s. 47. Aksi görüş için bk. Gölcüklü, 164. Gölcüklü, 
failin iradesinin sadece harekete değil \ie fakat, suç leşkil eden n.;ticeye 
de şamil bulunmasının zorunluluğuna işaret etmektedir. 
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runluğu mevcuttur. Bu iradi hareket, «neşrin» tahakkuku yolunda, 
her bir tabakadaki kişinin kendisine ait hareketi yaı_,ması konu
sundadır. Fakat hepsi açısından ortak ve· iradi olması gereken hu
sus, basrn suçunun teşekkülüne yol açan «neşir>> hareketinin fradi
ligidir. Bu hususta, <~mevkut» neşriyat yönünden belirtilen Jıusus
lar, gayrımevkut neşriyat için de söz konusudur (105). 

Belirtilen esasın ışığında, eser sahibinin eserinin kendi iradesi 
dışında neşri halinde, eser sahibi sorumlu tutulmayacaktır. Aynı 

şekilde, naşir, tabi, satan ve dağıtan'ın da hareketlerinin iradi ol
ması g~rekir. Yani, kendi rızası olmaksızın, kendi adına bir eserin 
heşredilmesi durumunda «naşiD>, aynı şekilde bir eserin basılması 
durumunda «tabi» sorumlu tutulamaz. Mesela, muhtevasında suç 
teşkil eden bir eserin, matbaacının haberi olmaksızın matbaa 
müstahdemi basımını gerçekleştirse, «tabi» sorumlu tutulamaz. 
Bütün bu durumlarda, fiilin iradiliği, fail sayılan kişinin hareketi 
ile ne-::ice arasında illiyet bağı bulunmadığındr:n sorumluluk da söz 
konusu olmayacaktır, 

Basın Kanununun 16/4. maddesinde, eser sahibi bakımından söz 
konusu olan « .. kendisinin bilgi veya muvafakati dışında yayınlan
dığı takdirde ... » sorumluluğun «naşire» geçeceği hususundaki hü
küm, eser sahibi bakımından fiilin iradiliğinin arandığını gösteı
mektedir. Kanun, «neşiN den bahsettiğine göre, fiilin iradiliği sa
dece basma hususunda değil, yayın hususunda d;ı mevcut bulun
mak lazım gelir (106). Bu ifade, sadece eser sahibi açısından, mad
dede, belirtilmiş ise de genel kurallar gereği. diğer kademedekiler 
Yönünden de geçerli sayılmak icap eder. 

b) Failin belli olm~ıyışı 

Herl·~ngi bir tabakadaki failin belli olmayışı durumund'l so
rumluluk alt tabakada sayılan ve bilinen faile yükle11ecektir. Kanu
numuz gayrımevkut neşriyat yönünden «anonimlik hakkını» kabul 
etm miştır (107). Bu oçıdandır ki, eser sahibinin Kim olduğu her 
şekilde a1 aştmlabilir, usul hukukunun zorlama yollarına başvuru
labilir. Bunların uygulanmasına rağmen eser sahibinin bilinememe-

005) Bk. yukarıda s. 153 v.s. 
< 103) Erman-Özek. 79. 
007) Dönmezer, 333. 

F.: 12 
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si durumundadır ki, sorumluluk «naşir» e v~ aynı şekilde diğer ta
bakadakilere sirayet edecektir. Eseı sahibi açısından daha kolay
lıkla tahakkuk edecek olan, «failin» bilinmemesi durumu, na§ir ve 
tabi açısından daha zor tahakkuk eder. Basın Kanunu 4. maddesin
de, basılmış eserlerde, «naşir» ve «tabı» nin kimliklerinin belirtil
mesini zorunlu sayılmaktadır. Bu açıdandır ki, kanunun tesbit ettiği 
usule uygun bir yayında naşir ve tabinin bilinmesi normaldir. Bu 
hususLıra riayet edilmemişse, usulsüz yayın söz konusudur ve iş

lenen suçun dışında bir basın zabıtası suçu da tah1kkuk etmiş ola
caktır ve Basın Kanununun 20, l. maddesine göre cezalandırılacak

tır. 

c) Faıl aleyhine Türk Mahkemelerinde dava açılamamcı:>ı du

rumu 

16/ 4. madde, eser sahibi hakkında Türkiyede dava açılamaması 
durum:.mda, sorumluluğun naşire geçeceğim belirtmektedir. Fakat 
aynı husı:s, sorumluluğun naşirden tabiye ve tabid·~n satıcı ve dağı
tıcıya sirayeti için söz konusu edilememekte; sadece «naşir» veya 
«tabi» nin bilinmemesinden bahsedilmektedir. Bu durumda şu 
problem ortaya çıkmaktadır: Naşirin bilinip de, hakkında Türk 
Mahüemelerinde dava açılamaması durumunda, tabi sorumlu tutu
lacak mıdır? Aynı şekilde, tabiin bilinip de h3kkında Türk Mahke
melerinde dava açılamaması halinde, satan ve dağıtan sorumlu tutu
lacaklar ri1ıdır? Kanaatimizce hayır. Yani, naşirin belli olup da 
hakkında Türk Mahkemelerinde dava açılamadığı durumlarda tabi, 
aynı şeyin tabi bakımından söz konusu olması durumunda satan ve 
dağıtan rnruml~ tutulamayacaklardır. Kanaatimizce, bu konuda. ka
nun eser sahibi ile diğer tabakadakiler arasında bir ayrım yapmış
tır. Eser sahibinin sorumluluktan kurtulup, diğer kademelere geçiş 
için, eser sahibi hakkında Türk Mahkemelerinde dav:ı açılamaması 
bir sebeptir ve· fakat aynı sebep sorumluluğun daha alt tabakdara 
sirayeti yönünden söz konusu edilmemektedir. Bu ayrımın sebebi, 
kanun gerekçesinde belirtilmiş değildir . Kanunun sirayet konusun
da, aynı hususu naşir ile tabi, tabi ile satıcı ve dağıtıcı açısmd&!l 
ifade etmemiş bulunması, başka türlü düşünmek imkanına yer ver
memektedir. Nitekim, bu ayrımı yapmayan İtalyan Ceza Kanunu
nun 57 bis maddesinde, Failin «cezalandırılamaması» durumu, her 
tabaka için söz konusu edilmiştir. Sorumlulktan kurtulmak ve bir 
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alt kademede bulunmak nedeniyle sorumlu tutulabilmek, istisnaı bir 
durumdur. Alt tabakadakiler için sorumluluk, kanundan doğan, ob
jektif, istisnai, kusursuz bir sorumluluk şeklidir ve bu konuda ka
nunda açık bir hükmün mevcudiyeti zorunludur. 16/ 4. maddede bu 
konuyla iıgili özel ve açık bir hüküm bulunmadığına göre, ilk kade
m~ hariç, diğer kademeler yönünden fail hakkında Türk Mahl{eme
lerinde dava açılamarnas1 durumu, sorumluluğun kanunen sirayeti 
sebebi oLrak kabul edilemez. 

Sorurr.ulluğun naşire ve daha alt tabakabm geçebilmesi yönün
den bf;lirtilen «Türk Mahkemelerinde dava açılamaması»ndan mak
sat nedir'? İbarede «mahkeme» ifadesi kullanıldığına göre, ancak 
eser sahibi hakkında son tahkikatın açılamaması durumunda, so
rumluluk naşire yüklenebilecektir. İlk tahkikat yapılan durumlarda 
sorgu hakimliğine talepname verilebildiği durumlarda dava açıl

mış olduğu halde eğer son tahkikatın açılmasını önleyen bir durum 
ortaya çıkarsa, naşir sorumlu tutulabilecektir (108). Bu şekildeki bir 
anlayı:5 ·ve sistem, bir açıdan naşir ve diğer tabaka sorumlularının 
sorum~uluklarını genişletmekte, bir açıdan da sınırlamaktadır. Me
sela, hakkında ilk tahkikat açılmuş bulunan eser sahibi bu arada 
yurt dışır.a kaç_sa, hakkında dava açılmış olduğu ve eser sahibinin 
kaçmasından naşirin hiç bir kusuru bulunmadığı halde, dava Mah
kemede açılmamış bulunduğundan naşir sorumlu tutulabilecektir. 
Buna karşılık, «gaiplik» halinde dahi davanın açılabileceği ve fakat 
tatil edilebileceği görüşü kabul edilecek olursa (109), her durumda 
eser S«hibi hakkında dava açılabileceği için, sorumluluğun rJ.aşire 

geçme;:;i ~öz konusu olmayacak ve belirtilen nedenle tabaka sıraye
ti hükmu uygulanamayacaktır. Aynı şekilde, eser sahibi hakkında 
mahkemelerde dava aç!labildiği ve fakat cezalandırılamadığı du
rumlarda da, sorumluluk naşire yüklenemiyecektir. Mesela, ese!' 
Sahibinin, isnat kaabiliyetinin bulunmadığı, örneğin akıl hastası 
olduğu sen tahkikat safhasında anlaşıldığında, dava mahkeme} rde 
bir kez açılmış olduğu için, artık naşirb v0 diğer tabakadakilerin 
sorumlu tutulması söz konusu olmayacaktır. Buna karşılık, isna 
kaabili:ıetinin yokluğu, son tahkikat açılmadan tesbit edıldiğinde. 
hakkın:ia dava açılamayacağından, naşir sorumlu tutulabilecektir. 

008) Erman-Özek, 78-79. 
009) Kunter, Muhakeme Hukuku, 74. 
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Aynı şekilde, eser sahibi son tahkikat açılmadaa ölürse naşir so
rumlu tutulacak, son tahkikat safhasında ölürse, naşirh sorumlulu
ğu kıhis konusu olamayacaktır. Bu durum gösteriyor ki, naşir ve 
diğer tab2kadakilerin sorumluluğu çoğu kez tesadüfe, tahkikatın 

icra edili~ ~ekline, mahkemenin veya hakimin karar verişteki tak
dirine beığlı bulunmakta, objektif bir uygulamayı engelleyecek ni
telik taşımaktadır. 

Kademe geçişi açısındcn bir sorun da, eser sahibinin ydsama 
dokunul1lı:ızlığmdan yararlanması durumunda ortaya çıkmaktadır. 

Eser sahibi yasama dokunulmazlığına sahip bulunduğu takdirde. 
kendisi bilindiğine göre, yasamd dokunulmazlığının kaidırılması ta
lep edilecektir. Yasama dokunulmazlığı k:ıldırılmazsa, hakkında 

dava ::ıçılamayacaktır. Bu durumda, Türk Mahkemelerinde dava 
c 1 çıl::ımad ığına göre, naşirin cezalandırılması gereke<.;ektir. Yasama 
dokunulmazlığı kaldırıhıadığı takdirde takibatın devre sonuna bı

rakılmc.ısı söz konusu edilemeyecektir. Zira, basın suçlarında takibat 
<~sukut-u hak» müddetine bağlıdır ve bu süre gaynmevkut neşriyat 
için altı aydır. Bu süre ne durur ve ne de kesilir. Sadece 35. madde 
hükmüne göre karar alınması gereken hallerde Gir ay uzayabilir. 
Bu durmr.da, devre sonunu beklemek, daya açma süresinin bitimi 
ve takibat yapılamaması anlamını taşır. Bu nedenle, daya açma sü
resi içınde yasama dokunulmazlığından yararlanan eser sahibinin 
dokunul:rrıazlığı kaldırılmadığı takdirde, naşir, hiç hır kusuru olma
dığı halde sorumlu tutulabilecektir. Kaldı ki, ese sahibinin bilin
ınediği., naşirin ise yasama dokunulmazlığından istifade ettiği du
rumda da. eser sahibi bilinemediğinden, naşir ise dokunulmazlıktan 
istifade ettiğinden s"orumlu tutulamayacak ve naşir bilindiği için 
tabinin sorumluluğu cihetine de gidilemeyecektir. 

Görüldüğü gibi, 16/ 4. maddenin, bu konudaki hükmü, halli müş
kül veya uygunsuz bazı sonuçlara varılmasına yol açmaktadır. Ni
i.ekim İtCK nun aynı konuyu düzenleyen 57 bis m::ıdde:sinde, «mah
kemede <liıva açılamamasından» bahsedilmemekte. «failin ~orurn

iu tutulamarr~ası» halinde kademe geçeceği telirtilmektedir. Ceza
landırıl:ımamanm nedeni ise belirtilmemiştir ve dava açılamamak
tan bahsedilmediği için, bu sebebin tahkikatın herhangi bir sdııa
sında taf.akkuku halinde, sorumluluk alt kademeye sirayet edebi
lecektir. Genellikl . «sorumlu tutulamamak» tan failin ~ahsıyla ilgili 
sübjektıf nedenlerin v~rlığı anla~ılm~ ktadır. Bilhassa, ltCK nun 
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85-98. maddelerinde yet alan ve isnat kaabiiiyetin!n kalkması sonu
~unu doğuran sebeplerin mev·cudiyeti halinde, sorumluluğnn al · 
tabakaya geçeceği, buna karşılık ~ahsi bir durum '.:eya şart sebebi ·
le sorumlu tutulamaması, mesela yasama dokunulmazlığmdan is
tifade elmesi halinde ise, sorurnlulliğun alt Kademelere sira: et et
ıneyeceg•. kabul edilmktcdir (110). Kanunun, .--impııta ilita - sorum
suzluk-> t?rimini kullanıp, <"' 1cn punibilita - cez .ı~" ndirılamamak» 

terimini kullanmayı~ından bu sonuca varılırken, hu ayrımın ~ebebi 
olarak, gerçekde suç faili olmayan kişinin sorumluluk alanını ge
nişletmeıı1ek maksadının güdüldüğü belirtilmektedir (111). 

Kanarıtimizce, bizim sistemimiz çözümü mür;kül sonuçlar do
ğurdugu gibi, İtalyan sistemi de, tamamen kusurları dı~ı !1edenlerle. 
eser sahibi failin cezalayıdırılamaması hallerinde, naşir ve sair ki
şilerin cezalandırılmasına yol açmaktadır. Gerçekten, isnat kaabili
yetinin yokluğu, naşirin kusuru ve bilgisi dışı bir husus oldugu du
rumlarda dahi, sırf fiile bir sorumlu bulunabilmesi için diğer ta
bakad;ıkilerin sorumluluğuna gidilmektedir. Bu nedeniedir ki, ka
naatimızce, bu konuda seçilecek en isabetli yol, nc,şir, tabi ve sair 
şahısların, eser sahibi aleyhine takibat yapılamamasına kendı fiil
leriyle sebebiyet vermeleri halinde sorumlu tutulmalarını gerek i

tecek bir sistemin kabul edilmesidir (112). 

Bu bnuda şunu da ilave etmek gerekir ki, her hangi bir sebep
le, bir tabakadaki kişinin takip edilememesi duru;uunda, onun fii
line iştirak eden ve tabaka sorumluluğu dışında kalan ki~iler mev
cutsa, bunların sorumluluğu cihetine gitmek ve sorumluluğu al 
tabakaya indirmemek gerekir. Mesela, bir suçun işlenmesine eser 
~ahibini azmettiren ve suçu işleten kimse, eser sahibi sübjektif bir 
sebeple cezalandırılamadığı durumda, takip edilip cezalandırılabi

lecektir. Bu durumda, artık, naşirin sorumluluğuna gidilemernek 
lazım gelir. Zira; suç iştirak halinde işlendiği takdirde, suç birliği 
söz konusu olduğuna göre, suç eser sahibi dışında kalan kişilerin de 
fiilidir. Bu nedenle de, eser sahibi takip edilemese dahi, o tabakada 
takip edi~ebilecek suçlu mevcut bulunmaktadır. Aksi takdırde. is
nat kaabilıyeti bulunmayan bir kimseyi alet ederek her zaman için 
suç işlemek ve sorumluluktan kurtulmak mümkün olacak'"ır. 

OlOi ı lanzini (Pisania 1961). II, 592. 
(111) lanzini (Pis pia 1961), II, 593. 
012) Erman, Basın suçlarında cezai mesuliyeti, 8. 
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d) Tabaka sorumluluğunun dfıı;a açma süres~ yöw'.lnden özel
liği 

Mev.imtelerde doğan sorumluluk, birlikte sorumluluk sistemine 
dayandığı için bütün failler hakkında davanın 3fJ. maddede göste
rilen sün içinde ve birlikte açılması gerekir. Ga~!fıme\Tkut neşri

yatta ise. sorumluluk birbirini izlediği için bir alt tabakadak1 ki§İ 

için dava açılabilmesi, bir üstekinin takip edilememesine bag1Jdır. 
Buna kar§ılık, gayrımevkut neşriyattan dolayı clava açılabilmesi 

için ge"!:ekli süre, hiç bir ayrım yapılmaksızın, altı ay olarak tesbit 
edilmi5 \ e sürenin başlangıcı olarak da suçun i~lendigi tarih gös
terilmiştir. Bu açıdandır ki, kademeler arası sorumlulvk durumu
nun bu süre içinde halledilmesi ve davanın bl:l süre içinde aç1Jma~ı 
gerekir. Mesela, altı aylık süre içinde eser sahibi tesbit edilemediği 
takdirde, süre geçtiği için artık naşir hakkında da dava açılamaz. 
Sorumsuzluğu ve sorumluluğun sirayetini doğuran sebeple:dn bu 
süre içinde tesbiti ve sorumlu kim ise onun hakkında dava açılması 
icap eder. 

Aynı şekilde, bir tabakadaki sorumlu hakkınd.:ı sürc:sinde dava 
açılıp da. bu kişi hakkında dava sorumluluğunun bulunmam::ısı ne
deniyle bETaatle neticelendiği takdirde, artık süre geçtiği için alt 
tabakadaki kimse için de dava açılamaz. Zira dava açımı, belidi bir 
fiilden doiayı. belirli bir fail hakkında dava açılması anlamına ge
lir. Fül h:-ıkkında dava açıldıktan sonra, müddete riayet edilmek
sizin sorumluluğu alt tabakalara indirmek ve tekrar tekrar Y'=ni da
valar açmak mümkün olamaz. Mesela, eser sahibi hakkında dava 
açılsa ve eser sahibi fiilin iradesi dışında işlendiğini ispat ederek 
beraat etse, artık süre geçtiği için naşir hakkında yeni dava açıla
mayacaktıı. Nitekim mevkuteler yönünden benzeri bir durum obn, 
yazının yazı işleri müdürünün rızası hilafına neşri durumunda bu 
durumu i~pat eden yazı işleri müdürü hakkı!lda 1:eraat hükmünün 
kesinleşmesinden itibaren yazıyı yayınlatan hakkında dava süre
sinin işlemege başlayacağı, 35. maddede açık bir şekilde ifadı= edil
miştfr. Kanuna 143 Sayılı Kanun ile ilave edilen bu hüküm. gayrı 
mevkut r;eşriyat yönünden mevcut değildir. Bu c-çıdaDdır ki, eser 
sahibi hakkında dava açıldığında, eser sahibi yayının iradı::-si dı

şında gerçekleştiğini ispat ederek sorumluluktan kurtulursa, dava 
2çma süresi geçmiş ise artık, naşir hakkında dava açmak mümkün 
olamayacaktır. 
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3 - Gayrımevkut neşriyatta sorumluluğun huk 1Lki mahiyeti 

Mevkut neşriyat yönünden eser sahibinin (113) ve yazı i~leri 

müdürümin (114) sorumlulukları yönünden belirttiğimiz hususları, 

gayrı mevkut neşriyatta sorumluluk için de tekrarlayabiliriz. 

Mevkut neşriyatta •Jlduğu gibi, gayrımevkut ne~riyatta da. eser 
sahibi, Bc1sın Kanununun 16/4. maddesindeki r1üküm gen!ğince 

suçlu ~ayılmamaktadır. Diğer bir deyi;:le, eser sahibinin sorumlu
luğu genel hükümlerin bir sonucu clarak dogmaktadır; 16/ 4. mad
de sorumluluğun kaynağı değildir. 16. madde sadece. eser sahibi dı
şında kalan kişilerin sorumluluk durum ve şartlarını belirtmek 
umacını 1aşımakta, bunların sorumluluk sistemlerini düzenlemekte
dir. Eser sahibi, kendi kusurlu fiilinden, tamcimen sübjektif sorum
luluk esaslarına uygun olarak sorumlu tutulmaktadır. Nitekim 1931 
Matbuat Kanunu, gayrımevkut neşrıyat yönünden hiç bir özel sis
tem getirmezken, eser sahibi yine genel hükümlere göre sorumlu 
tutulabilmekteydi. 

Eser sahibi dışında kalan diğer tabakadaki kişil2rin sorumlu:.uğu 
ise, iştirak söz konusu olmadığı durumlarda, 16/ t maddeden do
ğan kanuni bir sorumluluktur. İştirakin bulunduğu dun;mlarda, za
ten genel hükümler uyf5ulanacak ve tabaka sorumiuluğu söz konu
su olm1dan ve bir üst -;ıradakinin sorumluluktan kurtulması bek
lenilmeden, müşterek sorumluluk .doğacaktır (115). Bu açıdandır 

ki, 16. mc-.ddedeki tabaka sorumluluğu, iştirak dışı hallerde, bElirli 
kişilerin ~orumlu tutulması anlamına gelmektedir. 16/ 4. maddeve r v 

göre d0ğan sorumlulukta, naşir, tabi, satan ve dagıtan, aynen yazı 
işleri mudürü gibi kendi fiilleri nedeniyle sorumludurlar. Na~ir, 

yayınladığ! kitaptan, tabi bastığı eserden, satan ve dağıtan da neş
rini tai1akkuk ettirdiği gayrımevkut basılmış eserden rnrumludur
lar. Bunların, kendi faaliyetlerine ait iradi bir fiillerinin mevcudi
yeti şarttJr; fakat iradelerinin suç teşkil eden muhtevaya, yani ne
ticeye matuf bulunması aranmamaktadır. Bu açıdan bu kişilerin 
hareketlerinin kusurlu olup olmaması aranmamakta, sa~ece fiilin 
kendileri!1e ait olması şart koşulmaktadır. Hatta, b;J kişiler, yazı iş
leri müdüründen farklı olarak, neşrettikleri, tabeHikleri. dağı tık-

(113) Bk. yukarıda s. 137. 
014) Bk. yukarıda s. 150. 
(115) l\lanzini (Pisapia 1961), II, 592. 
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ları es-=rin muhtevasını bilmek ve denetlemek zorunluluk ve göre-
inde de bulunmadıklarından, hareketlerinde «denı:~tim ihmali.»ııden 

doğan bır kusurun, taksirin varlığı; belirli kanuni mükellefiyetlerin 
ihmali ve ihlali faraziyesine dayanan «Öngörülen taksir» durumu 
da ileri sürülemez (116). Bu açıdan, gayrımevkut neşriyatta. eEer 
sahibi d1şırrdaki sorumlular, yayın üzerindeki otoritesi, iktidarı ne
deniyle de sorumlu tutulmamakta, basın suçuna bir fail bulmcı k ve 
alt tabakadakileri gerçek failin bulumasını sağlamağa zorlamak 
için, bunlara sorumluluk yüklenmektedir (117). 

Eser rnhibi dışındaki sorumlular, «yayının» gerçekleşme.si ko
rıusundab etkenlikleri, rolleri sebebiyle so!'umlu tutulurken, her 
biri gen;:~kde kendilerine ait ve yayının gerçekleştirilmesi hı..:su

sunda icra ettikleri fiillerinden 5orumludurlar (118J. Bu kişiler ken
di fiillen sebebiyle sorumlu tutulmakla beraber, iiillerinin kusurlu 
olması aranmamakta ve hatta neticeye matuf bir : radelerınin mev
cudiye tı halinde, 16/4. maddeye göre değil TCK nun 64 ve fö. mad
delerine göre sorumlu tutulmaktadırlar. Hareketin kusurl'..llugu 
aranmam ·ıkla beraber, fiilin iradili.ği ve faile ait olrn8sı şart gö
rüldüğünden, suc teşkil eden neşir ile failin lı.nreketi arasında mad
di sebebiyet ilişkisinin mevcudiyeti ~arttır. Diğer hr deyişle. hare
ketle netice arasında m:ıddi (objektif) sebebiyet ~Hıkası aranmak1a 
ve fakat manevi (sübjektif) sebebiyet alakası aranmamaktadır (119). 

Sadece maddi sebebiyet ilişkisinin varlığı ise, tabakalar içinde yer 
alan kişiierin, eser sahibinin tahakkuk ettirdiği kastlı ndiceden do
layı sorumlu tutulabilmeleri için yeterli sayılmnktadır. Böylece. 
gayrımevkut neşriyatta, mevkut neşriyattaki yazı işleri müdürü
nün sorumluluğuna oranla daha istisnai. daha objektif ve kusursuz 
bir son.<mluluk sistemi kabul edilmiş olmaktadır. Belki de bu ne-

01 '1) Frosali, II. 63. Naşir. tabi, S8tan ve dağıtan açısından, r.rnhte
vayı denetim mükellefiyeti bulunmadığından. bunlarIL1 sorumluluğu yö
nünden bir «ihmal~ ve ·hmalden doğan sorumlulıık bahis konusu clamaz. 
Aksi gö:-üş için bk. Capalozza, sulla irresponsabilita dell'editore. 105-107 -
Giuliani, :143. 

(11'7) ritekim bu hu;;us Meclis müzakereleri sırasında Bahadır Dül
ger tanfmdan belirtilmiştir. Bk. Tut Der., D. IX, C ı. s. 742 Ayrıca bk. 
Tosun, lP.6. 

(113) Loasses, 510. 
019) usotto, 184-183 - P lin ra. col. 796 - la i, 238. 
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denledir ki, gayrımevkut neşriyatta, «birlikte sorumluluk» sistemi 
yerine «tabaka sorumluluğu» sistemi benimsenmiş bulunmaktadır. 

V - Basın uçlarında özel sorumluluk şekilleri 

Ba~;ın Kanununun 16. maddesi basın suçLırınd.ı sorumluluk du
rumunu düzenleyen genel bir hüküm olmakla beraber, basın suç ... 
larınd·t sJrumlulukla ilJili bazı özel durumlar sôz konusu dabilJ 
mekte ve bu durumlarda, 16. maddenin dışında :mrumluluk ~ekil
lerini düzenleyen maddeler bulunmaktadır. Bu acada kısa bir şe
kilde oas.n suçlarından doğan tazminat sorumluluğuna da temas 
edeceğiz. 

1 - Basın Kanununun 31. maddesine göre soruululıık 

YaiJancı uemlekette basılmış eserlerin Basın Kanunun1m 31 • 

maddesine göre, Türkiyeye sokulması veya dağıtılması Bak&nlar 
Kurula Kararıyla: yasaklanabilir. Eski Matbu:ıt Kanununda da yer 
alan bu hüküm, gerçekde ne bir basın suçu \'e ne de basın yoluyla 
işlenilen suç teşkil etmektedir. Gerçekde Polis Va;~ife ve Saiahiyeti 
He ilgili bulunan bu hüküm, idareye yabancı basını yas'.:lklama ve 
toplama yetkisini vermektedir. 1931 Matbuat Kanunu mem1eket 
içinde b&sılan basılmış eserlerin toplatılması konusunda dahi ida
reye yefai verdiği için, yabancı basılmış eserlerin toplatılmasıyla 
ilgili hükmün de Matbuat Kanunu içinde yer alması normaldi. Hal
buki şimdi, yerli basılmış eserlerin toplatılması konusunda idare 
yetki sahibi olmadığı için, yabancı memlekette basılmış eserlerin 
toplatılması, artık basın hukuku ile ilgili bir konu olarak görülme
mektedir (120). Bu hükmün Anayasaya aykırılığı ileri sürülmü~se 
de, Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 22/5. maddesinin sadece ıur 

içinde ba~ılmış eserlerle ilgili olduğunu ve bu hükmün bilim ve sa
nat hürriyetini engelleyecek bir şekilde anlaşılamayacağını be
lirterel<, Anayasaya aykırılık iddiasını kahul etmemiştir (121). 

Menedilen veya içişleri Bakanlığınca toplatılan basılmış eser
lerin Türkiyeye bilerek sokulması, dağıtılması, kısmen veya tama
rnen iktibas edilmesi ise Basın Kanununun 31. maddesine göre suç 

020) Erman-Özek, 131-132. 
021) Karar için bk. R.G. 4 Kasım 1963, No 11546. Konuyla ılgilı go

rüşler ve açıklamalar için bk. Dönmezer, 174 v.s. 
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teşkil etmektedir. Bu suçun faili, eser ister mevkute, ister gayrı
mevkute niteliğinde bulunsun, «sokan», «dağıtan», «iktibas» eden
dir. Sadece, bu kişilerin sorumlu tutulabilmeleri fiillerini «bikrekn 
i~lemeler:ne bağlıdır. Failin sorumlu tutulabilmesi ;çin zurunlu 
olan, ka- '-.ın varlıgını ifade eden «bilmek» iki husus'Jn bilinmP.si 
~eklinde ~nlaşılmak gerekir: 

a) Söz konusu basılmış eserlerin urda girip dağıtllmasııwı 

yasaklanciıgının bilinmesi, 

b) Yurda sokulan, dagı tılan, iktibas edilen esenn o yasaklanan 
eser oidugunun bilinmesi. 

Bu dl'fumda, kanun, failin yasaklamayı bilmı-sine değer jzafe 
etmiş ve bilmeme hali.:.1de kastının bulunmadığını kabul etmiştir. 

Genel ceza sorumluluğuna ve T.C.K. nun 44. maddesine belirli bir 
ölçüde i::tisna teşkil eden bu hükme göre, sorumluluğun tahakkuku 
şu hususların ispatına bağlıdır: 

a) Eger yasaklama kararı Resmi Gazetede yayrnlanmış.:;a, sa
nığın bu yasaklamayı bildiği kabul edilir. Fakat, bu genel kuralın 
varlığına rağmen, Kanun 31. maddesinde «bilmeği» kesin olara~ ara
dığına gere, Re5mi Gazetede yayınlanmış bulunma, bılmek konu
sunda aksi ispat edilemeyen bir husus olarak kabul edilemez ve bu 
durumda sanık, kendisinin «yasaklamayı» bilmediğini ispat ederek 
sorumluluktan kurtulabilir. 

b) Buna karşılık, yasaklama kararı Resmi G'1.~etede yayınlan

mamışsa, sanığın buna rağmen yasaklamayı bilerek hareket ettiği

nin iddia makamınca ispat edilmesi icap edE·r (122). 

31. m2ddeye göre suç teşkil eden fiillerden «ithal», yasaklanmış 
eserin yurda sokulmasını ifade eder. Dağıtma ise, zaten ithal edil
miş bulunan bir basılmış eserin, yurt ıçinde yayınlanması, tevzi 
edilmesi [lnlamlna gelmektedir. İktibas halinde ise, sorumlu olan 
kişi, Basın Kanununun 16. maddesine göre tesbit edilecektir. Yani. 
ıktiba:-ı, mevkutede vuku bulmuşsa ve imzalı bir yazıda söz konusu 
ise, yazı sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü sorumlu tutulacak
tır. Yazı imzasız ise. sadece sorumlu müdür 31. maddeye gör2 ceza
ıandırılacaktır. Buna karşıhk, iktibas gayrı me·ıkut bir ba~ılınıŞ 

(122) Erman-Özek, HO. 
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eserle oimuşsa, sorumluluk 16/4. maddeye göre tahakkuk edecek
tfr. 

2 - Tiirk Ceza Kanununun 162. maddesine göre sorumluluk 

T.C.1Ç. nun 162. maddesinde, «Kanunun cürüm saydığı rıc~ri

yatı n~kktmek başlı başına bir cürüm oJup faili aynı cezaya tabi
tlir. N-.ıklolunan bu gibi neşriyatın muhtev~yatı ta:,dik olunmadıgı
na veya ~htiyatla nakledildiğine yahut mesuliyeti başka bir kim:;e
nin tam2rniyle deruhte eylediğine dair bir kayıt ilavesi nfıkilini 

mesuliyetten vareste kılmaz» hükmü yer almış bulunmaktadır. 

Belır~tiğimiz hükürr,, .ne mehaz ve ne de 1930 İtalyan Ceza Ka
nununda mevcut değildir. Madde, Türk Ceza Kammunun yürürlü
ge girdiği 1926 yılından bu yana da herhangi bir t8dil geçirmemiş
tir. MaJdenin, Devletin Kuvvetleri Aleyhine Cürümlerle ilgili neş
riy~tın nakledilmesini müstakil CÜ!.'Üm saydığı, ge .. 1cll ı kJe kabı..1 

edilmektedir (123). Bizce de, 162. madde, herhangi bir cürüm teş
kil eden neşriyatı nakletmekle ilgili bulunmadığı, maddenin bulun
duğu yer, kanunun siste .. ni ile belli olmaktadır. Bu hükum genel bir 
hüküm oJsaydı, Basın Kanununda veya Ceza Kanununun genei kıs
mında yer alması gerekirdi. Hiç değilse, T.C.K. nun 189, 259, 502. 
v.s. maddelerinde olduğu gibi, tu hükmün bütün ceza kanunu tat
bikatı açısından geçerli olduğunu belirten bir ifade maddede yer 
alırdı. Halbuki, 162. madde, devlet kuvvetleri cıleyhiııe curum teş

kil eden ve T.C.K. nun 158, 159, 160, 161. maddelerinde yer alan ve 
:vayın yoluyla işlenebilecek bazı cürümlerin hemen ardında yer al
mak suretiyle, ancak bu maddelere göre cürüm teşkil eden neşriya
tın nakliyle ilgili olduğu açıkca belirmektedir. 

Üzerinde durulması gereken mesele, 162. maddenin uygulama 
koşullarını ve Basın Kanununun 16. maddesi mu·;acehesinde geçer
liliğini tesbit etmektir. Gerçekten, 162. madde, bir bak~ma belirli 
suçlar yönünden basılmı~ eserlerle :~lenen suçlard~ sorumluluk du
rumunu tesbit etmektedir- Bu durumda 162. madde ile 16. madde
nin sorumluluk sistemleri yönünden bir ayrıhk, 16. mad
de dışında 162. maddenin uygulanabHeceği bir alan mevcut mudur? 

(123) Öztürk, I, 548. 
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Bu soruy;_ı cevapıandırmak yönünden değişik duı umları ve kuralları 
tesbit etmek gerekir: 

a) T.C.K. nun 162. maddesi müstakil VE: yeni bir suç ihdas et
mekte degildir. Her ne kadar, maddede, «nesri .. atı nakletmek başlı 
Lasına l i.:.~ cürüm ... » olup ifadesi yer ~1maktaysa da, bu ifadenin 
hemen .::·~dından « ... faili aynı cezaya tabidir>~ hükmü yer 3lm8kb 
':e bu ~ekilde, neşriyatı nakleden kimsenin müstakil bir fiilden de
ğil, esas failin ışlediği fiilden dolayı cew.landırrlacağı açıklanmış 

olmaktadır. 

b) 162. m~dde, neşriyatı nakledeni <"iştirak» ~ebebi. le de so
rumlu tutmuş değildir. Zaten iştirak hükümlerinin uygulanabildiği 
durumlarda, sorumluluk 64 ye 65. rr~:ıddelere göre tesbit edilecektir. 
Kaldı ki, maddede de, iştirak sorumluluğuna işaret eden bir ifade 
ve ibare mevcut bulunmamaktadır. 

c) Belirtilen durumda, 162. madde belir i ne~riyatı iktibas ede
rek yayınlamayı suç saymaktadır. Bu yayınlamanın, eleştirici bir 
maksatla yayınlanması halinde dahi sorumluluğun var olduğu da 
ifade edilmektedir. Bu hükmü basın hürriyetinin doğal bir sonucu 
olan haber verme hakkını ortadan kaldıran bir hüküm olarak da 
anlamanın. mevcut anayasal sistemimiz açı~mdan, imkanı bu
lunmamakfadır. Gerçekten, suç teşkil eden olayın haber ve
rilmesi haber verme fonk3iyonunun doğal bir sonucudur ve an
cak haber verme niteliğini aşan ve cürüm teşkil eden ifadelerin ar 
nen tekrarını tazammun eden yayınlar TCK nun 162. maddesine 
göre suç sayılabilecektir. Kanun, suç teşkil eden ve devletin emni
yetini tehlikeye düşürecek nitelikteki neşriyatın, aynı sonucu do
ğuracak bir biçimde ve aynen yayınlanmasını engellemek istemiş
tir; cezalandırılan husus budur. 

Cezcılandırılan husus bu olunco, sanırız ki. belirtilen sonucu el· 
de etmek için 162. maddeye ihtiyaç yoktur ve Basın Kanununun 16. 

maddesi ile de aynı sonuca varmak mümkündür. Daha doğrusu, 16. 

madde muvacehesinde 162. maddeye gereklilik kalmamaktadır. Her 
iki madde de, aynı alanı düzenlemiş durumdadır. Gerçekten, 16. mad
deye göre de, başka bir nesriyatın iktibası suretiyle yayınlanması 
ve bu yayının haber verme fonksiyonu sınırlarını aşan bir şekilde 
oluşu, müstakil ve yeni bir basın sucuna yol açacaktır. Mesela, (A) 
gazetesinde suç teskil eden bir makale yayınlansa ·e bu makale (B) 
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gazetesinde, suç teşkil eden ibareleri muhtevi bir şekilde iktibas 
edilse, yeni bir suç te~ekkül etmiş ve (B) gazetesi sorumlu müdürü 
için takip edilebilir bir durum doğmuş olur. B gazetesinde cürüm teş-
kil eden ne~riyatın tasvip edilmedtgine dair bir kayıt da, Basın Kanu
nunun 16. maddesine göre geçerli olam.ayacDktır. Aynı örneği gay
:r.ımevkut neşriyat yönünden ve tabaka sorumlulugu içinde de beliı -
tebiliriz. Demek oluyor ki, kanaatimizce, Basın Kanunu 16. madde 
hükmü muvacehesinde T.C.K. nun 162. maddesinin uygulama alanı 
kalm~.maktadır. Basın Kanununun 16. maddesi dışında kalan bir 
alanı düzenler durumda bulunmayan 162. maddenin uygulama ala
nı olmayınca da, sonraki ve özel kamın olc:tn Basın Kanununun lG. 
maddesinin, devletin emniyeti aleyhine cürüm teşkil eden ne~riyat 
yönünden de uygulanması icap eder. Bir konuda TCK nun 162. 

maddesinin mi, yoksa Basın Kanununun 16. maddesinin mi uygula
nacağının tesbiii, 16. maddede yer alan ve y&zı i~leri müdürünün so
rumluluktan kurtulması sonucunu doğurabilecek bulun:m husus
ların uygulanıp, uygulanmaması yönünden önem taşır. Bizce, 162. 
maddenin uygulama alanı bulunmadığı ve 16. maddenin bu konuda 
.genel hüküm teşkil etmesi sebebiyledir ki, sorumlulukla ilgili hu
suslarda da 16. m~dde sistemi jçinde hareket etmek icap edecek
tir. 

Bura-!1a temas edilmesi gereken biı husus kalmaktadır: madem 
ki, kanaatimizce 162. maddenin uygulama alanı me cut değildir, bu 

·durumda bu madde niçin vaz'edilmiştir. Bu soruya tarihi yorum 
içinde cevap verebilmek mümkündür. Belirttiğimiz gibi. 162. mad
de 1926 yılından bu yana yürürlüktedir ve mehazda mevcut bu
lunmamaktadır. Bu madde, değişik bir biçimde 1274 Ceza Kanunu
nun 64, 65. maddesinden alınmıştır. 1274 Cez:ı Kanunu yürürlükte bu
lunduğu sürede ise 1909 yılına kadar mevcut basın me zuatında 
sorumlulukla ilgili özel bir hüküm mevcut bulunmamaktaydı. Bu 
açıdandır ki, madde vaz'edildiği zaman basın suçları yönünden ge
nel sorumluluk hükümleri uygulanırken, belirli suçlar ., önünden 
istisnai bir sorumluluk sistemi getirilmiş olmaktadır. O zaman için 
maddenin bir anlamı mevcuttur. Madde, 1926 yılında Ceza Kanunu 
ile birlikte. yürürlüğe girdiğinde, 1909 Matbuat Kanunu yürürlük-
e bulunmakta idi ve bu kanun da sadece mevkuteler yönünden özel 

hüküm getirmekteydi. Bu ::ıçıdan 162. madde, hiç değilse gayrimev
kut neşriyat yönünden uygulama alanına sahipti. 1931 fa.buo.t Ka-
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nunu uygulaması süresince de aynı husus söz konusu olmEştur. Fa
kat, 1950 Basın Kanunu, mademki~ bütün basın suçları yönünden 
özel bir sorurr.luluk sistemi getirmiştir ve sonraki kanun olarak 
mevkut, gayrımevkut tütün neşriyat için uygulanabılir bir nitelik 
taşımaktadır. Artık 1G2. maddenin tatbik alanının bulunmadığını 

kabul etmek iktiza eder. Kaldı ki, 162. madde ile varılacak sonuca 
16. m2dde ile de varabilmek imkanı mevcuttur. 

3 - Türk Ceza Kanununun 481. maddesine göre, mevkute sahi
binin sorumluluğu 

Hakaret suçlarında ispat hakkını düzenleyen TCK. nun 481. 
maddesi 144 Sayılı . Kanunla 1960 yılında değiştirilip, ispat hakkının 
sınırları genişletilirken, bu hakkın suistimalini önlemek için de, is
patın yapılamaması durumunda uygulanabilecek müeyyideler tes
bit edilmiştir. Bu cümleden olmak üzere, maddenin 8. ve 9. fıkraları 
şu hükmü taşımaktadır: «İsnat ispat olunmadığı takdirde faile Türk 
Ceza Kanununun 480. maddesinde yazılı cezalar, yarısı kadar artı
rılarak hükmolunur. Ayrıca mevkute sahibi veya mevkute olmadığı 
takdirde naşiri hakkında 10 bin liradan 25.000 liraya kadar ağır pa -
ra cezası hükmolunur.» Bu hükümle, cezaen sorumlu olmayan mev
kute sahibine ve tabaka beklenmeksizin naşire ceza sorumluluğu 
yüklenmiş olmaktadır. Gerçekten mevkuteler yönünden yazı işleri 

müdürü ve eser sahibi dışında mevkute sahibine ceza sorumluluğu 
yüklenirken, gayrı mevkut neşriyatta da, «naşir»ın eser sahibi ile 
«birlikte» sorumluluğu kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu açıdan, is
pat edememe keyfiyeti basın suçu teşkil etmemekle beraber, yine 
de bir basın suçunun sonucu olarak ve iddiayı ispat edememeden 
mütevellit bir fiil teşkil etmektedir. Kanun, adeta, hakaret suçla
rında ispatın talep edilip de gerçekleştirilememesi durumunu müs
takil bir suç olarak görmüş ve ispat hakkının suistimalinin ceza
landırılması anlamında müeyyide v3z'etmiştir. Bu fiilin sorumlulu
ğu da, 16. madde dışında bir şekle bağlanmıştır. 16. maddeye göre 
sorumlu sayılanların yanında, esas hakaret suçundan sorumlu tu
tulamayan mevkute sahibi ve naşirin de sorumlu tutulması esası 
benimsenmiştir. 

T.C.K. nun 481. maddesinin ispat hakkınm suistimali olarak 
kabul ettiği ~allerde, suç faillerinin cezasını artırması makul ve ye
rinde görülebilir. Bir hakkın suistimalini önlemek amacıyla, suisti-
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mal halinde fiilin cezasının ağırla~tırılması düşünü]müş olabilir. 
Buna karşılık, Basın Kanunu hükümlerine göre, işlenilen suçtan 
sorumlu tutulmayan mevkute sahibinin bu fiilden dolayı cezalan
dırılması, mevkute sahibinin cezaen sorumlu tutulmaması sistemi 
ile bağdaşamaz. Kaldı ki, hakaret suçundan dolayı takip edilen kişi 
eser sahibi ve yazı işleri müdürü olduğuna göre, bu suçtan dola}I 
mevkute s:ıhibi aleyhine ikame edilmiş bir dava mevcut değildir ve 
mevkute sahibi davada taraf olmadığı halde sorumlu tutulmakta
dır. Sanık durumundaki eser sahibi ve yazı işleri müdürü ispat hak
kını talep edip ispatı gerçekleştiremediler diye, mevkute sahibinin 
sorumlu tutulması hiç bir şekilde hukuken mümkün olmamak lazım 
gelirdi (124). Kaldı ki, mevkute sahibi sanık olarak davada bulun
madığına göre, hakkında nasıl ceza hükmü ~.erile bileceği ve bu ko
nudaki usul de 481. maddede tasrih edilmiş değildir. 

Mevkute sahibi hakkında bu şekilde uygulanacak müeyyideyi, 
Anayasanın cezaların şahsiligi prern;jbiııe de ~ykm kabul etrr.~k i~a 
eder (125). GerçekteTl, suçla ılgisi bulunmadığı için 16 maddeye 
göre sorumlu tutulamayan mevkute sahibi, kendı dışındaki şahıs

ların ispat talebini kullanamamnları durumunda scrumlu tutul
makla, tamamen üçüncü şahsın fölinden kusursuz olar:ık sorumlu 
tu ~ulmuş olmaktadır. Mevkute <:ahibi, 16. maddeye göre sorumlu 
lutulanların ispat taleplerini denetlemek, bu konud·.t tedbirli bulun
mak hak yetki ve imkanına sahip değildir ki, bunun ihmalinden so
rumlu tutulduğu ileri sürülebilsin. Bu açıdan, 431. madde bu konu
da tamamen objektif, kusursuz ve başkasının fiilinden sorumluluk 
hali yaratmış olmcı.ktadır. Fakat, 481. madde 27 Mayıs 1960 - 6 Ocak 
1961 tarihleri arasında, 29.11.1960 Tarih ve 144 sayılı Kanunla de
ğiştirildiği için Anayasanın Geçici 4/ 3. maddesine göre hakkında 
Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamamaktadır (126). 

4 - Suç teşkil eden b ·ısılmış eserin yeniden dağıtılması ( Suc1m 
yenilenmesi) 

Bu konuya yukarıda da temas etmiştik (127). Muhteva~mda suç 

021) Dönmezer, Hus11si Kısım, 167-168. 
025) Gölcüklü, 169. 
026) Nitekim başka hir sebeple Anayasa Mahke;nesi TCK nur.. 481. 

rnact~esinin Anayasaya aykırılığının ileri sürülemiyeceğini karara bağla -
ınış bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin E. 963/317, K. 963 / 294 Sayılı 

ve 13. l2.l!lC4 tarihli Kararı için bk. R.G. 10 Mart 1964, no. 1152. 
(127) Bk. yukarıda s. 48. 
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teşkil eden bir basılmış eserin, bu ni teligi bilinerek ve neşir tahak
kuk ettikten sonra dağıtılması, dinletilmesi, okunması v.s. duru
munda, k'.1naş.timizce suç tekrarlanmakta, yenilenmektedir. Bir ba
sılmış eser neşredildiktcn sonra, bu basılmış eserin muhtevasında 
suç teşkil eden hususlar bulunduğu ortaya çıktığında, bu husus bi
linerek, aynı basılmış eseı in yeniden dağıtılması yeni bir suçun iş
lenmesi anlamına gelecektir. Mesela, toplatılmış bir eserin gizlice 
dağıtılması, toplatılmış ve takibata uğrayarak cezalandırılmış bir 
basılmış eserin yeniden kamuya intikal ettirilmesi, «yeniden yayım> 
olarak kabul edilmek ve yeni bir suçun teşekkül ettiğini düşünmek 
gerekir (128). Bu konuyla ilgili olarak şu durumların ortaya çık

ması müµlkündür: 

a) Eser sahibi ile i~tiLtk olmaksızın, suç teşkil eden bir basıl -
mış eserin, bu eserdeki muhtevayı cilerek ve a., nı görüşleri benim
seyerek kullanılması, mesela topluluklar önünde okunması, okun
mak üzere ona buna dağıtılması, bu basılmış eserin alet edilmesi 
suretiyle aynı suçun işlenmesi anlamını taşır. Bu durumda, normal 
<<S'.ltmak ve dağıtmak» fiilinin dışında ve dolayısıyla 16/ 4. madde 
hükümleriyle ilgili olmayan bir biçimde, yeni bir sn~ işlcnmekledir 
ve bu suçun aleti de basılmış eserdir. Bu durumda, belirt.ilen, dağıt
ma, okuma. satma v.s. fiilini işleyen kişi, doğrudan doğruya kendi 
fiilinden ve 16/ 4. maddedeki tabaka ile bağlı olmaksızın sorumlu tu
tulacaktır. l\!Ievkutelerde de durum aynıdır. Bu durumda bir basın 
suçu söz konusu olmayıp, basılmış eserin alet edilmesi ile işlenmiş 
her hangi bir suç söz konusudur ve fiili işleyen genel hükümlere 
göre sorumlu olur. 

b) Muhtevası suç teşkil eden bir basılmış eser. takibata uğra
yıp toplattırıldığı durumda, bu basılmış eserin yeniden basılarak 
veya toplatmadan saklanan kısmının yeniden dağıtımı v.s. ise, «ye
niden neşir» say.ılır. Bu durumda, sorumluluk konusunda şöyle dü~ 
~ünmek icap eder sanıyoruz: 

aa) Yeniden neşir, yeniden aynı suçun i.)enmesi anlamını ta
şır. Basın suçu neşirle tnhakkuk ettiğine göre, her yeni neşir, yeni 
bir suç anlamını taşıyacaktır. Bu nedenle basılmış eserin toplatıl-

(128) Fro 'ali - II, 63. 



rnası ile neşir kesilmiş ve yeniden dağıtım yeni bir neşir teşkil et
tiğinden yeni bir suç işlenmiş olacaktır. 

bb) Bu yeni suçun faili ise basın suçlarında sorumluluk ku
rallarına göre tayin edilmek gereku'. Y mi, yeniden dağıl1m konu
sunda iştirak halinde hareket edilmişse, fiile iştirak edenler TCK 
nun 64 ve 65. maddesine göre sorumlu tutulacaktır. Buna karşılık 
iştirak mevcut değilse, genel olarak ~6. madde hükümlerine g0re ha -
reket edilecektir. Mesela, e;:ıer sahibi yeniden dağıtım karanyla bir 
dağıtıcıyla anlaştığında, dağıtıcı ile eser sahibi arasında iştirak bu
lunduğundan, yeniden işlenen suçtan dolayı, hem eser sahibi ve hem 
de dağıtıcı birlikte tekrarlanan suçtan sorumlu tutulacaktır. Mev
kut neşriyatta da, yazı işleri müdürü topiuülan biı· mevkuteyi da
ğıtıcıyla anlaşarak dağıttırsa, hem yazı işleri müdürü, hem dağı ıcı 
ve eğer o da aynı irade sahibiyse, eser sahibi de birlikte sorumlu 
olacaklardır. Buna karşılık, ba3ılmış ve topjatJlmış bir eseri, her
hangi bir dağıtıcı kendi kararıyla ve eser sahibi, naşir ve tabinin bil
gisi dışında dağıtmağa devam edecek olursa, bu yeni ışlenilen suç
tan dolayı, eser sahibi, naşir, tabi sorumlu tutulamayacaklar ve sa
dece satan ve dağıtan sorumlu tutulacaktır. Zira, bu yeni fiil, eser 
sahibi, naşir ve tabi açısından imdi bir fiil teşkil etmemektedir. Ay
nı şekilde, mevkutelerde de, dağıtıcı, eser sahibi \ e ycı.zı işleri mü
dürünün haberi olmadan, toplatılmış mevkuteyi dağıtsa, kendisi 
16/1. maddeye göre sorumlu olmadığı halde, yeniden yayını ve do
layısıyla tekrarlanan fiili işleyen kendisi olduğundan, yeniden ya
yın yoluyla işlenen yeni suçtan dolayı sorumlu tutulabilecektir. 

5 - Basın suçlarında tazminat sorumluluğu 

Basın Kanunumuzun 17. maddesine göre, «Basın yoluyla 1şienen 
fiillerden doğncak maddi ve manevi zararları 16. maddeye göre so
rumlu olanlarla birlikte Borçlar Kanununun genel hükümlerine gö
re mevkutelerde sahibi ve mevkute olmayanlatda naşiri müteselsi
l n tazminle ödevUdirler». 

Bu hüküm 6733 sayılı Kanunla değiştirilerek, «Basın yoluyla iş
lenen suçlardan doğacak maddi ve manevi zararları cezaen mesul 
olanlarla birlikte cez·1en mesul edilemeyen hallerde mevkutelerde 
sahibi ·e mevkute olmayanlarda naşiri müteselsilen tazmin ile mü
kelleftirler» !)ekline rnkulmuştur. Bu şekilde mevkute sahibinin ce
Zai sorumluluğu 16. maddede kabul edilirken, hususi hukuk sorum-

F.: 13 
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luluğu ancak ceza sorumluluğu bulunm3dığı hallere inhisar ettiril
miştir. 143 Sayılı Kanun mevkute sahibinin ceza sorumluluğunu 
kaldırırken hususi hvkuk sorumluluğunu genel bir sorumluluk hali 
olarak kabul etmiştir. 

17. maddenin tatbik edilebilmesi, maddi ve manevi tazminat ta
lebinin bir basın suçuna istinat etmesi halinde söz konusudur. Suç 
teşkil etmeyen bir yayından, mesela yalan haber ve havadis neşri 
fiilinden do,~acak tazminat talepleri ise genel hükümlere göre ve 
hususi hukuk kurallarınca çözüme bağlanacaktır (129). 

Basın K::ımmunun 17. maddesine göre, basın suçundan dogan 
mtıddi ve manevi tazminat sorumluluğu, 16. maddeye göre sorumlu 
ohnlarla birlikte rnevkutelerde mevkute sahibi, gayrımevkut neşri
yatta da naşir, «mütesebilen» sornmlu tutulacaklardır. Zararı taz
min eden ki~inin, diğerlerine «rücu.-> edebilmesi imkanı mevcut
tur (130). 

17. madde. rnrumluluğun «Borçlar Kanununun genel hükümle
rine göre>.- olacağını belirtmiş bulunmaktadır. Bu kayıt, H3 Sayılı 

K :munla maddeye eklenmiştir. Tazmjnat sorumluluğunda uygulana
cak kuralların ne olacağını belirtmeyen maddenin ilk şekli, haklı 

olarak, tazminat sorumluluğu yönünden istisnai bir sistemin yara
tılmış bulunduğu düşüncesini yaratır.ıştır (131). 143 sayılı Kanunla 
yapılan eklemeden sonra, sorumluluğun Borçlar Kanununun genel 
hükümlerine göre tesbit edileceği kabul edilmekte ve 17. maddenin 
kabul ettiği sistem, «istihdam edenin sorumluluğunun» bir şekli 
olarak görülmektedir. Bu açıdandır ki, istihdam edenin sorumlulu
ğu ile ilgiH Borçlar Kanununun 5b. maddesinin öngördüğü bütün 
şartların, naşir veya mevkute sahibi açısından da tahakkuk etmesi 
gerekmektedir ( 132). 

· Basın Kanununun 17. madde. inin tesbit ettıği tazminat sorum
luluğu, «istihdam edenin» sorumluluğu olarak kabul edilince, me\·
kute sahibi ile naşirin sorumlu tutulabilmesi için, Borçlar Kanunu
nun 55. maddesine uydun olarak, «bir zararın doğmasına engel ol-

(129) Erman-Özek, 81. 
(130) Erman-Özek, 33. 
(Ul) Erman. İzahlı .3a:;ın Kanunu (1. bası) 

(132) Erman-Özek, 32. 
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mak için durumun gerektirdiği bütün özeni göstermiş olduğunu» ve 
«gerekli özeni göstermiş olsaydı dahi zararın doğmasına engel ola
mayacağını» (133) i.:>pat edememesi gerekir. Diğer bir deyişle, be
lirtilen hususların ispatı halinde, S;orumluluk ortadan kalk8caktır. 

İstihdam eden olarak mevkute sahibi ve naşirin sorumlu tutula
bilmesi için, 16. maddeye göre sorumlu olan ve ~<işçi», «yardımcı» 

olarak nitelendirilebilecek olanların kusurlu hareket etmiş bulun
maları şart koşulmamaktadır. Genellikle, çalışanın kusursuz fiilin
den dahi istihdam edenin sorumlu tutulması, Borçlar Kanununun 
55. maddesindeki istihdam edenin sorumlulugunun, kusursuz so
rumluluk, üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk olarak kabul edil
mesine yol açmış bulunmaktadır (134). Buna karşılık, istihdam ede
nin kendi fiilinden ve «objektif kusurluluk» durumunun mevccdi
yeti sebebiyle sorumlu tutulduğu da ileri . sürülmektedir (135). Ger
çekten de, «yardımcının» fiilinin kusurlu olup, olmamasının is:ih
dam edenin sorumlu tutulabilmesi için şart koşulmayışı ve istihdam 
edenin gerekli «Özen»i göstermemesi sebebiyle sorumlu tutulması 
(136), istihdam edenin «kendi fiilinden» sorumlu tutulduğunu gös
termektedir. Ceza sorumluluğunun yazı işleri müdürü ve tabaka 
sorumluları için belirttiğimiz hukuki niteliğine paralel olarak, hu
kuk sorumluluğunda da, naşir ve mevkute sahibi kendi fiillerinden 
dolayı sorumludurlar. Bu fiilleri de, başkasına zRrar verilmeme. i 
konusunda gerekli dikkat ve ihtimamın gösterilmemesi, bu konu
daki ihmalle açıklanabilir ( 136). 

033) Tunçomağ, I, 331-332. 
(134) Tunçomağ, I, 331 - İmre, 144. Yargıtay da 27 /3/1957 tarih ve 

113 sayılı Içtihadı Birlef1tirme Kararında aynı görüşü benimsemiştir. 
(135) Oğuzman, 187-189. İtalyan hukuk doktrininde. hususi hukuk 

sorumluluğunun da kusursuz sorumluluk teşkil etmediği, bu durumlarda 
en azından «hafif taksir» durumu bulunduğu ileri süriilmüştlir <Bk. Ba
reııa, ül). Rocco'da, kusurluluk açısından ceza ve hususi hukukda objek
tif sorumluluk durumlarının farketmedigi, her ikisinde de neticeyi doğu
ran hıu·eKetten önceki davranışların iradiliğin:n sorumluluğu sübjektif 
duruma getirdiği görüşündedir <Rocco, Opera Giuridiche, 142-144>°. Kunter 
de. ne ceza ne hususi hukuk alanında kusursuz sorumluluğun bahis ko
nusu olamayacağı kanaatindedir (Bk. Kunter, Kanuni Unsurlar, 101 v.s.) 

136) Bk. İmre, 146 - Tunçomağ, 331. Ayrıca bk. Barella, 91. Basın 

hukuku ynnünden de basının bir ticari işletme durumuna geldiği ve iş
letmen;n 1' ar ve zararlarını deruhte eden kişinin bu teşebbüsünün başka
larına verdiği zararları da yüklenmesi gerektiği belirtilmektedir: bk. 
Erman-Özek, 83. 
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Gerçekde, basın suçlarında sorumluluk konusunda, ceza ve hu

kuk sorumluluğu açısından yapısal bir fark mevcut değildir. Te
melde, hususi hukuktaki kusursuz sorumluluk durumlarında, istih
dam edenin seçimde (cura in eligendo), talimat verişde (cura in 
instruendo) ve nezaretde (cura, in custodiendo) gereken ihtimamı 
göstermemiş olmaları sorumluluğun temelini teşkil etmektedir (137). 
Değişik bir şekilde, ceza sorumluluğunda da, teorik olamk yayını 
gerçekleştiren kişinin suç teşkil eden neticeyi önlemekteki ihmal ve 
denetim eksikliğinin sorumluluğun esası olduğu kabul edilmektedir. 
Her iki durumda da, belirli kişilerin belirli konularda dikkat ve ih
timam görevinin bulunduğu kabul edilmekte, sorumluluk bu dikkat 
ve ihtimamın gösterilmemiş bulunması varsayımının sonucu olarak 
doğmaktadır. 

Hususi hukuk sorumluluğu ile ceza sorumluluğu konusunda ayı
rıcı bir kriter olarak ileri sürülen, hususi hukuk sorumluluğu ha
linde istihdam edenin sorumluluğunun «dolayısıyla taksir>> te~kil 

ettiği ve failin başkasının fiilinden sorumlu tutuldugu görüşü (138), 
ka:ı.aatimizce basın suçh 'ında sorumluluk konusunda ayırıcı bir 
kı iter değildir. 

Gerçekten, her şeyden ··nce hususi hukukbki sorumluluğun da 
l·aşkasının fiilinden sorumluluk teşkil ettiği görüşu kesinlikle kabul 
edilebilecek bir görüş değildir (139). Ayrıca, ceza hukukunda «do
layısıyla taksir», «.taksir varsayımı» görüşlerinin geçerli olmadığı 
da ileri sürülemez. Objektif sorumluluk durumlarını «dolayısıyla 

kusurluluk» hali olarak kabul eden düşünürler mevcuttur (140). 
Hatta, hususi hukuk sorumluluğunda istihdam edenin ihtimamda 
kusurunun bulunmadığını ispat ederek (iuris tantum) sorumluluk
tan kurtulma imkanı mevcutken, bu imkanın basın wçlarında ceza 
sorumluluğu açısından mümkün olmadığının (iuris et de iure) ge
nellikle ileri sürülmektedir ( 141). Bu göstermektedir ki. obj cktif so
rumluluk denil~n durumlarda ceza sorumluluğu ihtimam görevinin 

(137) lmre, 148 - Oğuzman. 192 - ungurbey, 161. Ayrıca bk. Man
tovani, Responsabilita per fatto altrui, 30 v.s. 

(138) Mantovani, Responsabilita per fatto altrui , 15 v.s. - Cantarano, 
229-231 - Içeı 121. 

(139) Biz şahsen. Oğuzman'ın, «failin kendi fiilinden sorumluluğu:) 
görüşüne katılmaktayız: bu Oğuzman, 192-193. 

(140) Bk. Carnelutti, Lezioni, 168-169. 



197 

ihmali olarak kabul edilecek olursa, dogc.ıcak soı uınluluk ceza so
rumluluğu durumunda daha kesin ve kat'idir. Kanaatimizce, bu ne
denlerle objektif sorumluluk denilen durumlarda ceza sorumluluğu 
ile hususi hukuk sorumluluğu arasında temelde ve yapıda bir farl: 
mevcut değildir. Nitekim, hususi hukukda istihdam edenin fiilinin 
kusurluluğunun aranmadığı, buna karşılık ceza sorumluluğunun 
sübjektif esasa dayandığı da, aşağıda göreceğimiz gibi, ayırıcı nite
lik taşımamaktadır. Ceza hukukunda objektif sorumluluk durumla
rında da, sorumluluk için kusurun varlığı veya yokluğu önemsen
memekte ve bu konu araştırılmaksızın sorumluluk cihetine gidilmek
tedir. Bu açıdan, bizce gerek hususi hukuk alanında, gerek cezada, 
objektif sorumluluk durumlarını «kusursuz sorumluluk» hali olarak 
değil <kusurun aranmadığı haller» olarak kabul etmek daha yerinde 
olur. Bu nedenledir ki, biz, objektif sorumluluk hallerinde, gerek 
cezada gerek hususi hukukda kusurun mevcudiyetini varsayan 
Rocco, Barella ve Kunter'in görüşlerine katılmamakla beraber. her 
iki alanda da kusurun varlığı aranmadığından arada fark olmadığı 
sonucuna varıyoruz. 

Üzerinde durulması gereken bir husus da, istihdam edenin so
rumluluğu durumunda istihdam edenin istifade edebileceği <"kur
tuluş beyyinesi» durumlarının Basın Krınunurıun 17. maddesi açı

sından da söz konusu olabilip olamayacağıdır. Kanaatimizce. kur
tuluş beyyinesi Bnsın Kanununun 17. maddesi açısından da g -
çerlidir. Bu açıdan, gerekli dikkat ve ihtimamı gösterdiğini ispa 
edebilen naşir ve mevkute sahibi sorumluluktan kurtulabilecek ir. 
Bu sonuca · gerek teorik yönden, gerek Basın Kanununun 17. mad
desi hükmü gereğince· varabiliriz. 17. madde açık bir şekilde, taz
ıninat sorumluluğunun «Borçlar Kanununun genel hükümlerine» 
göre olacağını belirtmektedir. Bu atıf, tazminat sorumluluğu ile il
gili olan bütün hükümlerin basın suçundan doğan tazminat sorum
luluğu için de uygulanacağını gösterir. Kaldı ki, kurtuluş beyyine
sinin ispatı, kusursuzluğun ispatı anlamına gelmemektedir. So
rumluluk için kusur aranmadığına göre, kurtuluş beyyinesinin var
lığı kusursuzluğun ispatı anlamına da gelemez. Kurtulu~ beyyinesi. 
objektif olarak dahi kusurluluğun mevcut olmasına imkan bulun
llladıgının, kusurun objektif öngörülebilirliğinin dahi geçerli olma-

(141) Vannini, Lineamenti. .. , 83 - Leone, 211. 
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dığınm tesbiti anlamına gelmektedir (142). Nitekim, 55. madde kur
tuluş beyyinesinin varlığından söz etmeseydi dahi, kurtuluş bey
yinesinin bulunduğu hallerde, gerçekde illiyet bağı ortadan kal
kacağına göre, yine istihdam edenlerin sorumsuzluğu cihetine gi
dilmek gerekirdi (143). Aynı hususu Basın Kanunu 17. maddeye 
göre sorumluluk açısından da söyleyebiliriz. İstihdam eden duru
mundaki naşir ve mevkute sahibi kendilerince hiç bir ihmal veya 
denetim kusurunun bulunmadığını ispat ettikleri durumda, artık 
netice ile söz konusu kişilerin hareketi arasında illiyet bağı bulun
mayacağından sorumlulukları söz konusu edilemeyecektir. 

Naşir ve mevkute sahibinin sorumlulugu için, aynen Basın Ka
nunu 55. maddesine göre istihdam edenin sorumluluğu konusunda 
olduğu gibi, istihdam edilen durumundaki yazı işleri müdürünün 
sorumluluğu aranmayacaktır \·e gerekli değildir. «Yardımcı» nite
likteki yazı işleri müdürünün fiilinden müstakil olarak naşir ve 
mevkute sahibi sorumlu tutulacaktır. 

Belirtilen çizgileri içinde, özellikle 2-13 sayılı kanun değişikli
ğinden sonra 17. madde, sorumluluk yönünden yeni ve değişik bir 
hüküm getirmiş değildir. Denilebilir ki. 17. madde olmasaydı dahi. 
naşir ve mevkute sahibi «istihdam eden» olarak Borçlar Kanunu
nun 55. maddesine göre sonımlu tutlabilirdi. Kanaatimizce. 17. mad
de naşir ve mevkute sahibinin sorumluluğu yönünden bir yenilik 
getirmemekle beraber, «yardımcı» niteliğindeki yazı i~leri müdü
rünün sorumluluğu yönünden Borçlar Kanunu hükümlerine göre 
değişiklik getirmektedir. 

Gerçekten, Borçlar Kanunu 55. maddeye göre. yardımcının so
rumlu tutulabilmesi fiilinin kusurlu olmasına bağlıdır ve yardımcı
nın sorumluluğu Borçlar Kanununun 41. maddesine göre olmakta
dır (144). Halbuki Bas. K. -17. madde «istihdam edenin» Borçlar Ka
nunu genel hükümlerine göre sorumlu olacağını tekrarlamakla kal
mamakta. onunla birlikte sorumlu tutulacak, «yardımcıların» da 
kimler olacağını tesbit etmiş bulunmaktadır. Halbuki, Borçlar Ka
nunu yönünden. istihdam eden dışında sorumlu olacak, tazminatla 
yükümlü kılınacak yardımcı kişiler tesbit edilmiş değildir. Bunun 

(142) ungurbey, 161 - İmre, 148. 
043) Tunçomağ, 332. 
044) Tunçoma(, 332. 
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doğal bir sonucu olarak genel hükümlere göre, yardımcı ancak ku
surlu olduğu zaman sorumlu tutulduğu halde, Basın Kanununun 17. 
maddesi aynı Kanunun 16. maddesine göre atıf yaparak, gerçekde 
yardımcı durumunda olan kimseleri de, istihdam eden gibi, kendi 
fiillerinden ve fakat kusurlulukları • aranmaksızın objektif ölçüler 
içinde sorumlu tutmaktadır. Bunların tazminat sorumluluğu, aynen 
ceza sorumlulukları esaslarına göre düşünülüp, düzenlenmiş ol
maktadır. 17. maddenin kendine özgü muhtevası da, bu kişiler yö
nünden getirdiği tazminat sorumluluğu ile ortaya çıkmcıktadır ka
naatindeyiz. 



.t 



İkinri Bölüm 

BASIN SUÇLARINDA CJ~ZA SORUl\'IL 
«BASIN SUÇUNUN UNSURLARI» YÖNÜ 

ÖZELLİKLERİ 





§. 1 - B.c\S~N SUÇLARINQA SORUl\ILULır<'.}UN ~<Kl S RL :'LUK» 
UNSURU AÇISINDAN ÖZELLiKLERİ 

1 - Basın suçlarında «kusurlnluğun» nitelıği konusunda dogan o
runlar 

1 - «Kusurluluk» unsurunun basın hürriyeti yönünden önemi 

Anayasa sistemimiz basın hürriyetini en geniş bir şekilde dü
zenleyen bir nitelik taşımaktadır. Anayasamızın 22-29. maddeleri, 
basın hürriyetini, bu hürriyete verdiği önemi kanıtlar bir biçimde 
geniş, esaslı ve teminatlı bir biçimde düzenlemiş bulunmaktadır: 
Çağımızda, demokratik ülkeler için en önemli bir hürriyet olarak 
görülen basın hürriyetinin temini amaçlanırken, bu hürriyetin 
suistimalinin engellenmesi zorunluluğu da belirmektedir. Basın 

hürriyeti, demokratik ülkeler için vazgeçilemeyen, haberleşme, dü
şünce, bilim ve san'at hürriyetlerinin tümünü ilgilendiren bir ni e
lik taşımaktadır. Bu açıdandır ki, basın hayatını düzenleyecek ku
ralların, bu hürriyeti temin edici, bu hürriyete saygılı ve Anayasa
mızın 11. maddesi açısından hürriyetin özünü zedelemeyecek bir 
nitelikte bulunması zorunluluğu mevcuttur. Buna karşılık. basının 

büyük bir güç olduğu ve bugünün demokratik toplumlarında en e -
ken araçlardan biri olarak görüldüğü de inkar edilemez. Bu açı

dandır ki, basın hürriyetinin suistimalinin engellenmesi de, basın 
hürriyetinin temini kadar önemli bir konu olarak belirmektedir. 
Gerçekde, basın hürriyetinin suistimalinin engellenmesi de. basın 

hürriyetinin temini anlamına gelmektedir; suistimal edilen bir ba
sın hürriyeti kadar, basın hürriyetine zarar verici bir tu um mev
cut değildir. 

Basın hürriyetinin suistimalinin engellenmesi, geniş ölçüde, «ba
sının ceza rejimini» ilgilendirmektedir. Gerçekten. hürriyetin suis
timali, genellikle, bir ceza normunun ihlali anlamını taşımakta 0 -

nuçda da, müeyyideyi gerektirmektedir. Diğer bir deyi~le, basın 
hürriyetinin suistimali, genellikle, bir suç teşkil etmektedir. Bu 
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açıdandır ki, basının ceza rejimının sistemleştirilmesi, basın hürri
yetinin temini problemi yönünden büyük önem taşımaktadır. 

Basının ce '3a rejiminin düzenlenmesinde en önemli sorun, basın 
yoluyla i~lenilcm suçlardan sorumluluk ve bu sorumluluğun kusur
luluk un-uru açısından nitelikleri konusunda ortaya çıkmaktadır. 
Basın mesleğinde çalışarılar bir takım «haklar-->ın sahibidir. Bu hak
ların karşılığı olarak da «görev» söz konusudur. Bu hak ve görev 
ikilisi, özellikle, basında söz s::ıhibi olan, yazı işleri müdürü, naşir 
gibi durumlarda bulunan kişiler için söz konusudur. Suç te~kil eden 
bir basılmış eser, eser S '.) hibüıin ürünüyse de, bu eserin kamu oyuna 
yayılması, «neşri» ve bu ~ekilde basın suçunun te~ekkülü, tasım ve 
neşir konusunda söz sahibi olan, basın mensubuna aittir. Genellik
le, basında söz sahibi olanların, suçu önlemek konusunda da görevi 
bulunduğu kabul edilmektedir. Bir açıdan, basın suçu suçu önleme 
görevinin ihlali sonucu doğmaktadır. Üzerinde durulan ve basın su
çunun kusurluluk yönünden niteliğini belirleyen husus da, bu suçu 
önleme görevinin ne zaman, hangi durumhrda ve nasıl ihlal edil
miş sayılacağı konularındaki sorulara verilen cevap, bu cevaba gö
re tesbit edilen sorumluluk sistemidir. 

Basın suçlarında sorumluluk sisteminin düzenleni~i ise, bu suç
lardan sorumlulukta <<kusur>> problemi ve kusurlulukla ilgili bir dizi 
konuyla ilgili bir çok sorunun çözümünü gerektirmektedir. Basın 
faaliyeti, kollektif bir faaliyet olmas1

. yönünden, bir takım özellikler 
taşımaktadır. Bu özellikler, basın suçu ve basın suçundan sorumlu
luk konusunda da kendisini hissettirmektedir. İncelememizin birin
ci bölümünde, basın suçlarında özel sorumluluk sisteminin kabulü 
nedenlerine değinmiştik. Bu konuda, özel sorumluluk sistemi ka
b~lünün. b~sın hürriyetinin suistimalinin engellenmesi yönünden 
bir zorunluluğu ifade ettiğini de belirtmiştik. Bu özel sorumluluk 
sisteminin, bilhassa, <kusurluluk» unsuru yönünden değişik bir bi
çir;nlenmeyi ifade etmesi de doğaldır. Gerçekten ceza sorumluluğu
nu.n temel unsuru. çekirdeği «kusurluluk» tur. Genel sorumluluk dı
~ı bir sistemleştirme. mutlaka, «kurnrluluk» unsuru açısından bir 
ca~kalığı, değişikliği ifade etmek durumundadır. 

Sorumluluğun, ceza hukuku alanında «kusur>> esasına dayan
ması, «nullum crimen sine culpa, - Kusursu.z suç olmaz» kuralı ile 
ifade edilmekte ve adeta. kişi hak ve hürriyetle1'inin temini ile eş 

anlamda kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle. ceza normlarının 
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kişi hürriyetlerini sınırlayıp, yok etmeyen bir nitelik taşıyabilme
si, sorumluluğun kusura dayandırılması ile mümkün görülmektedir 
(1). Gerçekten de tarih içinde, objektif, ba~~:asının fiilinden kusur
suz sorumluluktan, kusur sorumluJuğun:.ı arış çok önemli hir ge
lişimin ürünüdür ve genel hürriyet kavrnmındaki gelişime paralel 
düşmektedir. Bu açıdandır ki, basın suçları alanında da, basın hür
riyetinin sağlanabilmesi, bu alanda da, kusur sorumluluğundan t~

mamiyle vazgeçmemekle mümkün obbilt!cektir. Basın hürriyetinin 
:::ağlanması yönünden «kusur sorumluluğu>> bir zorunluluk olarak 
belirirken, basın hürriyetinin suistimalinin engellenebilmesi ihtiya
cı da, kusur sorumluluğuna bazı sınırlar getirilmesi zorunluluğunu 
yaratmaktadır (2). Gerçekten, basın suçlarında tam anlamıyla bir 
kusur sorumluluğunun kabulü eser sahibi dışında kalan kişilerin. 

ancak iştirak halinde sorumlu tutulabilmesi anlamına gelecek ye 
iştirak olm:ıdığı durumlarda ve eser sahibi de olmadığı takdirde iş
lenen suçun failsiz kalması sonucu ortaya çıkacaktır. Basın hürriye
tinin suistimaline imkan verecek böyle bir sonucun önlenebilmesi, 
belirli durumlardaki kişilerin, suça iştirak etmedikleri halde, i~le
nen suçtan sorumlu tutulmaları esasına dayanan bir sorumluluk 
sistemini gerektirmektedir. Failce istenmeyen neticeden sorumluluk 
aı lamına gelen, basın suçlarmdc:ıki (j7el sorumlulugun kusur yö
nünden niteliğinin temelini, istenmeyen neticenin kusur dışı veya 
kusurlu olup da «kast» dışı bir biçimde gerçekleşmesi halinde de 
faile tahmil edilmesi teşkil etmektedir (3). 

Beliıtilen nedenlerle, basın suçlarında sorumluluk konu:;~nda 
kabul edilen sistemlerin, genel sorumluluk sistemine istisna t.eşkil 
eden bir nitelik taşıdığı kabul edilmektedir. Basın suçlarında so
rumluluğun özel olarak incelenmesi nedeni de, basın suçlarında, 
«kusursuz sorumluluk»a varabilen bir sistemin kabul edilmiş olma
sı ( 4) veya kabul edildiğinin ileri sürülmesidir. 

2 - Genel olarak ceza hukuku alanınrfa objektif sorumluluk 

Basın suçlarında sorumluluğun özellikle kusurluluk yönünden 
ortaya koyduğu özellikler, bu sorumluluğun objektif nitelik taşıdığı 

{1) S11asari, 81-82. 
(2) Bonafcde, 296. 
(3) Antolisei, Scritti, 334. 
( 4) Petrocelli, Colpa volczza, 27. 
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iddiasına dayanmaktadır. Bu açıdandır ki, basın suçlarında rnrum
luluğun nitelikleri ile ilgili görüşlerin kavnnabilmesi ve açıklana
bilmesi, geniş ölçüde, «Objektif sorumluluk» kavramının anla~ılma
sına bağlıdır. Objektif sorumluluk konusundakı görüşler, genel öl
çüler içinde, basın .')uçlarında sorumluluk konusunda da uygulama 
alanı bulmaktadır. 

BelirWğimiz gibi, ceza sorumluluğu konusunda uzun bir tarihi 
gelişim sonucu, «kusur sorumluluğuna» varılmıştır. Kusur dışı so
rumluluk halleri, ceza hukuku alanında nadir görülen ve kabul edil
meyen sorumluluk durumlarıdır. Hususi hukuk alanındaki «kusursuz 
sorumluluk», «tehlike sorumluluğu» hallerinin ceza hukuku alanın
da söz konusu olabilip, olamayacağı geniş öl~üde tartışılmıştır. Be
lirli hallerde objektif sorumluluk hukuki bir gerçekken, üzerinde 
çok tartışılmış, varlığı araştırılmıştır. Bu tartışma, kusurluluk kav
ramının kendi niteliğinden doğmakta; failin istemediği bir netice
den sorumlu tutulu~u tartışm :...ların nedeni olmaktadır (5). 

Genellikle, ceza hukukunda «tehlike sorumluluğu», «kusursuz 
sorumluluk» olamıyacağı düşüncesi ile, «objektif sorumluluk.-> ku
ralına karşı çıkılırken, özellikle Alman Doktrininde ve bazı ltaly~n 
cezacılarında, objektif sorumluluğun s.::n. unulduğunu da görmEkte
yiz. "<Actiones liberae in causa .... >, <nimet k~rşılıği külfet,.>, «gayrı

meşru durumların doğurduğu sonuçlardan sorumluluk·>, «istenerek 
sebebiyet verilen şeyleı isten:.ni~ sayılır>>, «netice sorumluluğu», «Ön
görülen kusurluluk» ;eklinde değişik g-jrüş ve temellere dayanıla
rak, «kusursuz sorumlulugu» ceza hukuku alanında da savuna.n 
görüşler mevcuttur (6). 

Objektif sorumluluğu savunan görüşlerin etkisiyledir ki, 1930 
İtalyan Ceza Kanununun 42/3. maddesinde objektif sorumluluğu 
düzenleyen bir hüküm yer almış bulunmaktadır. «Übiektif sorum 
luluk>,, kenar başlığını taşıyan 42. maddesinin 3. fıkreısında, «icra 
veya ihmalinin sonucu olarak neticenin başka şekilde faile yük
lendiği halleri kanun gösterir» hükmü yer almış durumdadır. Aynı 

maddenin, 1. fıkrası genel olarak kusurluluğu ve «kast sorumlulu
ğunu» ifade etmekte, 2. fıkrada ise, «taksir sorumluluğu» ile «kastın 

(5) Santoro, Caso fortuito, 103. 
<6) Bu görüşler için bk. Cavallo, 75 v.s. _ Dönmezer-Erman, II. 312 -

İçel, 121-126. 
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aşılması» düzenlenmektedir. Bu durumda. 3. fıkrada belirtilen, «ka
nunun başka şekilde (altrimenti) faile sorumluluk yüklediği hal», 
«taksır sorumluluğu» ve «kastın aşılması» dııında kalan ve failin is
temediği neticeden sorumlu tutuhnasını gerektiren durumlardır; bu 
durum, «objektif sorumluluk» olarak kabul edilmektedir. 3. fıkraya 
göre sorumluluğun nasıl olacağı, aşağıda değineceğimiz gibi tartı:

malıdır ve fakat basın suçlarında sorumlulukla ilgili İtCK. nun 57. 
madde:si bu sorumluluk şekline örnek gösterilmektedir (7). 

TCK özel olarak objektif sorumluluk durumundan söz etme
mekle beraber, 45. maddenin «failin bir ~eyi yapmasının \'eya yap
mamasının netice:-:;i olan bir fiilden dolayı kanunun o fiile ceza ter
tip ettiği ahval müstesnadır» hükmü, 1930 ltCK nun 42/ 3. maddesi 
bükmünden pek de farklı değildir Gerçekten, 45. maddenin telir
tilerı hükmü, «kast sorumlulugu.» dışında kalan ve failin istemediği 
neticeden sorumlu tutulması anlamına gelen her türlü sorumluluk 
türüne imkan sağlayacak genişliktedir. Bu hüküm, «taksir sorumlu
luğunun» olduğu kadar, objektif sorumluluk hallerinin de, kanunla 
kabul edilmesi imkanına açık kapı bırakmaktadır (8). Nitekim, kas
tın aşılması. netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar ve basın suçlarından 
sorumluluk durumları, objektif sorumluluk halleri olarak k:ıbul 
edilirken, bu sorumlulukların kanuni kaynağı olarak kanunumu
zun 45. maddesi gösterilmektedir (9). 

Objektif sorumluluk hallerinin, istisnai durumlarda d3 olsa, ce
za hukuku alanında kabulü, kişilerin davranı~larında daha dikkatli 
olmalarını sağlamak, belirli durumlardaki kişileri bir takım <ıisk'e» 

girmiş kişiler olarak kabul etmek anlayışıyla izah tdilmektedir (10). 

Bu mantık içinde kabul edilen objektif sorumluluk durumunda, 
sorumluluğun «fiilin iradiliği» kuralına aykırı olarak faile yüklen
miş gibi gözüktüğü ve fakat gerçekde iradiliğin sadece fiilin icrası 

sırasında mevcut bulunmadığı ve fakat daha önceki durumlarda ne
ticeye matuf doğrudan doğruya veya dolaylı bir iradenin mevcut 
bulunduğu, 1930 İtalyan Ceza Kanunu Bakanlık Gerekçesinde ileri 
sürülmektedir (11). Kanun gerekçesinde ileri sürülen ve adeta «ob-

(7) 

(8) 
(9) 

(10) 

(11) 

no. 59. 

Petrocelli, Colpavolezza. 27 - Pisapia-Lener, 133. 
Dönmezer-Erman, II, 315. 
Dönmezer-Erınan, II. 315. 
Erman, Başkasının fiilinden .... 426, 428 - İçel, 128. 
Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen .. Lav. Pre., V /I, 86, 
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jektif sorumluluğu, kast sorumluluğunun bir türü» olarc-ık göster
mek isteyen bu görüş geni~ ölçüde eleştırilmiştir (12). Nit2kim, 1945 
yılından sonra başlayan ve günümüze değin gelen HCK reform ça
lışmalarında ve hazırlanan kanun projelerinde uzerincie en çok du
rulan konu bu olmuştur (1:3). Nitekim füısm saçlarında sorumluluk
la ilgili 57. maddenin 1 fl53 yılmda değiştirili~i de, basın suçlarında 
sorumluluk ~istemini objektif sorumluluk temelinden kaydll'mak 
ve kusur sorumluluğuna oturtmak amacıyla yapılmıştır. 

Genel olarak, pozitivi.:>tlerin de objektif sorumluluk anlamına 
gelen bir 3orumluluk anbyışmda bulundukları ileri sürülmektedir. 
Pozitivistlerin, <'sosyal sorumluluk, kanuni sorumluluk» anlayışları, 
~endilerinin, objektif sorumluluğu benimsedikleri kanaatini ya
ratmış bulunmaktadır (14). Kanaatimizce, pozitivistlerin «kanuni ve 
sosyal sorumluluk» anlayışı ile «kusursuz sorumluluk» arasında fark 
mevcut bulunmakfadır. Gerçekten, pozitivistler, «kusursuz sorum
luluk>-:. ile «objektif sorumluluğu» eş anlamda kabul etmektedirler. 
Pozitivistlere göre, «kusursuz, objektif sorumluluk», «iradi hareke
tin varlığı» nı da inkar etmektedir; halbuki, «Sosyal, moral sorum
luluk» durumunda, «iradi hareket» mevcuttur ve bunun varlığı 
aranmaktadır. Pozitivistlerin, </kast veya taksirden ibaret kusurlu
luğu» yetersiz saymaları, failin şahsiyetini gösterir !1iteli!<te kendi
sine ait iradi bir fiilin varlığını sorumluluk için aramamaları anla-

(12) Nitekim Santoro, gerekçedeki görüş kabul edildiği takdirde, ce
za hukukunda tek tip bir sorumluluğun, «kast sorumluluğunun» kabul 
edilmiş sayılabileceğini; zira, her durumda netıceye yönelik bir iradenin 
kabul edilmiş sayılacağını ve bu açıdan 42. maddenin 2. ve 3. fıkralarının 

gereksiz hükümler olarak kalacağını belirtmektedir: bk. Santoro, Caso 
f ortuito, 103-104. 

(13) Savaş sonrasında ceza kanunu konusunda reform çalışmaları
nın tümü, 1948 Anayasasına uygun hürriyetci bir ceza kanunu gerçek
leştirilmesini güdüİen amaçlardan başlıcası olarak göstermiş ve bu ama
ca varılabilmesi için gerekli değişimlerden birinin de «objektif sorumlu
luk» durumuna son vermek olduğu belirtilmiştir. Bu amaç, 1949, 1960, 1968 
tasarıları gerekçelerinde açıkça ifade edilmiş, objektif sorumluluğu dü
zenleyen 42/3. maddedeki genel hükmün kaldırılması, tek tek objektif so
rumluluk durumlarının da, mümkün olduğunca sübjektif esasa uygun 
olarak düzenlenmesi için formüller aranmıştır. Bk. Özek, İtalyan Ceza Ka
nunu .... 1 v.s. 

(14) örnek olarak bk. Battaglini (E), 166 - Santoro. I, 401 - Dön
mezer-Erman, II, 312. 
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nıına gelmez. Bu açıdan, objektif sorumluluk», «morcil, kanuni, sos
yal sorumuluk» ile eş anlamda değildir. <"Sosyc:ı.l sorumluluk» bulun
duğu halde, bu sorumluluğun sübjektıf sorumluluk olması mümkün
dür. Zaten, temelde, manevi unsuru suçun ve ceza hukukunun !1 

önemli bir kavramı haline getirmek amacını taşıyan pozitivist oku
lun, diğer yandan objektif sorumluluğu kabul etmesi mi~mkün de
ğildir; c:ı.ksine bir görüş, pozitivist okulun temelinde çelişkiye düşme
si anlamına gelecektir ( 15). 

Türk-İtalyan ceza hukuku sisteminde <objektif sorumlulugun» 
varlığı tartışılamaz bir gerçektir. TCK nun 45. hCK nun 42. madde
leri, bu sorumluluk türünün kanuni dayamıklarıdır. Buna kar~ılık, 
objektif sorumlulukla ilgili her nokta geniş tartışmalara ~·ol açmış, 

her cezacı keneli açısından objektif sorumluluk görüşü ortaya atmış
tır. Bu görüşler, genel olarak objektif sorumlulukla ilgili temel 
açıkl8.malarda olduğu kadar, tek tek objektif sorumluluk hali sayı
lan durumlar açı~ından da geniş deği~iklikler göstermektedir. Ka
nuni bir durumll'1, mevcut bir gerçeğin bunca değişik görüşle e yol 
açıp tartışılması, doğrudan doğruya, ,,.kusurluluğa» verilen anlam 
başkalığından, objektif sorumluluktc:ı.n anlaşılması gereken husu
sun ne olması gerektiği konusunda görüş birliğine varmamaktan 
doğmaktadır. Objektif sorumluluk durumunda, failin tahakkuk eden 
neticeden sorumlu tutulduğu muhakkaktır ve fakat bu netice ile 
fail arasındaki ifü~ki ve bu ilişkinin kurnrluluk açısından degerlen
dirilmesi, değişik görüşlerin ileri. ~ürülmesine yol açmaktadır (16). 
Bazı yuzarlar (17) objektif sorumluluk konu3lında, hiç :leğiLe, <<'ha

reketin iradiliği» ve «illiyet bağının bulunması» noktalarında gö
rüş birliğinin mevcut bulunduğunu ileri sürmekteyseler de, aşağıua 
kısaca değineceğimiz gibi, objektif sorumluluğu, tamamen 3. şah
sın fiilinden sorumluluk şeklinde anlayanlar 

0

da mevcuttur. Bu açı
dandır ki, bir objektif sorumluluk durumu olarak görülen «basın 
Stıçlarında ~orumluluk durumunun» kusurluluk unsuru yönünden de
aerlendirilmesi yapılırken, objektif sorumluluktan neyin anhı~ılma
... ı gerektiği konusundaki görüşlere. kısa ve ana çizgileriyle de olsa 
değinmek zorunluluğu mevcuttur. 

<15) Alta villa, Teoria soggettiva .... 87-88 - Ferri, Principii. 117, 211 _ 
l\.unter, Kanuni unsurlar, 96-97. 

06) antoro, Caso fortuito, 103-1C4. 
Cl 7) İçel, J 27. 

F'.: 14 
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3 - Objektif sorumluluğun, kusursuz, istisnai bir sorumluluk 
şekli olarak anlaşılışı 

İtalyan cezacılarının büyük bir kısmı, objektif sorumluluğu «ke
sursuz sorumluluk» olarak kabul etmek suretiyle, hususi hukuktaki 
<t'kusuı suz sorumluluk», «tehlike sorumluluğu-->, «Üçüncü şahsın fi
ilinden sorumluluk» esaslarının ceza hukuku [ilanında da uygulama 
alanı bulduğunu ileri sürmektedir. Objektif sorumluluk, bu ~ekil

de, tamamen sübjektif sorumluluk dışında bir durum olarak aç1k
l[lnırken, bu görüşteki yazarbr değişik nedenlere dayanmakta, de
ğişik sonuçlara vaımakta, deği~ik izak şekillerini benimsemektedir
dir. Objektif sorumluluğu kusursuz sorumluluk olarak anlayanlar, 
denilebilir ki, sadece bu sorumluluğun kusuru bertaraf ettıgi ve fa
ilin istemediği neticeden sorumlu tutuldugu noktaları üzerinde bir
le~mcktedirler (18). Bum karşılık, özellikle objektif sorumluluğun 
iradi bir fiilin varlığını bertaraf edip etmediği ve buna bağlı olarak 
hareket ile netice arasında illiyet rabıtasının bulunup bulunmaya
cagı r:.oktal::mnda görü~ ayrılıkları mevcuttur. Gerçekte, iradi hare
ketin arar,ması gerekece ) veya gerekmeyeceği noktasrn'1a birleşen 
dü5ünl,:rler dahi. kendi aralarında daha tali noktalarda birbiılerin
cien ayı ılmaktadırlar. Faka:, en ince ayrımlara girmeden objektif 
sorumluluğu kusursuz sorumluluk olarak anlayanları, «İr<:ldi hare
ketin» varlıgının gerekli olup olmadıQ"ı noktasındaki görüşlerine gö
re. iki ana gruba ayırarak inceleyebiliriz : 

a) Objektif scr:ı,mlulugun «iradi hareketin varlığmı>> dahi ber
taraf ettiği görüşii 

Objektif soıumluluk durumunu, istisnai ve kusursuz sorumlu
luk hali olarak kabul edenlerin bir kısmı, bu tür sorumluluk duru
munda, neticeye matuf iradi bir hareketin söz konusu olmadığı. d· -
ha doğrusu sorumluluk için bu türden bir iradi hareketin aranmadı
ğı görüşündedirler. İtalyan Ceza Kanuımnun 42/ 3. maddesindeki, 
<-:altrimenti-baı:::ka ~ekilde» if&de_inin, tamc rr.en «kusursu~ ve üc;ün
cü şahsın fiilinden sorumluluk» ~ekline imkan sağladığını belirten-

(18) Bk. ntoli-ei, <:\eritti, 333-334 _ Galli, La responsabilita penale, 
28-29. İstenmeyen neticeden sorumiuluk. bazı hallerde failin kendisine ta
mamea yabancı bir neticeden sorumlu tutulması anlamına kabul edilirken 
'bk. Galii, 30-). bazılarınca netice yönünden önem ta~ıyan andaki iradi 
hareket sebebi"le. sırf maddi sebebiyet ilişkısıne dayanılarak ve kusur 
,·arsayımı ile sorumlu tutuluş halidir (bk. Leonc·, 150). 
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ler, hareketin iradiliği aranmadığına göre, hareket ıle netice arasın
da bir illiyet bağının bulunmasının da şart koşulmadıgı görüşünde
dirler (19). Bu görüşte obnlar da kendi aralarında degi ~ık temellere 
dayanmaktadırlar. ÖrnEğin, Sabatiniye göre, gerçekle ~-objAktif so
rumluluktan değil anormal sorumluluktan» 5Öz etmek gerekir. Zira, 
sorumluluk iradi Lir hareketle meydana getirilen neticeden, kusur 
sebebiyle sorumlu tutulmak anlamma gelir. Objektif sorumluluk 
diye adlcmdırılan durumlarda ise kişi salt bulunduğu durum sebebiy
le, hiç bir iradi hareketi mevcut bulunmadığı halde, tamamen kendi
sine yabancı bir neticeden sorumlu tutulmaktadır. Failin bu neti
ce yönünden, icrai veya ihmali hiç bir hareketi söz konusu değildir 
(20). 

Objektif sorumluluk durumunda, iuriş it de iure bir «kast var
sayımı» nın söz konusu olduğunu belirten Mirto da. ihmal veyrr icra 
suretiyle i~lenert bir suçun tahakkukunda istek ve irade mevcut bu
lunmadığı halde failin sorumlu tutulduğu kan3atindedir. Bu görüşe 
göre, gerçekde, neticeden sorumluluk için ihmali veya icrai bir ha
reketin bulunup, bulunmaması, bu tür bir hareketle netice arasın
da illiyet rabıtasrrım bulunup, bulunmaması hiç önem t :-u-ımamakta, 

sorumluluk için bu hususlar araştırılmamaktadır. Kanun belirli du
ıumlarda kabul ettiği, «kast varsayımı» ile suça ait maddi ve mane
vi unsurların varlığını araştırmağa gerek duymadan sorumluluğa 

gitmekde ve aksinin ispat imkanını tanımamaktadır (21). 

Objektif sorumluluğu. Alman doktrininin de etkisiyle «netice 
sorumluluğu-erfolgshaftung-responsabilita per eve;ıto» şeklinde an
layanların bir kısmı da sorumluluk için neticeyi doğurmağa yönelik 
bir iradi hareketin mevcut bulunmadığı görüşündedirler. Netice so
rumluluğu halinde, genellikle, taksir şekilleri hiç göz önünde tutul-

(19) Sabatini, I, 219-220, 232. 
(20) Sabatini, I, 340. Benzer bir 5oruş ıçm bk. Marciano. Il Nuovo 

Coctice Penale. Napoli, 1932. 20 (zikreden: Galli, Responsabilitapenale, 28). 
(21) l\1irto, La responsabilita penale obiettıva e l'art. 116 cod. pen ., 

Giust. Pen. 1935, I. col. 668 (Zikreden: Santoro, Caso fortuito, 105). Bu 
görüş eleştirilmiş ve «irade ve istek dışı bir sorumluluk sisteminin kabul 
ectilemiyeceği, kanunun olmayan bir şeyi varmış gibi kabul edemiyeceği. 
?hjektif sorumluluğun hareket ile netice arasında sübjektif illiyet bağıyla 
ılgili bir sorun olduğu belirtilmiştir: bk. Santoro, Teoria delle circostanze 
del reato, 200-202. 
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madan failin doğan neticeden <<taksir varsayımına» dayanılarak so
rumlu tutulması anlaşılmaktadır (22). Neticeden sorumluluk, sa
dece tabii neticeden sorumluluk değildir; «<hukuki neticeden so
rumluluk» da mümkündür. Tabii bir ihlal, dış alemde bir de
ğişiklik meydana getirmeyen, «SJrf hareket» suçlarında, bu 
hareket yarattığı tehlike nedeniyle cezalandırılabilmekte, «ne
ticesiz suç» ~öz konusu olabilmektedir. «Neticesiz suç sırf 

hareket suçu», bir tehlike neticesi dahi yaratmaması, biza
tihi hareketin tehlike teşkil etmesi açısından «tehlike suçlarından» 
da ayrılmaktadr (23). Hareketin tehlikelıliği nedeniyle, kanunlar, 
bu hareketi bizatihi ya3aklamışlar ve hareketin yapılmasını ceza 
normunun ihlali saymışlardır (24). Bu durumlarda, bazı hallerde bu 
hareketin kusurlu olması aranmamaktadır ve bu haller «objektif so
rumluluk» halleridir. Failin, belirli bir hareketinin, o hareketin ne
ticesi olmayan ve fakat hukuki bir netice olarak ona yüklenmesi se
bebiyle sorumlu tutulması halinde, hareket ile netice arasında illiyet 
bağı da olmayacaktır. Zira, hareketin. yarattığı bir tabii netice zaten 
mevcut bulunmamaktadır (25). 

Bu konuda ~unu da işaret etmek gerekir ki, esas ıtibariyle ob
jektif sorumluluk durumunda, iradi bir hareketin ve bu h::ıreketin 

yarattığı bir neticenin sorumluluk için arandığını kabul edenler 
arasında, obpektif ;:;orumluluk durumundan da öte anormal sorum
luluk durumlarının bulunduğunu kabul edenler mevcuttur. «Anor
mal sorumluluk», objektif sorumluluktan farklı olarak, iradi bir ha
reketin ve bu hareket ile netice arasında illiyet rabıtasının dahi 
aranmadığı sorumluluk şeklidir ve bu sorumluluğa, basın suçların
da ceza ~prumluluğu örnek gfü:terilebilir (26). 

b) Objektif sorumluluğun sadece (<kusurluhlğU>> bertaraf etti
ği görüşü 

Bu görüşe göre, prensip olarak, ceza hukuku alanında hangi tür 
sorumluluk söz konusu olursa olsun, «iradi ve isteğe dayanan bir ha
reket» ten sarfınazar edilemez. Objektif sorumluluk durumu, zaten 
maddi unsurla, hareket ve netice ilişkileriyle ilgili değildir. Objektif 
sorumluluk, hareketle onun neticesi arasındaki sübjektif sebebiyet 

(22) Antolisei, Scritti, 333-334. 
(23) Alta villa, La. Colpa, 187 -188 - Ponz De Leon, 23, 31. 
(24) Giuliani, 341. Bk. Carnelutti, Lezioni ... , 192, 167-168. 
(25) Ponz de l..eon, 23-24 - Dall'Ora, 163, 167. 
(26) Catalini, 425 - Gucciardi, 227. 
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ili~kisiyle ilgili bir problemdir (27). Objektif .;orumluluk, maddi se
bebiyet ilişkisi, iradi hareketin zorunluluğu kurallarına değil, <<ku
surluluk» kuralına istisna getiren bir sorumluluk şeklidir (28). Bu 
açıdandır ki, objektif sorumluluk, ceza hukukundaki normal sorum
luluğun yüklenmesi halidir. Zaten, ocjektif sorumlulukb, kaza \ e 

tesadüfü birbirinden ayffan husus da, objektif sorumluluk duru
munda, iradi bir hareketin ve bu harekete bağlı bir neticenin mevcut 
bulunmasıdır (29). Objektif sorumluluk durumunda da. fail kendi 
fiili nedeniyle, fiilinin yarattığı neticeden sorumlu tutulmakta, 
üçüncü şahsın fiilinden sorumlu tutulmamaktadır (30). 

Objektif sorumluluk durumunda, iradi fiilin mevcudiyeti konu
sunda birleşen görüşlerin, kusurluluk konusundaki istisnai durum 
konusunda ise aynı görüş birliğine vardıkları ileri sürülemez. Ger
çekten, objektif sorumluluk durumunda ne bakımdan «kusurluluk» 
kuralından ayrılındığı konusunda değişik görüşler ileri sürülmek

tedir. 
Objektif sorumluluğun geniş bir istisna teşkil etmediğini, esasda 

bu durumda da icrai veya ihmali hareket ile netice arasında sübjek
tif bir bağlılığın bulunduğunu belirten Manzini, bu durumlarda sa
dece failin cezalandırılabilmesi için objektif cezalandırılabilme şar
tının mevcut olduğunu kabul etmektedir. Buna göre, failin iradi bir 
hareketi ve netice ile sübjektif bağlılığı bulunmaktadır. Fakat, c-o
rumluluk için, kanunun o neticeyi objektif bir ~ekilde faile yükle
mesi zorunluluğu mevcuttur (31). 

Bazılarına göre de, objektif sorümluluk halinde iradi ve bilinçli 
bir hareketin yarnttığı netice mevcuttur ve fakat bu netice faille 
ne taksir ve ne de kastla izafo edilemez. Failin iradi ve bılin~li ha
reketinden doğan netice. kast ve taksir olmadığı halde, kanun hük
müyle faile yüklenir (32). Bu ::=orumlulukta, manevi-sübjektif illiyet 

(27) Santoro, Teoria delle circostanze del reato, 200-202. 
(28) Pannain, I. 410. 
(29) Antolisei, 88, lll. 
(30) Pisapia _ Lener, 154. 
(31) ~Ianzini (1950). I. 594. Manzini'nin bu goruşu eleştirilmiş. ceza

landırılabilme şartlarının suç teorisine ait olmayıp, ceza verme hakkının 
doğumuyla ilgili bulunduğu. sorumluluk ve fail dışında kalan bir husus 
Olduğu ileri sürülmüştür. Bk. Santoro, Caso fortuito, 105. 

(32) Ranieri, 202 - Petrocelli, Colpavolezza. 27. Ayrıca bk. Rel. Min. 
suı. prog. def. di un nuovo cod. pen .. Lav. Pre. V /1, 86, no. 59. 
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rabıtası yoktur ve fakat maddi-objektif illiyet rabıtasının aranması 
zorunludur (33). Florian'a göre de, objektif sorumluluk, sübjektif 
unsurlar göz önünde bulundurulmaksızın failin kendi fiilinden so
rumlu tutulmasıdır; objektif cezalandırılabilme ~artları, kastın aşıl
ması sarhoşlukla işlenen suçlardan sorumluluk, i ştirakte şeriklerin 

en ağır neticeden sorumlu tutulması, maddi sebebiyet ilişkisine katı
lan sebeplerden sorumluluğu önlememesi, rnagdurun, yaşı ve vDsıf
larına taalluk eden hata halleri de objektif sorumluluğun örnekleri 
olarak gösterilmektedir (34). 

Pisapia-Lener de, Florian'ın goruşune benzer bir ~ekilde, failin 
neticeden sorumlu tutulabilmesi açısından, failin bu neticeye kusurlu 
hareketi ile sebebiyet vermiş bulunup, bulunmadığının araştırılma
ması durumunu objektif sorumluluk olarak kabul e mektedirler. Bu 
açıdan, objektif sorumluluk, «kusursuz sorumluluk», ,.kast veya tak
sirsiz sorumluluk» olarak isimlendirilemez. Gerçekte sorumluluk 
için, kusurun bulunup bulunmaması önem ta~ımamakta, neticenin 
faile yüklenebilmesi için bu sübjektif unsurların varlığı araştınl

mamaktadır (35). 

A ntolisei'e göre de. fiilin icrası sırasında failin irtidi ve bilindi 
bir hareketi mevcut değildir. Fakat, fiilin icrasına tekaddüm eden du
rumlarda failin iradi bir davranışı mevcuttur ve bu iradi davranış 

daha sonraki fiilin tahakkukuna sebebiyet verdiği içindir kL fail ne
ticeden sorumlu tutulmaktadır. Failin istemediği bu neticeden so
rumlu tutuluşu, bu nedenle, bir kaza veya tesadüf eseri değildir; ve 
sorumluluğun <<objektif sorumluluk» olarak isimlendirilmesi de ay
nı nedenle yerinde olmayıp, «anormal sorumluluk» denilmek .C{ere
kir (36). Objektif sorumluluk durumlarında, taksir veya kastın de
ğişik şekillerinin bulunduğu konusundaki iddialar da, bir tür ka
muflajdan öte gidemez. Bu görüşler de, gerçekde «fiile se ·ebiye 7> 

de iradeyi, kusur olarak isimlendirmektedirler (:37). 

Objektif sorumluluk hallerinde <<varsayılan öngörülen kusurlu
luğun mevcudiyeti» fikrinde olanlar da, gerçekde, sadece maddi se-

(33) Pannain, I. 410. 
(34) Florian, 442. 
(35) Pi apia-Lener, 130-131. Aynı görüş için bk. antoro, I. 405. 
(36) ntoli ei, 88, 111. 
(37) ntoli ei, Scritti, 333-334. 



bebiyet ilişkisine dayanan bir sorumluluk şeklini izah etmiş, objek
tif sorumluluğu kusursuz sorumluluk olarak kabul etmiş bulunmak
tadırlar. Bir normun ihlalinin müstakil tak~ir sayıldıgı hallerde, 
<<öngörülen taksirin» söz konusu olduğu ileri sürülur. Ongürülen tak 
sir durumunda, müşahhas olayda taksirin ~ekil şartları aranmaksı 

zın, taksir adına neticeden sorumluluğa gidilmekte, mücerret nor
mun ihlalini ifade eden fiilin mevcudiyeti, taksir sayılmaktadır (38). 
Vannininin bu görüşü, değişik biçimlerde, Dettioı ve Leone tarafın
dan da benimsenmiştir. Bettiol'a göre, belirtilen durumda, taksirin 
temel unsuru olan <<neticenin öngörülebilir» olması, belirli durum
larda «varsayılmaktadır~>. Bir normun ihlalinin, «neticenin öngörü
lebilir olması» aranmaksızın faile yüklendiği halerde «Öngö1 me var
sayılmış» olmaktadır. Bu konudaki tartışmaların engellenmesi için
de kanun koyucu, bu varsnyımı iııris et de iure, yani aksi ileri sü
rülemez bir şekilde kabul etmiş bulunmaktadır (39). Leone'ye göre 
de varsayılan kusurluluk halinde, taksirin öngörme unsuru üzerinde 
hiç bir araştırmaya girilmeksizin failin sorumlulugu cihetine gi
dilmekte, sorumlulukla ilgili muhakeme faaliyeti sadece netice açı
sından sebep teşkil eden davranışla ilgili olmaktadır (40). Bu ~ekil
de, objektif sorumluluk sübjektif bir temele oturtulmak istense da
hi, sübjektif unsurun varlığı konusunda hiç durulmaksızın sadece 
objektif sebebiyet ilişkisinin varlığı ile netice sorumluluğunun ka
bul edilmesi, gerçekde kusursuz bir so~ umluluğun kabul edilmesi 
anlamına gelmektedir ( 41). 

4 - Objektif sorumluluk dururrıiarnıın kusur sorumlul.uğıı dı

şında bir nitelik taşımadığı görüşü 

Bir kısım ceza hukukçuları, objektjf sorumluluk şeklinde irim
lendirilen durumlardaki sorumluluk haHerinin de temelde sütjek
tif esaslara dayandığı görüşündedirler. Ceza hukuku alanında kusur
suz sorumluluğun söz konusu edilemiyeceği kurc:ılından hareketle. 
objektif sorumluluk hallerinde de, kusur sorumluluğunun bulundu
!ıu ,.e fakat kusur durumunun esas sübjektif sorumluluk durumuna 
oranla değişiklik arzettiği ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre, hu-

38) Vannini, 94. 
(39) Bettiol, 299. 
(40) Leone, 15-0. 
(41) Aynı görüş için bk. Antolisei, Scritti. 333. 
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susi hukuk sorumluluğu ile ceza sorumluluğunu birbirinden ayıran 
sınırın en önemli bir noktası da, ceza hukukunda objektif sorumlulu
ğun mutlaka belirli ölçüde kusur sorumluluğu olmasıdır ( 42). 

Ceza hukuku alanında kusursuz sorumluluk, tehlike sorumlulu
ğu gibi durumların bulunamıyacağı görüşünde olanların, bu sorum
luluk durumunun sübjektif temelinin ne olması gerektiği konusun
da ise bir görüş birliğine varamadıkları görülmektedir. Sübjek
tif bir görüşle objektif mesuliyetin açıklamasını yapanların, bir kıs
mı mevcut «kast>> veya «taksir» soı umluluğu içinde objektif sorum
luluğu mütalea ederlerken, diğer bir kısmı bu iki kusur durumu dı
şında genel bir kusurluluk kavramı ile sorumluluğu izah etmek is
temektedirler. 

a) Objektif sorumluluk durumlarının belirli bir kusur tipinin 
özel bir türü sayan görüşler 

Bu görüşte bulunanlar, her fiilin belirli bir kusur tipi içinde yer 
almadıkça suç teşkil edemiyeceğini ileri sürerler. Bu açıdandır ki, 
her fül mutlaka kast, taksir veya k::rntın aşılması tipinde bir kusurla 
malUldür ve fiilin cezalandırılabilir olması ku~urun mevcudiyetine 
bağlıdır. «Kusur, faille fiil ara3ındaki sübjektif bir bc.ıgdır» ve eğer 
fiil mevcutsa, mutlaka kusur da mevcut demektir. Kusurlu olmayan 
bir fiil zaten ceza hukukunu ilgilendirmez. Kusursuz sorumluluk an
Jamında bir objektif sorumluluk ceza hukuku alanında söz konusu 
edilemez ve objektif ~orumluluk denilen durumları da. mutlaka, üç 
kusurluluk tipinin biri içinde düşünmek gerekir (43). Bu görüşte 
olanlar, bir bakıma, objektif sorumluluk diye bir sorumluluk türü
nün mevcudiyetini inkar etmiş olmaktadırlar ( 44). 

Objektif sorumluluk durumlarının mutlakı bir kusur tipi için-

(42) Bu konuda bk. Mantovani. Responsabilita per fatto altrui. ... 
61-65. Bu arada hususi hukuk alanında dahi. gerçekde kusursuz sorumlu
luktan bahsedilemiyeceğini, belirli durumlarda kusur olmadan değil, fiil 
hukuka aykırı olmadan rnrumluluğun söz konusu olduğu ileri sürülmüş
tür: bk. Kunter, Kanuni unsurlar, 101. 

(43) Bu konuda bk. Rocco, Ar., Opere Giurudiche. 142-144, - Kunter. 
Kanuni Unsurlar, 101. 

(44) Kunter, objektif sorumluluğun gerçekde kusursuz sorumluluk 
anlamına gelmeyip, hukuka uygun fiilin cezalandırılması anlamına geldi
ğini belirtir: Kunter, Kanuni Unsurlar, 101 v.s. 
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de düşünülmesi gerektiği ıi belirtenlerden, Maggiore, Escobedo, 
Piacenza objektif sorumlduk durumlarında, gerçe :~de w temelde 
kast derecesinde kusurlu: uğun bulunduğu görüşün_' cdirler. 

Maggiore'ye göre, objektif sorumluluk durumlarmda pek hafif 
kast veya hiç değilse failin neticeye peşinen rızası mevcuttur. Fail. 
neticeyi mutlaka öngörebilecek bir durumdcıdır ve bu durum tam 
anlamında kastı ifade etmektedir. Neticenin tahakkuku büyük bir 
ihtimal içinde bulunduğu halde, belirli faaliyet içine girmesi, neti
ceyi tahmin edip istemesi, neticenin tahakkuku yönünden rızasının 
bulunması anlamını taşımaktadır. Neticenin tahakkuk ihtimal \·e 
imkanına rağmen pasif kalıp, o neticeyi önleme çabasının gösteril
meyişi kastı ifade etmektedir ( 45). Maggiore'nin, <<görülen netice>'
den sorumluluğu kast sorumluluğu olarak kabul etmesi durumunda, 
kastın tipi «muhtemel kast» olmaktadır. Muhtemel kast ise, doğru
dan doğruya kastın bir türünden başka şey değildir ( 46). 

Escobeda'ya göre ise, objektif sorumluluk halinde. hukuka ay
kırı bir faaliyet söz konusudur. Fail bu fiil sebebiyle sorumlu tutu
lurken, tam anlamıyla irade ve isteğinin yönelmediği nPtice. sorum
luluk açıısndan bir şart veya istenmeyen netice olmaktadır. Faka 
bu durum, bir kusursuz sorumluluk anlamına gelmemektedir; zira. 
ba~langıçta mevcut bulunan ve netice ile ilişkili, failin, normlara a. -
kırı «başlangıç fiili» mevcuttur. Fail, bu şekilde, tam anlamıyla iste
mediği neticeden, başlangıç fiili nedeniyle sorumlu tutulmaktadır. 

Esasında. fail başlangıçtaki fiili nedeniyle ve taksir derecesinde ku
şurlulu~a göre sorumlu tutulmak gerekirdı; fakat, taksirli hareketle 
daha ağır bir netice tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır ve bu neti
ceden fail sorumlu tutulmaktadır. Bu şekilde, objektif sorumluluk 
durumları, «sui qeneris kastın aşılması» durumu olmaktad r. Kastın 
aşılmasının genel şeklinde, neticenin öngörülür nitelik ta;ımadığım 
failin ispat edebilmek imkanı mevcutken. sui generis kastın a!'ılma
sında bu imkan faile tanınmamıştır: objektif torumlulukla ka~tın 
aşılması arasındaki fark da bundan ibarettir, temelde yapısal bir fark 

(45) 1Haggiore, 439. 
(46) Kanaatimizce. 42/3. madde. 1. fıkraya istisna teşkil eden bir 

nitelik taşırken objektif sorumluluk hallerini «ka~t sorumluluğu> olarak 
kabul etmek imkanı yoktur. Bu durumda. !tCK nun 42/3. maddesinin hiç 
bir anlamı kalmaz. Aynı görüş için bk. Ranieri, I, 261. 
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mevcut değildir ( 47). 

Piacenzrı ise, objektif sorumluluk dun mu11u, esas itibari_ le 
taksir so~.-umk:luğu olarak kabul etmektedir. Hareketin. kanun ve 
nizamlara ayl< rı niteliği, onun taksirli olarak kabul edilmesini ge
rekir. Fakat, genel taksir sorumluluğundan farklı olan husus, failir: 
taksirli ~uç'a oranla daha ağır bir ceza ile cezaltındırılm~sıdır. Bu 
ağırlık da, normun ihlal imkanının öngörülebilir olmasından dog
maktadır ( 48). 

Objektif sorumluluk durumunu belirli bir kusur tipine oturtmak 
yönünden ileri sürülen görüşlerden biri de «hafif taksir sornmlulw 
ğU>,• görüşüdür. Bu görüş önceleri, Panfilo. Chironi, Cogliolo tarafın
dan ileri sürülmüştür (49). Daha sonra ise, BarelZa ve Battaglini (G) 
tarafından işlenmiştir. Bu görüşe göre, objektif sorumluluk hallerin
de hareket iradidir ve fakat netice istenip, tqhmin edilmedigi halde 
faile sorumluluk yüklenebilmektedir. Fakat bu hallerde dahi. büyük 
dikkat ve itina ile neticenin tahmin edilip, önlenebilmesi mümkün
dür. Büyük bir ihtimama rağmen tahmin edilemeyen neticeler ise. 
«kaza ve tesadüfa<len ibarettir. Kaza ve tesadüf halinde failin sorumlu 
tutulmayışına rağmen, objektif sorumluluk durumunda failin ·o
rumlu tutulabilmesi, bu ikinci dı rurnd8 sorumluluğa es2s teşkil ede
cek derecede bir kusurun mevcut bulundun-unu gösterir. Bu kusur
luluk türü de. «hafif derecede taksir»dir. Nitekim. objektif sorumlu
luğu düzenleyen ItCK nun 2/3. maddesinde k 1llanılan «altrimenti-

(47) Escobedo. La responsabilita dell'ubriaco per reati commessi in 
istato di ubı~achezza, colposa o volontaria. Giust. Fen .. 1933, II. col. 1281 
(Zikreden: C alli, La Responsabilita penale, 26). Escobedo'nun görüşü. iki 
ayrı kusurlı:iuk dt·rum··nun ba§arısız bir karıc:;tırılması olarak nitelendi
rilmiş ve bu açıklamanın hiç bir şekilde kastın a ılmac:;ının niteli&i ile 
bağdaşamıya.cağı belirLmiştir: bk. Galli. La Responsabilita penale. 26. 

(48) Piacenza, R soonsabilita penale oggettiva, Roma 1938 (Zikre
den: Galli, La Responsnbilita penale, 26). 

(49) Bu görüo:ler için bk. Bar:.-ella, 95_g6. Hafif taksir görüşü eleştiril
miş ve hem taksirin c 1 a hukuku alanında bu şekilde bölünemiyeceği be
lirtilmiş ve hem de c:pek hafif taksir» hallerinin artık taksir dışında bir 
kavram olduğuna ve bu açıdan cezalandırılamı:acağına i"aret olunmu -
tur. Bu durumda bir cezalandırma ne ce;rn adaletine sığabilir ve ne de 
bu durumda bir SUÇ için gerekli moral şartlar mevcuttur ve bu açıdan da 
cezalandırma ceza siyasetiyle bağdaşmaz. Bk. a rara, Programına, I. 119. 
Ayrıca bk. antoro, Caso Fortuito, 109-110. 
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başka şekilde» terimi de, kusursuz sorumluluğu değil, <<ptok hafif 
taksiri» ifade etmektedir 1 50). 

b) Objektif sorumluluk durumlarını sübjektif ııitelikte habııl 
etmekle beraber, belirli lJir kusurlul1~k tipi içinde incelemeyen uö
rüşler 

Prensip olarak, kusursuz sorumluluk, tehlike sorumluluğu anla
mında objektif sorumluluğu kabul etmeyenlerden diger bir kısmı ise. 
durumu belirli bir kusur tipi içinde mütalaa etmemektedirler. Bu 
tür düşüncede olanlar, genel olarak, ceza hukuku ahnında «kusur
luluğun» sorumluluk için vazgeçilmez bir kuralı olduğu ve bu ku
ralın da <"nullum crimen sine culpa» ~eklinde ifade edilebileceğini be
lirtirler. Tarihsel ve politik gelişim, objektif bir anlayış ve sorumlu
luğa imkan bırakmamaktadır. Bu konuda k:rnunun kendi içinde çe
lişkiye düşmesi mümkün değildir (51). 

Sübjektif bir sorumluluğu benimseyen bu cezacılar, objektif so
rumluluk durumularını, kast, kastın aşılması, taksir gibi belirli bir 
kusur tipine örnek olarak göstermemeleri yönünden birleşmektedir
ler. Diğer bir deyişle, bu cezacılar, değişik nedenlerle objektif so
rumluluk durumlarının gerçekte sübjektif nitelikte bir sorumluluğu 
ifade ettiğini belirtmekle beraber, belirli bir kusur ti pi içine sok
mamaktadırlar. 

Rocco'ya göre ceza hukuku alanında «ku~ursuz faaliye hukuk ni
zamı yönünden değ'er taşımayan bir harekettir. Hukuk, kişinin iradi 
hareketlerine değer izafe eder ve konu~m içinde inceler. Bu açıdan 
«kusursuz sorumluluk» terimi, hukuk kuralları ile bağdaşmayan on
larla çelişik niteliktedir. Buna karşılık, değişik nitelikde bir «hukuki 
mükellefiyetten» söz edilebilir; bu hukuki mükellefiyet kaııunlar dı
şında ( ex lege) doğmaktadır. F:ıilin, neticeyi doğuran harekete te
kaddüm eden s1fhadaki iradi davr8nış1, kendisi için «hukuki mükel
lefiyet»ler yaratır ve bu hukuki mükellefiyet, irade dı~ı bir şekilde 
ihlal edilse dahi, kişi bu ihlalden sorumlu olur. Bu kusurc::u;,, iradi ol
mayan bir sorumluluk değildir; zira fiilden önce gelen iradi davra
nış. sorumluluğun esası olm:ıktadır. Demek oluyorki, temelde, sorum-

(50) BattagJini (G.). 247-248 - Barella, 96 v.s. Aynı görüşün basın 

suçları açısından uygulanması için bk. Giuliani, 344 - Bonafede, 297. 
(51) Spasari, 82, 90 v.s. 
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luluk, iradi bir hakaretten doğmaktadır (52). Rocco 'nun, gerçekde, 
objektif sorur.-:.luluğun iradi bir hareket sonucu doğduğunu ispata 
gayret ec:er: ve iradilik ile kusurluluğu aynı anlamda kaLul eden bu 
görüşü, Lir ölrüde De Nlp,rsico tarafından da benimsenmiştir. De 
Marsico'yJ. göre de, objektif sorumluluk, ne taksir, ne kast, ne kastm 
aşılması türünden bir kusurluluk tipinin örneğidir ve fakat gene de 
sübjektif bir sorumluluktur. Zira, maddi sebebiyet ilişkisi mevcut
ıur, fiil faile aittir ve iradidir (53). Bu şekilde, De Marsico da, var
lığını iddia ettiği, sorumluluğun temeli olan sübjektif unsurun ne 
olduğunu belirtmeden, fiilin iradilik, faile aitlik niteliklerini ve 
maddi sebebiyet ilişkisinin varlığını, sorumluluğun sübjektifliği için 
yeterli saymaktadır. 

Kanaatimizce, Cavallo'da, objektif sorumluluk durumlarını süb
jektif nitelikde kabul eder"ken, görü~;lerinj belirli tir kusur tipiyle 
sınırlamamaktadır. Gerçekten. Cavallo'ya göre, objektif sorumluluk 
durumunda, ne taksir, ne öngörülen kusurluluk, ne pozitivistlerin 
hukuki sorumluluk, ne şuurlu taksir, ne kast esasları uygulanamaz, 
aynı şekilde, objektif sorumluluk durumunda maddi sebebiyet ilişki
sinden de sarfı nazar edilmiş değildjr. Bu sorumluluk şekli, «ispat 
güçlüğünün var olduğu haller» olar::ık da açıkbnamaz. Kusurrnz so
rumluluk da söz konusu değildir; bu açıdan tam anlamında objek
tif sorumluluk da söz konusu olamaz. Aynı şekilde, «hafif taksir rn
rumluluğu» görüşü de objektif sorumluluğu izah yönünden yetersiz
dir. Söz konusu durumların hukuki yapısı, objektif sorumluluk ile 
taksir sorumluluğu arasında bir :nitelik taşır. Netice, faile ne taksir 
adına, ne kast adına yüklenemez. Buna rağmen. sırf objektif sorum
luluk da yoktur, zira, netice fail tarafından tasavvur edilebilir. 
Gerçek anlamında objektif sorumluluktan bahsedebilmek için, her 
türden sübjektif illiyet bağınrn bertaraf edilmesi. gerekir, halbuki 
neticenin tasavvur edilebilir olmas1, ceza hukuku alanında objektif 
rnrumluluk hallerini:ı.1 sübjektif nitelik kazanmasını sağlar. Netice
nin tasavvur edilebilir olmasından doğan sorumluluk, müstakil bir 
kusur türü olarak belirmektedir. Bu kusur türünün söz konusu ola· 
bilmesi için, failin hc:rteketten içtinap edebilmek imkanına sahip bu
lunduğu süre içinde, neticeyi tasavvur edebilecek durumda bulun
ması gerekir. Neticeyi tasavvur etmek ve ondan çekinmek her kic:i 

(52) Rocco, Opere giuridiche, 142-144. 
(53) De Marsico. 237 v.s. 
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için bir görevdir ve bu görevin yerine getirilmemesi, bundan doğa
cak neticeden sorumluluğun sübjektif nitelikte kabulünü gerekti
rir (54). 

OLjektif sorumluluk durumunaa, «kast faraziyesi» olduğunu ile
ri süı en GaEi de, gerçekde, belirli bir kusur türünün dışında, objek
tif sorumluluğu sübjektiI sorumluluk durumu olarak kabul etmek
tedir. Galli'ye göre, gerçekte bir kast rnrumluluğu söz konusu degil
dir. Fakat, kanun kastlı neticeden faili sorumlu tutmakla fiilin kas
ten i~lenmiş bulunduğu hususunda faraziye kurmuş bulunmakta
dır (56). Ceza hukuku alanında, özellikle kusur konusunda, olma
yan bırşeyin varmış gibi kabul edilemiyeceği; faraziyeye ceza huku
ku alanında yer olmadıgı açıktır. Kaldı ki, Galli, bu görüşü ile objek
tif sorumlulugu bir ispat meselesini çözümleyen müe~se:;e olarak 
ele almakt1dır. Halbuki, objektif sorumluluk durumunda. kusurun 
varlığı zaten araştırma ve ispat konusu değildir (56). 

Carnelntti'ye göre de, kusursuz sorumluluk anlamında objektif 
sorumluluk hukuk ile moral değerlerin en büyük çelişkisi olarak be
lirir. Gerçekte, objektif sorumluluk halinde, kusura dayanan dola
yısıyla mesuliyet söz konusudur. Fail, kendi sebep olduğu ba~kası

nın fiilindeg sorumlu tutulmaktadır (57). Bu açıdan, objektif sorum
luluk denilen hallerde de, ceza sorumluluğunun bütün unsurları 

aranmak gerekir. Esas failin sorumluluğu yönünden aranan husus
lar, onun fiilinden sorumlu tutulacak kişi açı~ından da aranmak la
zım gelir. Sanki, o fiili, kendisi işlemiş gibi kabul edilerek bir sorum
luluk şekline gidilmelidir. Bu ~ekilde, objektif ölçüler jçinde, süb
jektif sorumluluğa yol açılmış olacaktır (58) · 

Objektif scrumluluğu «uygun sebep teorisine» göre yapılan 

illiyet rabıtası açıklamasına dayanarak sübjektif temele oturtan gö
rüşler de mevcuttur. Uygun sebep nazariyeleri, maddi sebebiyet 

(54) Cavallo altıyüz sahifeden fazla hacimdeki eserinde, genellikle 
diğer görüşleri eleştirmekte sonuçda da oldukça kaypak bir sonuca var
tnaktadır: Cavallo, 562; Diritto Penale, II, 377. Benzer görüşler için bk. 
Ondei, Imputazione Penale. 45-55. Santoro, bu görüşün «tasavvur ede
bilme» ilkesine dayanması aç.ısından, gerçekde objektif sorumluluğu ka
bul ettiğini. haklı olarak, ileri sürmektedir: Santol'o, Caso Fortuito, 108-
109. 

(55) Galli, La Responsabilita Penale, 28 v.s. 
(56) Aynı görüş için bk. Santoro, I, 401. 
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ilişkisi ile kusuıluluğu birleştiren bir nitelik taşımaktadır. «Muhte
lit uygunluk» ölçüsüne göre, bir neticeden scrumluluk, olay hakkın
da yapılacak <~objektif değerlendirme» ile «Sübjektif degerlendirme,.> 
uygunluğuna bağlıdır. Sübjektif sorumluluk halinde, bu iki değer
lendirmenin uygunluğu aranır. Bu iki değerlendirmeye muUaka 
başvurulur (59). Bu ölçü içinde objektif sorumluluk sistemi incelen
diğinde, bu sorumluluk yönünden özelliğin, ~orumluluk için sadece 
<•objektif değerlendirme» ile yetinilmesidir. Bundan çıkan anlam şu 
olmaktadır: objektif olarak bir neticenin tahakkuk edetilecegi tah
min edilebilir ise, bu neticeden fail ister tahmin etmiş, i~ter t::ıhmi!l 
etmemiş tulunsun sorumlu tutulacaktır. Bu açıdan, «tahmin etme» 
ile <<tahmin edilebilir olmak» ayrılmakta ve objektif sorumluluktan, 
«tahmin edilebilir olma)'> sorumluluk için yeterli sayılmaktadır. Bu 
duı umda, gine bir kusur mevcuttur ve fakat kusurun kast veya tak
sir deı ecesinde oluıJ olmaması önemli sayılmamakta ve failin sorum
luluğuna gidilmektedir (60). Objektif sorumluluk da <<objektif tah
min edilebilirlik» m~tice sorumluluğu için yeterli olduğundan, «süb
jektif tahmin etme,,. unsuruna dayanan taksir sorumluluğundJn ay
rılmaktadır (61). 

Kanaatimizce, bu görüş de, neticenin tahmin edilebilirligini ob
Jektif olarak değerlendirmekle, gerçekde «öngörülen taksir>> görüşü
nü benimsemiş olmaktadır. Mücerret olarak kusurun varlığının ka
bulü sonucunu doğuran bu görüşe göre de, objektif olank kusurlu
luk kabul edildiğinde aksinin ispatı mümkün bulunmamaktadır. Bu 
durumda, failin neticeden sorumlu tutulmaması, objektif olarak da
hi tahmin edilebilirliğin kabul edilmemesine bağhdır. Objektif tah
mini ortadan kaldıran sebeplerse, mücbir "ebeb, kaza, te~adüf gibi 
sebeplerdir. Bu durumlarda, «objektif kusur>> ve dolaymyla illiyet ba
ğı ortadan kalkmış olacaktır. Neticede, bu görüş, objektif sorum
luluğu illiyet rabıtasının mevcudiyetine bağlamış \·e temelde süt
jektif bir esasa dayanmamış olm:-ıktadır. Zaten, mü~ahhas olayda ve 
faili ele alarak kusur durumu incelenmedikçe, sorumluluğun sübjek
tif temele oturtulmasının mümkün olabileceğini de sanmıyoruz. 

(57) Carnelutti, Lezioni, 168-169. 
(58) Erman, Başkasının fiilinden .... 432-433. 
(59) Dönmezer-Erman, I. 
(60) Dönmezer-Erman. II, 316 v.s. 
<61) İçel, 130 v.s. 
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Genel olarak objektif sorumluluk konusunu ince'edikt 1 so ır3, 
basın suçlarında sorumluluk konusunda ileri sürülen görüşleri Le
lirtmeğe çalı~acağız. Sadece şu hususu beli: tmek gerekir ki, ceza 
hukuku alanında kusursuz sorumluluk anlamında objektif rnrumlu
luğu kabul edenler cırcısında, basın suçalrında sorumluluğu oLjektif 
sorumluluk olarak kabul etmeyenler mevcuttur. Bunun tam tersi 
de görülmekte ve ceza hukuku alanında objektif sorumlulugun me ·
cut bulunmayacağını ileri sürenlerden bazıları, basın suçlarında so
rumluluğu kusursuz sorumluluk olarak nitelendirip, «anormal so
rumluluk» şeklinde isimlendirmektedirler. 

II - Ba~ın suçl.ırında sorumlulug·u objektif - anormal - kusursuz o
mmluluk şekli olarak kabul eden g-örüşlcr 

fütsın suçlarında sorumluluğun, genellikel, özellikler taşıyan bir 
sorumluluk durumu olarak k'.1bul edildiğini biliyoruz. Objektif so
rumluluk hakkında ger.el bilgileri verirken i~aret ettiğimiz, < objek
tif sorumluluğun, kusursuz, istisnai bir sorumluluk ~ekli olarak an
laşılışı», bazılarınca, basın suçlarındcı sorumluluk konusunda da uy
gulanmaktadır. Kanunen sorumlu tutulan kişilerin sorumlulukları 

a\iSlndan kabul edilen bu görüş de genel kalmakta, istisnai sorumlu
luk degi~ik görüşlere göre değişik şekilierde açıklanmaktadır. 

1 - Basın suçlarında sorumluluğu-. <<Üçüncü şahsın fiilinden 
sorurnluluk>> olarak kabul eden görüşler 

Kişinin kendisine ait ihmcıli veya icrai bir hareketi olmaksızın, 
bir üçüncü şahsın hareketinin sonucu olan neticeden sorumlu tutul
ması, üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk obrak kabul edilmektedir. 
Basın suçlarında sorumluluğun bu nitelikde olduğu. Vassalii tara
fından ileri sürülmüştür. Basın suçlarında, yazı işleri müdürü, na
şir v.s., suç teşkil eden eserin neşri konusunda hiç bir ihmali veya 
icrai hareketleri olmadığı halde, eser sahibinin işlediği fiilden onun 
gibi sorumlu tutulmaktadır (62). 

Eser sahibi dışındaki sorumlular. eser sahibinin fiiline iştirak et
miş olarnk da kabul edilemezler. Zira, bunların neticeye yönelik bir 
iradeleri bulunmcıdığı gibi. bunların taksirleri de me rcut bulunma-

(62) Va salli, suna illegitimita costituzionale dell'art. 57 (Zikreden: 
Pisapia, 304). 
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dığından «taksirli hareketle kastlı suça iştirak de» bahis konusu ola
maz. Basın suçlarında, «iştirak sorumlulugu» ile «kanundan dogan 
objektif sorumluluğu» birbirinden ayırmak gerekir. K ·mundan do
ğan objektif sorumluluk, «başkasının fiilinin» sorumluluğunun, ka
nunun tesbit ettiği kimselere yüklenmesi anlamına gelmektedir (63). 

Bu görüşte olanlara göı e, basın ~uçla :nnda sorumlulugu, «üı.ksir 
sorumluluğuna» oturtmak çabaları da başarısız ve yersizdir. Taksir 
rnrum1uluğunun varlığını ileri sürenler, naşir ve yazı işleri müdü
rünün belirli bir «denetim görevinin:-:- bulundugunu, bir önyargı 
olarak, kabul etmekde \ e denetim görevinin ihlalinin <<taksir>> teş
kil ettiğini belirtmektedirler. Halbuki, taksirin söz konusu olabil
mesi suç teşkil eden eserin neşrinde, yazı işleri müdürünün ihmali 
veya icrai bir hareketinin mevcudiyeti gerekir. H:ılbuki sorumluluk 
için tu husus aranmamaktadır. Burada, ihmal, iradi hareketin var
lığı tamamen karineye oturmc:kta, bu karineden sorumluluk yaratıl
maktadır. «Soyut taksir faraziyesi», aynı şekilde «maddi sebebiyet 
ili~kisinin \·arlığı faraziyesini ,,> de yaratmaktadıı. H:ılbuki, basın 

suçlarında sorumluluk için mr.ddi sebebiyet ilişkisi de aranmadığı-;
dan, objektif sorumluluk tipine dahi aykırı dü~ülmektedir (64). 
Failler, durumları itibariyle suçlandırılmakta, suç teşkil eden netice 
yönünden her hangi bir hareketlerinin varlığı aranmamaktadır (65). 

Ceza hukuku açısından objektif soı umluluğun söz konusu ola
mayacağını belirterek, ceza hukuku dalında objektif sorumluluğun 
dahi temelde sübjektif temele oturduğunu belirtenler dahi, basın 
suçlarında sorumluluğun kusursuz, objektif. üçüncü şahsın fiilinden 
sorumluluk ~ekli olduğunu iddia etmişlerdir. Mesela, Cavallo, ceza 
hukuku sisteminde objektif sorumluluğun bulunmadığını ve ob
jektif mesuliyet hallerinin dahi sübjektif esaslara dayandığını ileri 
sürerken (66), basın suçlarında sorumluluğu, bir kimsenin bilmediği 
ve istemediği üç\incü bir şahsın fiilinden sorumluluk olarak gör
mektedir. Cavallo'ya göre, objektif sorumluluk ikiye ayrılmaktadır: 
birinci halde, bir kişinin kendi kusursuz fiilinden sorumluluğu söz 
konusu olurken, ikinci halde ise. kişi kendine ait olmayan bir fiilden 

(63) Nuvolone, Reati di Stampa, J 77 - Catalini, 425 - Battaglini (E), 
314. 

(64) Galli, 207-208 - Bonito, 527 - Catalini, 425. 
( 65) Catalini, 425. 
(66) Cavallo, 496 v.s. 
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sorumlu tutulmaktadır. Basın suçlarında, kanunen sorumlu olanlar, 
eser sahibinin fiili nedeniyle ve onun müeyyidesi ile sorumlu tutul
duğuna göre, bu sorumluluk üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk 
anlamında, objektif sorumluluğun ikinci şekline girmektedir (öl) . 

Bu tür tir sorumluluk, ceza hukuku yönünden objektif sorumluluk 
sistemine dahi uymamaktadır (68). 

Bazı düşünürlere göre, sorumluluğu tesbit eden maddelerde, 
sorumluluğun kusurluluğa dayandığı, taksir sorumluluğunun mev
cut bulunduğu şeklindeki bir ifade dahi, gerçekde, <<isim değiştir

mek» anlamına gelmekte (69), «taksir faraziyesi» kurularak, üçün
cü ~alısın sorumluluğu sürdürülmektedir (70). 

Basın suçlarında sorumluluk sisteminin 3. şahsın fiilinden so
rumluluk teşkil ettiği Türk Doktrininde de ileri sürülmüştür (71). 

2 - Basın suçlarında sorumluluğu «durum suçlıılu9u-> olarak 
kabul eden görüş 

Ceza hukuku doktrininde ileri sürülen «şüphe suçlan» anla ı

şının (72) değişik bir biçimi, basın suçlarında sorumluluk sistemi
nin izahı yönünden ileri sürülmüştür. Buna göre, basın suçlarında 
sorumluluk, eser sahibi dışında kalan ve kanunun tayin ettiği so
rumluların içinde bulundukları durumun kanuni sonucudur. Ka
nunen sorumlu tutulan kişilerin sorumlu tutulabilmeleri için, ih
mali veya icrai bir hareketlerinin varlığı zorunlu değildir. Kişiniı. 

hareketsizliği dahi, dı~ alemde bir değişikliğe, . bir neticeye ve dola
yısıyla sorumluluğa yol açabilmektedir. Kişinin dış alem içindeki 
durumu dahi bir sorumluluğun nedeni olabilir (73). Basın suçların-

(67) Cavallo, 51. - Gucciardl, 227. Aynı görüş, 1949 Projesi gerekçe
sinde de belirtilmiştir. Buna göre, her tür basın suçunda, kanunen sorum
lu tutulanlar eser sahibinin suçluluğuna ve kusurluluğuna dayanan ve 
bunun otomatik bir sonucu olarak sorumludurlar. Gerçel:de, cezaların şah
Siliğine aykırı olan bu sorumluluk, kusur sorumluluğuna ve ceza hukuku 
anıamındaki objektif sorumluluk esaslarına da aykırı düşmektedir. Sırf 

llıaddi sebebiyet ilişkisinin varlığı sorumluluk için yeterli görülmektedir: 
Bk. Prog. Pre. del Cod. Pen., 1949. I. 30-31. 

(68) Catalini, 425. 
(69) Loasses, 511. 
(70) Santoro, I, 412. 
(71) Taner, 559-560 - Tosun, 182, 185. 
(72) Bu konuda bk. Dönmezer-Erman, I, 392 - Kunter, M~ddi Un

surlar, 62. 
(73) Bellavista, 37, 53-57. 

F.: 15 
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da, failin hareketinden mücerret olarak, kanunen sorumlu tutulan
lar, salt taşıdıkları sıfat sebebiyle sorumlu tutulmaktadırlar. «Sıfat» 
kanuni sorumluluğun nedeni olmaktadır. Bu sorumluluk türünde, 
kanunen sorumlu tutulan kimseye ait, bir «hareket» bahis konusu 
değildir; buna rağmen neticeye ait sorumluluk, hareketsiz kişiye 

yüklenmektedir. Bu durumda, suçun maddi mevzuu doğrudan doğ
ruya failin <~sıfatı» olmaktadır (74). Salt. failin «sıfatı» cezalandırıl
dığı içindir ki, kusurluluğun hiç bir türü, en ufak ölçüde dahi göz 
önünde bulundurulmamakta ve aranmamaktadır. Failin bir hareke
tinin söz konusu olmaması, doğal olarak hareketin kusurluluğu diye 
bir durumu::ı da bulunmamasına yol açacaktır. Genel olarak, ceza 
hukuku yönünden objektif ~:orumluluk halinde, bir hareketin var
lığı ve bu hareketle netice arasmda illiyet bağı, !tCK nun 42. mad
desinde de belirtildiği gibi, aranmaktadır. Basın suçlarında sorumlu
luk halinde ise, bu hareket ve dolayısıyla, netice ile bağlılık da 
aranmamaktadır (74 bis). 

Belirtilen nedenlerledir ki, bu görüşte olanlar, sorumluluğun 
<'-kanuni sorumluluk» teşkil ettiğini ileri sürmektedirler. Bu suçlar
da, <.:.manevi, sübjektif sorumluluk» yerine «objektif kanuni sorum
luluk» aranmaktadır (75). Kanun, bir fiilin sonucundan diğer bir 
ki~iyi sorumlu tutarken, suç teşkil eden fiilin sorumlu tutulan kişi 
tarafından gerçekleştirildiğini farzetmiş oluyor (76). ·Belirtilen 
açıdan, <<::mormal sorumluluk» tipi teşkil eden basın yoluyla işleni
len suçlardan doğan sorumluluk, eser sahibi dışında kalanların, ta
mamen yazıyı bildikleri ve suça iştirak ettikleri kaziyesine dayan
dırılmaktadır. Fransız sisteminde olduğu kadar, 1848 İtalyan Basın 

Kanunu sisteminde ve bu sistemlerin etkisinde kalan, mesela, 1909 
ve 1931 Matbuat Kanunları sistemlerinde, bir iştirak faraziyesi ku
rulmuş olmaktadır. Bu faraziye içinde, normal bir suçta aram.n «ku
surluluk.» aranmamakta, yayınlanan eserden failin gerçekde bilgisi 
bulunup bulu~madığı önem3enmemektedir. Bir suçun teşekkülü, 
normal olar:ık, kastın varlığına ve neticeye şumulüne bağlı iken, 
basın suclarında bu «iradilik» aranmamaktadır (Ti). Bunun neticesi 

(74) Sabatini, I. 342. 
(74 bis) Sabatini, I, 323 - Galli, 305 - Spasari, 79. 
(75) Alta villa, La Colpa, 236. 
(76) Alimena, La Colpa, 104. 
(77) l\Ia sari, 150 v.s. 
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olarak da, netice ile kanunen sorumlu tutulan kişinın herhangi bir 
hareketi arasında illiyet rabıtasının aranması da söz konusu edile
meyecektir (78). 

3 - Basın suçlarında ~or-umluluöu «mesleki risk~,, ile açıklayan 

görüşler 

a) Genel olarak «mesleki risk~ sorumluluğu 

Basın suçlarında sorumluluk sistemini, anormal ve objektif so
rumluluk şekli olarak kabul eden bazı cezacılar ise bu sorumluluğun 
«üçüncü şahsın fiilınden sorumluluk», «durum suçluluğu», «hareke ~ -
siz suç» olarak kabul etmemektedirler. Bunlara göre, basın suçların
da da, kanunen sorumlu tutulan kişilerin kendilerine özgü hareket
leri mevcuttur. Bu hareket irc:ıdi de olabilir. Fakat kanunlar, bu ha
reketin kusurlu olup olmamasını, cezalandırma için aramamakta
dırlar. Bu kişilerin bir hareketleri mevcut bulunduğw1a ve bu ha
reketlerinden sorumlu tutulduklarına göre, üçüncü şahsın fiilinden 
sorumluluk da söz konusu değildir (79). Bu görüşe göre de sorum
luluk kanundan doğmakta ve fakat sorumluluğun hukuki nedeni ·e 
yorumu değişik olmaktadır. 

Bu görüşe göre, basın suçlarında sorumluluk sistemi, <<nullum 
crimen sine culpa>> kuralına istisna teşkil etmekte ve eser sahibinin 
ika ettiği fiil nedeniyle, başka kişiler sorumlu tutulmaktadır. Arada 
bir iştirak olmadığı ve kanunen sorumlu tutulanın netice açısından 
kusuru bulunmadığı halde sorumlu tutulması, anormal sorumluluk 
haline yol açmaktadır. Kanunen sirumlu tutulanlar, salt hareketleri 
nedeniyle sorumlu tutulurken, bu hareketin kusur derecesi, kusurun 
varlığı aranmamaktadır (80). 

Belirtilen nitelikteki sorumluluğun hukuki kaynağı ve nedeni, 
kanunen sorumlu tutulan kişilerin, belirli bir mesleği ifa sebebiyle, 
belirli mükellefiyetleri yüklenmiş bulunmalarıdır. K3nunen sorum
Ju tutulan kişiler, karar verme imkan ve iktidarına sahip bulunan, 
Yayında son söze sahip bulunan kişilerdir. Bu şekilde belirli fonksi
yon gören kişiler, bu fonksiyonun gerektirdiği riskleri de göze al-

(78) Galli, 305 v.s. - Mantovani, 238. 
(79) Battaglini (E), col. 312. 
(80) Ranieri _ I, 263 - Santoro, I. 310 - Costa, 45-46 - Baıtaglini (E), 

coı. 313-314. 
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ı:nak zorundadırlar. Bu açıdan, basın suçlarındc:ı sorumluluğun huku
ki te·meli «mesleki ri.sk>-> dir (81). 

Anormal, istisnai objektif sorumluluk şekli, basın mesleğinin 

kendi yapısından doğan, bir risk'in, peşinen göze alınması zorunlulu
ğunun tabii bir sonucudur (82). Bu görüş, «durum suçluluğu» ve 
«üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk» görüşünden farklı olarak, ka
nunen sorumlu tutulanların kendilerine ait bir faaliyetlerinin bulun
duğunu, bu faaliyetin basın suçunun doğumu yönünden etken bulun
duğunu .ve fakat sorumluluk için bu faaliyetin kusurlu olmasının 
aranmadığını kabul etmektedir. Suç teşkil eden netice, kanunen so
rumlu tutulan kişilere sırf bulunduğu mevki nedeniyle objektif bir 
~ekilde isnat edilmektedir. «Son,ımluluk riski» failin taşıdığı «sıfata» 
bağlanmış bulunmaktadır. Belirli sıfatı taşımak, kanunen kişilerin 

belirli görevlerle yükümlü bulunduğu sonucuna varılmasına yol açı
yor. Basın suçunun teşekkülü ise, objektif olarak, bu yükümlere ria
yet edilmediği faraziyesini ifade ediyor. Yüküme riayetsizliğin ger
çekte~ olup olmadığı, olmuşsa kusurlu olup olmadığı ise araştırma 
konusu edilmiyor; sorumluluk otomatik bir nitelik taşıyor. Sorum
luluk, kaynağını, «hukuki statülere.» objektif olarak bağlanmış «mes
leki riskde» bulunca, basın suçlarında sorumluluğun taksir sorum
luluğu olduğunu, «taksirli ihmalin» bulunduğunu ileri sürebilmek 
imkanı mevcut değildir. Gerçekten, «taksirli ihmal fiili» nin varlığı 
ileri sürülecek olursa taksirli fiilden, kast rnrumluluğunu izah ede
bilmek mümkün değildir; k::ıldı ki, ihmalin mevcut bulunup bulun
madığı, ihmal varsa kusurlu olup olmadığı da araştırılmamakta
dır (83). Bu açıdan, hususi hukuk alanındaki «risk sorumluluğu» 
nun, ceza hukuku alanında uygulaması söz konusu olmakta, tama
men hukuki faraziyeye dayanan tesadüfi bir sorumluluk tipi belir
mektedir (84) . . 

b) Maddi sebebiyet ilişkisine doyanan «mesleki risk» görüşü 

Basın suçlarında sorumluluğu «mesleki risk» olarak kabul eden
ler, bu sorumluluğun «maddi sebebiyet ilişkisi» yönünden niteliği 

(81) Mesleki risk kavramı için bk. İçel, 202. 
(82) Battaglin.i (E), 313-314 - Alta villa, La Colpa, 236. 
(83) Di Falco, 129 - Galli, 308 - , uvolone, Reati di Stampa, 176 v.s. -

Mantovani, 242. 
(84) Altavilla'ya göre, basın suçlarında sorumluluk, «kusursuz so-
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açısından biribirlerinden ayrılmaktadırlar. Belirttiğimiz gibi, bu 
görüşde olanlar, kanunen sorumlu tutulanların kendilerine ait bir 
fiillerinin bulunduğunu ve kendi fiillerinden sorumlu tutuldukları
nı kabul etmektedirler. Buna karşılık, bu hareket ile suç te~kil eden 
netice arasında illiyet rabıtasının aranıp aranmayacağı konusunda 
görüş birliği mevcut bulunmamaktadır. 

Bazılarına göre, normal olarak, bir suçun teşekkülü yönünden, 
failin hareketi ile netice arasında iki illiyet bağının bulunması zo
runludur. Failin bir kusurlu hareketinin sonucu olarak suç teşkil 
eden neticenin doğması gerekliliği hatırlanacak olursa, bu bagların 
«sübjektif (manevi) illiyet" bağı» ile <<objektif (maddi) illiyet bagı» 
olduğu anlaşılır (85). Basın suçlarında, kanun, hareketin kusurlu
luğunu aramamakla, sübjektif bağdan sarfınazar etmiştir ve fakat 
maddi, objektif illiyet bağının aranmadığını gösteren bir husus 
mevcut değildir. Bu açıdan, bu anormal sorumluluk şeklinde dahi. 
daima maddi illiyet bağının aranması zorunluluğu mevcuttur. Bu 
açıdandır ki, objektif sorumluluk halinde, suç teşkil eden netice. 
daima failin istek ve iradesi dışıdır ve fakat daima neticenin doğu
munda rol oynayan ihmali veya icrai maddi bir hareket vardır ve 
sorumluluk için bu hareketin neticenin doğumunda etkenliğini ara
mak icap eder (86). Basın suçlarında sorumluluk «objektif şahsi me
suliyettir» (87). Basın suçlarınd::ı, belirli kjşilere, iştirak olmadığı 

halde, suç teşkil eden neticeden dolayı sorumluluk yüklerken, sa-

rumluluk» tipine uygundur ve İtCK nun 42. maddesindeki kusurla ilgili 
kuralı belirten cümle içinde geçen «altrimenti-başkaca» kelimesi. «kusur
suz mesuliyeti» ifade etmektedir. Madde bu ifadesi ile, suçsuz olan kişinin 
sorumluluğunu hukuka uygun hale getirmek istemektedir. Her ne kadar, 
Pozitif okul da «sosyal sorumluluk - responsabHita sociale» den bahset
mekte ise de. bu sorumluluğu objktif ve kusursuz sorumluluk olarak an
lamamak gerekir. Zira, pozitif okul, fiilin iradiliğini bertaraf etmiş değil
dir. Halbuki, objektif sorumluluk halinde fiilin iradiliği de aranmamak a
dır. Bu açıdandır ki, esasda «kusursuz sorumlulub ile «objektif sorumlu
luk» da farklıdır. Objektif sorumluluk. fiilin iradiliğinin aranmadığı so
rumluluk şeklidir ve basın suçlarında sorumluluk buna örnektir. Bk. Alta
Villa. Teoria.... 587-588. 

(85) ıtalyan Ceza Kanununun 40. maddesi, «maddi sebebiyet ili~ki
sini». 42. madde ise «kusurluluk» kuralını düzenlemekte. sorumluluk için 
fiilin faile ait olmasını ve kusurlu olmasını aramaktadır. 

<86) Loasses, 509 v.s. 
(87) Loa ses, 510 
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dece «kusurluluk» bağını bertaraf etmiş olmakta (88) , maddi sebe
biyet ilişkisine dayanan ve bunu yeterli gören bir sistemi benimse~ 
mektedir ( 89) . 

c) «Mesleki risk-» halinde maddi se1-ıcb·iyet ilişkisinin a.ra;ıma· 

dığı görüşü 

Kanunen sorumlu tutulanlarm bu sorumluluklarını «risk» gö
rüşü ile izah eden ve kjşilerin kendilerine ait bir hareketlerinin bu
lunduğunu kabul edenlerden bazıları ise, bu hareket ile suç teşkil 

eden netice arasında bir bağın bulunmasının dahi zorunlu bulun
madığını kabul ederler. Diğer bir deyişle, suç teşkil eden neticenin 
doğumunun, failin hareketinin zorunlu bir sonucu olması gerekli 
görülmez. Buna göre, failin hareketinin esas suç teşkil eden fiille 
hiç bir maddi bağı mevcut değildir; maddi sebebiyet ilişkisi aran
madan sorumluluk halinde, sadece kusurluluk değil maddi sebebiyet 
ilişkisi de bertaraf edilmiştir (90,. Genel olarak objektif mesuliyet 
halinde «maddi sebebiyet ilişkisi» arandığı halde, basın suçlarında 
bu ilişki dahi aranmamaktadır ve bu açıdan, basın suçlarında sorum
luluk, objektif mesuliyet sistemine dahi aykırıdır (91). Objektif so
rumluluk halinde. kanuni açıklık gereği, kişinin kendi icrai veya 
ihmali fiilinden sorumlu tutulması söz konusudur; basın suçlarmda 
sorumluluk halinde ise «hareket» kanunun tesbit ettiği riski oto
matik olarak doğurmakta, neticenin bu hareketin ürünü olup ol
maması bir rnrun olarak ortaya çıkmamaktadır. Yayının bu kişilerin 
«denetim ve lhtimam»ma bırakılmış olması, sorumluluğun otomatik 
olarak doğumunun nedeni oluyor; fakat sorumluluğun doğumu 

için suç teşkil eden netice ile kanunen sorumlu tutulanların hare
ketlerinin bu denetim ve ihtimam görevinin ihmali sonucu olup ol
maması ise aranmamaktadır. Bu açıdandır ki, basın :::uçlarında so
rumluluk sistemi, ceza hukuku alanında kabul edilen objektif so
rumluluk durumunun dahi dışında kalmaktcdır (92) . Kanunlar, ba
sın suçları yönünden kusura dayanmayan, sübjektif illiyet Hişkisini 
bertaraf eden bir sorumluluk sistemini kabul ederkerı, failin sıfatm-

{88) Santoro, I. 310 
(89) Santoro, I. 405-406- Altavilla, La Colpa. 277 
(90) fantovani, 242 
(91) Catalini, 425 
(92) ·uvolone, Reati di sampa, 177 
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dan, gördüğü işten doğan bir faraziye kurmakta ve bu farazi ·eye 
dayanarak kişiyi işlenen suçtan sorumlu üıtm;ıktadır. Bu faraziye, 
maddi sebebiyet ilişkisi yönünden de söz konusudur. Kanun basın 
suçlarında, suç teşkil eden neticenin kanunen sorumlu tutulan kişi
lerin fiillerinin, meslekle ilgili hareketlerinin sonucu olduğunu ka
bul etmektedir. Bu açıdan, maddi, objektif sebebiyet ilişkisi de bir 
faraziyeye dayanmaktadır. Bu faraziye, yayın konusunda söz sahi
bi olanların, suç teşkil eden neticeyi önlemekte ihmali hulunduğu 
esasına dayanmaktadır (93). 

4 - Basın suçlarında sorumluluğu iştirak sisteminin istisnası 
olarak kabul eden görüş 

Bazılarına göre, basın suçlarında sorumluluk sistemi, bir kif;i
nin kastlı bir neticeden sorumlu tutulabilmesi içın bu fiile iştirak 

iradesi ile katılması zorunluluğunu bertaraf "eden, bu unsura isti.sna' 
getiren bir nitelik taşımaktadır. Sorumluluğun, i~lenen suça iştira

kin ve fiili işleyenin kusurluluğunu bilip bilmemesinin bir sonucu 
olarak doğması mutlak bir kuraldır. Bu kural, basın suçlarında so
rumluluk yönünden geçerli olmamaktadır; bu nedenle de «i;;tirak 
sisteminin istisnası» olarak kabul edilebilir. Basın ~:w)annda so
rumluluk, sanki eser sahibi ile diğer sorumlular sanki fiili birliktP. 
yaratmak kono.sunda birleşmişlermiş gibi, aynı sonuçtan sorumlu
luk esasına dayandığına göre, sorumluluğun temeli .-.-iştirak farazi .. 
ye~i» ne dayanmaktadır (94). 

Basın suçlarında sorumluluğu «iştirak faraziyesi» nin sonucu 
olarak kabul etmek bazı sonuçlar doğurmaktadır. Kanunen sorumlu 
tutulan kişiler, yayını bHmeseler ve suçun işlenmesini istemeseler 
dahi. suç teşkil eden netice kendilerine yüklenecektir. Bu ~ekilde 
bir sorumluluk sistemi, gerçekde illiyet rabıtasını bertaraf eden bir 
sorumluluk sistemidir, objektif ve kendi fiilinden olmayan bir so
rumluluk şeklidir. «Kimsenin kendi kusurlu hareketinin sonucu ol
mayan bir neticeden sorumlu tutulamayacağ1» kaidesi, basın suçla -
rında sorumluluk yönünden geçerli olmamaktadır. Objektif sorum
luluk halinde, hiç değilse maddi sebebiyet ilişkisi aranırken. basın 
suçlarında bu ilişki dahi aranmamaktadır; kişinin kanunun aradığı 

<93) Galli, 305-306 
(94) Manzini (1950), II, 565-568 
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sıfata sahip bulunması, sorumluluk için yeterli görülmektedir. Kaldı 
ki, genellikle, mevkut neşriyatta, yazıişleri müdürünün eser sahibi
ni bilmesi veya genel olarak eser sahibinin bilinmesi ve cezalandı~ 
rılabilir olması dahi şart değildir. Bu noktada, kanunen sorumlu tu
tulan kişilerin sorumluluklarının eser sahibinin fiiline bağlı bu
lunmadığı ve fakat sorumluluğun. sanki iştirak söz konusuymuşca
sına işlenen fiilden doğduğu ortaya çıkmaktadır (95). Aynı durum 
sürekli olmayan, gayrimevkut neşriyat yönünden de söz konusu
dur. Bu tür yayınlardaki sorumluluk da, ikinci den:ce ve salt cb
jektif sorumluluktur. Sürekli olmayan yayınlarda da, eser sahibiı1in 
kusurluluğunu veya isnat kaabiliyetini kaldlr3n sebeplerin varlığı 
halinde, fiilin cezasız kalmaması için, kanun sorumluluk tabakaları 
yaratmıştır. Eser sahibinin sorumlu tutulamaması durumunda, so
rumlu tutulan bu alt tabakalardaki sorumlular, ne fiile iştirak etmiş
lerdir ve ne de suçun işlenmesi yönünden kusurları söz konusudur. Bu 
sorumluluk şekli dahi, iştirak sistemine istisna teşkil eden ve onun 
genel kurallarını ihlal eden bir sorumluluk şekljdir. Bu sorumluluk, 
«tamamlayıcı» bir sorumluluk şekli olarak ve eser sahibiyle birlikte 
bir cezalandırılmaya gidilmemesi sebebiyle, iştirak kurallarına da
h:ı açık bir aykırılık taşımaktadır (96). 

Basın suçlarında sorumluluğun, «iştirak faraziyesine» dayanan 
ve fakat iştirak sistemini tümden ihlal eden niteliğini. failin «hare
ketindeki ihmal» ile izah edebilmek imkanı da yoktur. Ayrıca. 

«kastlı suça taksirle iştirak» de yerinde bir izah şekli teşkil etmez. 
Gerçekten, «ihmal sorumluluğu» veya «kastlı suça taksirle iştirak» 
halinde, varlığı farzolunan «ihmalin» kusurlu olması gerekir. Zira. 
«ihmali rnç» halinde, failin kasten hareket etmesi gerekir. Kast 
mevcutsa zaten genel iştirak kuralları uygulanacaktır. Kastlı suça 
taksirle iştirak halinde ise, neticeyi doğurmak hususunda, hiç de
ğilse taksir derecesinde kusurlu bir iradenin varlığı gerekir. Halbu
ki, basın suçlarında sorumluluk yönünden, failde böyle bir irade ve 
hareketin «taksirli» oluşu dahi aranmamaktadır (97). Bu nedenle. 
kurnrlu bir fiili bulunmayan kişinin, fiile iştirak~ etmiş gibi kabul 
edilerek, sırf mesleki faaliyetinin varlığı sebebiyle sorumlu tutul
ması söz konusu olmaktadır. 

( 95) Manzini (1950) . II, 568-569 
(~6) l\fanzini (1950). II, 572. 
(97) uvolone, Reati di Stampa, 136. 
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5 - Basın suçlarında sorumluluk durumunda .-·ö-ngörülen tak
sir» durumunun varlığını !cabul eden görüşler 

a) Genel olarak «Öngöriilen taksir» kavramı 

Bazılarına göre, basın suçlarında sorumluluk, sübjektif unsur 
yönünden, «öngörülen taksir» durumuna uymaktadır. Bu görüşleri 
belirtmeden önce, «öngörülen taksir» kavramı üzerinde kısa olarak 
durmak gerekir. 

Kanunların, bazı hallerde, gerçekde fiilin taksirli olup olmadığı-
111 araştırmaksızın, taksirin varlığını kabul ettiği ve buna göre faile 
sorumluluk yüklediği kabul eedilir. Taksirin varlığının araştırılma
sı cihetine gidilmeksizin, onun mevcudiyeti konusunda bir varsayı
mın kabulü durumunda, taksir öngörülmüş olmaktadır. Bu durum
da, failin, kusurluluğu kanun tarafından öngörülmek te, daha fiil 
işlenmeden, mücerret bir şekilde taksirin varlıgı kabul edilmektedir 
( culpa in re ipsa). Bu durumda, belirli kanun ve kurallara aykırı, 
bunları ihlal eden bir hareket söz konusudur; fakat bu ha t"eketin. 
~<ihmal» ve ihmalin de «tedbirsizlik, dikkatsizlil{, tecrübesizlik» teş
kil edip etmediği somut olayda aranıp incelenmekc;izın. taksirin var
lığı kabul edilmektedir (98). 

Öngörülen kusurluluğu. «taksirde öngörme« ile de karıştırma
mak gerekir. Taksirde öngörme, taksirin varlığının araştırıldığı hal
lerde, taksirin varlığı için aranan bir unsuıdur. Halbuki, «Öngörü
len taksir» durumunda, bizatihi bksirin kendi3i varsayılmakta. var
lığı objektif bir şekilde kanun tarafından tesbit edilmektedir; failin 
sorumlu olduğu neticeyi öngörebilip, öngöremeyeceği araştırma 

konusu değildir (99) . 
Öngörülen taksir durumu ile «kusur faraziyesi» de bi rbirinden 

ayrılmaktadır. Öngörülen kusur durumunda, ortada mevcut bir fiil 
vardır ve fakat bu fiilin kusurlu olup olmadığı ara~tırma konusu 
değildir. Buna karşılık, «kusur faraziyesi» halinde, mevcut bir fiil 
olmadığı halde, kanun, bu konuda bir ipotez kabul etmekde, fiilin 
crerçekleştiğini kabul etmektedir (100). 

(98) Vannini, Lineamenti, 83 -Leone, 211 
(99) Galli, La Responsabilita penale, 64-65. Nitekim. bazıları, «Öngö

rüıen taksir» durumunda. bizatihi, taksirin «öngörebilme» unsurunun 
varlığı konusunda bir varsayımın mevcut bulunduğunu belirtirler: bk. 
Bettiol, 299 

(100) Alimena, La Colpa, 102 -Riccio, 246 



Ongöl'ü"en taksir durumunda. gerçekde, failin <<istenmeyen ne
ticeden sorum uluğtı» söz konusudur. Zira, bu durumlarda, sübjek
tif unsurun v ... rlığının araştırılınasından sarfınazar edilmekte ve 
sadece maddi sebebiyet ilişkisinin varlığı sorumluluk için yeterli 
eayıl~+adır (101). 

OngC:riılen taksır bazılanna göre, kanun ve nizamlara ayk ılık 
durumunda söz konusudur; Zira öu durumlarda ayrıca taksir şekil
lerinin varlığı an ştırma konusu olmayacaktır (102). Bu gbrüşe 
karŞı çıkan ve ceza huluku normlarına aykınlık halinde, bu konuda 
bir varsayımın olamayac.ağını, sadece idari ve hususı htikuk norın 
lanna aykınlık halinde böy e hır öngormenin söz on u olabile~e ... 
g;·m ileri aiıren gôruşler de mevcuttur (103). ynca, bazıları, nor
mun hlAlini kusurun e · o artık kabul eder :er ve u şe e ka • 
ramı subjektif açıdan ele al rlar en (104 ; bazılaiı usurun ö 
g.örühnes · onun varlığın n aranmama&ı anlamına ge · ğiiıl ka· 

eöerler ve -,-ıece ôbJe lf açıdan kavramı yorumlutar (195). 
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munun maddi ceza 11ukukunu ilgilendirdiği; suçun sübjektif unsur
larıyla ilgli bir konu oldu. ;u görüşündedirler. Bu aç:dan, öngürülen 
taksir halinde, sorumluluk sadece maddi unsurun var~ığına bağlı 
tutulmuş, sübjektif unsurlRr ise obiektif bir nitelik almı~tır (107). 

Taksirin öngörülmesi durumlarında, bu öngörmenin niteligi ve 
sonuçları konusunda da değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları
na göre, <"öngörülen taksir» durumu «presumptio _j'uris et de jure» 
bir sorumluluğu, yani mutlak bir öngörüyü ifade eder. Bu durum
larda, taksirin varlığı konusundaki objektif ve mücerret hükmün 
aksi ispat edilemez. Bu sebeple de, sorumluluk için taksirin şekille
rinin varlığı da aranmayacaktır. Normlara aykırı hareketin taksirli 
hareket olarak kabul edilmesi durumunda, bu nedenle, taksir şe

killerinin aranmaması gerekir; normun ihlali, bizatihi kendisi tak
sirin türü olarak belirir (108). Bazıları (109) ise kusurun öngörül
mesi durumunda dahi, taksir şekillerinin varlığının araştırılmasını 

zorunlu görür. Buna göre, kanun bir fiilin hukuki neticelerini diğer 
bir fiile yüklemektedir. Bu açıdan «öngörme» vardır \'e fakat bu 
öngörme taksir şekillerinin araştırılmasını engellemiş değildir. 

«Öngörme» durumunda, tecrübeye dayanılarcık, kusurun varh~ı 
konusunda hüküm konulmuş olmaktadır (160). 

«Öngörülen kusur» durumunun niteliği de tJrtışılmıştır. Bazı 

düşünürlere göre, <<öngörülen kusur» durumunda, kanun ve kuralla
rın ihlali anlaşılmc.ık gerekir ve hiç değilse tecrübesizlik ve dikkat
~izlik türünden bir kusurluluk durumu temelde mevcuttur. Bu açı
dan, «Öngörülen kusur» durumu, «objektif sorumluluk» anlamına 
gelmez (111). Buna karşılık, objektif sorumluluk ile öngörülen ku
sur durumunun eş c.ınlama geldiği görüşünde bulunanlar ela vardır 

012). Buna göre, taksirin varlı) konusunda bir ipoteze dayc.ınılma
sı, objektif sorumluluk anlamına gelmektedir. Öngörülen 1aksir du-

007) Alimena, La Colpa, 103. 
(108) Altavilla, Teoria, 71 - Alimena, La Colpa. 103 - Vannini, Li-

neamenti, 83 - Leone, 211. 
009) Alimena, La Colpa, 104. 
(110) Riccio, 246 - Leone, 150 
011) Riccio, 247 - Leone. 150. 
(112) Antolisei, Scritti, 333 v.s. 
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rumunda dL1, taksirin şekli olan dikkatsizlik ve ihmal mevcut bulu
nabilir ve iak ::: t bu hususun ispatı söz konusu olamaz. Bu durumda 
taksir tamaı:ıe :1 silinmiş değildir ve fakat sorumluluk için illiyet ra
bıtası yeterli .' örülmektedir. Manevi illi) et rabıtası ise, aksi düşü
nülemez, varlıgı tartışılamaz bir şekilde öngörülmektedir (113). 

b) «Öngörülen kusur» görüşünün basm suçlarında sorumluluga 

uygulanı:;ı 

Kısa çizgiler içinde belirtılen «Öngörülen kusurluluk» durumuna 
örnek olarak basın suçlarında sorumluluk durumunu kabul edenler 
mevcuttur. Basın suçlarında sorumluluk durumunda, sorumluluk 
için istek ve iradenin aranmadığı belirtilerek, kanunun bu hususun 
varlığını farzettiği; kanuni bir yükümün bulunduğu, bu açıdan ob
jektif mesuliyetin söz konusu olduğu ileri sürülmüştür (114). Ba
sın suçlarında sorumluluğun, «hafif taksire - culp'1 levisc;ima» da
yandığı görüşü yerinde değildir. Taksirin öngörülmesi durumunda, 
hiç bir derecede t:ıksirin varlığı aranamaz ve maddi sebebiyet iliş
kisi yeterli görülür. Suç teşkil eden bir yayının rnrlığı durumunda, 
objektif bir şekilde, kanuna muhalefet edildiği, kanun tarafından 
öngörülmüş bulunmaktadır. Suçun teşekkülü, kanunen sorumlu tu
hılanların kanuni görevlerinin ihmal edHdiği ipotezine dayanmak
ta, tamamen normatif bir kritere dayanılmaktadır (115). Mutlak bir 
öngörüş rnnucu olarak, kanunen sorumlu tutulana hiç bir kanuni 
mükellefiyet yüklenmemiş bulunduğu halde, sorumluluğu dhetine 
gidilmekte, failin sadece hareketi , ihlalin varlığı yönünden ye
terli görülmektedir. Bu durumda, sorumluluğun temelini te~kil eden 
kişinin «görevi» ve bu «görevin ihmali» hususu, kendiliğinden o 
kişinin sıfatı sonucu öngörülmektedir (116). 

Bazı sistemlerin (örneğin 1958 değişikliğinden sonra Italyan 
sisteminin) ve düşünürlerin, basın suçlarında sorumluluğu taksir 
sorumluluğu olarak yorumlayan görüş ve hükümlerine de eleştiriler 
getirilmiştir. Buna gfae, sorumluluğun taksire dayandığı görüşü, ka
nunen sorumlu kişilerin, yayınları denetim görevi bulunduğu ve bu 

(113) Vannini, 129. Aksi görüş, Leone, 168 
( 114) l\Iusottj..o, 184-185. 
(115) Pellingra, 798. 
(116) Pellingra, 800. 
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görevin ihmali sebebiyle suçun teşekkül ettiği faraziyesine dayanır 
(117). Halbuki, yayının denetimi başlıca amaç değildir ve suç de
netimin yapılmaması da değildir. Kaldı ki, kanun, sorumluluk için. 
denetimin gerçekten yapılmış olmamasını, suç teşkil eden yazının 
engellenebilir nitelikte bulunup bulunmamasını da aramamakta
dır. Bu durumda, yazı işleri müdürü, suç teşkil eden neticeyi önle
mekteki kusuru sebebiyle değil ve fakat yayın konusundaki hare
keti ile suç teşkil eden netice arasındaki maddi sebebiyet ilişkisi ne
deniyle sorumlu tutulmaktadır. Yazı i~leri müdürünün, ihmalinin 
bulunup bulunm1ması, ihmali varsa bunun iradi olup olmaması, 
yani kısacası, hareketin kusurluluğu gerçekte aranmamaktadır. Ay
rıca, kanunen sorumlu tutulan ki~ilerin hare.ketlerinin kusurluluğu
nun arandığı kabul edilse dahi, yine de objektif ve öngörülen kusur 
çerçevesi içinde kalınacaktır. Zira, eğer denetimi ihmal eden yazı 
işleri müdürü, bu ihmalini neticenin doğumuna matuf bir kast ile 
gerçekleştirmişse, zaten iştirak durumu söz konusudur ve basın suç
larında sorumlulukla ilgili bir hükümler uygulanmayacaktır. Buna 
karşılık, denetimin ihmali, ister kasten ister taksirle olsun, failde 
neticenin tahakkukuna yönelik bir irade mevcut değilse, failin suç 
teşkil eden netice konusunda bir kusuru mevcut bulunmadığı halde 
yine sorumlu tutulacaktır. Bu konuda, neticeyi teşkil eden eserin 
yayınlatılması konusundaki kusurla, yayının görev icabı sağlanmasın
daki kusuru biribirinden ayırmak gerekir. Basın suçlarında sorum
luluk durumunda, fail, sırf yayının yapılması ve denetimi konusun
daki bir ihmali ile, esas fiilden sorumlu tutulmakta; otomatik, 
öngörülen, anormal bir sorumluluk bahis konusu oimaktadır. Kaldı 
ki, varlığı ileri sürülüp, öngörülen denetim ihmali, hiç kusursuz 
olsa bile, yine de sorumluluk doğmaktadır. Basın suçlarında sorum
luluğu sübjektif temele oturtma çabaları, bu açıdan, başarılı olmuş 
sayılamaz. Zira, denetimin ihmalinin gerçekten varlığı ve bu ihma
lin taksirli olması aranmadan, gerek «denetim ihmali» gerek «dene
tim ihmalinin kusurluluğu» peşinen öngörülmüş, mutlak s3yılmış
tır. 1958 değişikliği ile, İtCK, sadece, denetim ihmalinin taksir 4-eş

kil ettiği hususunda bir öngörüyü kanunlaştırmış olmaktadır (118). 

(117) Bu konuda. İtCK nunda 1958 yılında yapılan deği~iklikle ilgi
li görüşler vve sistem için bk. yukarıda s. 78 v.s. 

(118) Delitala, 547-554. 
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Basın suçlarında sorumluluğu sübJekhf temele oturtmak iste
yenler, bir «ihmal suçu»ndnn bahsetmeetedirler ve fak:ıt bu suçun 
kusurluluk unsuru açık bir biçimde beli.·tilmemiş, teorik bir şekilde 
<<taksir sorumluluğu» bulunduğu ileri sürülmüştür. Kanunen sorum
lu tutulan kişinin, «taksirin in» niteliği belirgin değildir. Zaten, ta~.

sir sorumluluğu görüştinü kabul eden İtCK nun 57. maddesi dahi, 
«taksir sebebiyle» dememiş «taksir adına - a titola colpa» demiştir. 
Tal{sirin nerede aranacağı, hareketin mi, yoksa neticenin doğuşunun 
mu kusurlu olacağı belli değildir. Fiilin taksirli olduğu, olması ge
rekeceği ileri sürülecek olursa~ hareketin iradiliği ile yetinilmeyecek, 
ayrıca bu iradenin de kusurluluğu aranacaktır. Bu kusurluluğun d3, 
temelde «kast olması» gerekir. Zira. kanunda özel bir hüküm bulun
madıkça, aranacak kusurluluk türü «kasttır». Basın suçlarında so
rumluluğu düzenleyen maddelerde bu hu~usta bir sarahat bulun
madığına göre, ger el kurallar gereğince, aranac3k kusurluluk türü 
de kast olmak lazım gelir. Bu durumda, İtCK mm 57. maddesinde 
olduğu gibi, failin taksir sebebiyle» cezalandırılacağı belirtildiğin
de, tesbit edilen kı__urluluk türü ile sorumluluğun niteliği birbirinl: 
çeli~ik düşmekte; kişi taksir sebebiyle kasti neticeden cezalandırıl
m1ktadır. Bu çelişkiden bir sonuç çıkarmak gerekirse, «kasti ihma
lin doğurduğu taksir>>, <'kastlı fiilden taksir sorumluluğu» gibi, acaip 
ve ceza hukuku kurallarına aykırı noktalara varmak gerekir. Bu 
türden anormal sonuçlara varılamayacağına göre, sorumluluk türü
nü, «ctonom kam.mi sorumluluk>;> olarak kabul etmek, kusurun so
mut olarak gerçekle~mesinin aranmadığı sonucuna varmak zorunlu
dur (119). Kanunlarda «taksir sorumluluğundan» bahsedilmesi, so
yut bir denetim mükellefiyetinin objektif bir şekilde ihlal edilmesi 
kaziyesine dayanılarak sorumluluğun doğması durumunu meşru
laştırmak içindir. Soyut ve öngörülen bir «taksir» kavramının ka
l;ulü, hiç bir şekilde sorumluluğun sübjektif temellere oturduğu so
nucuna varılmasına hak kaz::ındırmaz (120). Bu düzenleme içinde, 
kanun otomatik ve varsayılan, öngörülen bir tr:ıksiri kabul etmekte. 
anormal sorumluluk sistemini sürdürmüş olmaktadır. Bu durumda, 
«kastlı suça taksirli iştirak« söz konusu olup, kanunun yazı işleri mü
dürünün fiili ile eser sahibinin fiilini birbirinden ayırmaması da, bu 

(119) Pisapia, 317-324. 
(120) Loasses, 51l. 



hususun kanıtıdır (121). Yaratıbn sorumluluk . ekli, «kastlı ihmal 
suçundan taksir sorumluluğu;» gibi, bir anormal sorumluluk şekli
dir (122). . 

Belirtilen esaslar karşısında, sorumluluk sui geııeris bir nitelik 
taşımaktadır. Kanunen sorumlu tutulanların fiili, gerçekte, müstakil 
bir niteliğe c::ahiptir. Yazı işleri müdürü, eser sahibi tarafın

dan ic::lenen suç ne olursa olsun soı umlu tutulduğun:ı göre, 
gerçekde hususi kısımda yer alması gereken bir durum vardır. Ba
sın yoluyla işlenen her suç için, yazı işleri mü.dürü açısından özel ve 
müstakil suç kabul edilmiştir. Bu müstakıl suç. bir taksir varsa.11-
mına dayanmaktadır (123). Eser faili tarafından işlenilen suç da, 

(121) Costa, 48-51 - Altayilla, Manuale, 178. iradi bir har ket olma
dığı için taksirin söz konusu o!amayacagı, taksirden bahsetmenin, tak
sirle ilgisiz bir duruma taksir adı verilmesi anlamına gelecegi beli iilmek
te ve sırf ihmal suçlarında irade olmadıgı halde cezalandırılmanın söz ko
nusu olduğu ileri sürülerek bu durumun objektif mesuliyet demek oldu
ğuna işaret edilmeKtedir: Loassas, 511. Buna karşılık, sorumluluğun <ı:tak

sir sorumluluğu» olduğu hususundaki sarih ifadelerin, sübjektif sorum
luluğa yol açtığı, bu şekilde «denetim ihmali~, nin taksirli olmasının aran
dıgı ve basın yoluyla i~lenen suçlara taksirli suç vasfının kazandırılmış 

olduğu ileri sürülmüştür. Eser sahibinin kastlı suçunun tahakkuku yö
nünden yazı işleri müdürünün fiili bir suç aracı teşkil etmektedir. Bk. 
Nuvolone, La responsabilita penale, 1141-1142. 

(122) Mantmvani, 74. 
(123) Pisapia-Lener, 153-154. 162. Pisapia-Lener tarafından, 1953 yı

lında Bellagio da, «Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale~ ta
rafından toplanan «Ceza Hukukunda acil reformlar üzerine çalışma ulu
sal kongresi» ne sunulan rapor, özellikle objektif sorumluluk şekilleri ve 
bu arada basın suçlarında sorumluluk konusu üzerinde durmu~tur. Ba
sın suçlarında sorumluluk ile ilgili ve yukarıda belirtilen görüşler geniş 

tartışmalara yol açmıştır. Pisapia'nın hususi kısımda, basın suçlarında 

sorumlulukda. kanunen sorumlu tutulanlarla ilgili bir suç tipi yaratılması 
önerisi üzerınde durulmuştur. Altaviila. Dondina, Pasquera Grammatica, 
Vassalli, değişik görüş açısından basın suçlarında sorumlulugu objektif 
sorumluluk· şekli olarak yorumlarken. Deli tala, Maliııverni, gibi cezacılar 

ise bu sorumluluk sisteminde, zaten sübjektif sorumluluğun söz konusu 
olduğunu belirtmişlerdir (bk. Convegno Nazionale di studio su alcune fra 
le piu urgenti riforme del diritto penale, Milano 1961, s. 365, 373, 379, 385, 
291, 395. 405-404, 389, 421, 425, 43P-440). Bellagio toplantısının sonunda, 
varılan kararlar arasında, ceıaların şahsiligi kuralının objektif sorumlu
luğa im.kan blrakmadığı. subjektıf sorumluluğun gdz önünde bulundurul-



240 

kanunen sorumlu tutulanlar yönünden bıı cezalandırılabilme şaı ü 
teşkil etmektedir (124). 

111 -- Basın suçlarında sorumluluğun sübjektif temellere dayanan bir 
özel sorumluluk sistemi olduğunu kabul eden görüşler 

Basın suçlarında sorumluluk sisteminin bazı özellikler taşıdığı, 

diğer suçlardan doğan sorumluluk kurallarından ayrı nitelikler ta
şıdığı, genel olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber, yukarıda 
belirttiğimiz düşünceler, bu sorumluluğu tamamen objektif, anor
mal ve kusursuz sorumluluk şekli olarak kabul ederlerken, diğer 
bazı düşünürler sorumluluğun bazı objektif temellere oturduğunu 
kabul etmekle beraber «kusursuz» sorumluluk teşkil etmediği gö
rüşündedirler. Deği~ik izah tarzları içinde, ya objektif sorumlulu
ğun ceza hukukunda esasen sübjektif nitelik ta~ıdığını ileri sürerek 
veya esasında bası::.1 :mçlannda sorumlulugun objektif nitelik taşı

mayıp kusura dayanan bir sorumluluk şekli olduğunu belirterek, te
melde sübjektif so: umlulugurı mevcut bulunduğunu ileri sürerler. 
Bu konud~.ki görüşleri de gruplandırmak mümkündür: 

1 - Basın suçlarında sorumlulıığun «·kast» sorumluluğu olduğu 
görüşü 

Bazı düşünürler, basın suçlarında sorumluluk hukümlerinin, 
kusurluluk ile ilgili genel hükümlere bir istisna teşkil etmediği ve 
bir özellik getirmediği inancınd~dırlar. Bu inançta olan düşünürler, 
görüşlerini değişik hukuki temellere oturtmağa çalışmışlardır. 

a) Escobedo, görüşünü «actiones Ziberae in causa_,> ile izah etmek
tedir. Escobedo'ya göre (125). basın suçlarında sorumluluk objektif 
bir sorumluluktur şeklinde bir iddiada bulunulamaz. Bu sorumluluk, 
«mutlak olarak ~radi ve fakat sınırsız, tayin edilmemı.ş bir sorum-

ması suretiyle her olay açısından taksirin varlığının kanıtlanması zorun
luluğu belirtilmiştir (bk. s. 711-712). 

024) Bk. l\lantovani, 38 - Pagliaro, 244 - Pannain, Arch. Fen., 212. 
Esas fiili «netice» olarak kabul edenler için bk. Antolisei, W7 _ Cantarano, 
216 - Costa, 51, 52. 

025) Escobedo, 1315 (Zikreden, Galli, 200). Aynı görüş, daha sonra, 
Zerboglio tarafından da savunulmuştur. Bk. Zergoblio, Imputabilita, res
ponsabilitv., ubbriachezza volantaria. in Studi in Onore di Longhi, Roma 
1935 (Zikreden: Cavallo, 75). 



241 

luluktuı». Basın suçlarından sorum!uluk bir statü sorumluluğudur 
ve yazı işleri müdürü kanunen bir suç işlendiğinde kendisinin ceza
landırılacagını bildiği halde bu st:ıtüye girmeğe razı olmaktadır. De
mek oluyor ki, yazı işleri müdürü ir2di bir şekilde belirli bir statüye 
girmekte, bu statünün gerektirdiği faaliyeti de iradi bır ~ekilde 
gerçekleştirmektedir. Durum böyle olunca, işlenilen suç da iradi ni
telik taşımaktadır. Fakat, suçun ne şekilde tezahür edeceği, nasıl 

işleneceği belli olmadığından, önceden kestirilemediğinden, «belirsiz 
sorumluluk» vardır ve fakat bu sorumluluk baştaki kast nedeniyle 
kastlı bir sorumluluk teşkil etmektedir. Bu niteliği içinde, basm suç
larında sorumluluk, iradi ve kast derecesinde kusurlu bir fiilden 
başkalık arzetmemektedir· Sorumluluk, suç teşkil eden bir fiilden 
doğmaktadır ve bu fiilin teşekkülü başlangıçtaki genel ve münerret 
bir iradenin mahsulüdür (126). 

b) Nisbi ongörülen kast görüşii de, basın suçlarında c.;orumlulu
ğun kast sorumluluğu olduğu sonucuna varm:::ktadır. Buna göre 
kastlı sorumluluk kurallaıına pek sınırlı bir i3tisna ge"'..irilmiş tu
lunulmaktadır. Getirilen istisnn, kastın varlığının aksi ispat edile~ 

bilir bir şekilde (iuris tantum) varlıgının öngörülınlış olması nok
tasında belirmektedir. Basın suçlarında sorumluluğu düzenleyen 
maddeler bir <<kast karinesi» getirmekte ve fakat eser sahibi tara
fından işlenilen suç açısından bir kastın mevcut bulunmadığı \·eya 
bulunamayacağı ispat edilebilmektedir. «Öngörü» norm ile ilgilidir 
ve sadece yazı işleri müdürünün fiile iştiraki yönünden söz konusu -
dur. Bu açıdan, kanunen sorumlu tutulan kü;iler, kendilerinin ya rm 
fiiline iştirak etmediklerini, netice bakımından irade ve istekleri..in 
bulunmadığını iddia edemezler. Fakat, fiilin iradiliğinin öngörül
nıe-=i. «kastın» da kesin olarak öngörülmüş bulunması anlamma 
gelmez. Yayının yapılması konusundaki .kasd, yayının. iradiliği ile 
teşekkül eder. Bu hususda, basın yoluyla işlenmeyen suçlarda nasıl 
kastın, iradiliğin tahakkuku araştırılıyorsa, basın yoluyla işlenen 
suçlarda da aynı araştırma yapılacaktır (127). Kanunen, iştirak bu
lunmasa ve eser sahibi bilinmese .dahi, yazı işleri müdürünü sorum
lu tutması da, kusurluluk yönünden bir araştırmanın g2rekliliğini 

(126) 
77ı. 

Bu görüşün eleştirisi için bk. Galli, L'art. 57, n. 1, C. P ... ., col. 

(127) Floı'ian, 715 v.s. 

F.: 16 
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aradığını göstermektedir (128). İt. Yargıtayı da 1907 tarihli bir ka
rarında aynı görüşü benimsemiştir (129). 

c) Yayının iradiliği görüşü de netice itibariyle, basın suçların
da sorumluluğun kast derecesinde «kusurluluğa» dayandığını ileri 
sürmektedir. Buneı göre, basın suçlarında sorumluluk, yayınb te
~ekkül etmektedir ve suçun esas unsuru budur. Yazı işleri müdürü, 
yayını gerçekleştirdiğine göre, suç esas itibariyle yazı işleri müdü
rünün hareketi ile teşekkül etmekde, fiilin esas sahibi o olmaktadır. 
Yazı işleri müdürü ise, «ynyını» iradi bir hareketle tahakkuk ettir
mektedir. Bu durumda, fiilin kasten işlenmiş olduğunu kabul etmek 
gerekir. Hareketteki, yayına matuf, imde ve istek fiilin kastlı oldu
ğunu göstermektedir. Bu açıdandır ki, basm suçlarında yazı işlerinin 
sorumluluğunu kastt:m doğan bir sorumluluk olarak kabul etmek 
gerekir. Ceza sorumluluğu için, esas itibariyle maddi esbebiyet iliş

kisi yeterlidir. «İhmali» suçlarda, «ihmal» kusurun kendisidir. Bu 
c:ıçıdan, ihmalin iradiliği, fiilin iradiliğini, yani kusurluluğunu gös
terir. Nitekim İtCK nun 43. maddesi de, ihmali kusurun kendisi ola
ı ak kabul etmiştir. Basın suçlarında, esas eser sahibi olan yazı işleri 
müdürü ihmaliyle ve iradi olarak suç teşkil eden yayının yapılma
sına yol açmaöla, fiilin teşekkülünde kusurlu olarak sorumlu tutul
maktadır ve bu kusur «kast» olarak kabul edilmek Hızım gelir (130). 
Basın suçu, bir «statü suçu» teşkil etmektedir. Bu statü içinde fail
ler ihmal nedeniyle sorumlu tutulmaktadırlar. Sorumluluğun «ku
sursuz, tehlike sorumluluğu» olarak anlaşılması, moral ve hukuk ku
rallarıyh büyük bir çelişki teşkil edecek, medeniyetin bu konuda 
attığı adımlara ters düşülecektir. Zira böyle bir sorumluluk, masum 
kişilerin sorumlu tutulması anlamına gelmektedir. Bu açıdan. ob
jektif sorumluluğu düzenleyen hükümleri ve bu tür sorumluluğa 
örnek gösterilen basın suçlarında sorumluluğu, kusursuz sorumluluk 
olarak anlamamak gerekir. Basın suçlarında kanunen sorumlu tutu
lan kişiler, yayınla verilen zararı önlemekteki ihmalleri nedeniyle 
sorumlu tutulmaktadırlar. Bu ihmalin, genel kurallara göre «iradi>> 
olması zorunluluğu mevcuttur. Kusurluluk esasına dayanan bir ce
za hukuku sistemi içinde. kusursuz sorumluluğu kabul imkanı mev-

(128) lUana ero, 195. 
(129) İtalyan Yargıtayının 3 Ağustos 1907 tarihli kararı, For. ft. 

1907-II, col. 265 (Zikreden: Gallı, 20:?) 
030) Brusca, 84 v.s. 
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cut değildir. Kanunen sorumlu tutulanlar, doğal olarak yayın ın 

muhtevasının suç teşkil ettiğini bilmediklerini ileri süremezler; zira 
_ töyle bir iddia, <<kanunu bilmemek>:- anlamına gelecektir ve bu ma
zeret teşkil etmez. Bun:ı kar~ılık, f~ili hata anlamına gelen ve failin 
fiilin suç teşkil ettiğini bilemeyecek durumda olması halinde, so
rumluluk, kusurluluk ortadan kalkar (131). Bu açıdandır ki , basın 
suçlarında sorumluluk sistemi, genel sorumluluk kurallarına aykırı 
nitelik taşımamaktadır. Netice ile failin yayın hareketi arasında 

maddi ve manevi illiyet bağının mevcudiyeti zorunludur. «İhmalin», 

ihmali suçların genel kurallarına uygun olması sorumluluk için şar -
tır. Bu açıdandır ki, basın suçlarında sorumluluk için «İhmalin kas
tiligi» aranm:ık gerekir (1~2). 

2 - Basın suçlarıwla sorumlulugun taksir>> sorurı . lulugu olau 
ğu görüşü 

Basın suçlarında sorumluluğun, sübjektif .:.;orumluluk teşkil et
tiği konusunda ileri sürülen fikirler arasında yer alan ve sorumlu
luğun «kast sorumluluğu» olduğunu savunan fikirler etken ve geniş 
görüş birliği sağlayan bir nitelik kazanamamıştır. Buna karşılık, so
rumluluğu sübjektif görüşlerle yorumlayanların biıyük bir kısmı
nın, «taksir sorumluluğunu» kabul ettikleri görülmektedir. 

Sorumluluğun taksir derecesinde kusurlulukla açıkbnması yö
nünden, hemen bütün cezacıların, taksiri, yayının denetimindeki 
ihmal de buldukları görülmektedir. Değişik açılardan, kanunen so
rumlu tutulan kişilerin, yayını denetlemek ve suç teşkil eden eser
lerin yayımını engellemek . konusunda hukuki bir mecburiyetinın 
ve suç te~kil eden yayının engellenememesi ile bu hukuki mükelle
fiyetin ihlal edilmiş bulunduğu, bu ihlalin de «taksir» derecesinde 
kusurluluğu ifade ettiği ileri sürülmektedir (133). Hemen h men. 
bu noktada görüş birliği olmakla beraber, hukuki mükellefi. etin 
kaynağı, bu h'1sustaki ihlalin niteliği ve taksirin özellikleri konu
sunda değişik görüşlerin ileri sürüldüğü görülmektedir. 

031) Carnelutti, Lezioni..., 168. 
032) Carnelutti, Avanti o indietro?, 202-203. 
<133) Bk. Cantarano, 220. 
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İtalyan Ceza Kanununun 57. maddesinde 1958 yılında yapılan 
değişiklikle, sorumluluğun <taksir nedeniyle» olduğu belirtilmiştir. 

Kanundaki bu ifadeye verilen deği~ik ;mlamlar da, sorumluluğu 

taksire dayandıranların bu sonuca değişik gerekçelere dayanarak 
varmalarına yol açmaktadır (134). 

a) Basın suçlarında sornmlulıtg m tam anlamında taksir so
rumluluğu olduğu görüşü 

acı) TaksiT sormn!ulıığunun genel niteli~Ji 

Bc~sın sııçbrında sorumluluk sjsiemini sübjektif sorumluluk te
meline dayandıranlardan bazıları, tam ve gerçek anlamında bir 
tnksiı in söz konusu olduğu inancındadırlar. Buna göre, ceza hukuku 
alanında, hususi hukuk alanında olduğu gibi bir kusursuz sorum
luluk, tehlike sorumlulugu ve bu anlamda objektif sorumluluk ba
his konusu değildir. Kusur sorumluluğuna dayanan ceza hukuku 
yönünden, failin ihmali veya icrai bir hareketinin bulunması, genel 
kuralın vazgeçilmez bir sonucudur. Basın suçlarında da bu genel 
kuraldan vazgeçilmiş değildir. Suç teşkil eden yayının engellenmesi 
konusundaki ihmal, sorumluluğun esasını teşkil etmektedir ve }Ju 
ihmalin taksirli olması, sorumluluk için zorunludur (135). Kanun 
yazı işleri müdürü ve benzerlerini de, işlenen «'suç-reato» dan so
rumlu tutmuştur. «Suç» terimi kullanıldığına göre, suçun teşekkü
lü için gereken bütün genel unsurların mevcudiyeti şarttır ve kas~ın 
mevcudiyeti halinde iştirak söz konusu olacağına göre, bu durumda 
aranacak kusurluluk türü «taksir» olmak icap eder (136). 

Basın rnçlarında sorumluluk durumunda, taksirin bütün ~ekil
lerinin tahakkuku imkanı mevcuttur. Yazı işleri müdürü ve diğer 
yayından sôrumlu ve kanunen de işlenen suçtan mesul görülen ki
şilerin. suç teşkil eden yayını önlemek konusundaki «denetim yü
kümünü» yerine getirmelerindeki kusurları «taksir» teşkil etmek
tedir. Gerekli denetimin hiç yapılmaması, ihmali halinde, kanun ve 
nizamlara aykırılık söz konusudur. Denetimin soyut, sun 'i ve gere
ken dikkatle yapılmamış olması durumunda ise, «tedbirsizlik ve 

034) Bk. yukarıda s. 84 v.s. 
(135) Te auro, 4 - ntolisei, I, 289 - Capalozza, Ancora sulla ... , 104 -

1\Iaccagno, 1371. 
(136) Bo ·carelli, 161 - Giuliani, 343. 
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dikkatsizlik» söz konusu obcaktır. Buna karşılık, yazı işleri müdü
rü, eserin hukuka aykırı niteliğini kavrayacak kapasiteye sahip bu
lunmamaktaysa, «meslek ve san'atta acemilik» söz konusu olacak
tır (137). Durum gayrımevkut neşriyat açısından da aynıdır (138). 

Gerçekde, basın suçlarında sorumluluğu «objektif sonanluluk > 

sistemi olarak kabul etmek, kanuna aykırı bir görüşü savunmak 
anlamına gelir. Zira, objektif sorumluluk, prensip olarak, ceza hu
kukunda kabul edilmez ve ancak kanunun açık hüküm vaz'ettigi 
hallerde söz konusu olabilir. Halbuki, İtCK nun 57. maddesinde so
rumluluğun «taksir nedeniyle» olduğu belirtilmiştir ve zaten 1958 
değişikliği bu amaçla yapılmıştır (J 39). Bu açıdandır ki, sorumluluk 
taksir sorumluluğudur. Zaten, yazı işleri müdürü, kastlı ne iceden 
dolayı değil ve fakat, bu neticeye yol cıçcın taksirli haıeketinden do
layı, yani denetimdeki kusuru nedeniyle cezalandırılmaktadır. Ne
ticedeki kusurluluk ile, hareketteki kusurluluğu birbirinden ayır
mak icap eder. Kanunen sorumlu tutulan kişiler, hareketlerindeki 
taksir sebebiyle sorumlu tutulmaktadırlar. Objektif sorumluluk ha
linde ise, ne hareket ne de netice yönüden bir kusurluluk mevcut 
bulunmaz. Bu durumda, fail. kastlı bir suçu hukuki mükellefiyeti 
olduğu halde, taksirli hareketi ile önlememekten sorumlu utul

maktadır (140). 

Yazı işleri müdürü ve benzerlerinin sorumlu tutulabilmeleri 
için, her olayda bir suçun bütün unsurlarının tahakkuk ettiğinin 
araştırılması gerekir. Eser sahbinin fiilinin, objektif veya sübjektif 
unsurların yokluğu veya bir hukuka uygunluk sebebinin me\·cu
diyeti gibi sebeplerle, suç teşkil etmemesi halinde olduğu kadar. 
yazı işleri müdürünün «iradi ve bilinçli>> bir hareketinin bulunma
ması durumunda da, bu kişiler sorumlu tutulamazlar. Yazı işleri 

müdürüne. kastlı neticenin doğumu yönünden bir <~riayetsizliğin» 

(127) Capalozza, 1177 - Antolisei. I, 284. 

(138) Capalozza, Ancora sulla .. , 105. Ancona İstinaf Mahkemesi de 6 
Kasım 1962 tarihli kararında aynı sonuca varmıştır (bk. Riv. it. dir. e 
!>roc. pen., 1963. s. 11'75). Buna karşıbk, periodik yayınlarla, periodik ol
rnayan yayınlar arasında yapısal fark bulunduğunu ve bu açıdan sorum
luluk sisteminin de değişikliğini ileri sürenler de vardır: bk. Delitala, 549 -

Gaııo, 460-461. 
(139) Giuliani, 344 - Bonalede, 297. 
(140) Giuliani, 345. 
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yüklenemediği durumlarda da sorumluluğu söz konusı..ı olc.ımapcak
tır. Buna karşılık, eesr sahibinin sorumsuzluğuna yol açacak ~ahsi 
sebepler, yazı i§leri müdürünün sorumluluk durumunu etkilemeve
cektir (141). Aynı hususların, gayrı mevkut neşriyat yönünden ~de, 
kendiliğinden (mutatis mutandis) kabul edilmesi gerekir (142). Bu 
durumda, sistem, y::izı işleri müdürünün, kendi otonom fiilinden do
layı ve kastlı netice sebebiyle, taksirli sorumluluk temeline daynn
maktadır ( 143) . 

bb) Taksirin özellikleri 

Sorumluluk taksire dayanmakla beraber, bazı açılardan basın 

suçları yönünden sorumluluk özellikler taşımakü1dır. Basın suçla
rında sorumlulğun ayrıca düzenlenmesi de, bu özelliklerin sonucu
dur. Sorumluluğun taksire dayandığı konusunda görüş birliğinde 

olan düşünürler, özelliğin hangi noktada söz konusu olduğu husu
sunda görüş birliğinde değillerdir: 

aa) Bazılarına göre, basın suçlarında «Özel tJk3ırli faaliyet» 
söz konusudur. Bu özellik, basın yoluyla işlenecek suçlartn çeşitli

iiğinden doğmaktadır. Önced~n basın yoluyla işlenebilecek suçları 
tesbit edip, bunlara özel hüküm koyabilmek mümkün değildir. Bu 
açıdandır ki, basın suçlarında sorumlulukla ilgili genel nüküm ko
nulmuş bulunmaktadır. Bu özel hükümle, «kastlı suça taksirli işti

rak» ~ekli düzenlenmiş olmaktadır (144). 

bb) Diğer bir görüşe göre, basın suçunun ikı <:yn fiilin ürı.inÜ 
oluşu, bu suçların özelliğini teşkil etmektedir; yoksa kusurluluk 
yönünden bir özellik söz konusu değildir. Eser sahibinin fiili ile ka
nunen rnrumlu tutulan ki~ilerin fiilleri kastlı, yazı işleri müdürünün 
fiili ise taksirlldir. Diğer bir deyişle, kastlı bir fiille, taksirli bir fii
lin i~tmaı sfü'. konusudur (l45). 

cc) Bir diğer görüşe göre ise, hukuki bir mükellefiyetin mü
cerret ihmali sorumluluk doğurmak için yeterlidir. Bu husus itCK 
nun 40/ 2. maddesinın açık hükmü geregidir. Sadece. bu hükmün 

(141) Antolisei, I, 289 - Bo carelJi. 160. 
(142) Antolisei, I, 289. 
043) Ranieri, 522. 
(144) !\Iaccagno, 1372. Aksi görüş için bk. Ranieri, 522. 
045) Boscarelli, 160. 
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uygulanabilmesi, ihmalin k::ısten olmuş olmasına bağlıdır. Kastlı bir 
suçu taksirli bir hareketle önlememek, 40/ 2. maddede öngörülmüş 
debrildir. Halbuki basın suçlarında, fiil, çogunlukla kasten i~lenir. 
yazı işleri müdürünün ihmali ise taksirlidir. Bu durum 40 / 2. mad
dede öngörülmeyen bir durumdur. · !tCK nun basın suçlarında so
rumlulukla ilgili 57. maddesi, işte bu konuda özel hüküm getiı mek
te ve kastlı suçu önlemek konusundaki taksirli ihmali de cezalan-

dırmaktadır (146). 

Konuyla ilgili b·:ızı 1talyan Yargıtayı kararlarında da, sorum
luluğun tam anlamında taksire ~ayandığı görüşü ifade olunmu~-

tur (147). 

b) Basın suçlarında sorumluluğun «hafif taksir>,,C dayandığı 

görüşü 

Bu görüşte olanlar da, yazı işleri müdürünün bütün yayını de
netlemek zorunluluğunda bulunduğu noktasından hareket etmekte
dirler. Bu nedenle, suç teşkil eden eser ile yazı işleri müdürünün 
hareketi arasında illiyet bağının varlığı vazgeçilmezdir. Sadece so
rumluluk için, maddi (objektif) illiyet bağının varlığı da yeterli ol
mamaktadır. Suç, denetimdeki eksikliğin maddi sonucu olarak be
lirirken, denetimin kusurluluğu da söz konusudur ve bu açıdan ma
nevi sebebiyet ili~kisinin varlığı da zorunludur. Kanun objektif so
rumluluk kanun zoru ile il1das edilemez. !tCK nun objektif rnrurn
luluktan söz eden 42. maddesindeki, <<altrimenti - başka şekilde» 
kelimesi, kusursuz sorumluluğu değil ve fakat kusurluluğun deği~ik 
bir şeklini ifade etmektedir. Zira, 42· maddenin 3. fıkrr:ı.st. 1. fıkranın 
istisnası değildir. Kanun ne zaman bir ihmali veya icrai harekete 
atıf yapsa, bu hareketin iradiliğini aramaktadır. Demek oluyor ki. 
«kusuıluluk», suçun vazgeçilmez, esaslı unsurunu teşkil etmektedir 
ve suç teşkil eden neticenin tahakkuku yönünden varlığı zorunlu-

dur (148). 

Objektif sorumluluk halinde dahi varlığı aranacak öu kusur
luluğun değişik şekli . nedir'? BattagEni'ye göre (104), yazı i~leri mü-

(146) Giuliani, 345. 
(147) Bk. 30 :L{asım 1949 tarihli karar (Riv. Fen. 1950. II, 416); 15 

Temmuz 1953 tarihli karar (Riv. Fen. I. 1954. 122). 

(148) :uaggiore, 482. 
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dürü veya naşir, her şeyden önce bir hukuki mükellefiyeti ihlal et
miş durumdadır. Yazı işleri müdürü ve na~ir. yayın üzerinde bütün 
dikkat ve ihtimamla gerekli denetimi yapmak durumundadır. Bu 
açıdan, bu denetimi yapacak kabiliyet ve bilgi sahibi bulunmak du
rumundadır. Bu nedenle, sorumluluk kusursuz sorumluluk değildir. 
Netice istenmemiş olabilir ve fakat her durumda suç teşkil eden ne
tice iradi bir riayetsizliğin sonucudur. Bu riayetsizlik hiç değilse, 
çok hafif taksir teşkil etmektedir. Bu konuda mutlak bir «öngörü~·:
söz konusudur. Fakat, öngörme ile objektif sorumluluk farklıdır. Ob
jektif sorumlulukta mümkün olmadığı halde, öngörme halinde ku
surluluğa tesir eden sebepler sorumluluğu ortadan kaldırabilecek
tir. Bununla beraber, Battaglininin «hafif taksirden» neyi anladığı 
açık değildir ve değişik açıklamalar vermektedir. Bir yandan ha· 
reketin iradiliği, hafif taksirin varlığı açısından yeterli görülürken. 
diğer yandan, neticenin de öngörülebilir olması aranmaktadır. Bi
rinci anlayışa göre, sebepte iradilik pek hafif taksirdir. Diğer fikre 
göre ise, neticenin öngörülebilirliği taksir teşkil eder (149). 

Obiektif sorumluluk durumunda, sübjektif illiyet bağından sar
fınazar edilmediğini kabul eden l\ıfaggiore'ye göre de. sorumluluk, 
hiç değilse, «hafif taksire» dayanmaktadır. Basın suçlarında sorum
luluktan bahsedebilmek için, mutlaka fiilin iradiliği gerekir. Yazı 
işleri müdürü ve naşirin yapılan yayından sorumlu tutulması, suç 
teşkil eden yazının engellenmesi hususunda uygun bir denetimin 
yapılmadığı hususundaki <<kusurlu ihmal» sonucudur. Fiilin iradili
ği. kusurun varlığı hususunda bir öngörü yaratmaktadır. Bu kusur. 
hafiflemiş kast olarak kabul edilebilir ve fakat hiç değilse taksirin 
varlığı mutlak olarak kabul edilmek gerekir: zira, uygun bir dene
timin suçu önlemesi gerekir. Ancak, kusurluluğu ortadan kaldıran. 
hafif taksirin dahi ortadan kalkmasına yol açan durumların varlığı 
halindedir ki. sorumluluk da söz konusu olamayac3ktır (150). 

Görüldüğü ·gibi. bu görüş, kusurluluğun fiilen ve gerçekten bu
lunmasından çok bir varsayıma dayanmakta ·e ceza hukukunda 
genellikle yer almayan kusur derecelendirilmesine baş vurulmakt~
dır (151). 

(149) Battaglini, G. 152-153 - Barella, 122. 
(150) l\faggiore, 483-484. 
(151) Bu 6Örüşün eleştirisi için bk. Galli, 206 v.s. 



3 - Basın suçlarında 'orunılv lıı9un «normatif s0rum luluk esa
sına dayandığı görüşü 

a) Genel olarak norm.ttif sorumluluk 

Basın suçlarında sorumluluk sisteminin «sübjektif sorumluluk.» 
teşkil ettiğini kabul edenlerden bir kısmı da, «normajf sorumluluk .. > 

esasına daynnmaktadırlar. Normatif sorumluluk, ya bir hukuki mü
kelefiyetin ihlalirıden, yerine getirilmesindeki ihmalde:1, ya da biza
tihi bir :r:orma aykırı hGıreketten meydan:ı gelen sorumluluktur. Bu 
sorumluluk durumunda, fail, tabii netice yerine hukuki neticeden 
sorumlu tutulmaktadır. Gerçekde Alman doktrinine dayanan bu 
görüş (152) belirli bir neticenin önlenmcmc;:indeki ihmcılin veya bir 
norma aykırılığın kusurlu olup olmadığını araştırmaksızın salt ne
ticenin doğumunu sübjektif sorumluluğun varlığı için yeterli gör
mektedir. Sorumluluk teme~de sebebiyet ili~kisine dayanmakda; 
tabii sebebiyet ilişkisinin yanında «hııkub sebebiyet ilişkisi>> (153), 

aranmaktadır. Belirli bir mükellefiyetin mevC;udiyeti kabul edil
mekte ve bu mükellefiyetin yerine getirilmemesi sebebiyle neticenin 
doğduğu faraziyesi kurulm:ıktadır. Bu şekilde, gerçekte, iki faraziye 
söz konusudur: a) hukuki mükeJJefiyet faraziyesi; b) bu mükellefi
yete aykırı olarnk ihmali bir hc:ıreketin varlığı faraziyesi (154). Bu 
~ekilde, bir mükeileliyete aykırılığın neticeyi meydana getirdigi ka
bul edilirken, üç ayrı ceza hukuku kavramı birbirine k:mştırılmak 
suretiyle, failin sorumluluğu cihetine gidilnıektedir. Gercekten, 
<~normatif sorumluluk» durunıunda, ktinun gerçekleşme~ini i. te
mediği neticenin tahukkuku halinde. bu neticeyi önlemek konu
~unda bir hukuki mükellefiyetin bulunduğuPu kabul etmekde ve ne
ticenin buna rağmen gerçekleşmesi sebebiyle, «hukuka ayhrı, mad
di sebebiyet ilişkisine dayanan, kusu:lu bir ihmal fiili.» nin varlığı 
ileri sürülmektedir. Bu ~ekilde, gerçekde, tamamen farazi ve nor
matif bir zemin üzerinde, hukuka aykırılık, illiyet rnbıtası, kusurlu
luk kavramlarını karı~tıran bir c::orumluluk anlayışı kui ulmak 2 -

dır (1~5). 

(152) Listz, 123 - Giuliani, 341. 
(153) «Normatif sebebiyet ilişkisi» kavramı için bk. Ondei, 13-71. 

(154' Ranieri, I. 245. 
(155) Ranieri, Scritti, 85 - Ponz de Leon. 50-51. 
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Bu göri~ştc obnlar. sorumluluğun, genelHkle, tnksir es3sına d[ı

yandığını heli: meklP beraber, belirli ve sın1rlr:1 ı. türu ne.ık bir l·u
surluluk du:m:.rnnun açıklanmasını yapamamaktadırlcır. Hatta, kast 
ve taksir dışı:.fa genel bir kusurlulugun. sübjektif sonnnluluk du
rumunun bulcıdugunu ileri sürenler dahi vardır (13()). Genellikle. 
sorumluluğun sübjektif olduğu belirtilmekte ve fak1t kusnun türü 
üzerinde araştırmağa giri.)lmemektedir. 

Normatif sorumluluk esasına benimseyenleri de iki ana grup 
altında toplıyabiliriz. Birinci grup görüş. İtCK nun 40 2. maddesine 
dayanank. «normatif ihmal sor urnlul,uğıl» nun bulunduğunu ileri 
sürmektedir. <"Neticeyi men'etmek mükellefiyeti mevcutken, netice
nin men'edilmesi, ihmal sorumluluğu,.,, olarak kabul edilmekte e 
hukuki sebebiyet ilişkisi görüşüne dayanılmaktadır. 

İkinci grup görüş ise, «normatif taksir sorumlulugu» esasına 
dayanmaktc.ıdır. Taksir'i normatif bir sorumluluk türü olarak kabul 
Qdenlerle. norma if kusurluluk görüşü ile psikolojik kusurluluk gö
ı üşünü karma bi biçimde kabul edenlerin bir bölümü, knnun, nizam 
ve emirlere aykırı hareketlerin bizatihi tak·ir teşkil ettiği inancın

dadırlar. Buna göre, belirtilen durumda. sorumluluk neticenin ön
görülebilmesi esasına dayanm;ımaktadır. Bu şekilde. bir tür «Öngörü
len taksir» durumu söz konusu olmakta ve fakat bu öngörü süb
jektif bir temele oturtulmak istenmektedir. 

Belirtilen iki grup görü~ arasındaki fark i::-e şu c:ekilde özetlene
bilir: birinci görüş, mükellefiyetin fiilen ve kusurlu bir şekilde ih
lalini arandığı halde, ikinci görüş. mücerret norm ihlalini taksir ola
rak kabul etmektedir. 

b) Bar;m suçlar "1.da «normatif ihmal sorıımlulugu » nu n sö:z 
konusu olduğu görüşü 

aa) Genel olc.rak «normatif ihmal - neticeyi menetmeme» so
rumluluğu 

Normatif ihmal sorumluluğu, <~ihmalin sebebiligi» ni kabul et 
meyenlerin (157) <<normatif se .;ebiyet ilişkisi» ne dayanarak ileri 
sürdükleri br ~orumluluk şekli olmakt~dır. Buna göre, nncak failin 

(156) Te ti, 2. 
(157) Kunter, Kanuni msurlar, 210. 
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yerine getirmesi zorunlu ( bn bir mükellefiyetini yerin~ ge~irmek 

hususunda ihmalinin me\ ._udi yeti halindedir ki, ihL1~Ü sebep olma 
açısından değer taşıyacakm. İhmalin sebebiligini 1:3bul etrr.eyen
ler, tabii sebebiyei: ilişki~iyle birlikte veya tam&men ondan ayrı 

normatif sebebiyet ili~kis; ıli kabul etmektedirler. Hukuki mükelle
fiyetin me\ cudiyetine rağmen y~pılan ihmal. noı ınatif seLebiyet 
ilişkisine yol açmış olmaktadır. Hukuki sebebiyet ilişkisinin özel
likle, «ihmal surebyle icra suçlarında» söz konusu edildiği de gö
rülmektedir. 

İhmalin sebebiliğini kabul edenlerin (1:)8) normatif sebe .iyet 
ili~kisi kavramını kabul etmedikleri, görülmektedir. Tabiatta olma
yan ~eyi, hukukun varmış gibi sayamıyacağı belirtilerek (159) ihmal 
ile netice arasında zaten illiyet bağının bulunduğu bu açıdan hu
kuki bir faraziyeye dayanmağa gerek bulunmadığı savunulmakta
dır (160). Normatif sebebiyet ili~kisinin, değişik ceza kavrcımları u 
birbirine karıştıran hukuk faraziyesi (fictio iuris) ifade ettiği de be
lirtilerek, hukuka aykırılığın ve kusurluluğun sebel:iyet ili~kisi ile 
hir anlcıma alındığı ileri sürülmektedir (161). 

Normatif ihmal sorumluluğunu rnvunanlar ise, bu savunularını 

değişik temellere oturtmaktadırbr. 

İhmal suretiyle icra suçlarında. sorumluluğun iki önşartı mev
cuttur: a) hareket ile netice arasında sebebiyet bağı, b) belirli şe
kilde hareket etmek konusündaki hukuki mükellefiyetin ihmali. 
Bunlardan birinin eksikliği, sorumlulu~un da doğumunu ene:eller. 
İhmal. hareketsizlik :mlamına gelmemekte, zorunlu olan hareke in 
yapılmamasıdır ve netice bu konudaki hareketsizliğe bağlıdır; daha 
doğrusu netice ile «beklenen hareket» arasında illiyet bağı me cut
tur (162). Bu şekilde, kastlı bir neticeyi önlemek konusund,~ki ihmal 

(158) örnek olarak bk. Carnelutti, lezioni, 192-194. 

(159) Bonnini, 90. 
(160) Dall'O~·a'ya göre, ihmal de beşeri bir davranı~tır; ihmalde mad-

di bir değişiklik göze görünmediginden. hukuki yoruma gidilmektedir: 

Dall'Ora, 88. 137. 
(161) Ponz de Leon da ihmalin beşeri bir davranış olması yönünden 

bizatihi kusurlu olduğunu, bu açıdan «fictio iuris» e gerek bulunmadığını 
belirtmektedir: Bk. Ponz de Leon, 27. 37. Ayrıca bk. Carnelutti. Lezioni, 

171 - Massari, 43. 
(162) Antolisei, Scritti, 300 v.s. - Grispigni, II, 42. 
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sorumluluğu, hukuki ~ebebiyet ilişkisine bağlanmış olmakt1d1r 
(163). Men: ini de, gerçekde maddi sebebiyet ili~kisi yönünden, ih
mal ve icra Sl'~ları aıasında fark bulunmadığını belirtmekle bera
ber, ihm:-1 sur:larında sorumluluğun hukuki mükellefiyetin \·arlıgı 

durumunda st"...: konusu olacağını belirtm~ktedir (164). Bu ~ekilde, 

sorumluh.:k, bil ile hukuki netice arasındaki ~ebebiyet ili~kisinin 

bir ürünü olmaktadır (165). Ceza hukuku alanında, sadece hareketin 
illi değeı i söz konusu olabilir. İhmal suçlarında bir icra hnreketi söz 
konusu olmadığına göre, «hareketsi:zlik ile netice arasında illiyet 
bağı>> söz konusu ob~aktır. Hareketsizliğin illi değer taşıması i~e. 

hareketsizliği o konuda yasaklayan bir hukuki mükellefiyetin bu
lunmasına bağlıdır. Bu durumda, ihmal suçlarında iÜiyet, bu 
hukuki mükellefiyete dayanan hukuki illiyettir (166). 

Görüldüğü gibi bu görüşler, hukuki ve tabii illıyct Lagını bir
likte kc:ıbul etmektedirler. Buna karşılık. diğer bir grup, netice ile 
menfi hareket arasında tabii illiyet bağını hiç kabul e1memekte, so
rumluluğu sırf hukuki illiyet bağına istinat ettirmektedirler (167). 
Bu görüşte ol~mlar. illiyetin hukuki mükellefiyetin gerektirdiği ha
reketin yapılmaması olcırak görmektedirler (168). 

İhmali suçlarda, sadece, normatif sebebiyet ilişkisinin olabile
ceği görüşü, Almanyada Von List tarafından savunulmuştur. Buna 
göre. hareketin yapılması halinde neticenin önlenebileceği, kanun 
yapıcı tcıraf ından, kabul edildiği icir..dir ki, sebebiyet ilişkisinin var
lığı konusunda bir öngörü kanun tC"ırafından kabul edilmiştir. Bun't 

~öre, neticeye yol açmakla. onu engellememek aynı anlama gelmek
tedir. Kanun, sorumluluk icin tabij sebetiyet ilişkisi yerine hukuk<l 
aykırılığı a:::ımaktadır (169). Bununla beraber, bu görü;e taraftar 
olanlar, normatif sebebiyet ilişkisi ne ihmal fiilinin hukuka aykırı
lığmın aynı anlama ;;elmediği konusunda da ısrar etmektedirler 
(170). İhmal suçların:la sebebiyet, ahlaki \'e nNmatıf sebebiyettir: 

(163) ntoli i, Sc,dtti. 297 - 298. 302. 
(164) ı fanzini (1 c :O). I-638 - Vanniııi, Manuale, 1:12. 
(165) Pagliano, 32. 
(166) Ondei, 50 
(167) Bk. KuntO'", Maddi Unsurlar, 217. 
068) ıtavilla, La Colpa, 36. 
069) Li ·zt, 194. 
(170) Bettiol, 179. 
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tabii olaylar norm tarafından değerlendirilmek suretiyle bir scnuca 
varılmaktadır ( 171). Bu açıdan, kişi sadece kendisine normlar fara

f ından yüklenen hareketi yDpmadığı zaman, kusurlu ve sorumludur. 
Bu açıdan, ihmalin, bir neticeyi (jnlememek olduğu ve bu önleme
menin normlar tarafından önem taşıması ~eklinde tanımlamak 

mümkündür; ihmal daima normatif bir anlam taşımaktadır. !hmal 
etmek, hareketde bulunmak husus1mdaki hukuki bir emrin ihibli 
anlamına gelir (172). 

Hukuki sebebiyet ili~kisine dayc:ınan İtCK nun 40;,2. ma~d !:il, 

adeta Von Liszt'in ifadesini tekrarlıyc:ırak, «neticeye engel olmamak, 
engel olmak hukuki mükellefiyeti varsa, sebep olarak sayılır» hük
münü taşımaktadır. Bu hüküm genellikle, «neticeyi men.etmemekten 
doğan sorumluluk>-> şeklinde i.3irnleudirilrnektedir. Bu madde ile il
glli görü~ler çok değişiktir (173). Buminkı beraber, en yaygın gö
rüşler: a) 40/2. maddenin ihmal suretiyle icra suçlarındaki sorum
luluğu ifade ettiği (174), b) neticeyi men 'etmemek sorumluluğunun 
ihmal suretiyle icra halinin de dısmda kalan bir sorumluluk ~ek
lini ifade ettiği görüşüdür (175). 

Basın suçlarında wrumluluğun İtCK nun 40/2. madde~indeki 
sorumıuıuk türüne uygun düştüğü fikri, özellikle, bu maddenin, ih
mal suretiyle icra sorumluiuğunun da dışında kabn bir sorumluluk 
türü te~kil ettiği esasına dayanmaktcıdır. Bu açıdan, özellikle bu 
görüş üzerinde, kısaca, durmak gerekir. 

İhmali, 4«sebep olan ihmal», «neticeyi merı etmeme ihmali · .. ola-

(171) Petrocelli, La Colpavolezza, 52 v.s. 
(172) Santoro, I, 324. 
(173) Bir görüşe göre, 40/2. maddedeki hüküm. tam olmayan b r ıc

rai fiili ifade etmektedir (bk. Battaglini (E), 181 - l\Iusotto, 124-125). Di
ğer bir görüşe göre ise, neticeyi önleme ihmali, yasaklanan neticeyi do
ğuran, illi değer taşıyan fiili kesmeyen, ve bu açıdan netice bakımından 
değer taşıyan diğer bir sebebi hareketsizliktir (lUaggiore, I, 245). Bazıları 
ise, neticeyi men etmemeği, taksirli bir suçun netice unsuru olarak gö
rürler (bk~ l\Iassari, 18). 

(174) Bk. Santoro, I, 326. Bu arada, İtcK nun 40/2. maddesinin, ih
mal suretiyle icra suçlarında sorumluluk durumunu düzenlediğini, hal
buki, aynı durumun ı. fıkra t.arafından da düzenlenmiş bulunduğunu. tu 
açıdan da. 2. fıkranın sun'i ve gerek~·iz olduğunu ileri sürenler mevcuttur: 
bk. Costanzo, 189. 

(175) Örnek olarak bk. I,eone, 138 v.s .. 266 v.s. 
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rak ayıran Sabatini'ye göre ihmal ile bir netice meydana getirilm~
si halinde, «sebep olan ihmal» söz konusudur. Buna karşılık, ne-tice
yi men'etmemek durumunda, ihmal, sebep değildir; bu konudaki ih
malin sebep olabilmesi, ihmalde bulunmamak hususu rıda mükelle- , 
fiyetin mevcudiyetine baglıdır. Neticeyi engellemek durumunda, 
başkasının hareketinden doğabilecek neticenin engellenmesi, diğer 
bir kişiye kanuni görev obrak verilmiş olmaktadır (17~). Bu şekilde 
ihmal suretiyle icra suçlarında, ihmalin, sebebiliği kabul edilirken, 
neticeyi engellememe durumunda normatif sebebiyet ilişkisine baş
vurmak zorunluluğu kabul edilmektedir (177). 

Neticeyi engellemek mi.ıkellefiyeti, her ceza normunda mevcut 
iki emirden birini ifade etmektedir. Birinci emir, yasaklanmış ne
ticenin istihsal edilmemesine, ikincisi i.=>e, aynı neticeyi doğurac'.:'ık 

bir hareketi engellemesine yöneliktir. Bu iki emir her suç yönün
den söz konusudur. Bu ikinci emrin kaynağını teşkil eden norm<1 
aykırı hareket, tak ~ ir olarak kabuı edilmektedir (178). Hukuku il
gilendiren kişinin i .. adi filidir; neticeyi men ·etmek konusundaki it -
malin de değer taşımr1sı hareket3izliğin iradi oluşuna, y ni kusurll 
lmlunmasına bağlıdır (179). Bu durumda, sırf ihmal suçun ve ku 
rnrun kendisi olmaktadır (180). Neticeyi men etmemek'in, ihmalin 
kendisi olarak kabulü durumu, bütün suçlarda söz konusu olabilir 
ve fak:ü daha çok, taksirli suçlar açısından söz konusudur. ItCK nun 
40/ 2. maddesi bir «beyaz hüküm - norma bianca» teşkil eder, yani. 
her suç bakımından bu tür bir icra ~eklini mümkün kılan genel hü
kümdür. Fakat, kastlı suçlarda neticeye yönelik bir irade mevcut 
bulunduğu için. neticeyi önleme sorumluluğu daha az söz konusu 
olur. Halbuki taksirli suçlar, zaten ihmali hareketten doğmaktadır 
ve neticeden sorumluluk normatif bir anlam taşır (181). Neticeyi 

/ men'etmemek durumunda sorumluluk, ihmalin tehlikeliliği husu
sunda bir hükme ve neticenin engellenebilmesi hususunda failin im
kan ve iktidar sahibi .bulunmasına bağlıdır. Bu hususların ara:tırıl
rnası ise, neticenin öngörülebilirliği hususunda bir deper yargısın ~:ı 

(176) Sabatini, 261, 292. 
(177) Ponz de Leon, 39. 
(178) Leone, 138 v.s., 208 v.s. - Ayrıca bk. Alimena, La Colpa, 83. 
079) Pagliaro, 179 - Ranieri, I, 244; eritti, 116. 
080) Santoro, I. 330. 
(181) .\ltavilla. La Colpa, 36. 
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varılması anlamını taşır. Bu nedenledir ki, neticeyi menetmemek 
sorumluluğu taksir sorumluluğu olarak kabul edilmek gerekir ( 182). 
Demek oluyor ki, neticeyi men etmemek sorumluluğu: a) belirli ha
reketi yapmak konusundaki nor111atif emrin varlığı, b) neticeyi ön
leme imkanı, c) imk{ın ve iktidara rnğmen neticeyi önlemek konu
sundaki hareketi yapmamaga, yani hareket ·izlik unsurlarına bağlı
dır (183). 

Bazılarına göre de, neticeyi men'etmek konusundaki hareketsiz
lik ister kasti ister taksirli olsun~ neticeye yönelik bir irade mevcut 
bulunmadıkça, neticeden sorumluluk taksir sebebiyle olacaktır. Za
ten, gerçekde, kusursuz sorumluluk olmaz kun:ılı gereği, ihmal du
rumunda da, genel bir sübjektif sorumluluk, kusur sorumlulugu 
söz konusudur ( 184). İhmalin, iradi ve bilinçli oiuşu, belirli bir ku
sur türü aranmaksızın, kusur sorumluluğunun varlıgmı göstermek
tedir (185). 40. maddenin genel kuralına uygun olarak, neticeyi 
menetmemek durumunda da, kişi kendi hareketsizliğinden sorum
lu tutulmaktadır; ihmal suçlarında, neticeyi men' etmemek sorum
luluğu arasındaki fark, ihmal suçlarında tabii sebebiyet ilişkisi ~ ;·..,. 

konusu olduğu halde, ikinci durum da normatif sebebiyet ilişkisi
nin bulunmasıdır ( lUG). 

Normatif ihmal sorumlulugu, esas itibariyle, ba~kasının illi de
ğer taşıynn bir hareketinin men'edHmemesi nedeniyle, doğan neti-

(182) Alta villa, La Colpa, 139-140 - Battaglini, (E), L'obbligo giuri
dico, 939. 

(183) Ranieri, ~eritti, 100-104, 116. Ranieıi de dahil olmak üzere, bazı 
t- zacılar, iradi olmayan ihmalin buluııamayacağını, hareketsizliğin, dai
ma failin kendi sübjektif durumunun eseri bulunduğunu; ancak dış et
kenlerle kişinin hareketsizlige mecbur edilebileceğini; bu durumda da, za
ten, kusurdan bahsedilemeyeceğini belirtirler: bk. Carnelutti, Lezioni, 
192-194 - Ranieri, Scritti, 115. 

(18·1) Ponz de Leon, 27. Ayrıca bk. Alimena, La Colpa, 4 - Dall'Ora, 
91. 

(185) Antolisei, Scritti, 303. Anto1isei, failin kendisinden beklenen 
hareketi yapması halinde neticenin doğmayacağı tahmin ediliyorsa, il
liyet ve kusurluluk söz konusu olabilir kanaatindedir. 

(186) Ponz de Leon, 39. Bazıları da, bütün ihmal suçlarında neticeyi 
men etmemenin söz konusu olduğunu ve bu açıdan, illiyet bağı açısından 
dahi ihmal türleri arasında fark bulunmadığını ileri sürmektedirler: bk. 

rispigni, II, 46 - l{untcr, Maddi Unsurlar, 214. 
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ceden sorumluluk olcıraı~ kabul edilecek olurs3, failin cezalandırıL-:
bilmesi, diğer bir ki~inin fiili işlemesine l::ağlı olmaktadır; bu ne
denle doğan sorumluluk, bizatihi, taksir sorumlulu.:_udur. Yoksa, 
engellenmeme nedeniyle gerçekleşen başkasına ait fiilin de taksirli 
suç olm!lsı zorunluluğu mevcut değildir (187). 

İtCK nun 40/2. maddesinde yer dan, neticeyi önlememe sorum
luluğunun, gerçekte normatif bir sorumluluk olmadığını belirtenler 
de vardır. Buna göre, 40/2. madde, cezalandırılabilen bir sebebin 
sonucu olan neticeyi önlememek durumunu düzenlemektedir. Bu 
şekilde, ihmal suçlarının özel bir türü, «Önlememe suçıı» te~ekkül 

etmektedir. Başkasının fiilini önlememek neticenin doğumunu sağ
ladıgına göre: bizatihi neticeyi önlemekteki hareketsizlik, netice b:ı
kımıı.dan illi bL. değer ta ... ır. Bu açıdan, hukuki sebebiyet değil. ih
malin bizatihi sebep değeri taşıdığı tabii ~ebebiyet söz konusu
dur (188). 

bb) Basın suç1 ırında <normatif ihmal sorumluluğu>> nun bu
lunduğu görüşii 

Normatif ihmal sorumluluğu::-ıun, basın suçlarındaki sorumluluk 
konusunda kendisini göster<iigi ileri sürülmüştür. Basında neşrin 

gerçekle~mesi yönünden yetki ve görev sahibi olanlar. suç teşkil 

eden neticeleri önlemek konusunda bir görev sahibidirler. Bu görev 
doğrudan doğruya. basın suçlarında sorumluluğu düzenleyen mad
delerden doğmaktadır (189). Her ceza normu. belirli bir em·r geli
rir ve bu emrin ihlali de sorumluluk getirir. Basın suçlarında so
rumluluğu düzenleyen maddelerin getirdiği emir, <<SUÇ teşkil eden 
yayını engelle-» emridir. Bu emrin varlığına rağmen, suç teşkil eden 
yayının gerçekleşmesi, bu emre riayetsizlik anlamını taşımaktadır· 

Emre riayetsizlik, yayının muhtevası üzerinde gerekli ve yeterince 
denetimin ihmali suretiyle neticenin önlenmemesi şeklinde doğmak
tadır. Bu ~ekilde. basın suçlarında sorumluluk d:ı, «hukuki mükel
lefiyet.in» ihmali şeklinde ortaya çıkmaktadır. Suç teşkil ede ı y::ı

yının önlenmesi emri bu yayının engellenmesine uygun. yayının 
muhtevasıyla ilgili, müşahhas, belirli bir denetimin mükellefiyetini 

(187) EattaO'rni (E), L'obbligo giuridico, 939. 
088) Co ·tanzo, 191 - Kunter, 214-215. 
089) Pan ain, 415 - Zaccone, 128 
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doğurmaktadır (190). Bu mükellefiyete rağmen, suç teşkil eden neş
riyatın gerçekleşmesi durumunda ise, «normatif sebehiyet bagına 
dayanan» bir «neticeyi men etmemf: ihmali» rnn tulunduğu «var
sayılmaktadır,,,, (191). 

Eser sahibi tarafından işlenilen suçu önlememek durumundaki 
yazı işleri müdürü, işlenilen suç sebebiyle değil, varlığı öngörülen, 
«neticeyi önlemekteki ihmal fiili» sebebiyle sorumlu tutulmakta
dır. Cezalandırılan ihmal fiilinin bazı nitelikl~ri taşıması gerekli
dir: 

a) Bir suçun bütün objektif vt sübjektif unsurlarının me\·cu
diyeti gereklidir. Otonom nitelikteki, yazı işleri müdürünün fiili ya
yın ile teşekkül etmektedir. «Otonom, başkası tarafından i~lenmiş 

bir suçtan doğan taksir sorumluluğu» söz konusudur (192). 
b) Fiilin iradi olması gerekiidir. Bu açıdan. neticeyi engellemek 

konurnnda iktidar ve imkanın bulunması; neticenin öngörülebilir 
bulunması şarttır (193). 

c) «Neticeyi men etmemek-> hareketsizliği He suç teşkil eden 
netice ara3ında illiyet rabıtası bulunmalıdır. Yazı işleri müdürü yö
nünden mevcut hukuki mükellefiyet «normatif sebebiyet ilişkisini» 
meydana getirir. Aynca: failden beklenen hareket (denetim) ya
pılsaydı, suç te~kil eden neticenin teşekkül etmeyeceği hususunda 
bir değer yargısına varılm3.sı da, sebebiyet iljşkisinin varlığı yö
nünden zorunludur (194). Normun yükümünü ihmal bir varsayım 
olarak kabul edilmekte ve fakat bununla yetinilmeyerek, hareket
sizlik ile suç teşkil eden netice arasında da ~ebebiyet ilişk1sini.n ·ar
lığı şart koşulmaktadır (195). 

d) Neticeyi men etmekteki ihmalin kusurlu olması da, bazıla
rınca, aranmaktadır. Bazıları, «ihmalin jradiliğini» kusurun kendisi 
olarak kabul ederken (196) bazıları suç teşkil eden yayının ger
çekle~ınesinde kusurun bulunmasını şart koşarlar (197). 

(190) Pannain, 414-415 - zaccone, 128 - PiromaJlo, CA.J.) 81-92 -
Lef evre. 106. 

091) Bettiol. 308. 
092) Nuvolone, 1131-11~~2. 

093) Zaccone, 128 - Pannain, 354. 
094) Pannain, 415. 
(195) Piromallo (A.J .) , 81-82 - Grispigni, II, 37. 
096) Carnelutti, Lezioni, 171. 
097) Lefevre, 107 _ Zaccone, 128. 

F.: 17 
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Neticeyi menetmemekteki kusur, hukuki mükellefiyetin yerine 
getirilemeyişinin kusurlu oluşudur. Basın suçlarında «denetim ih
mali», «taksir:-> teşkil etmektedir. İhmalin, kastlı veya taksirli ol
ması önemli değildir. Neticeye yönelen bir irade mevcut bulunma
dığı için, hareketsizlikteki kusur ne olursa olsun, sonır.:ıluluk «tak
sir sorumluluğu» olacaktır. İhmalin kasq1 olması, sorumluluğun da 
«kasta» dayanması anlamına gelmez. Kast sorumluluğu, neticenin 
istenmesi anlamına gelir, zaten bu durumda da, «iştirak» söz konusu 
olur (198). Denetimin yapılmaması durumunda, «ihmal» durumu. 
yeterli ve gerekli denetimin yapılmaması halinde ise, «dikkatsizlik 
ve tecrübesizlik» durumu söz konusu olmaktadır (199). 

Görüldüğü gibi, bu görüş, «normatif ihmal» anlayışını temsil 
etmekde ve hukuki mükellefiyete rağmen suç teşkil eden neticenin 
doğumu halinde, ihmalin ve sorumluluğun bulunduğunu öngörmek
tedir. 

b) ,·Basın suçlarında sorumluluğun <~normatif taksir sorumlu
luğu» olduğu görüşü 

aa) Genel olarak «normatif taksir» kavramı 

Normatif taksir sorumluluğu, temelde, «öngörülen taksir» anla
mına gelmektedir. Daha önce, <<Öngörülen taksir>> kavramı üzerinde 
durmuştuk (200). Normatif tdksir sorumluluğu, öngörülen taksir 
kavramının, sübjektif bir yorum ile ele alınış şekli olarak belirmek
tedir. 

T:ıksir'in, «normatif anlayı~ına» (201) paralel o~arak, belirli tak
sir durumlarında, taksirin varlığının kabul edilebilmesi için, «netice
nin öngörülebilir» olması unsurunun aranmayacağı ileri sürülmüş
tür. Buna göre, taksirin, «nizamlara emirlere ve talimata riayetsiz
lik» şekli, «neticenin öngörülebilir>> olması şartı ile bağdaşmamak-

(198) Pannain, 417 - Cantarano, 222 _ ""uvolone, 1134. Deli tala da, 
belirtilen durumda «muhtemel kast'ın» söz ' konusu olabileceğini belirt
mektedir: Delitala, 551. 

(199) Piromallo (A.J .) . 82. Basın suçlarında sorumluluğun özelliği

nin, failin doğan neticeden sorumluluğu sebebiyle, bir tür «kusurlu ob
jektif iştirak:> sisteminin kabulü olduğu belirtilmektedir: bk. Bettiol, 308. 

(200) Bk. yukarıda s. 283. 
(201) Bu konuda bk. Dönmezer-Erman, II, 220 v.s. 



259 

tadır. Bu açıdandır ki, kanun, nizam, emir ve blimata riayetsizlik 
teşkil eden .fiillerde, neticenin öngörülebilirliği araştırılmaksızın 

taksirin varlığını kabul etmek gerekecektir (202). Bu durumda, be
lirtilen hallerde, sadece maddi sebebiyet ilişkisinin mevcudiyeti 
(203), sorumluluk için yeterli sayılmakta, taksirin varlığı açısından 
mir öngörü, varsayım kabul edilmektedir. Ongörülen taksir duru
munda, hareket normatif bir açıdan ele alınmakta ve böylece ve fai
lin iradesine ve iradeye uygun bir netice tahakkuku hususundaki 
araştırmalara sınır getirilmiş bulunmaktadır (204). !talyada, ItCK 
mm 43. maddesinin de, böyle bir anlayışa imkan tanıdığı belirtil
mektedir. 43. madde, «normlara riayetsizlik» durumunu, diğer tJ.k
sir şekillerinden ayırmıştır ve bu şekilde, neticenin bir norma ria
yetsizlik şekli olması durumunda, neticeyi taksirli saydığını belirt
miştir. «Neticenin öngörülebilirliği» taksirin en temel unsurudur. 
Kanun, bu unsuru, taksirin diger çeşitleri için mü~ahhas olarak araş
tırma görevini yargıca yüklemişken, normlara riayetsizlik halinde 
«id quod plerumque accidit>> kuralına uyarak, öngörmenin mevcut 
bulunduğunu bir «Varsayım>> olarak kabul etmiştir (205). Taksir, 
zaten, <~normatif bir faraziye>> ye istinat eder; normlara rüıyetsizlik 
durumunda bu faraziye doğrudan doğruya kanun tarafından konul
muş olmaktadır (206). 

Öngörülen taksir durumunun, objektif anlaşılışı, öngörmeyi s. -
dece normlara aykırılık hallerine inhisar ettirmemekte, ayrıca 
normlara riayet3izlik halinde de, kusurun gerçekte mevcut bulun
madığını, bu konuda olmayan bir şeyin varmış gibi kabul edildiğini 

(202) Cecchi, 29. 
(203) İlliyet rabıtasını kusurlulukla karıştıran ve genellikle «uygun 

sebep» anlayışına dayananlar, «öngörebilmenin» araştırılmaması duru
munda illiyet bağının da bulunmayacağını; illiyet ba~ının araştırıldığı 

durumlarda, zorunlu olarak öngörebilmenin de araştırılmış sayılacağını 
belirtirler (bk. Altavilla, 63 - İçel, 150) Halbuki, kusurluluk ve maddi se
bebiyet ilişkisi ayrı kavramlar~ır. Sebebiyet ilişkisinin bulunup, kusurun 
bulunmaması mümkündür. Nitekim, öngörülen kusurluluk dÜrumunda, 
gerçekde kusurun olmadığını ve sadece maddj sebebiyet ilişkisinin bu
lunduğunu belirtenler olduğu gibi (bk. Antoli~ei, Scritti, 333), bu durun_ 
larda <<normatif illiyet bağının» söz konusu olduğunu ileri sürenler de 
nıevcuttur (bk. Ondei, 50). 

(204) Pagliaro, 313. 
(205) Galli, La Responsabilita penale, 63-64 - Altavilla, La Colpa, 29 _ 

Rf>ttiol, 299. 
(206) Ondei, 45, 50-51. 
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ileri sürmektedirler. Bu açıdandır ki, bazılarına göre, öngörülen ku
surluluk durumları, sorumluluğun maddi sebebiyet ilişkisine da
yandığı «objektif sorumluluk halinden» başka bir şey değildir (207). 
Kanun, taksirin varlığını değil, sorumluluğun objektifliğini tesis 
etmiş olmaktadır (208). 

Normlara riayetsizlik durumunda, neticenin öngörülebilirliği

nin aranmayacağını, riayetsizliğin kendisinin taksir teşkil ettiğini 

ileri sürenlerden, bu durumda dahi sübjektif sorumluluk durumu
nun söz konusu olduğunu belirtenler ise, kusurluluğu deği~ik ~e

killerde açıklamak gayretini göstermişlerdir: 

a) Bazılarına göre, «neticenin öngörülebilirliği» bir değer yar
gısından ibarettir. Failin, iradi han.ketiyle meydana getirdiği, hu
kuka aykırı neticeden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin ön
görülebilir olması gerekir. Neticenin öngörülebilir olup olmaması, 
somut olaya göre varılacak bir değer yargısıdır. Bu değer yargısı, 
taksirin diğer ~ekillerinde, hakim tarafından verilmektedir. Buna kar
;ılık, norma aykırılık durum~nda, öngörebilme konusundaki değer 
y~rgısını bizatihi kanun kendisi vermektedir. Kanun yapıcı, edindi
ği tecrübelerin bir sonucu olarak, norma aykırılığın kusur teşkil et
tiği sonucuna vardığında, «neticenin öngörülebilirliğini» bizzat ken
disi tesbit edip, bu konuda hakime yetki vermemektedir (209). Bu 
görüşte olanlardan bir kısmına göre, «Öngörebilme» zaten taksirin 
kurucu unsuru değildir; öngörebilme, «tedbirsizlik», «ihmal» gibi 
kişisel davranışların değerlendirilmesi yönünden bir «hüküm ve
rebilme unsurudur>' (210). Tedbirsizlik, ihmal durumlarmdd, z<:!r::ı

rın doğumu yeterli olmadığından, «öngörebilme» sorumluluk hük
münün verilmesinde, vazgeçilemez bir unsurdur. Halbuki normlara 

(207) Antolisei, Scritti, 303. 
(208) Santo.ro, I. 395. 
(209) Altavilla, La Colpa, 2S - Piıoddi 58 _ Cecchi, 29. İtalyan Yar

gıtayı da değişik kararlarında aynı görüşü belirtmektedir: 14 Haziran 1929 
tarıhli karar <zikreden. ltivilla, La Colpa, 29). Yargıtay. yeni bir kara
rında da, şöf6re yüklenen mükellefiyet!erin de müşterek sınırı vardır de
mektedir (bk. 13 Kasım 1957 tarihli karar, Giust. Fen. 1958, II, 212). BU 
kararında Yargıtay, öngörebilmeyi ı ... nbul etmiş değildir kanaatindeyiz 
\~ksi görüş i('in bk. İçel, 150. not 73) Bizce, Yargıtay. normun yükleyeceği 
Emrin sınırlarını. kapsamını ve muhtevasını belırtmiş olmaktadır. 

(210) Vannini, Prevedibilita e previsione in materia di colpa, R. p .. 
1938, 106 (Zikreden: Altavilla, La Colpa, 63). 
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riayetsizbk durumunda, müşahhas olayda öngörebilmenin araştırıl
masına gerek yoktur, zira, bu konudaki hüküm zaten peşinen, kanun 
yapıcı tarafından hakime verilmiş, bildirilmiştir. Kanun, nizam v.s. 
bizatihi kendıleri, neticenin öngörülebilirliğini ihtiva etmektedirler 
ve illiyet rabıtası da arandığına göre, bu durumlarda taksir sorum
luluğu söz konusudur (211). 

b) «Öngürülen taksir» durumımu yorumlamak yönünden,- ba
zıları da, belirtilen durumlarda, kusurluluğun süb.ıektif ye objektif 
anlaşılış ~ekillerinin birleştiği görüşündedirler. Buın göre, ku ·urlu
lıık esasda psikolojik, sübjektif bir kavramdır. Sadece taksir duru
munda, failin iradesi bakımından yapılacak psikolojik araştırmanın 
dışında, normatif açıdan da, failin hukuki vecibelere aykırı hareke 
edip etmediğinin araştırılması, «evamir ve nizamata mugayeret» 
bulunup bulunmadığının da tesbiti gerekecektir (212). Taksirin ku
surluluk türü sayılmasının nedeni de, failin dikkat ve ihtimam va
zifesi ile yükümlü bulunması ve bu yüküme riayetsizliktir. Bö.,7le 
bir yüküm b·ulunmadığında veya bu yüküme aykırılık olmadığında, 
taksir de yoktur (213). Bu unsur, taksirin normatif unsurunu, yö
nünü teşkil eder. Öngörülen taksir durumunda da, fail yasaklanan 
ihmali veya icrai bir hareket yapmakla kalmamakta, fakat belirli bir 
davranışı ile norma aykırılığa bağlanmış bütün neticeleri de iradi 
bir ~ekilde gerçekleştirmiş olmaktadır. Kanundan doğan dikkat ve 
ihti~am görevine aykırı oluş, taksirin kendisini teşkil etmektedir. 
Normu ihmal etmekle, görevi olan dikkat ve ihtimamı göstermeme 
kusurunu gerçekleştirmektedir. Önemli olan, her durumda iradenin, 
normun koyduğu göreve aykın nitelik ta~ımasıdır; kusurluluğun 

normatif anlamı yönünden, norma aykırılık iradesi, kusurun var
lığı için yeterlidir. Norma aykırılık, sadece norma uymamak iradesi
ni değil, aynı zamanda normun gerektirdiğinden başka davranmayı 
da ifade eder. Bu açıdan, kanuna riayetsizlik halinde doğan netice 
mutlaka, normun izin vermediği bir neticedir ve norma aykırı bir 

iradeyi ifade eder (214). 
c) Bazı görüşlere göre de, «Öngörülen taksir» durumunda fail 

istemediği bir neticeden sorumlu tutulmaktadır. Daha doğrusu, fai-

(211) Altavilla, La Colpa, 63 - Maggiore, 74. 
(212) Dönmezer-Erman, II, 223. 
(213) Ranieri, I, 293 - İçel, 139. 
(214) Carnelutti, Teoria. 201 - Petrocelli, La Colpavrılezza. 37-38. 
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lin neticeyi öngörebilip, öngöremeyeceği araştırılmaksızın, doğan 

neticeden sorumluluk cihetine gidilmektedir. Norma aykırılık veya 
neticeyi men'etmemek nedeniyle, bu durumlarda «normatif illiyet 
rabıtası» söz konusu olacaktır. Bu duruma rağmen, norma aykırılık 
durumunda tamamen kusursuz sorumluluk sisteminin mevcut bu
lunduğu da sanılmamalıdır. Zira, failin, objektif olarak dahi neti
ceyi tahmin edebilmesi imkanıp.ın bulunmadığı hallerde, taksir ko
nusundaki varsayım da ortadan kalkacaktır. Söz konusu olan, kusu
run ve öngörmenin, mücerret ve objektif değerlendirilmesidir. Ku
suru kaldıran sebeplerin uygulanma imkanı mevcuttur. Belirtilen 
durumda, kusursuz sorumluluk değil, «mücerret taksir» sorumlulu
ğu durumu söz konusu olmaktadır (215). 

' 
d) Öngörülen kusur durumunu, «cezalandırılabilme şartının 

bulunduğu cezalandırılma şekli» olarak kabul edenler de vardır. Ge
nellikle, taksir durumunda, neticenin bir cezalandırılabilme şartı 

olduğunu ileri sürenler. taksirin bir iradeden ibaret bulunduğunu 
belirterek tamamen sübjektif bir temele dayanm1kta ve neticenin 
tahakkuk etmesini, taksir teşkil eden iradenin cezalandırılabilmesi 
yönünden bir cezalandırılabilme şartı olarak görmektedirler. Ku
surlu iradenin tezahürü ile suç tamamlanmış ve fakat netice ortaya 
çıkmadıkça cezalandmlamamaktadır. Aynı durum. öngörülen taksir 
durumunda da mevcuttur ve bu durumda norma aykırı iradenin 
varlığı bizzat kanun tarafından tesbit edilmiş bulunmaktadır (216). 

e) Bazılarına göre de, «Öngörülen taksir>> kavramı, «Sırf norm
ların ihlali» anlamını taşır. Bu durumda, kasti bir ihmal. tedbirsiz
lik v.s. bulunsun veya bulunmasın. fiilin taksir teşkil edişi, norma 
aykırılığın «tipik» bir hukuka aykırılık teşkil etmesine bağlıdır. 

Normun ihlalinin, tedbirsizlik, dikkatsizlik v.s. teşkil edip etmedigi 
hususunda, bir araştırma söz konusu olmayacaktır. Mücerret ola
rak, aykırılık, . belirtilen hususların varlığı konusunda karara var
mağa yetecektir (217). 

f) Nihayet bir kısım cezacılar da. 
munda, neticenin öngörülebilirliğinin 

(2l5) Ondei, 50-52. 

<~öngörülen kusur» duru
aranacagmı. bu açıdan. ön-

(216) Ias ari, 226, 228 - Kostori , 180. Ayrıca bk. l\fantovani. Il 
concetto, 199. 

(217) Bettiol, 324 - Leone, 150 - Vannini, 129. 
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görülebilirlik yönünden taksir türleri arasında bir ayrım yapılama
yac:ığını belirtmektedirler. Buna göre, her durumda, -.<riayetsizlik» 
ile «norm» arasındaki illiyet bağının araştırılması gerekecektir. Bu 
ise, öngörmenin söz konust~ olmadığını göstermektedir (218). !lliyet 
rabıtasının aranmasının maddi unsuru ilgilendirdiğini, suçun süb
jektif unsurunu ilgilendirmediğini belirten Alimena ise (219), nor
ma aykırılık halinde dahi, neticenin öngörülebiHrliğinin araştırıl

masının bertaraf edilemeyeceğini, bu unsur aranmaksızın taksir
den bah$edilemeyeceğini, normların bu unsurla ilgili bazı kriterler 
getirdiğini ve fakat onu bertaraf etmediğini belirtmektedir (220). 
Nitekim, bazılarına göre de, taksirin bütün şekillerinde «norma ay
kırılığın» söz konusu olduğu, örneğin «tedbirsizlik» durumunun da 
bir norma kıyasla verilmiş değer yargısı bulunduğunu, bu açıdan tak
sir şekilleri arasında bir fark gözetilemeyeceğini ileri sürmektedir
ler (221). 

Öngörülen kusurluluk durumunda tartışılan bir konu da, mev
cut kusurluluk varsayımının aksinin ispat edilebilip, edilemeyeceği 
konusudur. Bazı cezacılar, «Öngörülen kusurluluk» durumunun 
«presumptio iuris et de iure» bir nitelik taşıdığını ve faili!l -:<öngör
me imkanının bulunmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtula
mayacağını belirtirler; buna göre, normun koyduğu sorumluluk ku
ralına karşıt bir kanıt ileri sürebilmek imkanı mevcut değildir (222). 
Buna karşılık, bazıları da, kanunun sadece bir «karine» vaz'etmiş bu
lunduğunu, bu açıdan aksinin ispat edilebileceğini (223), ispatın 

men'edilmesinin taksiri bertaraf etmek anlamına geleceğini (224), 
normun önlemek istediği neticenin tahakkuk etmediği veya ne "ice
nin failin tamamen dışında bir sebebe bağlı bulunduğu, norma uy
gun bir icranın söz konusu olduğu hususlarının ispatlanabileceği ve 
bu açıdan, «presumptio iuris tantum» bir sorumluluğun bulunduğu
nu (225) ileri sürmektedirler. 

<218) l\fanzini (1950), I, 652 - De Marsico, 245. 
(219) Alimena, La Colpa, 94. 
(220) Alimena, La Colpa. 93-94, 106. 
(221) Pagliaro, 275-276, 313. 
(222) Altavilla, La Colpa, 65 - Galli, La Responsabilita penale, 64. 
(223) Costa, 50 - İçel, 211. 
(224) Leone, 211. 
(225) Vannini, 129 - Alimcna, 106 - Dönmezer.Erman, II. 295 - Erem, 

397. 



264 

bb) Basın suçlarrnda «normatif taksir sorumlulnğU>> bulunduğu 
görüşü 

Basın mesleğinde yayını gerçekleştirme iktidarında bulunan
lar'ın, neşirle suç işlenmesini engellemek konusunda hukuki mü
kellefiyetleri mevcuttur. Hukuki mükellefiyet «normdan» doğmak
tadır. Bu açıdandır ki, basın yoluyla suç işlendiğinde, yazı işleri 
müdürün veya naşirin «norma aykm» bir fiili söz konusu olur. Bu 
sorumluluk, eser sahibinin işlediği suça bağlı olarak doğduğu için, 
objektif sorumluluk gibi gözükmekte ise de, gerçekde objektif so
rumluluk değil, taksir sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Gerçek
ten : 

a) Failin istemediği ve fakat r.orma aykırı hareketi ile tahak
kukuna sebebiyet verdiği bir neticenin gerçekleşmesi, 

b) Bu neticenin, yayından sorumlu olan kişinin norma uygun 
davranmak konusundaki riayetsizliğinin bir sonucu olması, sorum
lu tutulabilmesi için zorunludur (226). 

Eser sahibinin kastlı suç teşkil eden fiilinin tahakkukuna, norma 
uygun hareket etmeyerek sebebiyet vermek, kusurun kendisidir. 
Hukuki mükellefiyet bir normdan doğduğuna göre, bizatihi norma 
uygun hareket etmemek, kusurun kendisi olmaktadır. Normatif 
olarak «genel bir öngörebilme» karinesi kabul edilmekte, kanuna 
aykırı neticenin doğumu ile de, taksir sorumluluğunun gerçekleştiği 
kabul olunmaktadır. Fakat. bu durumda, sorumluluğun temeli, nite
liği olmayıp, sadece ismi olmaktadır. Diğer bir deyişle, normatif 
taksir durumunda, gerçekten taksirin niteliklerinin bulunup, bulun
madığı aranmamakta ve fakat mevcut kusurluluk durumu taksir 
şeklinde isimlendirilmektedir. Sorumluluğun ismi ve niteliği, her 
zaman, birbiriyle çelişik clmamakla beraber, birbirinden farklı şey
lerdir (227). 

Taksir adın_ı taşıyan sorumluluk, fiilin, nitelik yönünden her 
zaman taksirli olmasını gerektirmez. Buna karşılık. taksirin sorum
luluğun ismi olduğu durumlarda, fiilin gerçekten taksirli olmasını 
da engellemez. Bu tür durumlarda, mücerret kanuni bir hükmün 
ihlali taksirin kendisi olarak kabul edilir (228). Bu açıdan. kanun 

(226) Bonafede, 298. 
(227) Bonafede, 298-299 - Cantarano, 220. 
(228) Gallo, 444 - Cantarano, 222. 
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bir normun ihlalinin iradiliğini ararken, sorumluluğun taksirli ol
masını şart koşmuş değildir. Sorumluluk için tedbirsizlik, tecrübe
sizlik, dikkatsizlik aranmaz ve varlığı şart değildir. Sorumluluğa 

yol aç:m, norma aykırı harekettir. Hareketin iradiligi yeterli olup, 
taksirli veya lrnstlı olması şart bu1unmamaktadJr (229). 

Sorumluluk için, iradi hareketin suç teşkil eden neticenin do
ğuşu yönünden uygun bir illi değer taşıması gerekir. Kanunen so
rumlu tutulan kişiler açısından suç, iki ayrı fiilin birleşmesi ile 
doğmakta ve eser sahibinn fiili, yayından sorumlu tutulan kişinin 
iradi hareketinin sonucu olarak gerçekle~mektedir. Bu kişilerin so
rumluluğunun kurala uygunluğu da, bu illi bağın bir sonucudur 
(230). Kaldı ki, Kanun, normu ihlal eden iradi fiilin varlığı halinde, 
taksir adına sorumluluğu kabul ederken, genel bir öngörmeden ha
reket etmektedir. Genel öngörme, tahakkuku mümkün ve olağan bir 
netice yönünden süz konusu olabilir. Bu durumda, öngörülmesi, mü
cerret bir değerlendirme halinde dahi mümkün bulunmayan neti
celerden sorumluluk mümkün olamaz. Öngörme, genel ve objektif 
olarak varsayılmakta ise de, insan kişiliğini ve imkanlarını aşan bir 
öngörebilme varsayımı, kanunla dahi mümkün olamaz. Objektif 
olarak, bir öngörünün ve taksirin söz konusu olamayacağı hallerde. 
bu durumun aksi kanunla faraziye olarak da kabul edilemez. Bu 
açıdan, fail, kendisine düşen görevi ve denetimi yerine getirmesine 
rağmen, suç teşkil eden neticeyi önleyemediğini ortaya koyacak 
olursa sorumlu tutulamaz. Bu durumda, ihmal hareketi iradi olma
dığı gibi, illiyet rabıtası da mevcut bulunmamaktadır. Söz konusu du
rumlarda sorumluluk kabul edildiği takdirde, sorumlu tutulan kişi 
salt sıfatı nedeniyle ve gördüğü işin doğal riski olarak sorumlu tutul
muş olacaktır ki, bu ceza hukukunun kabul etmediği, kusursuz sorum
luluk durumunu ceza hukukuna getirmek demektir (231). Sorum
luluk ipso iure kabul edilmekle beraber, taksir adına (a titola colpa) 
netice faile yüklendiğinden kusurluluğu ortadan kaldıran sebepler, 
basın suçlarında sorumluluk halinde de etken olacaktır. Bir objektif 
sorumluluk hali olarak gösterilen basın suçlarında sorumluluk ha
linde, ItCK nun 42/2. madde gereği, kast ve taksirden başka bir şe-

(229) Testi, 2. 
(230) Gallo, 442. 
(231) Bonafede, 300 v.s. - Testi, 5. 
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kilde failin sorumlu tutulması. kusursuz s.orumluluğu değil, kast ve
ya taksir aranmaksızın failin, taksir varmı~casına, cezalandırı1m2sı 
anlamına glir (232). 

Belirtilen nedenlerle, ncrmatif taksir sorumluluğu esasına göre 
basın suçlarında sorumluluk, hareketin normu ihlali esasında dayan
makta ve hareketin iradi, neticeye uygun nitelik taşıması aranmakta
dır. Normun yüklendiği «denetim mük~llefiyeti» nin ihmali ( culpa 
in ommittende) taksir sayılır (233). 

Normatif taksir sorumluluğu görüşü, hem +(öngörülen kusurlu
luk» anlayışından ve hem de «normatif ihmal sorumluluğu» görü
şünden farklı esaslara dayanmaktadır. Her olayda, öngörmenin mü
cerret koşullar içinde dahi mümkün olamayacağının araştırılması 

ve ispatı mümkün olduğundan, objektif nitelikte bir öngörme fara
ziyesi mevcut bulunmamaktadır. Her olayda, iradenin varlığı ve 
bunun netice yönünden illi değeri araştırılmak gerekecektir. Bu açı
dan, denetimi mükellefiyet olarak yükleyen norma aykırılık, bu 
konudaki ihmal, netice bakımından bir davranış olmaktadır. Norma 
aykırılık, yazı işleri müdürü açısından da, «netice» eser sahibinin 
işlediği suçtur. Yazı işleri müdürünün fiili, suç teşkil ede ı neticeyi 
kasdetmeyen ve fakat neticenin doğumunu sağlayan ve uygun olan 
davranıştan ibaret bulunmaktadır (234). Kanun, basında söz sahibi 
olanların sorumlulukla hareket etmelerini sağlamak ve fonksiyonla
rını .düzenleyen normlar uygun hareketi sağlamak amacıyladır ki. 
mücerret norm ihlalini kusur olarak kabul etmiştir (235). 

Normatif taksir sorumluluğu görüşü, mükellefiyetin fiilen ve 
kusurlu bir şekilde ihmal edilmiş bulunmasını aramadığı, mücerret 
norm ihlalini taksir olarak kabul ettiği içindir ki, normatif ihmal so
rumluluğundan da ayrılmaktadır. 

(232) Ondei: 53-54. İtalyan Yargıtayının da bu sonuca varan karar
ları mevcuttur: Bk. 15 Temmuz 1953 tarihli Karar (Riv. Pen. II. 1954, 122) · 
İtalyan Anayasa Mahkemesi de. fiilin faile ait olduğunu, hareketle netice 
arasında illiyet bağı aranacağını, sübjektif unsurdan vazgeçilmediğini be
lirtmiş. iradi olmasını aradığı fiilin taksirli olacağı hususunda ise kesin 
hükme varmamıştır. Bk. Pisapia - Lener, 156 v.s. 

(233) Bonafede, 300 v.s. - Cantarano, 220. 
(234) Testi, 3 - Bonafede, 309-311. 
(235) Testi, 5-6. 
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3 - Basın suçlarında sorumluluğun, <.-objektif öngörebilme» esa
sına dayandıgı görüşü 

Özellikle, ülkemizde, Donmezer-Erman tarafından savunulan bu 
görüş, objektif sorumluluk sistemi11i sübjektif temellere oturtan bir 
anlay1şın, basın suçlarında sorumluluk durumuna uygulanışı ol
maktadır. Gerçekten, Dönmezer - Erman, ceza hukukunda, kusur
suz sorumluluk, tehlike sorumluluğu anlayışının mümkün olmadı

ğını belirterek, objektif sorumluluğun ceza hukuku alanında süb
jektif esasa dayandığını belirtmektedirler. Buna göre, objektif so
rumluluk, illiyet rabıtasının varlığını, gerekliliğini ortadan kaldır
mamaktad1r. «Muhtelit uygun sebep» görüşü ile illiyet rab1tası açık
lanırsa (236), objektif sorumlulukda da sübjektif esaslara yer ver
mek gerekecektir. «Muhtelit uygunluk» kriterine göre, bir neticeden 
sorumluluk, olay hakkında yapılacak «objektif değerlendirme>> ile 
<~sübjektif, bile göre değerlendirme:-> nin bir birine uygun oluşuna 
bağlıdır. Sübjektif sorumluluk halinde bu iki değerlendirmeğe mut
laka baş vurulur ve bunların uygunluğu aranır. Objektif sorumlu
luk durumunda ise, «objektif değerlendirme» ile yetinilmektedir. 
Bundan çıkan anlam şu olmaktadır ki, objektif olarak bir neticenin 
tahakkuk edebile2eği tahmin edilebilir ise, bu neticeden, fail ister 
tahminde bulunsun, ister bulunmasın sorumlu tutulacaktır. Bu açı
dan, «tahmin edebilme» ile «tahmin edilebilir olma» birbirinden ay
rılmakta ve objektif sorumlulukta, «tahmin edilebilir olma» sorum
luluk için yeterli sayılmaktadır. Görüldüğü gibi, bu durumda. yine 
bir «kusur» mevcuttur. Bu kusur, neticenin objektif olarak tahmin 
edilebilir olması ve buna rağmen iradi bir harekette bulunulması
dır. Fakat sorumluluk için, bilfiil, kusurun kast veya taksir teşkil 
etmesi aranmamaktadır (237). 

Objektif ~orumluluk konusundaki bu genel görüş, basın suçla
rında sorumluluk açısından da uygulanmaktadır. Na~ir. tabi. satan 
ve dağıtanın sorumlu tutulduğu gayrımevkut neşriyatta, fail gerek
li ihtimamı göstermeyerek, neşir, tab v~ dağıtma hareketlerini ger
c:ekleştirdiğine göre, sorumluluğu gerçekde sübjektif esaslara rak

laşmaktadır. Failin, müşahhas durumda, objektif değerlendirme 

(236) Dönmezer-Erman, I , 543. 
(237) Dönmezer-Erman, II. 316 v.s. Bu konuda benzer bir görüş için 

bk. Bonafede, 300. Ayrıca aynı görüş için bk. İçel, 130-131. 
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esaslarına göre dahi hareketinin suç teşkil eden neticeyi doğura~a
ğmın tahmin edilemeyeceğini ispat etmesi dur-umunda, illıyet rabı

tasının bulunmadığını ve dolayısıyla kusursuzluğunu ispatlamış, 

sorumluluktan kurtulmuş olac:ıktır (238). Ayrıca, illiyet rabıtasının 
mevcudiyeti, iradi bir hareketi gerektirdiğine göre, yayının iradi 
olmadığının ispatı halinde de, illiyet rabıtası ve sorumluluk ortadan 
kalkar (239). Mevkut neşriyatda da, yazı işleri müdürünün «bile
rek» yayın yapmasının aranması, sübjektif esasa yaklaşıldığını gös
terir ve mesul "ıüdürün ancak kasden hareket ettiği takdirde ceza
landırılacağını . ifade eder (140). Halbuki gayrı mevkut neşriyatda, 
naşirin kasten hareket etmediği halde, kastlı neticeden sorumlu tu
tulması anormallik yaratmaktadır (141). 

§. il - BASIN SUÇLARINDA CEZA ORU!\lLULUGUNL~ <ôlADDI 
UNSUR» YÖNÜ' ... ·nEN ÖZELLİKLERİ 

Basın suçlarından kanunen sorumlu tutulan kişilerin, sorumlu
luklarına esas teşkil eden fiilleri, maddi unsur yönünden de özellik
ler taşımaktadır. Maddi unsur yönünden özellikler ve nitelikler ko
nusunda da değişik görüşler ileri sürülmüştür. Basın suçlarından 
kanuni sorumluluk durumunun, gerçekde eser sahibinin işlediği suç 
nedeniyle ve bu neticeye göre teşekkül edişi. maddi unsur yönünden 
de özelliklere ve üzerinde tartışılabilir niteliklere yol açmaktadır. 
Gerçekten, basın suçlarında sorumluluk, klasik, genel kurallara uy
gun bir fiilden dolayı olmadığı içindir ki, fiilin nitelikleri tartışıla
bilir bir yapı taşımaktadır. Bu özellikler ve uzerinde durulan nite
likler, özellikle, kanunen sorumlu tutulan kişilerin fiillerinin müs
takilliği, eser sahibinin fiili ile kanunen sorumlu tutulanların fiilleri 
arasındaki ilişki, suçun hareket unsurunun özellikleri, suçun netice 
unsurunun bulunup bulunmadığı konularında ortaya çıkmaktadır. 
Bu konudaki görüşler, büyük ölçüde, kusurluluk unsuru açısından 
savunulan görüŞlere bağlı bulunmaktadır. Kanunen sorumlu tutu
lanların, sübjektif unsurlar yönürıden sorumluluklarının temeli, 
suçun maddi unsuru açısından özellikleri ve nitelikleri de etkileyici 

(238) Dönmezer-Erman, II, 323. 
(239) Dönmezer-Erman, II. 325. 
(240) Dönmezer-Erman, II, 326. 
(241) Dönmezer-Erman, II, 324. 
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olmaktadır; zaten, bu açıdandır ki, kusurlulukla ilgili özellikleri da
ha önce incelemek yolu tutulmuştur. 

I - Kanunen sorumlu tutulan· kişilere ait «fiilin nıüstakilliği» o

runu 

Bilindiği gibi, basın suçlarında sorumluluk durumunu düzenle
yen kanun hükümlerinin tesbit ettiği kişiler, eser sahibi tarafından 
işlenen neticeden sorumlu tutulmaktadırlar. Uzerinde durulması 
gereken konu ise şu olmaktadır: kanunen sorumlu tutulan kişilerin 
sorumluluklarına esas teşkil eden, kendilerine ait ve eser sahibinin 
fiilinden müstakil bir fiilleri mevcut mudur, yoksa, basın suçunda 
tek fiil eser sahibine ait olup, kanunen sorumlu tutulanlar bu fiilin 
teşekkülü yönünden neşri gerçekleştirmekten öte bir etkenlik sahibi 
değiller midir? Eser sahibi dışında kalanların, işlenilen suçtan salt 
bir kanun hükmü gereği sorumlu tutuldukları bilinmektedir. Ger
çekten, eser sahibi ile bu şahıslar arasında iştirak bulunmadığı ve 
netice bu kişiler tarafından istenmediği halde, bunlar hakkında ne
tice sorumluluğu söz konusudur. «lstenmeyen neticedeıı sorumluluk>> 
kanunun objektif bir hükmünden doğarken, istenmeyen :netice ile 
scnuçlanan müstakil bir fiilin mevcut bulunup bulunmaması, basın 
suç_arında kusurluluk konusundaki görüşlere göre değişeceği gibi, bu 
konuda varılacak ~onuç, suçun «hareket» ve «netice» unsuru konu -

sun da da etken olacaktır. 

ı - Kanunen sorumlu tutulanlara ait hiç bir fiilin bulunmadığı 

görüşü 

Bilindiği gibi, basın suçlarında sorumluluğun, üçüncü şahsın 
fiilinden kusursuz sorumluluk esasına dayandığı ileri sürülmüştür. 
Aynı şekilde, sorumluluğun nedenini «durum suçluluğu» olarak 
açıklayanlar da mevcuttur. Bilindiği gibi, belirtilen g9rüşleri savu
nanlar, genellikle, kanunen sorumlu tutulanlara ait hiç bir hareke
tin mevcut bulunmadığı ve kanunun, eser sahibi tarafından mey
dana getirilen ve suç teşkil eden neticeden, bu kişileri sorumlu tut
tuğu inancındadırlar (1). Bu inanç, basın suçundan kanunen so
rumlu tutulanların, kendilerine ait hiç bir icrai veya ihmali bir ha
reketleri dahi mevcut bulunmaksızın sorumlu tutuldukları sonucu-

(1) Bk. yukarıda s. 223 v.s. 
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na varmaktadır. Kanuni tipe uygun netice, bu neticenin doğumu 
yönünden hiç bir etken hareketi gerçekleştirmemiş bulunan failin 
sorumluluğunun temeli olmaktadır (2). 

«Üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk», kavram olarak, kişinin 
kendisine ait bir fiili bulunmaksızın, tamamen yabancı bulunduğu 
bir fiilden sorumlu tutulması anlamına gelmektedir. Bu kavramın 
kapsamı içine, basın suçlarında sorumluluk sistemini de sokanlar, 
bu şekilde, failin kendine ait iradi hiçbir icrai veya ihmali hareke
tinin, sorumluluk için, aranmayacağı görüşüne vannış olmaktadır
lar. Failin kendbine ait bir hareketi söz konusu olmadığı içindir ki, 
hareket ile netice arasınd& maddi sebebiyet ilişkisinin araştırılması 
da söz konusu olmayacaktır. Sorumluluğun sübjektif esasa dayan
dırılabilmesi için ileri sürülen görüşler, gerek faile ait fiili, gerek bu 
fiilin kusurluluğunu bir fara:ôyeye dayandırmaktadır. Fiil olarak. 
kanunen sorumlu tutulanın fiili olarak, denetim görevinin ihmali 
gösterilmektedir. H3lbuki sorumluluk için, böyle bir ihmal fiilinin. 
mevcudiyeti aranmamaktadır; öyleyse, fiilin varlığı bir faraziye
den öteye gitmemektedir (3). 

«Durum stiçluluğu>> ile basın suçlarında sorumluluğu açıklayan
lar da, faile ait bir fiilinin bulunmadığı görüşündedirler. Gerçekten. 
basın suçlarında kişi, sırf basın faaliyeti içinde bulunduğu durum, 
rnhip olduğu fonksiyon itibariyle sorumlu tutulmaktadır ( 4). Bu 
sorumluluk türünde, gerçekde, bir hareket değil, hareketsizlik söz 
konusudur. Bu hareket.sizlik, dış alemde bir değişikliğe yol açma
dığı halde, dışı alemdeki değişikliği gerçekleştiren failin fiilinden 
sorumluluğun nedeni olmJktadır. Bu durumda suçun maddi unsuru 
«fiil» olmayıp, sorumlunun «sıfatı» dır. Bu nedenle, kanunen sorum
lu tutulanlar için, ne hareket, ne netice ve ne de bir illiyet rabıtası 
söz konusu olmayacak, tamc:ı.men tesadüfi bir sorumluluk tahakkuk 
edecektir; sorumluluk kanundan doğan objektif bir yükümdür. Esas
da fiil eser siliibine aittir: kanunen sorumlu tutulan ise bir farazi
yeye dayanılarak bu fiilden sorumlu tutulmaktadır. Kanunen sorum
lu tutulanlara ait bir hareket mevcut bulunmadığı için, bu hareke
tin iradiliği de söz konusu değildir (5). 

(2) Ca.talini, 425 - Battaglini (E) 314 - M;:;ntovani, Il Concetto, 242. 
(3) Galli, 207-208 - Catalini. 425 - CavaJlo, 51 - Gucciardi, 227. 
(4) Bk. yukarıda s. 225 v.s. 
(5) ltavilla, La Oolpa, 104, 236 - . la. ari, 150 v.s. 
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Basın suçlarında sorumluluğu, durum suçu veya üçüncü ~alısın 
fiilinden sorumluluk olarak kabul edenlerir., kendi görü;leri 
ile tutarlı bir biçimde, kan 1.merı. sorumlu tutulanlara ait hiç bir 
fiilin bulunmadığı sonucuna varmaları dogaldır. Ortada bir fiil yok
tur ki, onun müstakilliği söz konusu olabilsin. 

2 - Kanunen sorumlu tutulan kişilerin fiillerinin müstakil ma

hiyet taşımadığı görüşü 

Çoğunlukla, basın suçlarında ceza sorumluluğunu, sübjektif e
mele oturtmak isteyenler, kanunen sorumlu tutulan kişilerin fiille
rinin kusurluluğunu ileri sürerken, eser sahibinin fiili ile kanunen 
sorumlu tutulanların fiilinin kaynaştığı, daha doğru bir deyişle. bu 
iki ayrı süjenin hareketlerinin birleşerek suç teşkil eden neticeye 
yol açtığını belirtmektedirler. Gerçekte, fiil tektir ve fabt değişik 
faillere ait ve netice yönünden illi değer taşıyan hareketler neticenin 
doğumunda etken olmaktadır. Zaten, kanunen sorumlu tutulan ki
~inin sorumluluğunun kusurlu oluşu d~, eser sahibine ait kusurlu 
ve iradi hareketle kanunen sorumlu tutulan kişinin hareketinin bir
leşmesi, suç teşkil eden netice yönünden bu kişilerin h'.:ıreketleriııin 

etken oluşudur. 

Belirtmeğe çalıştığımız ve fiilin tekliği esasına dayanan görüş
leri de iki ana grup altında toplayabilmek mümkündür. 

a) Kastlı suça taksirli iştirak görüşü 

Bu görü~e göre, eser sahibi kastlı bir netice meydana getirmek
tedir ve yazı i~leri müdürü, naşir, v.s. bu kastlı neticeden sorumlu 
tutulmaktadır. Yazı işleri müdürünün fiilinin müstakil sayılması 

durumunda, «kastlı neticeden taksir sorumluluğu» gibi benimsene
meyecek bir anlam çıkar. Yazı işleri müdürü, suçun te~ekkülü _,rc
nünden gerekli engellemeyi ·gerçekleştiremediği için sorumlu tutul
maktadır. Bu konudaki ihmal suçun teşekkülünde rol oynamak ve 
taksirli olmak durumundadır. Öyleyse, eser sahibinin kastlı suçu, 
yazı i~leri müdürünün taksirli fiilinin sonucunda teşekkül edebil
mektedir; bu durumda, taksirle kastlı suça iştirak mevcuttur. Yaza
rın eser meydana getirmesi bir «önşarttır>>, fakat suç teşkil eden ne
tice kanuni sorumluların taksirli fiilJerine bağlıdır. Bu husus da gös
termektedir ki, eser sahibine ve kanunen sorumlu tutulanlara ait 
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ayrı ayrı fiil söz konusu olmayıp, bunların müşterek fiilleri söz ko
nusudur (6). 

Basın suçlarından yazı işleri müdürü, naşir gibi kişilerin, neş
riyatın muhtevası üzerinde gerekli denetim ve engellemenin yapıl
masındaki ihmalleri sebebiyle sorumlu tutuldukları görüşünde olan
lardan bazılarına göre, söz konusu denetimin yapılması, kanunun 
güttüğü amaç'ın kendisi değildir. Denetim kendi başına bir hedef 
olmamaktadır. Denetim, suçun engellenmesini sağlamak açısından 
bir mükellefiyet olarak kabul edilmektedir. Bu açıdandır ki, ihma
lin, eser sahibinin fiiline paralel bir ~ekilde ve neticenin engellene
memesi yönünden, illi değer taşıması zorunluluğu mevcuttur. Bu 
durumda bir iştirak söz konusudur ve fakat netice kanunen sorum
lu olanlar yönünden istenmediğinden, bu iştirak taksirli iştirak ola
rak gözükmektdir. Bu açıdan, ihmal hareketi iradi olsun veya olma
sın, «normatif ihmal sorumluluğuna» uygun bir taksirli iştirak bu
lunmaktadır (7). Kanunen sorumlu tutulanın sorumluluğu, tam ve 
bütün unsurları teşekkül etmiş bir basın suçunun mevcudiyetine 
bağlıdır. Bu açıdan, esas fiile ait her hangi bir sübjektif veya ob
jektif unsurun eksikliği halinde, e:;er sahibi gibi, kanunen so
rumlu tutulan kişi de sorumlu tutulamayacaktır (8). Bu husus da 
göstermektedir ki, cezahındırılan fiil, gerek eser sahibi için, gerek 
kanunen sorumlu tutulanlar içi'!.1 aynıdır, sadece bunların kusur 
türleri değişmektedir. Bu iştirakin varlığını ortadan kaldırmamak
tadır. Bu faillere ait deği~ik hareketler birleşmek suretiyle, esas 
cezalandırılan neticeye, fiile yol açmaktadır (9). 

Görünüşte, k=munen sorumlu tutulanlar açısından «Otonom bir 
hukuka aykırılık ipotezi>> kurulduğunu ve sorumluluğun «yayının de
netimindeki taksirli ihmale» dayandığını belirtenler de, sonuçda 
«kastlı suça taksirli iştirak» sonucuna varmaktadırlar. Basın suçunda 
<"Özel bir taksirli faaliyet» söz konusudur ve basın yoluyla işlenecek 
suçların çeşitliliği bu özelliğe yol açmakh ve taksirli suç yönünden 
ayrı hüküm konulmayarak, genel hükümle yetinilmektedir. Kanunen 
sorumlu tutulanların hareketleri ayrı suç olarak düzenlenmeyip, ayrı 
«suç tipleri» ihdas edilmeyip, kastlı neticeden sorumluluk kabul 

(6) Costa, 50-52. 
(7) Deli tala, 549 - Cantarano, 216. 
(8) . ntolisei, 289. 
(9) Gallo, 439-442. 
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edilmekle, kanun «kastlı suça taksirli iştiraki» düzenlemiş olmakta
dır (10). Teşekkül eden suç yönünden, eser sahibinin ve yazı işleri 
müdürünün hareketleri ayrı ayrı illi değer taşımakla beraber, so
rumluluk aynı neticeden doğduğundan, fiil tek ve bütün failler için 
aynı olmaktadır (11). 

b) Kusurların içtimaı görüşü 

Kusurların içtimaından maksat, ayrı ayrı kusurlu hareketlerin, 
«fiilin tahakkukunda» etken ve sebep olarak birleşmesidir. Gerçek
de, bu durumda da, netice değişik kusurlu hareketlerin birleşmesi
nin sonucudur ve «taksirli iştirak» durumuna benzemektedir. Fakat, 
kasten işlenen bir fiile, kasti nitelik taşımayan hareketle katılma
nın, iştirakin yapısına ve unsurlarına uygun düşmeyeceği belirtil
miş ve «kastlı suça tak::ıirli iştirak» görüşü eleştirilmiştir (12). 

Kastlı suça taksirle iştirak durumunda, iştırak için zorun
lu «iradelerin birleşmesi» unsurunun gerçekleşemeyeceği görüşün
den hareketle, bir suçun teşekkülünde değişik nitelikteki iradelerin 
birleşemeyeceği ve fakat netice yönünden etken «sebeplerin» iç'lima 
edebileceği ileri sürülmüştür. Buna göre, «suça iştirak» değil <<fiile 
iştirak» söz konusu olmaktadır. Zira fiil, belirli hallerde, tek bir ki
şinin eseri olmamakta, aynı fiil değişik nitelik ve kusurluluktaki 
hareketlerin birleşmesi ile tahakkuk etmektedir. Her bir hareket, 
fiilin tahakkuku yönünden «sebep» teşkil etmektedir. Değişik ku
sur luluktaki hareketlerin birleşmesi, tek bir fiile ve neticeye yol 
açmaktadır (13). 

Netice bakımından «sebep» teşkil eden değişik kusurluluktaki 
hareketlerin birleşmesi görüşü, basın suçlarında sorumluluk duru
rnunda da ileri sürülmüştür. 

Kanunun, yazı işleri müdürünü, naşiri ve benzerlerini işlenen 
suçtan sorumlu tutmasının nedeni, basılmış eserin denetimindeki 
ihmaldir. Esas suç, bu ihmal hareketinin bir sonucudur. Ancak su
çun işlenmesi halinde denetim ihmalinin cezalandırılması, ihmaHn 
sebebiliğinin ve etkenliğinin arandığını gösterir. Bu ihmalin tak
sirli olması da gereklidir. İştirak halinde, basın suçunun özel so-

{10) l\Iaccagno, 1371-1372. 
Ol) Zaccone, 128 - Beccari, 125 
{12) Nuvolone, Reati di Stampa, 177. 
{13) Altavilla, La Colpa, 232 - Aliınena, La Colpa, 144. 

F.: 18 
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rumluluk sistemi uygulanmayacaktır. Fakat iştirak dışı durumlar
da dahi, fiil, eser sahibinin kastlı hareketinin, taksirli ihmal hareke
tiyle birleşmesi sonucu doğmaktadır (14). Basın suçlarında sorum
luluk, gerçekde, «hukuki neticeden sorumluluktur». Bu hukuki ne
tice, bir kastlı hareketin, eser sahibinin hareketinin ürünüdür; fakat, 
eser sahibi, yazı işleri müdürünün taksirli hareketi, ihmali eklen 4 

medikçe neticeyi tahakkuk ettiremeyecektir. Öyleyse, kastlı bir ne
ticeyi önlemekteki, yazı işleri müdürünün, taksirli ihmali de hukuka 
aykırılığın tahakkuku yönünden sebep olmaktadır. Esas cezalandı
rılan husus da bu taksirli harekettir. Basın suçlarındaki özellik, 
kastlı neticeyi engelleme mükellefiyetinin taksirli ihmali halinde 
dahi, failin cezalandırılabilmesidir ( 15). Kanunen sorumlu tutulan 
kişilerin, sorumlu tutuldukları neticeyi istemedikleri bir gerçektir 
ve fakat, neticenin yazı işleri müdürünün ihmali hareketinin de bir 
ürünü olduğu da gerçektir. Zira, yazı işleri müdürü kendisine yük
lenen denetimi gerçekleştirseydi, suç da teşekkül etmeyecekti. Bu 
açıdandır ki, eser sahibinin kusurlu hareketi, ancak taksirli hareket 
ile birleştiği zaman fiil teşekkül etmiş olacaktır; zaten, bu sebeple
dir ki, yazı işleri müdürü de, istemediği neticeden sorumlu tutul
maktadır (16). 

Bu görüş ae, eser sahibinin ve kanunen sorumlu tutulanların 
hareketlerinin ayrılığını . kabul etmekle beraber, bu ayrı kusurlu ha
reketlerin birle§erek tek bir neticeye, tek bir fiile yol açtığını be
nimsemek durumundadır. 

3 - Kanunen sorumlu tutulanların, kendilerine ait, miistakil fiil
lerinin bulunduğu görüşü 

Bazı cezacılar ise, basın suçlarında gerçekte iki ayrı fiilin mev
·cut bulunduğu görüşündedirler. Bunlara göre, gerek eser sahibi, ge
rek kanunen sorumlu tutulanlar, aynı neticeden sorumlu tutulsa
lar dahi, gerçekte iki ayrı, müstakil fiil mevcuttur ve fakat aynı so
nuçtan sorumluluk bu iki ayrı fiilin teşhis edilmesine engel teşkil 
etmektedir. Bu fiillerden bırincisi, genel sorumluluk hükümlerine 
dayanan eser sahibinin fiilidir. İkindsi ise, yazı işleri müdürü, naşir 
ve benzerlerine ait olup, kanunen sorumlu tutulan fiildir; bu fiil 

(14) Lefevre, 106-107. 
( l 5) Giuliani, 343-345. 
(16) Bonafede, 298, 302 ve son 
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suç teşkil eden yayının gerçekleştirilmesi fiilidir. Bu iki fiilin bir
birinden ayrıldığı konusunda birleşen görüşler, iki fiilin ilişkisi ko
nusunda ayrılmaktadır. 

a) Kanunen sorumlu tutulanların, tamamen müstakil fiilleri
nin bulundugu görüşü 

Nuvolone, Pannain, Frosali, Ranieri gibi cezacılar, basın suç
larında iki ayrı fiilin mevcut bulunduğunu ve kanunen sorumlu tu
tulanların fiillerinin tamamen müstakil mahiyet taşıdığını kabul et
mektedirler. 

Basın suçlarında sorumluluk durumunda, yazı işleri müdürü
nün, naşirin tamamen otonom bir fiil sebebiyle sorumlu tutulduk
larında şüphe etmemek gerekir. Sorumluluğun iştirak sorumluluğu 
olmayışı, bu müstakilliğin kanıtıdır; İtCK nun 58 • bis maddesinde
ki, basın suçlarının takibine ait usuli hükümler de, aynı hususu 
göstermektedir (17). Basın suçu, kanunen sorumlu tutulanlar açı
sından, kendi denetim ihmallerinin ürünüdür. Bu ihmal kusurlu 
nitelik taşımaktadır. Müstakil bir kusurlu hareketin mevcudiyeti, 
fiilin de müstakilliğini göstermektedir. İşlenilen basın suçunun <<ne
tice» unsuru, kanunen sorumlu tutulanların iradi - kusurlu hare
ketlerinin de neticesidir ve arada maddi sebebiyet ilişkisi de l:u
lunmaktadır. Suç, «cezalandırılan fiil» demektir. Bu açıdan, kanu
nen sorumlu tutulan açısından da, basın suçunun bütün unsurları
nın tahakkuk etmesi, suçun bütün sübjektif ve objektif unsurlarının 
bulunması zorunludur; fiil cezalandırılamıyorsa, yazı işleri müdürü 
açısından da suç yoktur (18). Yazı işleri müdürünün, eser sahibi ta
rafından ika edilen fiil nedeniyle cezalandırıldığı kabul edilse dahi 
kanunen sorumlu tutulanın fiilinin objektif olarak teşekkülü, eser 
sahibinin sübjektif durumundan ve ona ait sübjektif unsurlardan 
müstakil bir şekilde gerçekleşmektedir. Fiilin objektif yapısı ise 
tam::ımen müstakil nitelik taşımaktadır; kusurluluğu kaldıran ve 
eser sahibine ait olan nedenlerin, kanunen sorumluların sorumlu-

(17) Nuvolone, La responsabilita, 1128. Nuvolone, ItCK nun 57. mad
desi 1958 yılında degiştirilmeden önce, sorumluluğu tam anlamıyla ob
jektif sorumluluk olarak görüp, kastlı suça taksirli iştirak durumunun bu
lunduğunu belirtiyordu: bk. Nuvolone Reati di Stampa, 181. 

(18) Pannain, I, 416. Ayrıca bk. 2 Şubat 1959 tarihli Italyan Yargı • y 

kararı, Arch. Fen., 1960, II, 318. 
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lukları yönünden etken olmayışı da, fiilin müstakilliğini göster
mektedir ( 19). 

Basın suçlarında sorumluluğun tamamen objektif sorumluluk 
durumu olarak kabul edilmesi halinde dahi, fiilin müstakilliği ileri 
sürülebilmektedir. Kanunen sorumlu tutulanların fiilleri, sırf hare
ketten ibarettir. İhmali veya icrai bir hareket her durumda aran
maktadır. Bu hareketin iradiliği ise araştırılmamakta ve fail, ken
dinin dışında kalan ve istemediği bir neticeden sorumlu tutulmak
tadır. Bu istisnai duruma rağmen, faile ait icrai veya ihmali bir ha
reketin mevcudiyeti, fiilin_ müstakilliğini ve şahsiliğini gösterir. 
Hareket ile netice arasındaki illiyet rabıtası da bertaraf edilmemek
tedir. Bu açıdan, bası~ suçunun özelliği istenmeyen neticeden so
rumluluk şeklinde ortaya çıkmakta, «objektif şahsi sorumluluk» du
rumu doğmaktadır (20). 

Yazı işleri müdürünün fiili ile eser sahibinin fiili müstakil ol
makla beraber, bu mü.,takillik, her iki fiilin birbirinden farklı huku
ki menfaatleri ihlal ettiği anlamına gelmez. Fiillerin ayrılığı, huku
ken himaye edilen menfaatin farklılığını da gerektirmez (21). Eser 
sahibinin ayrı fiilinin, kanunen sorumlu tutulanların fiilleri yönün
den tek ilişkisi de, eser sahibinin fiilinin suçun netice unsurunu 
tayin edici etkenlik taşımasıdır. «Netice» unsuru, basit bir fiilin de
ğil, başkasının suç teşkil eden fiilinin ürünüdür (22). Bu şekilde, 
kastlı neticeden, müstakil taksirli fiili ile sorumluluk durumu ihdas 
edilmiş olmaktadır (23). 

b) Kastlı fiille, taksirli fiilin içtimai görüşü 

Eser sahibinin fiili ile kanunen sorumlu tutulanların fiillerinin 
esasda müstakilliğini kabul etmekle beraber, bu fiillerin içtimaı 

suretiyle suçun teşekkül ettiğini belirtenler de mevcuttur. 

İtalyan Doktrininde ve Ceza Kanununda «agevolazione colposa.-» 
şeklinde isimlendirilen hallerde, hareketin çokluğu ve neticenin 

(19) Frosali, III, 53-54. 
,<20) Loasses, 510-511. 
(21) Tuvolone. La responsabilita penale, 1129. 
(22) Pannain, I, 416 - .ı. ~uvolone, La Responsabilita pen::tlP, 1129. 
(23) İtalyan Yargıtayının 18 kasım 1958 tarihli kararı da aynı görü

şü benimsemektedir. Ranieri de karara yazdığı notda. «kastlı suçtan tak
sirli sorumlulub görüşünü savunmaktadır. Bk. Sc. Positiva, 1962, 522. 
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tekliği söz konusudur. Netice, taksirli fiilin, kastlı fiile katılması ile 
teşekkül etmektedir. Gerçekte birbirinden ayrı iki fiil bulunmakla 
beraber, kastlı hareketten neticenin tahakkuk edebilmesi, taksirli 
hareketin varlığına bağlı bulunmaktadır. Bı1 açıdan, faillerin ara
larında «irade birleşmesi» söz konusu olmadığı halde. netice yönün
den sebeF teşkil eden faaliyetlerin birleşmesi, taksirli ve kastlı fiil
lerin de içtimaı neticesini doğurmaktadır. Bu tür bir suçta, <~taksirli 
hareket» suçun önşartı ve netice de taksirli hareket yönünden «Ce
zalandırılabilme şartı» teşkil etmektedir (24). 

Aynı durumun basın suçlarında sorumluluk yönünden de mev
cudiyeti ileri sürülmüştür. Yazı işlE:ri müdürünün ihmali hareket
leri, eser sahibinin neşredilen eserinin neşri konusunda «sebep de
ğeri» taşıyorsa, aynı suçun «netice» unsuru ile sor..nçlanmış olacak
tır. «Neticenin», yazı işleri müdürünün taksirli ihmal hareketleri 
mevcut bulunmadıkça tahakkuk edemeyecek olması, tam bir «agvo
laziona colposa» durumunun mevcut bulunduğunu göstermektedir 
(25). Basın suçunda birden fazla fiilın mevcudiyeti açıktır ve 
fakat doğan netice tektir. Diğer bir deyişle, basın suçu teşkil eden 
netice, eser s~hibi ile yazı işleri müdürünün ayrı ayrı hareketlerinin 
birleşmesinin sonucudur. Fiillerin ayrılığına rağmen, sorum
luluğun aynılığı ise, s]stemin aksaklıgını teşkil etmektedir ve ger
çekte suçların içtimaı durumunu izale edecek ve fiillerin ayrı ayrı 
suç teşkil etmesini sağlayacak, mesela kanunen sorumlu tutulanla
rın fiillerini müstakil suç haline getirecek bir düzenleme gerekmek
tedir (26). 

il - Basın suçunun «hareket» unsuru yönünden nitelikleri 

Basın suçundan kanunen ve objektif olarak sorumlu tutulan kişi
lerin sorumluluklarına esas teşkil eden «hareketlerinin» niteliği 

üzerinde de görüş birliği mevcut bulunmamaktadır. Basın suçların
da maddi unsurun «hareket» kısmının niteliği konusundaki görüş
leı i, ana çizgileri içinde, bir kaç grup altında toplayabiliriz. 

(24) Altavila, La Colpa, 269. Pannain ise, «agevolazione colposa» 
durumunda da. suçların içtimaının bulunmadığını ve ayrı ayrı iki fiilin 
oJduğunu ve ayrı ayrı, aynı ve tek neticeyi gerçekleştirdiğini belirtmekte
dir: bk. Pannain, Natura giuridica, 29. 

(25) Antolisei, 289. 
(26) Pi apia. 322-324 - Boscarem, 160. 
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1 - Sorumluluk için, hareketin aranmadığı görüşü 

Basın suçunun kusurluluk yönünden özellikleri ve basın suçu
nun müstakilliği konuları üzerinde dururken belirttiğimiz gibi, ba
zıları, basın suçunda kanuni sorumluluğun söz konusu olduğunu, ki
şinin ihmali veya icrai hiç bir hareketi bulunmaksızın sorumlu tu
tulduğunu, bu açıdan kanunen sorumlu tutulanların sorumlulukla
rına esas teşkil eden bir fiilin bulunmadığını ileri sürmektedirler. 
Kanunen sorumlu tutulanlar yönünden sorumluluğa esas teşkil eden 
<<fiil» söz konusu olmayınca, bu şahıslara özgü bir hareket de yok
tur (27) Sorumluların sadece basın mesleği ile ilgili «faaliyeti» bu
lunmaktadır. Bu faaliyetin bir suça yol açal;>ileceği de «tasavvur» 
edilebildiğinden, söz konusu kişilerin sorumluluğu yoluna gidilmek
te (28) veya bu konuda bir kusurluluk faraziyesine dayanılmakta
dır (29). Özetlemek gerekirse, ceza hukuku anlamında «hareket» 
bulunmadığı halde kişiler bulundukları durum'un gerektirdiği faa
liyetler sebebiyle d_oğan neticeden sorumlu tutulmaktadırlar. 

2 - «Sırf hareket SUÇU>> bulunduğu görüşii 

Bazı cezacılar, , her suçta «netice» unsurunun bulunmayacağı, 

neticenin unsur olarak aranmayacağı görüşünden hareketle, netice 
doğurmayan <~sırf hareketin» suçun teşekkülü, normun ihlali icin 
yeterli bulunduğu göriişünü ileri sürmektedirler (30). Bu tür suç
lara, «re ati f ormali - şekli suç», «reati di mera condotta - sırf hare
ket suçu», <<reato senza evento - neticesiz suç» isimleri verilmektedir· 
Doktrinde «Sırf hareketin» suç teşkil edebileceği görüşü genellikle 
benimsenmemekle beraber (31), bu görüşü işleyip, kabul eden ce
zacılar da mevcuttur. 

(27) Catal.ini, ~25 - Battaglini (E). 314. 
(28) Cavallo, 51. 
(29) Galli, 207-208. 
(30) Carrara, Programına, § 50. 
(31) «Neticesiz suç», «sırf hareket suçu» goruşu, geniş ölçüde eleş

tirilmiştir. Bu görüşe karşı olanlar için bk. Carnelutti, Lezioni, 171 - Bat
taglini, (G). 173 - Pannain, I. 228 v.s. - Iaggiore, I. 216 _ Dönmezer-Erınan, 
J. 392 - Kunter, 1:addi Unsurlar, 81. Hareketten ayrı netice olmayabilece
ğini kabul edenler dahi. bu durumda hareketin neticenin kendisini de 
içinde barındırdığını, bizatihi failin davranışını, hareket ve netice unsu
runu kapsadığını belirtirler: bk .• Ias ari, 4 7 - Cecchi, 51 - Vannini. Li
neamentL 87. Bunun dışında, hareketin, mutlaka, toplumsal, hukuki ve 
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Buna göre, «netice» ancak suç tipinde unsur olarak göz önünde 
bulundurulduğu takdirde hukuken bir önem taşır. Bu açıdan, ha
reketin meydana getirdiği her tabii veya hukuki neticenin, «Unsur 
netice>> olduğu söylenemez. Suç tipinde «netice» gösterilm~diği du
rumd.:ı, «sırf hareket suçu» söz konusu olur. Bu durumda hareketin 
yapılması ile suç tamam olmaktadır (32). Her suçta bir «neticenin» 
bulunacağı görüşünde olanlar, «hukuka aykırılık ile unsur neticeyi» 
birbirine karıştırmakta ve bir fiilin suç sayılması sebeplerini «Unsur 
netice» sanmaktadırlar (33). Hukuka aykırılık, sadece bir «netice
nin» sonucu değildir; hukuka ay kırılığı meydana getiren «netice» 
değil, «fiilin vasfıdır» (34). Suçun bir «Zarar» yaratması gerekliliği 
de, neticesiz suç kavramının reddine neden teşkil etmez. «Netice» 
kavramı «zarar» kavramından ayrı tutulmak gerekir. Zarar hukuka 
aykırılık kavramı ile ilgilidir, maddi unsurun ise dışındadır, netice 
sadece tavsif edici bir nitelik taşır (~5). 

Belirtilen açıdan «sırf hareket suçu» kabul edilince, bu tür suç
ların nitelikleri de belirtilmiştir. Sırf hareket suçunda, hareketin 
kendisi «tipik» olmakta ve ne netice ve ne de netice ile hareket ara
sında illiyet bağı aranmamaktadır. «Hareket» maddi unsurla e~it 

olmaktadır. «Sırf ihmal» suçları, bu konuda- örnek gösterilebilir; 
ihmal bizatihi kendisi, tipikliği teşekkül ettirmektedir (36). İhmalin 

insani bir yapıda neticeye yol açacağı, suç tıpinin dışına çıkartılamaya
cağı, neticenin hareketten ayrılamıyacağı, nı:!tice ve h::treketin, birlikte. 
maddi unsur ile aynı anlama geldiği ileri sürülmüştür: bk. pasari, L'om
missione, 61, 65 _ Frosali, J, 384 - Cavallo, I, 214 - Pcınz de Leon, 25 _ Pag
liaro, 297 v.s. İhmali hareketin, tabii olarak, hukuka ayl{ırı netice ile 
bağlanacağı (Cavallo, I, 214), hukuka aykırı neticenin hiç değilse norma
tif bir mahiyet taşıyacağı (Pagliaro, 307). ihmali hareket tipinin yapısal 
ve morfolojik niteliğinin neticenin %.rlığını ihtiva ettiği ve c:neticesiz 
suç olmaz) kuralı gereğince ihmali suçların da neticesiz suç olarak kabul 
edilemiyeceği belirtilmiştir: bk. l\fassari, 43 - Carnelutti, Lezioni, 171. Bu 
arada. sırf hareket suçları denilen durumlarda, neticenin normatif ma
hiyet taşıdığı ve «öngörülen netice» durumunun var olduğu da ileri sürül
mü~tür: bk. Ondei, 75. 

(32) Bu görüşler için bk. Santoro, Circostanze, 148 - Ranieri, 212 _ 

Grispigni, II, 63 - Massari, 125. 
(33) Grispigni, II, 60-65. 
(34) Ranieri, I. 216 - Bettiol, 164. 
(35) Bk. Ponz de Leon, 23. 
(36) Santoro, Le circostanze, 147 - Antolisei, Scritti. 277 - Dall'Ora 

167. 
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dış alemde bir netice yaratması mühim değildir, «ihmalin» yapılma
sı suçun teşekkülü için yeterlidir. Objektif sorumluluk hallerinde 
de, sırf hareket durumu kendisini göstermektedir (37). Sırf hareket 
suçunda, kendiliğinden tipik olan hareket, ihmali veya icrai olabi
lir. «Normatif ihm::ıl» durumu olan, neticeyi men'etmemekten do
ğan sorumluluk durumunda da, «ihmali sırf hareket suçu» söz ko
nusu olmaktadır (38). 

Basın suçlarında sorumluluk durumunda, kanunen sorumlu tu
tulan ki~ilerin de <<sırf hareketleri» sebebiyle cezalandırıldıkları, ba
sın sorumluluğunun bu konuda örnek gösterilebileceği belirtilmiş
lerdir. Objektif sorumluluk hallerinde iradi bir hareketin mevcu
diyeti sorumluluk için yeterli olmaktadır. Hareketin neticesi aran
madığı gibi, hareketteki kusur durumu da, neticeye değil harekete 
mahsus kalmaktadır. «1rade» de sadece <.-hareketin iradiliği» anla
mını taşımaktadır (39). Basın suçlarında sorumluluk, belirli bir ne
tice doğuran ihmal sebebiyle olmamaktadır. Kanunen sorumlu tu
tulanlar yönünden «fiil», sadece «gazeteyi yönetme hareketinden» 
ibarettir; bu hareketin iradiliği aranır, fakat. bu iradenin eser sahi
binin fiiline yönelikliği, arada ilişki aranmaz; netice bakımından 
bir illi değer taşımak hususu da araştırma konusu değildir ( 40). Be
lirtilen nedenlerle, ba3ın suçlarında sorumluluk, «sırf hareket so
rumluluğu» dur (41). 

3 - «İhmali hareket» sorumluluğu görüşü 

Genellikle. basın suçlarında kanunen sorumlu tutulanların, «ih
mali hareketleri» sebebiyle sorumlu tutuldukları ileri sürülmekte
dir. Kanuni sorumluluğun sebebi olarak, yazı işleri müdürü, naşir 
ve benzerlerinin, neşriyat üzerinde· gerekli denetimi yapmamış ol
masını kabul edenler, bu konudaki <<denetim görevinin» ihmal edil
mesi suretiyle suçun teşekkül ettiğini, bu açıdan «ihmali suç» duru
munun bulunduğunu belirtirler. 

(37) Bk: Ponz de Leon, 35. 
(38) Dall'Ora, 94-95. 127, 143-144. 
(39) Sabatini, 338-339. 
(40) 3fantovani, Il Concetto, 242. 
(41) Sabatini. 338. 
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Basın suçlarında sorumluluğu objektif sorumluluk olar~k ka
bul edenler içinde de, sübjektif olarak kabul edenler içinde de, so
rumluluğun «ihmal hareketine» d::ıyandığını belirtenler mevcuttur. 

Sorumluluğun objektif niteliği üzerinde duranlardan Pisapia'ya 
göre, yazı işleri müdürü, basılmış eserin muhtevası üzerinde, suçu 
önlemek bakımından gerekli denetimi ihmali sebebiyle cezalandı

rılmaktadır. Sorumluluk için ihmali bir hareketin mevcudiyeti ve 
bu ihmal ile netice arasında illiyet rabıtasının bulunması zorunlu
dur; fakat, ihmal hareketinin kusurlu olup olmaması sorumluluk 
için aranmadığındandır ki, sorumluluk objektif sorumluluk olmak
tadır ( 42). «Öngörülen kurnrluluk» anlayışını objektif sorumluluk 
türü olarak kabul edenler de, belirli bir yükümün mevcut bulun
masına rağmen suçun te~ekkülü halinde, kanunen sorumlu tutulan
ların görevi ifada ihmalkar davrandıkları ve bunun kusurlu olduğu 
hususunda bir varsayımın bulunduğunu belirtmektedirler ( 43). 

Basın suçlarında sorumluluk durumunu sübjektif bir açıdan 
yorumlayanlar da, genellikle, kanunen sorumlu tutulanların «ihmali 
hareketle inin» varlığını kabul etmekte ve bu haıeketin kus11rlu 
olduğunu da ileri sürmektedirler. Özellikle, basın suçlarında sorum
luluğun «taksir sorumlulugu» olduğunu belirtenler, bu suçu tam an
lamında <<ihmali suç» olarak görmektedirler ( 44). Basın suçlarında 

sorumluluğun «normatif kusurluluk» esasına dayandığını belirtenler 
de, genellikle, «ihmali suç» kavramı üzerinde durmaktadırlar. So
rumluluğun normatif niteliğinin kabulü, bizatihi, engellenrr esi ge
reken ve hukuki bir yüküm ohm neticenin doğumu halinde, hukuki 
mükellefiyetin yerine getirilmediğinin, ihmal edildiğinin kabul 
olunması zorunluluğunu yaratmaktadır. Diğer bir deyişle, neticenin 
tahakkuku, ihmali hareketin varlığı konusunda bir karine teşkil et
mektedir. Basın suçlarında da, kanunen sorumlu olanlar, suç teşkil 
eden yayını önlemekle yükümlü bulunduklanna göre, suçun teşek
külü. ihmalin varlığı hususunda «normatif» bir karara v!lrmak zo
runluluğunu yaratmaktadır ( 45). Taksir sorumluluğunun kabulü 
halinde, ihmali hareketin varlığı tabii bir durum olarak görülürken, 
ikinci halde ihmalin varlığı normun yüklediği yükümlerin ihlal 
edildiği şeklinde hukuki bir değerlendirmeye dayanmaktadır. 

(42) Pi 'apia, 319 - Manzini (1960 - Pisapia), II, 589. 
(43) l\Iusotto, 184-185 - Pelliııgr:ı, 798-800 - Cavallo, II, 377. 
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Basın suçlarında sorumluluk durumunu «İhmal suretiyle icra'>> 
suçlarının bir örneği olarak görenler de vardır ( 46). 

4 - Hareketin ihmali l1e1.Ja icrrıi olabileceği görüşü 

Basın suçlarında sorumluluğun mutlaka «denetim görevinin ih
mali» olarak kab':ll edilemiyeceği görüşünde olanlar ıse, hareketin, 
bütün suçlarda olduğu gibi ihmali veya icrai olabileceğini belirt
mektedirler. Buna göre, sorumluluk, «tasavvur edilebilir neticeden 
taksirli ihmal sorumluluğu» olarak kabul edilemez; sorumluluğun 
kastlı neticeden oluşu tenakuz teşkil eder. Kanunen sorumlu tutu
lanlar, ihmalleri sebebiyle değil, neşriyatı gerçekleştirmek ve idare 
etmek görevini yüklenmeleri sebebiyledir. Bu açıdan, fiil, neşrin 

gerçekleştirilmesi konusundaki icrai hareketle teşekkül etmekte, 
fail bu ne~ir faaliyeti nedeniyle cezalandırılmaktadır. Neşrin gerçek
leştirHmesi ise, iradi bir icra hareketidir ( 47). Bu görüşe güre, basın 
suçu sadece icrai hareketle gerçekleşmiş olacaktır. Buna karşılık, 

bazı görüşler ise, hareketin icrai olabileceği gibi ihmali de olabilece
gini, önemli olanın hareketin iradiliğinden ibaret bulunduğunu ve 
iradi hareketin varlığının netice sorumluluğuna yol açtı~ını belirt
mektedir ( 48). 

Basın suçlarında sorumluluğun «taksir sorumluluğu» olduğunu 
kabul edenlerden bazıları, basın suçlarında taksirin bütün ~ek.illeri

nin gerçekleşebileceğini k:ı.bul ederler. Gerekli denetimin hiç yapıl
maması durumunda, taksirin «ihmal» türü söz konusudur ve hareket 
de ihmaldir. Buna karşılık, denetim yapılmakla beraber, gereğince 
yapılmaz, denetime rağmen suç teşkil eden yayın gerçekleşir, yazı 
işleri müdürü denetimi yapacak kapasitede olmayabilir. Bu durum
larda, taksirin, tedbirsizlik, meslek ve sanatta acemilik, tecrübesiz
lik v.s. şekilleri söz konusudur ve bu durumlarda denetimin yapıl
masına rağmen suç teşekkül ettiğinden, icrai bir hareket bulunmak
tadır ( 49). 

(44) 1\fag·giore1 483 ·· !.efevre, 106 - GalJo, 439 - Boscarelli, 160 -
Giuliani, 345 - Battaglini (G), 152-153. 

(45) Pannain. I, 414-415 - Bonafede, 298 - Zaccone, 128 _ 'uvolone. 
La Responsabilita, 1~ 29 - Cantarano, 215-218 _ Te ti, 2. 

(4ô) Loa~ es. 304. 
(47) .Mantornni, 11 Concetto, 242. 
(48) Sabatini, 338-339 - Ranieri, I, 311. 
(49) Capolozza, 1177 - ntoli ci, I, 284 - Iaccagno, 1372 - Te auro. 4. 
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111 - Basın suçunun «netice» unsuru yöniinden nitelikleri 

B:ısın suçunun netice yönünden özellikleri de, doğal olarak, ka
nunen sorumlu tutulanlar açısından ele alınacaktır. Gerçekten, eser 
sahibi yönünden, nasıl hareket unsuru bir özellik taşımıyorsa ve 
tartışma konusu değilse, netice unsuru da bir özellik taşımamakta 
ve tartışma konusu olmamaktadır. 

Genellikle, basın suçlarında, failin istemediği neticeden sorum
lu tutulduğunun kabulü gerekmektedir. Ceza hukukundcı, kural, ki
şinin tasavvur edip, istediği neticeden sorumlu tutulmasıdır. Hare
ketin iradi olması, neticenin de iradi olmasını ifade etmez; bu açı
dan «iradi sebep teşkil eden hareket» ile, «iradi netice» farklı kav
ramlardır (50). Bu açıdan, istenmeyen neticeden sorumluluk, istis
nai ve kanunun bu istisnai sorumluluğu faile tahmil eden açık hük
münün bulunmasını zorunlu kılan bir sorumluluk şeklidir. İstenme
yen neticeden sorumluluk, genellikle, «failin iradesi dışında kalan ve 
istenmeyen neticenin, istenen bir neticeden başka bir neticenin hu
kuken değer taşıyarak, failin, sorumluluğuna esas teşkil etmesi» 
şeklinde anlaşılabilir ( 51). Bazılarına göre, istenmeyen neticeden 
sorumluluk sadece, objektif sorumluluk hallerinden ibarettir (52). 
Buna karşılık, genellikle, fradenin şamil olmadığı bütün neticeler
den, kanunun faili sorumlu tutması halinde, i"'tenmeyen neticeden 
sorumluluk durumu mevcuttur; bu açıdan taksir sorumluluğu dahi, 
gerçekde, istenmeyen neticeden sorumluluk teşkil eder (53). Bu 
görüş ışığında. basın suçlarında sorumluluk ister objektif sorumluluk 
durumu olarak kabul edilsin, ister «taksir sorumluluğu» sayılsın, 

~------

(50) Beccari, 126 - Galli, La Responsabilita penale. 9. Sebep teşkil 

eden hareketin dolaylı olarak, neticeye de ı::amil 0lc.ugunu, iradenin neti
ceyi de ister sayılması gerekeceği, «dolaylı irade» görüşü altında ileri sü
rülmüştür: bk. Maggiore. 445. Buna karşılık, bazıları «dolaylı irade~ yi, 
«muhtemel kast» olarak kabul eder: bk. AntoJisci, I, 258-259. Hareketin 
«gayeci~ anlaşılışı halinde de. hareket yöneldiği gaye açısından değerlen
dirildiğinden, hukuken önem taşıyan hareket, belirli bir neticeye yönelen 
hareketin iradiliği. neticenin de istenmesi anlamına gelmektedir: bk. 
Pagliaro, 190 v.s. - Mantovani, Il Concetto, 21 v.s. 

(51) Beccari, 8 - Galli, La Responsabilita, 11. 
(52) Ranieri, I. 366 - Antolisei, 281, 416. 
(53) Ondei, 45, 50. 
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fail istemediği, kusurlu iradesinin şamil olmadığı bir neticeden so
rumlu tutulmaktadır (54). 

Basın suçl:ırında sorumluluk durumunda, failin istemediği neti
ceden sorumluluğu olarak kabul edilse bile, fail tarafından istenme
yen ve fakat kanunun bir hükmü gereği kendi sorumluluğuna yol 
açan neticenin mahiyetinin ne olduğu, daha dogrusu, basın suçla
rında, kanunen sorumlu tutulanlar yönünden, neticenin neden iba
ret bulunduğu hususu tartışma konusu olmaktadır. 

1 - Neticenin bulunmarJıgı görüşii 

Basın suçlarında, kanunen sorumlu tutulanlara ait, bir «netice
nin» bulunmadığı görüşü ileri sürülmüştür. Netice bulunmadığı 

halde sorumluluk doğması hali, değişik görüş açılarından ileri sürü
lebilir. 

a) Hareket olmadıği için netice olamayacagı görüşü 

Bilindiği gibi (55), bazı cezacılar, basın suçlarında sorumluluğa 
esas teşkil eden bir hareketin dahi bulunmadığı görüşündedirler. 
Üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk, «durum suçluluğu» hallerinde, 
fail zaten sırf bulunduğu durum, gördüğü hizmet nedeniyle cezalan
dırılmaktadır. Failin, ·::?uçun teşekkülü yönünden illi değer taşıyan 
bir hareketi bulunmadığına göre, bir neticenin varlığının da söz 
konusu edilmemesi doğald11~. Fail 'in, kendine ait, hiç bir fiili yoktur 
ve tamamen kendisine yabancı bir kimsenin hareketinin doğurduğtı 
neticeden sorumlu tutulmaktadır (56). 

b) «Tabii neticenin>> bulunmad1ğı görüşü (neticesiz suc) 

Neticeyi, dış dünyada gerçekleşen ve iradi bir hareketin ürünü 
olarak kabul eden, neticenin tabiatcı anlayışı açısından da, basın 
suçlarında sorumluluk durumu incelendiğinde, neticenin bulunma
dığı görülecektir. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bazıları, basın suçlarında sorumlu
luk durumunun «sırf hareket suçu» olduğunu ileri sürmüşlerdir 

(~4) Bonafede, 298. 303-305 - Giuliani. 34:1 . 
(55) Bk. yukarıda s. 223 v.s. 



285 

(57). Sırf hareketin suç teşkil ettiği kabul edilince, bu tür suçların 
neticesiz olduğu da kabul edilmiş olmaktadır. «Neticesiz suç» kav
ramı hareketin, tabiatcı anlayışının doğal bir sonucu olarak belir
mektedir (58). Gerçekten, tabiatcı görüşe göre, netice, hareketten 
doğan dış alemdeki değişikliktir. Bu görüşte olanların bazılarına gö
re, neticenin mutlaka hareketten ayrı olması gerekir (59). Bazıları
na göre ise, dış dünyadaki değişiklik, hareketin kendisi ile birlikte 
gerçekle~ebilir; hareket tabii bir değişikliğin de bizzat sebebi ola
bilir hareket ve netice birleşik olarak dış alemdeki başkalaşmaya yol 
açabilir (60). 

Tab · i neticenin hareketten ayrı olması tezini benimseyenlerin, 
hareketten ayrı tabii bir neticenin gerçekle~memesi durumunda, 
«neticesiz sus - sırf hareket suçu» bulunduğu fikrinde olduğunu gö
rüyoruz. Buna göre, hareketin tabiatcı anlaşılışı, hareketin tabii et
kilerinin netice olarak kabul edilmesi demektir. İlliyet rabıtası su
çun işlendiği yer, teşebbüs sorunları, hareketin tabiatcı açıdan ele 
alınmasını zorunlu kılmaktaır (61). Normatif netice anlayışının ne
tice olarak ileri sürdüğü, hukuken himaye edilen mevzuun ihlali, bir 
netice olmayıp tabii neticenin hukuki tavsifidir (62). Sırf hareket, 
mücerret bir «tehlike tehlikesi» ve «zarar tehlikesi» yarattığı için, 
tabii bir netice bulunmadığı halde, cezalandırılır. Bu durumda, teh
like mü~erret ve varsayılan bir nitelik taşımaktadır. Bazı hallerde, 
kamın, belirli bir hareketin varlığını, tehlike ve zararın önşartı ola
rak görüp, bu önşartı müstakil suç gibi cezalandırmaktad!r (63). 
Bu durumda, suçun kanuni tarifinde, hareketten ayrı tabii netice de 
bulunmamaktadır; netice de, hareketten ayrı tabii netice olduğuna 
göre, bu suçlar neticesiz suçlardır (64). Sırf ihmal suçlarında ve nor-

(57) Ek. yukarıda s. 278. 
(58) Antolisei, Scritti, 277. 
(59) Antolisei, Scritti, 268-272 - Altavilla, La Teoria, 169. 
(60) lHanzini (1950), I. 540 - l\Iassari, 171 v.s. - Battaglini, (G). 170 . 

Kunter, Maddi Unsurlar. 107. Bazıları da, her suçta tabii netice bulunması 
gerektiğini ve fakat ayrıca hukuki netice de olacağını belirtir: bk. 1\lag
giore, 1G6 - Cavallo, II, 216. 

(61) Antolisei, Scritti, 272-275. 
(62) Santoro, I . 331. 
f63) Alimena, La Colpa, 187 - Grisp~gni, II, 91 - Petrocelli, Principii, 

321. 

(64) Santoro, Le Circ:oııstanze, 148 - Petrocelli, Principii, 321 - Dall' 
Ora, 128. 
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matif ihmal sorumluluğunun bulunduğu durumlarda, mücerret gö
revin yerine getirilmemesi, ihmali hareketin kendisi olmakta, bunu:a 
dışında netice aranmamaktadır ( 65). 

Neticesiz suç göıüşü, basın suçlarında da uygulanmıştır. Basın 
suçlarında netice olmadığı görıüşü, bu sorumluluğu objektif sorum
luluk olarak kabul edenler tarafından da, sübjektif sorumluluk ola
rak benimseyenler tarafından da ileri sürülebilir. Zira, sorumluluğun 
objektif veya sübjektif oluşu, kusurluluğu: hareketten ayrı netice 
olup olmaması ise maddi unsuru ilgilendirir. Aynı şekilde, hareket
ten ayrı netice bulunmamasını, neticesiz suç olarak kabul etmeyip, 
bu durumlarda hukuki netice bulunduğunu belirtenler içinde de, ba
sın suçlarında netice bulunmadığına işaret edenler vardır. Örneğin, 
basın suçlarında sorumluluğu objektif sorumluluk olarak bbul eden 
Sabatini, neticesiz suz durumunun bulunduğunu belirtirken (66), 

basın suçlarında sorumluluğu sübjektif sorumluluk olarak gören 
Bonaf ede, kanunen sorumlu tutulanların hareketi ile eser sahibinin 
hareketinin neticesi arasında illiyet bağının mevcudiyetini kabul et
mekle beraber, normun yüklediği mükellefiyete riayetsizliğin, ku -
surluluğa ve sorumluluğa yeterliliğini Lelirtmekle, zımnen, hare
ketten ayrı netice bulunmadığı sonucuna varmaktadır (67). Bu gö
rüşler, bizatihi hareketin, istenmeyen neticeden sorumluluğa yol aç
tığı hususunda birleşmekte, hareketin kusurlu sayılabilip, sayılama
yacağı noktasında ise ayrılmaktadır. 

Aynı şekilde, «kastlı suçlardan, taksirli sorumluluk.» (68) ve «ku
surlu fiillerin içtimaı - agevolazion e colposa» ( 69) durumlarının, 

basın suçlarında söz konusu olduğunu belirtenler de gerçekde, neti-

(65) Dall'Ora, 127-129. 
(66) Sabatini, 338. Sabatini, her suçta hukuki bir netice bulunduğu

nu da ileri sürmektedir (s. 273). Bu şekilde, zımnen, basın suçlarında, ger
çekde hareketten ayrı bir tabii necice bulunmamakta ve fakat kanunun kur
duğu bir farazi):e gereği, eser sahıbiniıı hareketinden doğan netice, ka
nunen sorumlu tutulanın sorumluluğuna yol açan netice durumuna gir
mektedir. Bu anlayışın benzeri için bk. Loasses, 510. 

(67) Bonafede, 298 - Lefevre, 106. Bu görüşte olanlar, kanunen so
rumlu tutulanların fiillerinin müstakilliğini görmedikleri ıçindir ki, ha
reketle başkasının hareketinin neticesi arasında illiyet rabıtası kurmakta 
ve fiili tek sayarak. eser sahibinin yarattığı neticeyi. ihmal hareketinin 
neticesi olarak görmektedirler. 

(68) Ranieri, karar notu, 522. 
(69) ntolisei, I. 289. 
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cesiz suç göriişünü, açıkca belirtmeseler dahi, benimsemiş olmakta
dırlar. Gerçekten, kanunen sorumlu tutulanlar, gerçekte sırf kendi 
ihmalleri nedeniyle cezalandırılmaktadır; diğer bir deyişle, kendi 
hareketleri müstakil bir nitelik taşır.:1akta ve fakat eser sahibinin fıi
li ile birleşerek bir sorumluluk doğmaktadır. Bu durumda, eser sa
hibinin hareketinin sonucu olan ve suç teşkil eden netice, esasda 
ihmal hareketinin neticesi değildir ve fakat ihmal h:ıreketi bu ne
ticeyi önlemek konusunda olduğu için, fail bu r::eticeden sorumlu 
tutulmakt:ıclır. Kanunen sorumlu tutulanın fiilinin müstakil mahi
yeti görülemediğimlen, eser sahibinin hareketinin neticesi, kanunen 
sorumlu tutulanların ihmal hareketlerinin de neticesi gibi gözük
mektedir. Bu şekilde illiyet bağı da, gerçekde, failin kendi ihmal ha
reketiyle onun tabii neticesi arasında değil, üçüncü şahsın hareketi
nin neticesi arasında kurulmaktadır (70). 

Basın suçlarında, fiilin iradiliğinin bir varsayıma dayandığı 

görüşü de, temelde neticesiz suç kavramını benimsemiş olmaktadır. 
Gerçekten, bu görüşe göre, gerek iradi ihmal hareketini~1 varlığı, ge
rek işlenen suçun bu hareketin sonucu olduğu, gerek neticenin ta
s:ıvvur edilebilir niteliğinin bulunması sebebiyle bir kusur sorum
luluğunun bulunduğu, kanun tarafından öngörülmüş (71) bu konu
da bir faraziye kurulmuştur (72). Halbuki, bu varsayım, gerçek du
ruma aykırıdır ve bu açıdan kişi 3. şahsın fiilinden sorumlu tutul
maktadır (73). Sorun bu şekilde ele alınınca, kanunen sorumlu tu
tulanların sorumluluklarına esas teşkil eden netice de, onlara ya
bancı, onların hareketlerinin sonucu olmayan bir neticedir. 

Hareketten ayrı olmayan netice kavramını kabul etmeyen, tabii 
neticenin hareketin içinde bulunabileceğini ve hukuki netice so
rumluluğunun söz konusu olduğunu belirt~nler içinde dahi, basın 
suçlarında sorumluluk şeklini, bu kurala aykırı, anonnal bir sorum
luluk şekli olarak kabul e:le:ıler vardır. Orneğin, Massari'ye göre, 

(70) Antolisei, 1, 289. Antolisei, tabiatcı göı üşe taraftar olmakla be
raber, fail tarafından gerçekleştirilen neticeyi, kanunen sorumlu tutulan
ların açtsından da netice olarak görmekle «hukuki neticeden sorumluluk» 
görüşünü benimsemiş olmaktad1r. Suç teşkil eden fiilin sanb kanunen 
sorumlu tutulanlarca işlendigi hususunda faraziye bulunduğunu belirten 
görüşlere örnek olarak Alimena, La Golpa, 104. 

(71) Cavallo, II. 376-377. 
(72) Galli, 306. 
(73) Cavallo, II, 377. 
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basın suçlarırtda sorurnluluk durumunda, bir icra tareketinin :crası 
söz konusu değildir, diğer bir deyişle suçun teşekkülü yönünden bir 
process yoktur ve hareket suç olarak tavsif edilmiştir. «Denetim ih
mali - culpa in vigilando» olarak kabul edilen bu durumda, sorum
luluk gerçekte başkasının fiilinden doğmaktadır (74). 

Sorumluluğun «mesleki risk>> es2sına dayandığı görüşünde olan
ların bir kısmının, sorumluluk için illiyet bağı aramadıklarını be
lirtmiştik (75). Bu görüşte olanlar, faile ait hareketin, kanunun ta
yin ettiği riski otomatik olarak doğurduğu, failin hareketi ile esas 
suç teşkil eden netice arasında maddi ve manevi bir ilişki ve illiyet 
bağı bulunmadığı görüşündedirler; bu açıdan, sorumluluk failin ha
reketinin tabii neticesinden doğmamaktadır (7•j). Belki, esas neti
cenin yazı işleri müdürünün hareketinin bir sonucu olduğu konu
sunda faraziye kurularak, hukuki netice sorumluluğu cihetine gidil
miş olmaktadır (77). 

2 - Hukuki neticeden sorumluluk görüşü 

Hareketin tabiatcı kavranılış ~ekli, bir açıdan, geleneksel bir ni
telik taşırken, İtalyada Vannini ile başlayan neticenin hukuki anla
şılışı görüşü kendisini ortaya koymuştur. ~annini'ye göre, hareke
tin maddi ve manevi, doğrudan doğruya ve dolaylı, vasıtalı ve vası
tasız her türlü etkenliğini netice olarak kabul etmek gerekir; bu 
açıdan netice «ihlal edilen ceza normu tarafından him:ıye edilen men
faatlerin ve mevzuların ihlal edilmesi, tehdit edilmesi, zarar gör
mesidir» (78). Aynı görüş Massari ve Deli tala, tarafından da be
nimsenmiştir. Massaı:i, neticeyi, suçun bir bölümü olarak görüp, «ne
ticenin sonuç olamayacağını» ileri sürerken, «netice-sonuç» ayrımı 
yapmakta; suçtan doğan ve korunan hukuki menfaatlerin zarar gör
mesini sağlayan etkiye de <<sonuç» adını vermektedir. Netice, suç 
teşkil eden faaliyetlerin ürümidür, «sonuç» ise neticenin hukuken 
değer taşıyan nitelikte yarattığı etkilerdir (79). Bu açıdan, netice. 

(74) lUassari, 152-154. 
(75) Bk. yukarıda s. 227. 
(76) Galli, 305-306 - uvolone, Reati di stampa, 177; problema. 455. 
(77) Mantovani, Il concetto. 242. 
(78) Vannini, Il reato, Riv. Pen., Vol. XCVI, 297 (Zikreden: Antolisei, 

Scritti, 267). 
(79) l\fassari, 171-172. 
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esasda hukuki :mevzuun ihlalidir ve bu ihlalin netice teşkil ettiği 
hu.:ıusunda da postula mevcuttur (80). Delitala'ya göre de, netice 
hareketin ihlal edici sonuçlarıdır; ihlal, ceza normu tarafından hi
maye edilen menfaatlerin ihlalidir .. Bu açıdan, netice hareketin tabii 
sonuçları olmayıp, hareketin hukuki ürünlerinden ibarettir (81). 
Tabii netice fiili bir gerçek olmakla beraber, bu neticenin hukuken 
rnrlık nedeni tabii neticenin hukuki değerlendirilmesidir; kendi 
ba~ma tabii netice hiç bir anlam taşımamaktadır (82). Suçun on o
lojik yapısı yönünden, tabii netice tamamen maddi ve hukuk dışı 
bir fiili durum iken, hukuki netice kavramı bu maddi olaya huku
ken değer ve anlam kazandıracaktır. Normatif yönden de aynı şey 
söz konusudur. Hukuki ı..etice, bütün suçlar için tek ve aynı olan 
yegane uı:surclur; tabiatcı anbmında netice ise, her suça ve hatta 
:.lynı suçun dcği~ik işleniş ~ekülerine ve ihtilatın mevzuuna göre 
deği~kenlik arzedecektir (83). Bu açıdan, tabii netice, suçun işleniş 
~eklinden, rnçtm fihristinden başka bir anlam t.ı~ımamaktadır (84 . 
Hukuki netice, suçun temel unsuru olarak görülürken, hukuken hi
maye edilen menfaati ihlal etmeyen suç olamayacagı gerçeğini de 
ifade etmekterJir: «neticesiz suç,.>, «hareket suçu» kavramları netice
nin hukuki anlaşılışı yönünden söz konusu değildir. Bir hareketin 
tabii neticesi bulunmasa dahi, harekete bağlanan hukuki neticeler 
bulunduğundan, netice de mevcuttur; her hareket mutlaka cez1 
normunca himaye edilen bir mevzuu ihlal etmek durumundadır 

(85); hiç değilse varsayılan bir netice, «normatif netice» söz kcnu
sudur (86). 

Neticenin hukuki anlaşılış şeklinin, maddi olmayan bir netice 
kavramına, sadece bir değer hükmünü netice sayma yanlışına düş
tügü ileri ürülmüştür (87). Hukuki netice kavramına taraftar 
olanlar dahi, neticenin hukuki eınlamda ele alınışının, maddi olma-

(80) 1\Iassari, 46-47. 
(81) Delitala, Il fatto, 164-170 - Beccar1, 46. Hukuki görüşün e!eşt;

risi için bk. Antolisci, Scritti, 270-272. 
(82) lHantovani, Il Concetto, 39 - Pagliaıro, 45. 
(83) Delitala, Il fatto, 175 - Ponz de Leon. 25 - Cavallo, II. 214 -

Pannain, I, 227. 
(84) Delitala, Il fatto, 170. 
(85) Beccari, 47 _ 1\lantovani, Il Concetto, 40. 
(86) Ondei, 75. 
(87) Antolisei, Scritti, 270 v.s. - Petrocelli, Principii, 275. 

F.: 19 
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yan, normatif bir netice kavramını ifade ettiği belirtilmiştir (88). 
Buna karşılık, neticenin hukuki anlaşılışının mutlak bir «maddi ol
mayan netice» kavrammm benimsediği anlamına gelmeyeceği de be
lirtilmiştir. Buna göre, hukuki netice hareketin ihlal ettiği ve hu
kuken himaye edilen mevzuun ihlalini göz önünde bulundurmakta
dır. Hukuken himaye edilen ve zarar gören mevzuun niteliğine gö
re de «hukuki netice» nin m:ıddi veya gayri maddi olduğu husu
sunda karar verilebilir. Maddi bir mevzuun ihlali halinde, «hukuki 
netice de maddidir>>. Mesela, adam öldürme suçunda «maddi huku
ki netice» varken, h::ıkaret suçunda bu söz konusu olmamakta
dır (89). 

Neticenin hukuki a.nlaşılışı, özellikle, ihmal ve ihmal suretiyle 
icra suçlarında netice unsurunu izah etmek amacıyla ileri sürülmüş
tür (90). Neticenin tabiatcı anlaşılı~ı, doğal olarak, ihmal suçlarını 
neticesiz suç olarak kabul etmek durumundadır (91). Halbuki, ne
ticenin hukuki anlaşılışı açısından, ihmali davranış, fenomenik bir 
gerçektir ve hukuka aykırı hareketin yarattığı ihlal ile uygun ola
rak hukuki düzen tarafından muhtevası, yapısı kurulmaktadır. İh

mal hareketinde, dış alemde bir tabü değişiklik olmasa dahi, ihmali 
davranışın sebep olduğu bir etki olarak kabul edilebilecek olan 
cezaen himaye edilen hukuki mevzuun ihlali, neticenin kendisi ola
rak belirmektedir (92). 

Görüldüğü gibi, hukuki netice anlayışı, bir hareketin tabii bir 
netice meydana getirmemesi halinde dahi, harekete bağlanan ve so
rumluluğa esas teşkil eden hukuki durumları, netice olarak kabul 
etmektedir. Gerçekte, hareketin hukuka aykırılık niteliğini, netice 
olarak kabul etmek yanlışına düşen bu görüş (93) basın suçlarında 
sorumluluk durumu açısından da uygulanmıştır. Suç teşkil eden ne
ticenin engellenmeyişi, basın suçunun hukuki neticesini teşkil et
mektedir. Kanunun esas cezalandırdığı, istenen netice olmayıp, biza
tihi taksirli harekettir. Kastlı netice, taksirli hareketin hukuki 

(88) Bk. Ondei, 75-76 - ,Nuvolone, L'evento ... , 574. 
(89)_ Reccari, 49 v.s. 
(90) Kunter, Maddi Unsurlar, 35. 
(91) Santoro, Teoria delle circostanze, 147 _ Antolisei, Scritti. 277 -

Petrocelli, Principii, 301 - Ranieri, 215 - Dall'Ora, 167. 
(92) Battaglini (E), 173 - Vassalli, 407 - Beccari, 26. 
(93) Kunter, Maddi Unsurlar, 44. 
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sonucu olmaktadır (94). Bu durumda, netice, kanun t:ır .. 1fından ..:e 
objektif olarak öngörülmüştür (95) . Bütün objekti1 sornmluluk du
rumlarında, belirli bir ihlal bulunmadığı halde sorumluluğun doğa
bileceğini kabul etmeyenler de, değişik şekillerde, objektif 
:orumluluk durumlarında da hukuki menfaatin ihlal edilmiş bu
lunduğu görüşündedirler (96). Basın suçlarında sorumluluk duru
munu, mesleki risk esası ile açıklayanların, bir kısmı da, hukuki ne
tice kavramını benimsemektedirler. Mesela, Nııvolone'nin, ItCK 
nun eski 57. maddesi ile ilgili görüşlerine göre, sorumluların basın 
mesleğinin ifası zımnında giriştikleri faaliyetlere, kanun belirli hu
kuki neticeler bağlamıştır. Bu hukuki neticeler arasında, suç teşkil 
eden neticeden sorumlu tutulmak gibi bir risk de söz konusudur ·e 
bu risk hukuki netice teşkil etmektedir (97). Ayrıca, b~sın suçların
da, «normatif sorumluluğun>> söz konusu olduğu görüşünde olanlar 
da, netice itibariyle, sorumluluğa esas teşkil eden neticeyi, hukuki 
anlamda ele almış bulunmaktadırlar. Zira bu durumda, gerek neti
ceyi engellememek, gerek kanun ve nizamlara aykırılık halleri. 
normatif bir illiyet bağı ile failin ihmal hareketine bağlanmakta, 
gerek doğan neticenin failin ~hmali sonucu olduğu, gerek arada il
liyet bağı bulunduğu hususunda, hukuki bir faraziye kurulmuş bu
lunmaktadır (98). 

3 - Eser sahibinin fiilinin, netice teşkil ettiği görüşü 

Basın suçlarında sorumluluk durumunda, kanunen sorumlu tu
tulanların kendi hareketlerinin tabii neticesi olduğunu kabul eden
ler de. sadece hukuki bir netice bulunduğunu ileri sürenler de, eser 
sahibinin hareketinden doğan ve suç teşkil eden neticenin, kanunen 
sorumlu tutulanlar açısından da netice teşkil edeceğini kabul ede
bilmektedirler. Sadece, bazıları ve özellikle kanunen sorumlu tutu
lanın fiilinin müstakilliğini kabul etmeyenler, bunu tabii bir 11etice 
olarak görürlerken, diğerleri hukuki netice olarak kabul etmekte
dirler. 

(94) Giuliani, 341, 345. 
(95) Ondei, 75. 
(96) Bk. Carnelutti, Teoria. 32. Carnelutti, bu durumda kanuna itaat

sizlik olduğunu belirtir. Rocco da, hareketin, neticeye yol açacak ön dav
ranış olduğu görüşündedir: Rocco, L'oggetto. 162. 

(97) Nuvolone, I1 problema. 455. 
(98) Bk. yukarıda s. 249 v.s. 
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Aynı şekilde, basın suçlarında sorumluluk sistemini, gerek ob
jektif, gerek sübjektif sorumluluk şekli olarak kabul edenler ara
sında, failin hareketinden doğan neticeyi, kanunen sorumlu tutulan 
açısından da netice olarak görenler mevcuttur. Mesela, Santoro'ya 
göre, basın suçlarında sorumluluk, bir objektif sorumluluk şeklidir. 
Objektif sorumluluk durumlarında da, doğan netice, iradi bir hare
ketin ürünü olarak ve kusur durumu ar::mmaksızm faile tahmil edi
lir. Pu durumda sorumluluk, ku::;urluluk aranmaksızın, sadece maddi 
sebebiyet ili~kisinin varlığına dayanır (99). 

Eser sahibinin yarattığı neticenin, kanunen sorumlu tutulan 
açısından da netice teşkil ettiği görüşü, özellikle sübjektif görüş ta
raftarlarınca ileri sürülmektedir. Basın suçlarında sorumluluğun, 

mvhtevanın denetimindeki ihmal sebebiyle doğduğunu ve bu ih
malin «gerçek veya öngörülmüş» taksirli bir davranış teşkil ettiğini 
öngörenler, denetimin gerçekleştirilmesinin, kanun tarafından, bi
z3tihi bir gaye olarak güdülmediğini; amacın, denetimin yapılması 
suretiyle suç teşkil eden neticeyi önlemek olduğunu belirtirler. Bu 
durumda, kanunen sorumlu tutulan kişi açısından ihmal hareketinin 
neticesi, bizatihi ihmalin kendisi olmayıp, ihmal sonucu doğan ve 
suç teşkil eden eserdir; öyleyse, eser sahibinin yarattığı ve yayın
lanan eser, kanunen sorumlu tutulanlar yönünden de netice teşkil 
etmektedir (100). Normatif ihmal sorumluluğu durumunu ve ka
nunen sorumlu tutulanların fiilinin müstakilliğini kabul eden Pan
nain de, bu kişile_r~n neticeyi engellemeğe uygun bir denetimi ger
çekleştirmekle görevli olduklarını belirtmekte, denetimin ihmalinin 
ancak neticenin doğumu ile bir anlam kazanacağı düşüncesiyle, iş

lenen suçun bu kimselerin ihmalleri açısından da netice teşkil etti
ğini ileri sürmektedir (101). Bu açıdandır ki, kanunen sorumlu tu
tulanların sorumlulukları, eser sahibi tarafından işlenen fiilin ce
zalandırılabilir olmasına, suçun bütün unsurlarının bulunma31na 

(99) Santoro, I, 404. Aynca bk. Ranieri, I, 311. Mesleki risk görüşünü. 
ItCK mm 57. maddesinin eski şekli için savunan Nuvolone de. illiyet ra
bıtasına dayanan bir sorumluluğun söz konusu oldugunu ve iradi durumu 
kaldıran sebeplerin sorumluluğu da kaldıracağını belirtmektedir: bk. Nu
volone, problema, 449. 

(100) Delitala. 549 - Cantarano, 210 - Gallo, 439-442. 
001) Pannain, I, 416 - Zaccone, 128. 
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bağlıdır (102). Taksirli fiil ile kastlı fiil arasındaki içtimaı kabul eden 
A ntohsei'ye göre de, ihmali davranışın, kastlı hareketin netice do
ğurabilmesi yönünden etkenliği, doğan neticenin ihmali davranışın 
hukuki neticesi olduğunu göstermektedir (103). Basın suçlarında 
sorumluluk durumunu, «objektif şahsi sorumluluk» durumu olarak 
gören Bonafede de, eser sahibinin hareketinden doğan neticeyi, is-

/ 
tenmeyen ve fakat ihmalden doğan, uygun illiyet rabıtası esasına 
dayanan ve k~nunen rnrumlu olanların sorumlu tutuldukları ne
tice olarak görmektedir. Buna göre, ihmal suretiyle icra suçu duru-

mu mevcuttur (104). 

TtCK nun 57. maddesinin yeni şekliyle ilgili olarak basın suçla
rında sorumluluğu, gerekli denetimin ihmaline dayanan sübjektif 
sorumluluk olarak gören Nuvolone de, eser sahibinin işlediği suçun 
yazı işleri müdürü v.s. için de netice teşkil ettiğini belirtmektedir. 
Neticeyi önlemek konusundaki mükellefiyetin ihlali ihmal sonucu 
doğan neticeden sorumluluğu gerektirmektedir. Yayının iradiliği, 
bu neticenin de iradiliğini göstermektedir. Engellenmeyen neticeden 
sorumluluk için, e~er sahibi tarafından işlenen suçun objektif un
surlarının bulunması yeterlidir. Zira, eser sahibi tarafından işlenen 
suç değil, mücerret suç teşkil eden fiil önemlidir. Ayrıca, kanunen 
sorumlu tutulanlar yönünden, basın suçu, «muhtemelen çok neticeli 
suçtur». Zira, basın yoluyla işlenebilen bütün suçlar, tek bir ihmali 

davranışın sonucu olarak doğabilir (105). 

4 - Suc teşkil eden netic~nin, «cezalandırılabilme şm tı» olduğu 

görüşü 

İtalyan ceza hukuku doktrininde, oldukça yaygın bir görüş ola
rak, i<=tenmeyen neticeden sorumluluk durumlarında, neticenin bir 
cezalandırılabilme ~artı olduğu savunulmuştur. Bu görüş, özellikle 
Vann_ini tarafından ileri sürülmüş e destekleyicilerini bulmuştur. 
Bu hususun, özellikle, taksirli suçlarda, neticenin cezalandırılabilme 
şartı olarak ileri sürüldüğü de görülmektedir. Bu durumda cezalan-

(102) P'annain, 416. Bazıları ise. eser sahibinin fiilinin cezalandırıla
bilir olmasını aramamakta, suçun objektif şartlarının bulunmasını yeter-

li görmektedir: bk. Cantarano, 219. 
(103) Antolisei, I, 289. 
(104) Bonafede, 298, 303-305. 
(105) Nuvolone, La responsabilita 1131-1133. 
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dırılabilme şartı, suçun kurucu unsurlarından biri olarak kabul edil
mektedir. 

Vanniniye göre, taksirli suçlarda netice, istenmeyen neticedir. 
Neticeyi tahakkuk ettiren kusurlu hareket, neticeden önce tahakkuk 
etmiştir. Bu açıdan, netice, taksirli suç adına cezalandırılabilme şar
tı teşkil eder (106). Manzini ise1 taksirli suçlarda, neticenin suçun 
unsurlarından biri olmadığını ve iradi hareketin cezalandırılabilme 
şartı olduğu kanaatindedir (107). Taksirli suçlarda, netice, cezalan
dırılabilme şartı olarak ileri sürülürken, genellikle, netice ile fail 
ansında manevi (sübjektif) illiyet rabıtasının bulunmaması, ileri 
sürülmektedir. Buna göre genel taksir bir objektif sorumluluk şek
lidir. Şuurlu taksir halinde ise, «tehlike kastı» mevcuttur. Yine 
Vannini'ye göre, taksirli ve kastlı suçların objektif hukuki konuları 
açısından fark mevcuttur ve fakat gai benzerlik, bu suçların tek 
türden kabulü sonucunu doğurmaktadır. Mesela, kasten adam öldür
mek ve taksirle adam öldürmek suçları, sadece, kişinin ölümünü en
gellemek amacı yönünden birleşebilir. Gerçekde, kasten adam öl
dürme suçunda, ölümü engellemeğe matuf bir yasak mevcuttur. 
Taksirli suçda ise, sadece, disiplin ve polis kurallarına aykırılık ya
saklanmaktadır. Kastlı suçda, netice, normun hükmünde yer aldığı 
halde, taksirli suçda netice fiilin dışında kalmakta, tesadüfen ta
hakkuk ederek, fiilin cezalandırılmasına yol açmaktadır; bu açıdan 
da cezalandırılabilme şartıdır (108). Manzini de, «taksirli suçlarda, 
iradi ve hukuka aykırı bir davranış cezalandırılan unsuru teşkil et
mektedir ve fakat bu davranışın cezalandırılması tehlike veya za
rar neticesinin tahakkuku şartına bağlı tutulmuştur» iddiasında
dır (109). İstenmeyen neticeden sorumluluk durumlarında, netice .. 
nin cezalandırılabilme şartı teşkil ettiği görüşü diğer bazı cezacılar 
tarafından da savunulmuştur 010). Fakat bu görüşün İtalyan dokt-

(106) Vaıınini, Manuale, 110; Omicidio colposo. 1 v.s. 
(107) 1\I:ınzini (1950), I, 638. 

(108) Vannini, Un'ultima parola, 315. 
009) lUanzini (1950). I, 638. 

010) Taksir sorumluluğunda, neticenin. cezalandırılabilme şartı teş
kil ~ttiği görüşü, Capolozza. Del Giudice. tarafından da savunulmuştur 
(zikreden: Alta villa, La Colpa 189) . Massari de, bu görüşü, kısmen benim
semiştir: l\fa sari, 236, 239, 243. 
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rininde geniş bir eleştiri konusu olduğuna da işaret etmek gere

kir (111). 

Basın suçlarında «neticenin·> istenmeyen netice olduğu ve bu 
açıdan cezalandırılabilme şartı te~lül ettiği görüşü de ıleı i sürülmüş
tür. Basın suçlanma taksir sorumluluğu olduğuna işaret edenler ·e 
taksirli suçlarda neticeyi cezalandırılabilme şartı olarak görenler, 
basın suçlarında cezalandırılabilme şartından bahsetmektedirler. 
Buna göre, basın suçlarında, ihmali davranış taksir teşkil etmekte 
ve neticeye yol açmaktadır. Fakat, taksirli ihmaHn bizatihi suç teş
kil etmediği ve cezalandırılmadığı da açıktır. Denetim ihmali, ancak 
basın suçu teşekkül ettiği takdirde cezalandırılır. Bu netice açısın
jan ise, kanunen sorumlu tutulan failin bir iradesi mevcut değildir 
ve bu c:ıçıdan netice, cezalandırılabilme şartı teşkil etmektedir (112). 
Basın suçlarında «risk sorumluluğunu» kabul edenler arasında da, 
neticeyi cezalandırılabilme şartı olarak kabul edenler vardır. Buna 
göre, belirli bir mesleki faaliyet gösteren yazı işleri müdürünün, bu 
faaliyetinin gerektirdiği konularda ihmali bulunduğu kabul edil
mekte · ve «denetim ihmali suçu - il reato di ommissione di controllo» 
suçu ihdas edilmektedir. Bir basın suçu işlendiğinde, bu suçun söz 
konusu ihmalin sonucu olduğu kabul edilmekte ve bu netice mes
leki faaliyetin doğal bir riski olarak faile yüklenmektedir. Bu risk, 
suçun işlenmesinden doğduğuna ve netice yönünden failin bir ira 
desi bulunmadığına göre, suç te~kil eden netice, cezalandırılabilme 
şartıdır. Nitekim, ItCK nun 57. maddesinde de, «eğer bir suç işle
nirse» denilmekte ve böylece risk sorumluluğunun, suçun işlenme
sine bağlı olduğu gösterilmektedir (113). 

(111) Taksirli suçlarda, neticenin. cezalandırılabilme şartı olduğu 
görüşü, geniş ölçüde elcştirilmiftir. Taksirli neticeyle, cezalandırılabilme 
şartının aynı olarak izahının, tehlikeli ve kabul edilemez bir anlayış ol
duğu <Pagliaro, 272) ileri sürülürken, diğer yandan, suçun cezalandırıla
bilmesi için gerekli bütün hususların suç tipine dahil olduğu. söz konusu 
görüşün, normun güttüğü amaç ile düzenlenmesindeki teknigi birbirine 
karıştırdığı, gerçekten cezalandırılabilme şartının bulunması durumunda, 
failin ve failin tamamen dışında bir şartın mevcut bulunması gerekeceği 
belirtilmiştir: bk. Aliıpena, 189. Diğer eleştirici görüşler için bk. Santoro, 
Teoria delle circoskanze, 9 - Delitala, I1 fatto, 93 - Cecchi, 36 - Altavilla. 

La Colpa. 189 - B~ccaıri, 101. 
(112) Capolozza, 1181. 
(113) Lefevre, 107 v.s. 
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E,ser sahibinin hareketiyle doğan neticenin, kanunen sorumlu 
tutulanlar açısından da hukuki netice teşkil ettiğip.i belirtenler ara
sında da, bu neticenin tahakkuk etmesi halinde sorumluluğun do
ğacağını göz önünde bulundurarak, bu neticeyi cezalandırabilme 

şartı olarak kabul edenler de mevcuttur (114). Aynı şekilde, kanu
nen sorumlu tutulanlara ait hareketin neticesinin «denetimi ihmal 
edilmiş yayın» olduğunu belirterek, eser rnhibi tarafından gerçek
leştirilen neticenin de cezalandırılabilme şartı te~kil ettiğini belir
tenler de vardır (115). 

Basın suçlarında sorumlulugu, objektif sorumluluk şekli olarak 
kabul eden Pisapia da, kanunen sorumlu tutulanların suç teşkil eden 
neticeden sorumlu tutuluşlarını, esasta, sui generis bir durum ola
rak belirtmekte ve cezalandırılabilme şartma benzetmektedir. Pi
sapia, sorumluluğun «taksirin objektif varsayımına dayanan risk 
sorumluluğu» olduğunu belirtirken, eser sahibi tarafından suç teş
kil eden neticenin sorumluluğa esas teşkil edişini, sui generis bir 
sorumluluk olarak kabul etmektedir. Pisapia'ya göre. sorumluluk, 
eser sahibinin hareketinin netice doğurmasına ve bunun suç teşkil 

etmesine bağlı bulunduğuna göre, kanunen sorumlu tutulan, kendi 
iradesi dışında bir neticenin tahakkuku ~artma bağlı bir sorumlu
lukla karşı karşıyadır. Bu açıdan, sui generis nitelikte de olsa, bir 
cezalandırılabilme şartının varlığı söz konusu olmaktadır (116). 

iV - Basın suçlarında «maddi selıE>biyet alakasrn yönünden özellikler 

Basın suçlarının «kusurluluk>,, ve «hareket ve netice» unsurları 
yönünden özelliklerini belirtirken, değişik görüşlerin maddi sebe
biyet ilişkisi açısından ileri sürdükleri fikirleri de, zorunlu olarak, 
belirttik. Maddi sebebiyet ilişkisi ile ilgili fikirleri, yeniden, tek
rarlamak gereksizliği karşısında, bu konudaki görüşleri gruplan
dırmakla yetinmek yerinde olacaktır. Değişik görüşleri, maddi se
bebiyet ilişkisi karşısındaki fikirleri açısından üç ana grup altında 
toplamak mümkündür: 

(114) Mantovani, 38, 70 - Pannain, La Responsabilita penale, 212. 

(115) Frosali, III, 55. 

016) Pisapia, 321.322. 
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1 - Maddi sebebiyet ilişkisinin varlı{jmı kabul eden görüşler 

a) Basın suçlarında sorumluluk sistemini, sübjelüif sorumluluk 
olarak k::ıbul edenler maddi sebebiyet ilişkisinin varlığım tabii say
mnktadırlar. «Kast» ve </taksir» sorum~uluğu durumunun kabulü, 
bir <='çıdan, basın suçlar!nda sorumluluk yönünden, esaslı bir özellik 
kabul etmemek demektir. Herhangi bir suç açısından, nasıl maddi 
sebebiyet ilişkisi aranmaktaysa, basın suçları yönünden de bu se
bebiyet ili~kisi mevcut bulunmak zorundadır. 

b) Basın suçlarında ~r)rumluluk durumunu, objektif sorumluluk 
şekli olarak görenlerden bir kısmı, bu sorumluluğun maddi sebebi
yet iliskisinin varlığına dayanan bic soruml.uluk şekli olduğu görü
~ündedirler. Bunlara göre, basın suçlarında ve genel 012.rak objektif 
sorumluluk halinde, en belirgin husus, failin iradi hareketinin ürü
nü olan ve fakat istemediği neticeden, hareketinin kusurluluğu 
aranmaksızın sorumlu tutulmasıdır. Bu açıdan, basın suçlarında ve 
objektif sorumluluk durumlarında, sübjektif (manevi sebebiyet 
ilişkisinden sarfınazar edilmekte ve fakat maddi (objektif) sebebiyet 
ili§kisi, sorumluluk için zorunlu görülmektedir. Bu görüş, basın suç
larmda s0rumluluğu «mesleki risk)> anlayışıyla açıklayan yazarla
rın bir kısmıyla (117), <<Ol:jektif olarak öngörülen kusurluluk» dü

~üncesini savunanlarca (118) bPnimsenmektedir. 

2 - Maddi sehebiyet ilişkisin'irı varlığını kabul etm.eyen gö

"'Üşler 

Basın suçlarında sorumluluğu «kusurluluk un:3UrU» . ·önünden 
inceleyen bazı yazarlar, sorumluluk için, maddi sebebiyet ili~kisi
nin varlığının gerekli bulunmadığı görüşündedirler. Basın suçla
rında sorumluluğu, «üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk», «durum 
suçluluğu» ve «iştirak sisteminin istisnası olan sorumluluk» şeklinde 
anlayanlar, failin, kendidne tamamen yabancı bir neticeden, kendi 
hareketinin ürünü olmayan sonuçtan sorumlu tutulduğu göıiişün
dedirler. Bu açıdan, sorumluluk için, maddi sebebiyet ilişkiisnin var
lığı dahi zorunlu değildir (119). Bu görüşte olan cezacıların bir kıs
mı, sorumluluk için maddi sebebiyet ilişkisinin aranmayışını, ob-

(117) Bk. yukarıda s. 228 v.s. 
(118) Bk. yukarıda s. 233 v.s. 
(119) Ek. yukarıda s. 224 v.s. 
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jektif sorumluluk sisteminin doğal bir sonucu, objektif sorumlulu
ğun bir niteliği olarak kabul etmektedirler (120). Buna karşılık, ba
zıları, objektif sorumluluk sisteminde maddi sebebiyet ilişkisinin 

bertaraf edilmediğini, buna karşılık basın suçlarında bu ilişkinin 

aranmadığını kabul ederler; bu açıdan da, basın suçlarında sorum
luluk maddi sebebiyet ilişkisini dahi bertaraf eden, esasda objektif 
sorumluluk durumuna da aykırı olan «anormal sorumluluk» ni te
liğini taşımaktadır (121). 

3 - «Normatif illiyet rabıtası>mı kabul eden göriişler 

Basın suçlarında sorumluluk durumunu, «normatif sorumluluk» 
anlayışıyla izah edenler. doğal olarak, illiyet rabıtasını da «norma
tif» bir anlamda kabul etmektedirler. 

Normatif sorumluluk, normun emrettiği bir harekete aykırı 

davranışın veya normun yapılmasını emrettiği bir davranışın ih
malinin, bizatihi «kusurlu hareket» olarak kabul edilmesi durumu
dur (122). Normun bir neticeyi engelleme görevi yüklediği hallerde, 
neticenin engellenmemesi «normatif ihmal», norma aykırı hareketin 
bizatihi taksir sayıldığı hallerde de «normatif taksir» durumu mev
cuttur. Bu durumlarda, bizatihı «neticenin doğumfü> ve «kanuna ay
kırı hareket» bizatihi suç s::ıyıldığı için, failin hareketiyle, netice 
arasında illiyet rabıtasının varlığı da aranmamakta, illiyet rabıtası
nın varlığını, yine norm, önceden, varsaymaktadır. Bu durumda, il
liyet rabıtasının varlığı dahi, norm2tif ve farazi nitelik taşımakta
dır (123). Sadece bu konuda, bazıları. maddi sebebiyet ilişkisinin 
var olmadığının ispat edilebileceğini kabul ederken (124); bazıları 

bu konudaki normatif varsayımın, aksi ispat edilemez nitelik taşı

dığı görüşündedirler (125). 

(120) Bk. yukarıda s. 226. 

(121) Bk. yukarıda s. 224. v.s. 

(122) Bk. yukarıda s. 249 v.s. 

( 123) Bk. yukarıda s. 251 v .s. 

(124) Bk. yukarıda s. 262. 
(125) Bk. yukarıda s. 263. 
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§. 111 - BASIN SUÇLARINDA SORUMLULUK SİSTEl\IININ «CEZA
LARIN ŞAHSİLİGİ» I{URALI AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ 

Basın suçlarında sorumluluk sistemi, hangi görüşle açıklanırsa 

açıkl:msın, kendine özgü bazı özellikler taşımaktadır ve bu husus 
bütün müelliflerce de belirtilmektedir. Gerçekde, genel sorumluluk 
kurallarına tamamen uygun bir sorumluluk sistemi söz konusu ol
saydı. bu konuda özel hüküm gereği de duyulmazdı. Basın suçla
rında sorumluluğun özellikle «kusurluluk» ve «maddi unsur» yö
nünden özellikler taşıdığını da açıklamağa çalıştık. Basın suçlarında 
sorumluluğun kusurluluk ve maddi unsur yönünden yorumlanma
sı, kendiliğinden ba~ka bir konudaki tartışmalara yol açmış bulun
maktadır. Ü zerinde tartışılan bu konu da, basın suçlarında ceza so
rumluluğun un «cezaların şahsiliği» kuralı ve sistemi ile uygun dü
şüp, düşmediği noktasında ortaya çıkmaktadır. 

Basın suçlarında sorumluluk sistemini, cezaların şahsiliği ku
ralı açısından değerlendiren görüşlere geçmeden önce, kıs:ı olarak 
«cezaların şahsiliği» nin açıklanması yönünden görüşlere işaret et-

mek gerekecektir. 

I - «Cezaların şahsiliği» kavramı 

En genel çizgisi içinde, cezaların şahsiliği. kişinin ancak ken
dine ait. kendinin işlediği fiilden sorumlu tutulması anlamına gei
mektedir. Tarih içinde gerek doğu, gerek batı toplumlarının yasala
rında, ki~inin kendisiyle hiç ilgisi olmayan suçlardan dolayı, sırf bir 
ailenin, bir topluluğun üyesi olması sebebiyle cezalandırıldığı bilin
mektedir ( 1). Bu açıdandır ki, «cezaların şahsiliği» kuralının günü
müzün en önemli, en vazgeçilmez kurallarından biri olmasına şaş
mamak gerekir. Kural, günümüzde anayasal bir nitelik de kazan
mıstır. Nitekim Anayasamızın 33. maddesinde de: «ceza sorumluluğu 
şahsidir» kuralı yer almış durumdadır (2). 

Cezaların şahsiliği kuralı, günümüzde, bunca temel bir kural 
durumunda olmakla beraber, bu kuralın anlamı konusunda görü 

(1) Battaglini (E), col. 10. 
(2) İtalyan Anayasasının 27. maddesi de, aynı hükmü taşımaktadır. 

Bu açıda~. İtalyan doktrini hükmün anlaşılışı açısından bizi de ilgilen-
dirmektedir. 
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birliği olduğu da söylenemez (3). Gerçekten, bazıları, kuralı sınırlı, 
dar bir anlayışb yorumlarken, ba·nları kurala daha geni~ ~ve c::.deta 
ceza hukukunun tüm kurallarma kaynak teşkil eden bir anlam ver
mektedirler. Bu değişik görüşleri iki ana grup altında toplamak 
mümkündür. Bu konuya kısaca temas edip, görü~leri belirtmek, ba
sın suçlnrında rnrumluluk si.:.tewinin «cezaların şahsiliği'>> kuralına 

aykırı olup olmadığmı tesbit açısıncian. önem taşımaktadır. 

1 - Cezaların şahsiliQi kuralını objektif bir kavram olarak ka
lJul edenler 

~ 

a) Anayasalar ve anayasa huk1lkçularına göre cezaların şahsi
liği kavramı 

Özellikle Anayasa Hukukçuları, cezaların şahsiliği kuralını ob
jektif nitelikte kabul etmektedirler. Cezaların şahsiliği kuralının 
objektif nitelikte kabul edilme3indeıı maksat, cezaların şahsiliği ku
ralını. <--kişiyi kendi fiilinden sorumlu">> tutmak, kişinin baş

ka bir şahsın fiilinden sorumlu tutulmamasıdır. Bunun so
nucu olarak, hiç kimse, imdi ihmali ı;,;eya icrai bir hareke
ti bulunmadıkça, bu fiilin doğurduğu veya tamamen ona ya
bancı bir neticeden dolayı ~orumlu tutulamayacaktır. Aynca. 
bir kişiye verilen cezanın, onun dışında alan kişileri etkilenıesi de 
cezaların şahsiliği kuralına aykm görülmektedir. Bunun aksi bir 
uygulama, liberal hakların, hürriyetin sınırlandırılması olarak gi.> 
rülmektedir ( 4). Bu kural, totaliter rejimlerde bir ferdin işlediği 

suçtan dolayı yakınlarmın cezalandırılmasını ~~ngellemeğe yönelik 
bir nitelikte görülmekte ye Anayasamız açısından yenilik getiren 
bir hüküm olarak belirhlmektedir (5). Cezaların şahsiliği kuralı, de
mokratik düzenin vazgeçilmez bir kuralı olarak kabul edilirken. 
ltalyada Anayasanın 27· maddesine hükmün kcnulması, faşist dö
neme bir tepki olarak açıklanmaktadır (6). 

(3) Bazıları. «cezaların şahsir ği» kuralını önemsemez bir goru§ ile. 
bu kuralın hukuka yerleşmesini önemsememektedirler (Ek. Casalinovo, 49). 
Bazıları da, bu kuralın hukuk açısından tartışılamayacak kadar açık ve 
kesin bir muhteva sahibi olduğu görüşündedir <E en, 28). Ceza lmkukun
da bu konu üzerindeki degişik görüş ve tartışmalar, bn fikri yalanlamak
tadır. 

(4) Cereti, 178. 
(5) ldıkaçtı, 189 - • r el, 470 - Tjkve~, 100-102. 
(6) Rossi, 170. 
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Anayasa hazırlık çalışmaları ve Anayasa Mahkemesi kararları 
da, cezaların şahsiliği kuralını belirtilen anlamda kabul etmektedir. 
Anayasamızın 33. maddesinin Temsilciler Meclisi Anayasa Komis
yonu gerekçe::;inde, «İnsanları, başkalarının fiilinden dolayı cezalan
dırmaya cür'et edebilen totaliter rejimlerin insanlığa getirdiği acı 

tecrübelerden sonradır ki, kimsenin yalnız kendi fiil ve ihmalinden 
sorumlu olabileceği esasının anayasalarda yer alması lüzumu bil
hassa hissedilmektedir» denilmektedir (7). İtalyan Anayasasının 

27. maddesi açısından da aynı görüşler ileri sürülmüştür. Anayasa
nın Kurucu Meclisde, maddenin müzakeresi sırasında, Leone e 
Bettiol, <<ceza sorumluluğu şahsidir» ifadesinin «Ceza sorumluluğu 
sadece şahsi fiilden dolayıdır» ibaresi ile değiştirilmesini önermiş
lerdir. Bu ibarenin, kişinin başkasının fiilinden sqrumlu tutulma
ması esasını daha açık bir şekilde belirteceği iddia olunmuştur. Ko
misyon, iki ibarenin aynı anlama geldiğini açıklamış ve bu. anlamda 
«ceza sorumluluğu şahsidir» ifadesi İtalyan Anayasasının 27. mad
desinde yer almıştır (8). 

Anayasa Mahkememizin kararlarına göre de, cezaların ~ahsili
ğinden maksat, «herkesin, ancak kendi eyleminden sorumlu tutul
ması, suç işlenmedikçe, ya da işlenmesine katılmadıkça kimseye ce
za scrumluluğu yüklenmemesidir» (9). Bu görüşü temel alaraktan
dır ki, Anayasa Mahkemesi, yükümlü bulunulan dikkat ve itinayı 
göstermemekten mütevellit sorumluluğu, «kusurlu sorumluluk» 
obrak kabul (·tmiş ve Anayasaya aykırı saymamıştır. Anayasa Mah
kemesi, sanırız ki, kusurluluk ile ilbyet rabıtasını birbirine karıştı
rarak, «yasak eylemin işlenmesine engel olmamaktan doğan ve böy
lece sorumlu tutulan kimsenin davranışı ile meydana gelen sonuç 
arasında sebebiyet ilgisi de kurulmuş olmaktadır» sonucunu doğur
makta ve böylece illiyet rabıtasının varlığını, cezaların şahsiliği ku
ralına uyum yönünden yeterli görmektedir (10). Anayasa Mahke
mesi diğer bir kararında da, Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 
varlığını kabul ederken, «bu kural bir kimsenin fiilindeJ) başkasının 
sorumlu~ tutulmamasıdır. Tüzel kişilerin iradeleri, organları aracı-

(7) Özüttirk, II. 1668. 
(8) Bk. Rossi, 172. 
(9) Tikveş, 102. 
(10> Anayasa Mahkemesinin 21.9.1966 T. Kararı (sayı 14/36) R.G . 

13.2.1967. 
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lığı ile açıklandığına ve böylece yöneticilerin fiil ve hareketleri kol
lektif bir iradenin sonucu olduğuna göre, bundan tüzel kişinin so
rumlu tutulmasıyla başkasının cezalandırıldığı anlamını çıkarmak 

doğru bir görüş sayılmaz. Anayasanın 33. maddesindeki «kimse» de
yimi, gerçek ve tüzel kişileri d~ kapsar. Bu sebeple iptali istenen hü
kümler Anayasaya aykın bulunmadığından davanın reddi gerekir» 
hükmüne varmıştır (11). Buna karşılık, aynı gerekçelerle, Anayasa 
Mahkemesi, «Kan Gütme Sebebiyle işlenen adam öldürme Cürüm
leri failleri, hasımları hakkında uyguJanacak muameleye dair» 3236 
Sayılı Kanunu, Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir (12). 

Görüldüğü gibi, AnayasJ Mahkememiz, ceza sorumluluğunun 
şahsiliğinden, kişinin kendi fiilinden sorumluluğu şeklinde anla
makta, bu açıdan hareketle netice arasında ilUyet bağının varlığını 
yeterli görerek, fiilin sübjektif unsurların~, ırade ve kusurlu fiilin 
var olup olmamasınn önem vermemektedir. Anayasa Mahkememi
zin, basın suçlarında sorumlulukb ilgili, Basın Kanununun 16. 
maddesi ile ilgili bL. kararı ise me\·cut değildir. 

İtalyan Anayasa Mahkeme3inin ise, doğrudan doğruya, basın 
suçlarında ceza sorumluluğu ile ilgili !tCK nun 57. maddesini konu 
alan bir kararı mevcut bulunmaktadır (13). Italyan Anayasa Mah
kemesinin, basın suçlarında sorumluluk sistemini, ceza sorumlulu
ğunun şahsiliği kuralına aykırı bulmayan kararında, hemen hemen 
aynen, Anayasa Mahkememizle aynı görüşü paylaşmıştır. Italyan 
Anayasa Mahkemesi. basın suçlarında sorumluluk sistemini, «kendi 
fiilinden sorunıluluk» olarak kabul ederken, «ihmal veya icrai» bir 
hareketin sonucu olan bir neticeden sorumluluğun, hareketle netice 
arasında illiyet· rabıtası bulunduğu takdirde, cezaların şahsiliği ku
ralına aykırı olmayacağını kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesinin, 
basın suçl?rında sorumlulukla ilgili görüşüne aşağıda değineceğiz. 

Şahsilik kuralıyla ilgili olarak. !t. Anayasa Mahkemesi, kanunen 
mevcut bir yüküme rağmen, yasaklanan neticenin doğumunu, bir 
«ihmal hareketi» nin sonucu olarak kabul etmiş ve maddi sebebiyet 

(11) Anayasa Mahkemesinin 16.6.1964 T. ve 101/49 sayılı K. (R.G. 
28.6.1964). 

(12) Anayasa Mahkemesinin 2.1.1966 T. ve 89179 sayılı K. (R.G. 
10.6.1969). 

(13) İtalyan Anayasa Mahkemesinin 23 Haziran 1956 T. ve 3 sayılı 
Kararı bk. Giur. İt.. 1956. I, col. 558. 
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ilişkisinin, kendiliğinden «manevi sebebiyet ilişkisini de kapsayaca
ğı» görüşüne varmıştır. Bu açıdandır ki, görünüşde, İtalyan Ana
yasa Mahkemesi, maddi sebebiyet ilişkisinin, manevi sebebiyet iliş
kisinin de varlığı anlamına geldiğini belirtmekle, cezalandırılan fii
lin «kusurlu» olması unsurunu cez8ların şahsiliği kuralı yönünden 
zorunlu saymaktadır. Zira, ltalyan Anayasa Mahkemesi, kusurlulu
ğun aranmasını şart koşmakta, maddi sebebiyet ilişkisinin varlığı 

halinde, «sübjektif illiyet rabıtasının varlığı varsayılmaktadır». Ka
naatimizce, İtalyan Anayasa Mahkemesi de, cezaların şahsiliği ke
ralını, kusurluluğu varsayıma dayandırdığı için, objektif açıdan ele 
almış bulunmaktadır (14). 

b) Kişinin kendi fiilinden sorumluluğu görüşü 

Cezaların şahsliği kuralını, kişinin kendi fiilinden sorumluluğu 
olarak anlayan ve basın suçlarında sorumluluk sistemini de <<üçün
cü şahsın fiilinden sorumluluk» olarak kabul edenler, doğal olarak, 
basın suçlarında sorumluluğu cezaların şahsiliği kuralına aykırı 

saymaktadırlar (15). Bunlara göre, cezaların şahsiliği kuralına uy
gun düşen sorumluluk, sübjektif sorumluluktur. Sübjektif sorum
luluktan maksat da, failin ceza normunu ihlal eden hareketinin, ne
ticenin sebebi olmasının, sorumluluk için, kanun tarafından, aran
ması halidir (16). Gerçekde, kusurluluğun ve fiilin hukuka aykırılı
gının değerlendirilmesi yapılmadan, fiilin faile ait olduğunun ka
bulü, bir faraziyeden ibaret bulunmakta ve kanaatimizce, temelde 
sübjektif sorumluluğun objektif sorumluluğa oturtulması anlamını 

taşımaktadır (17). 

Cezaların şahsiliği kuralını, bu şekilde, objektif bir şekilde yo
rumlayan cezacılar, bir faraziyeye dayanmak suretiyle, objektif so
rumluluğun ve cezaların şahsiliği kuralının kriteri olarak, fiilin 
faile ait olup olmaması hususundaki değer hükmünü kabul etmiş 
bulunmaktadırlar. Objektif sorumluluğu üçüncü şahsın fiilinden 
sorumluluk olarak anlayan bu cezacılar, objektif soruml_uluk halle-

(14) Aksi görüş: Pisaı>ia-Lener, 158. BPnzeı görüş Gallo, Sulla cen-

surabilita. 104. 
(15) Battaglini (E), 309 V.3. - Catalini, 125. 
(16) Galli, 207-208 - Catalini, 421 v.s. 
(17) Porzo, La illegitimita ... , 331 v.s. - Spa~ari, 71. 



304 

rını mutlak olarak cezalaıın sahsillği kuralına aykırı kabul etmek· 
tedirler. Objektif sorumluluk halini düzenleyen ItCK mm 40/ 2. 
madde.,ini, ilk fıkranın kusur kuralına getirilmiş bir istisna olarnk 
kabul edenler, başkasının fiilinden sorumluluğu ve dolayısıyla 40/ 2 
maddeye istinat eden objektif sorumluluk hallerini, cezaların şah

siliği kuralını kabul eden Anayasanın 27. maddesine aykırı sayar
lar (18). 

c) Sornmluluğun ş.ahsilig'i - sübjektifliği ayrımı 

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ile sübjektifliği kavramlarının 

birbirinden farklı anlamlara geldiği görüşünde olanlar da, objektif 
açıdan kuralı yorumlamaktadırlar. Buna göre, bir ceza 3orumluluğu 
şahsi olabilir ve fakat sübjektif bir temele oturmayabilir; yani fail 
fiili kast veya taksir derecesinde kusurla işlememiş olabilir. Ceza
ların şahsiliği, fiilin mevcudiyetini ve faile ait olmasını ifade eder. 
Kanunun, bir neticeyi, kusurluluk unsurunu aramaksızın, faile yük
lemesi halinde fiil fcıile ait olduğundan, cezaların şahsiliği kuralı ih
lal edilmiş olmaz (19). Bu nedenle failin kendi fiilinden kusursuz 
sorumluluğu anlamına gelen objektif sorumlulukla, cezaların şah
siliğine aykırılık durumu eş anlamda kabul edilemez. Objektif so
rumluluğun ölçüsü, faile ait fiilin kusursuz olmasıdır. Cezaların ~ah
si olup olmamasının ölçüsü ise, failin kendi fiilinden dolayı ceza
landırılıp, cezalandırılmamasıdır. Bu açıdan, bir kişi kendi fiilinden 
dolayı, kusuru olmadan cezala~dırıldığı takdirde, objektif sorum
luluk söz konusu olduğu halde, cezaların şahsiliği prensibi ihlal 
edilmiş olmayacaktır (20). Bu görüşe göre, cezalarm ~ahsiliği pren
sibinin ayırıcı ölçüsü, fiilin faile ait olup olmaması olduğuna göre, 
üzerinde durulacak mesele, «fiilin faile ait» bulunmasının tesbitidir. 
Bu konuda, sorunu objektif açıdan ele alanlar, genellikle, ihmali ve
ya icrai bir hareketle bir neticenin yaratılması ve bu hareket ile ne
tice arasında illiyet rabıtası bulunması durumunda fiilin faile ait 
olduğunu kabul ederler. İlli bir değer taşıyan hareketin kusurlulu
ğu halinde, duruma göre. kast veya taksir sorumluluğu yardır; di
ğer bir deyişle sorumluluk . sübjektif nitelik taşımaktadır. Hareket 

(18) Ro · "i, 170-171. 
(19) uvo one, • ~orme penali..., 14. 
(20) ~uvolone, Reati di Stampa. 194 - Bonito, 523-524 - Altadlla. 

Teoria, 88 - Loas e ~ , 508. 
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kusurlu olmadığı halde, fail neticeden sorumlu tutuluyorsa, bu du
rumda da objektif sorumluluk söz konusudur. Ceza sorumluluğunun 
şahsi olmaması durumunda ise, failin hareketi ile netice arasında 
illiyet rabıtası bulunmadığı, fiil üçüncü bir şahsa ait olduğu haller
de dahi, sorumluluk doğmaktadır (21). Görüldüğü gibi, objektif so
rumluluk ile ceza sorumluluğunun şahsi olmaması, aynı anlamda 
kabul edilmemektedir. Bu açıdan da, her objektif sorumluluk duru
mu, ceza hukukunun kusur sorumluluğu sistemine aykırıdır ve fa
kat anayasaya aykırı değildir (22). Objektif soı umluluk halinde, 
maddi sebebiyet ilişkisi mevcut oluç., manevi sebebiyet ilişkisi yok
tur. Buna karşılık, cezaların ~ahsiliği kuralının ihlali, fiilin başka
sına ait olmasından doğan sorumluluk halinde ortaya çıkar ve fiilin 
başkasına ait olması da, hem maddi ve hem de mmevi sebebiyet 
ilişkisinin mevcut tulunmaması demektir. Fiilin faile ait olup da 
kusuru bulunmasa dahi cezalandırıldığı hallerde, «cbjektif şahsi 

ceza sorumluluğu>> söz konusu olmaktadır (23). Bu tür bir sorum
luluk ise, cezaların şahsiliği prensibine değil, kusurluluk prensibine 
istisna te~kil etmektedir (24). 

İüılyan mahkemelerinin «ceza sorumluluğunun şahsiliği» kura
lını. belirtilen şekilde objektif açıdan kabul eden ve basın suçların
da fiil kanunen sorumlu tutulan kişilere ait olduğu için Anayasaya 
aykırı saymayan kararları mevcuttur (25). 

(21) Pannain, 410 - .E-onito, 524, 529 - Florian, I, 350. Aynı görüş için 
bk. Garraud, I. 420 - Vidal, 528. 

(22) Zaccone, 129. 
(23) Loasses, 509. 

(24) Santoro, Caso Fortuito, 134. 

(25) Rom:ı XIII. Ceza Mahkemesinin 4 Maı t l!J4D tarihli kararmaa. 
cezaların şahsiliği kuralının, fiilin faile ait olması anlamına geldiği ve bu 
açıdan basın suçlarında sorumluluğun Anayasaya aykırı olmadıgını ka
rarlaştırmıştır (Ek. Riv. Pen .. 1950, II. 413) Roma İstinaf Mahkemesin1n 
30 Kasım 1949 tarihli kararında da, maddi sebebiyet ilişkisinin varlığı, 

cezaların şahsiliği için yeterli gorülmektedir (Bk. Riv. Pen., 1949, II. 4 ... 6 
v.s.). Aynı ~ekilde. bk. Fermo Mahkemesinin 14 Mayıs 1949 tarihli kararı 
için bk. Riv. Pen., 1950, II. 418. Bu kararların eleştirisi için bk. Catalini, 
421 v.s. Catalini, objektif sorumluluk ile cezaların şahsiligi kuralının ih
lalini eş anlamda kabul etmektedir. 

F.: 20 
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2 - Cezaların şahsiliği kuralını sübjektif bir kavram olarak ka
bul edenler 

a) «Kusurlu fiilden sorumluluk» anlayışı 

Cezaların şahsiliği kuralının, sadece fiilin faile ait olması anla
mına gelmediğini ileri süren cezacılar da mevcuttur. Buna göre, ce
zaların şahsiliği kuralının salt objektif bir açıdan, fiilin aidiyeti yö
nünden açıkla~ması, bir faraziyeye dayanmak anlamına gelir. Insan, 
fiili sırf, objektif yönden, ceza hukuku açısından hukuka aykırı bir 
ihlalin sebebi olamaz. Bu açıdan bir fiilin bir kisiye ait olduğunu e 
bu nedenle hukuka aykırı sayıldığını iddia etmek, bir zorlama fara
ziye olur; aynı zamanda da, kişinin şahsiyet değerinin ceza hukuku 
alanında inkarı anlamına gelir (26). Kişinin sorumluluğu, sadece 
objektif olarak bir fiili gerçekleştirmesinden doğmaz. Süjenin so
rumluluğU, psikolojik yönden de kendisinin sorumlu tutulabileceği, 
hukuka aykırı bir fiili gerçekleştirmiş olmasından dolayıdır. Psiko
lojik yönden sorumluluğun doğması ise, kusurlu olarak işlenmiş ve 
cez:ı hukuku alanında kanuna aykırı oldugu kabul edilen bir fiilin 
varlığı demektir (27). Kusurlu olarak işlenmiş fiil ise, bu konudaki 
teorik tartışmalara girişmeksizin, genel olarak, bilinçli ve iradi ola
rak hürriyetin suistimali ile hukuka aykırı bir sonucun meydana 
getirilmesidir (28). «kusursuz ceza olmaz - null-um poena sine culpa.» 
gerçekde «kusursuz suç olmaz» anlamını taşımaktadır. Kusursuz 
sorumluluk, tarihin eski çağlarının bugün, lanetlenen, hor görülen 
bir hukuk anlayış ve uygulamasının ifadesidir. Bugünün ceza hu
kuku ve sorumluluğu tümden kusur kuralına dayanmaktadır. Ob
jektif yönden fiile anlam veren, onun ceza hukuku y.~nünden önern 
kazanmasına yol açan unsur, kusurluluktur (29). 

Ceza sorumluluğunun temeli, fiilin kusurluluğuna dayanıp. ku
sursuz suç olrnaz kuralı genel olarak kabul edilince, fiili, kusurdan 
ayırmak soyut, nazari bir dav:anış olacaktır. Bu açıdan, bir fiilin bir 
şahsa ait olması, failin bir hareketinin bulunması ve bu harekete 
bağlı bir netice doğması ile izah edilemez. Ancak fiil iradi old ugu. 

(26) Spasari, 71 - Porzio, La illegitimita .. ., 331 v.s. 
(27) pasari, 71 - Bettiol, 36 - Porzio, Sulla inestensibilita ... , 565 v.s. 
(28) Petrocelli, La Colpavolezza, 32, 62. 
(29) Petrocelli, La Colpavolezza , 27, 31-32 . . 
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bilme ve isteme unsurlarının fiilde mevcut bulunduğu durumdadır 
ki, hem «kurnrsuz suç olmaz» kuralıııa uyulmuş ve hem de, fail ken
di fiilinden sorumlu tutulmuş demektir. «Cezaların şahsiliği» ku
ralı, ceza hukukunda kişnin sorntnlu tutulabileceği fiilin ne oldugu
nu belirtmek maksadını gütmektedir. Ceza hukuku alanında, nor
mal olarak kişi, kendi kusurlu .fiilinden sorumlu tutulduğuna göre 
cezanın şahsiliği, kişinin kusurlu fiilinden sorumlu tutulması anla
mına gelmektedir (30). Cezaların ş&hsiliği kuralı, bu nedenledir ki, 
sadece başkasının fiilinden sorumluluk durumunu yasaklamamak
tadır; aynı zamanda «ku~ursuz wrumluluk» da bu kurala göre 

mümkün değildir (31). 

Ceza sorumluluğu, bugünkü anlamı içiııde, kişiyi de göz önünde 
bulundurmakta, onun irade ve bilinç durumuna önem vermektedir. 
Bu, genel olarak İtalyan (Türk) hukukunun pozitif sisteminin de 
sonucudur. Kanunların, isnat kaabiliyeti olan, yani isteme ve bilrr:e 
kaabiliyeti bulunan kimseleri sorumlu tutması, ancak irc~de sabiti 
kimselerin suç foili olarak kabul edilebilmesi, kişinin moral v<1r1ı 

ğına önem verildiğini, bunun ölçü olarak alındığını göstermektedir. 
Bu açıdan, insana ait bir fiilin bir ceza normunu ihlal etmesi değil 
ve fakeıt bu ihlal fiilinin iradi, bilerek ve isteyerek yapılmış bu
lunmasıdır (32). Sorumluluk için, kişinin psikolojik durumunun bu 
~ekilde ölçü olarak ele alınması, «cezaların şahsiliği kuralının, ki -
~inin kendi kusurlu hareketinden sorumlu tutulması» anlamına gel

diğini gösterir (33). 

c~zaların şahsiliği, celirtilen açıdan geniş anldşılmak zorunlu
luğundadır. Bu kuralın geniş anlaşılması, sübjektif tir anlayı~la ele 
alınma3ı demektir. Sübjektif olarak kuralın ele alınmnsı ise, sorum
luluk için, maddi sebebiyet Hişkisi ile manevi setebiyet ili~k-sinin 
varlığının ~art koşulması anlamına gelir (34). Sorumluluk için, bir 
iradenin varlığı ve bunun kfüurluluğu aranınc::ı, kusursuz sorumlu
luk halleri de ceza hukuku a<.~ısmd2n kabul edilemez. Zaten, <<ceza 

(3Q) Spasari, 71-72. 
(31) Battaglini (E), 312 - Cecclıi, 445. 
(32) Spasari, 72 - Petrocelli, Colpavolezza. 27 - Dönmezer-Erman, II, 

444 - Bettiol, 633. 
(33) Erman, Başkasının fiilinden ... , 421. 
(34) Antolisei, I. 232. 
(35) Pisapia, La nuova ... , 307-308. 
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sorumluluğu şahsidir» kuralını koyan anayasa m~ddesi, sadece 
«fiilin faile ait olması» nı anlasa idi, <<ceza sorumluluğu faile ait fiil
dendir» ibaresini kullanırdı (36). Halbuki, «şahsilik», «Şahsiyeti» 

ifade eder; ~ahsiyet ise, irade sahibi bulunmayı ve kusurluluğu ara
mak anlamına gelir. Bu açıdan, kusursuz olarak failin kendi fiilin
den sorumlu tutulması da, üçüncü bir şahsın fiilinden sorumlu tu
tulmak da, cezaların şahsiliği kuralına aykırı nitelik 1.aşımakb
dır (36). Kaldı ki, «tipiklik» kuralının sübjektif anlaşılış şekli de, 
cezaların ~ahsiliği kuralının bir sonucudur ve bu açıdan failin indi 
hareketi ceza sorumluluğu yönünden etken olmaktadır (37). 

Ceza sorumluluğu şahsidir kuralının, sübjektif olarak anlaşılı

şı, fiilin faile izafe edilebilmesi için gerekli pikolojik zorunlulukla
rın d:ı bir sonucudur. Bir fiilin, bir faile yüklenebilmi:si, izafesi, fai
lin bir iradi hareketlerinin neticeler ini istemesi veya tahmin ede
bilir olması ile mümkündür. Bu ise, ceza sorumlulugunun hem ku
surlu olmasını ve hem de ~ahsi olmasını ifade eder Ceza hukuku, 
insanın iradi hareketlerini göz önünde bulunduran bir disiplin 012-
rak, «İnsanın tipik hareket modellerini» yasaklamak ve cezalandır
mak yolunu tutmuştur ve bu da «cezaların şahsiliği» kurahi1ın var
lığını gerektiı-ınek1.edir (38). Cezaların şahsiliği kuralının, irade sa
hibi kişilerin sorumlu tutulması anlamında, sübjektif bir yöndtn 
ele alınmasının doğurduğu sonuçlar vardır. Bunlar (3~) : 

a) İrade ancak insanda bulunacağına göre, ancak insanlar suç 
faili olabilirler, 

b) Her kişi ancak kendi fiilinden sorum]u tutulabilir, 
c) Bir netice yönünden illi değer taşımayan bir hareketin sa

hibi, o neticeden sorumlu tutulamaz, 
d) Sorumluluğun şahsiliği, hükmi şahısların ceza sorumlulu

ğunun bulunmadığını gösterir. 

b) Pozitivistler yönünden cezaların şahsiliği 

Cezaların şal].siliği konusunun sübjektif yorumlanışıyla ilgili 
olarak, pozitivistlerin durumuna da değinmek gerekir. Genellikle, 

(36) Pisapia-Lener, 54 - Bettiol, Istituzioni... 68. 
(37) Kunter, Kanuni Unsurlar, 72. 
(38) Bettiol, Istituzioni.., 68, 96-97. 
(39) Bettiol, Aspetti politici del diritto penale, 44. (Zikreden: Dön

mezer-Erman, II, 447). 
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pozitivistlerin «kanuni ve sosyal sorumluluğu» kabul ettiği esasına 
dayanılarak ,onların kusur kuralını ihmal ettikleri ileri sürülür. 
Kusur ve irade unsurlarına önem vermemekle, adeta suçlanan, po
zitivistlerin esasda objektif sorumluluğu kabul ettiği ve bu açıdan 
da «cezaların şahsiliğinden» de, sadece «fiilin faile ait olmasını» 
anladıkları ve bunu yeterli gördükleri ileri sürülür. Bu görü~e göre. 
pozitivistler «moral unsurlar»a önem vermemeleri açısından, ceza
ların şahsiliğini de objektif Jlarak yorumlamaktadırlar ( 40). Ka
naatimizce bu görüş yerinde değildir. Pozitivistlerin, <<kanuni ve sos
yal sorumluluk sistemini» _be~ıimsemeleri, insanı, bir değer olarak 
sorumluluk ili~kileri dışına çıkartması anlamına gelmez. Aksine. 
insanın sosyal yapı içindeki durum ve ilişkilerine değer vermek 
söz konusudur ve bu açıdan insan daha gerçekci bir ~ekilde ele alın
maktadır. Kişinin bir toplum içinde ynşayışı sorumluluk yönünden 
ele alınmaktadır ve bu topluluk içinde fiili değerlendirilmektedir. 

Bu değerlendirmeğe bazı sonuçlar bağlanmaktadır ve bu sonuç, 
sorumluluktur ( 41). Bu açıdandır ki, pozitivistler, şahsi bir sorum
luluk için sadece <<maddi sebebiyet ilişkisinin varlığını yeterli gör
müş değildir». Pozitivistler, sadece, kast veya taksire dayanan bir 
kusurluluk sistemine itiraz etmektedirler ( 42). Pozitivistlere güre 
de, objektif sorumluluk delileri ve tesadü'fleri dahi cezalandıran 
medeni hukuk sorumluluğudur (43). Buna karşılık, pozitivistler, fai
lin şahsiyetini gösteren maddi hareket ile fail arasında ruhi bir iliş
kinin bulunmasını şart görürler. Şahsiyeti ifade eden bir hareket 
failin eseri olmalıdır ve bu açıdan cezalarırı şahsiliği kuralı gerçek
de, pozitivist okulun sorumluluk sistemi içinde gerçekleşmektedir. 
Bu açıdandır ki, «kanuni ve sosyal sorumluluk», klasik ce:t:u siste
mindeki «kusursuz sorumluluk» ile eş anlamda değildir. Objektif 
sorumluluk, failin iradi fiilini de reddeder; pozit.i.vist okul ise, <'ira
di bir hareketin» varlığını zorunlu görür ( 44). Bu açıdan pozitivist 
okul açısından da, cezaların şahsiliği sübjektif nitelik ta~ımaktadır. 
Zira~ cezanın şahsiliği için, hareket ile netice arasındaki maddi se-

(40) ~trocelli, La Colpavolezza, 30-31 - Battaglini (G), 166. 
(41) Ferri, Principi.., 238. 
(42) Kunter, Kanuni Unsurlar, 96-97. 
( 43) Ferri, Principi, 235. 
(44) Altavilla, Teoria, 88. 
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bebiyet ilişkisi yeterli olmayıp, bu hareketin iradi olması da zorun
ludur. 

c) Sübjektif anlayış yöniinden objektif sorumluluk 

Cezaların ~ahsiliği kuralı sübjektif esaslara göre yorumlanırken, 
son olarak bir duruma daha işc:ıret etmek gerekir. Cezaların şahsi
liği kuralını sübjektif bir esasa dayanarak yorumlamak noktasında 
birleşen cezacılar, objektif sorumluluk açısından aynı şekilde dü
şünmemektedirler. Objektif s~rumluluk konusundaki düşünce fark
lılığı, cezaların şahsiliğini sübjektif olarak yorumlayanhrın bu yo
ru!Ilun sonucu olarak vardıkları noktalar açısından değişik görüş
leri benimsemelerine yol açmaktadır: 

a) Cezaların şahsiliği kuralını sübjektif bir açıdan yorumla
yanlar, yani kusurlu ve faile ait fiillerin cezalandırılmasını cezaların 
şahsiliği prensibine uygun sayanlardan, objektif sorumluluğu ku
sursuz sorumluluk olarak kabul edenler, bütün objektif sorumluluk 
durumlarını, cezaların şahsiligi kuralına aykırı sayarlar. Gerçekten, 
madem ki. cezaların şahsiliği, fiilin kusurluluğu ve faile ait olması 
demektir, cbjektif sorumluluk kusursuz sorumluluk olunca, fiil fai
le ait buluns1 dahi kusurlu o]madığmdan cezaların şahsiliği kuralı
na aykırı olacaktır ( 45). Fiilin moral yönden isnat edilebilmesi (im
putabilita morale). isteme ve bilme unsurlarına dayanır. Bu açıdan. 
kast ve taksir zorunludur. Bu iki unsurun aranmadığı hallerde. ob
jektif ~orumluluk söz konusu olacak ve şal13ilik ile de bağdaşmaya
caktır ( 46). Obiektif sorumluluk. «nullum crimen sine culpa» ku
ralına aykırı oluşu yönünden, cezaların şahsiliği kuralına aykırı

dır; hatta bu sorumluluk türünde maddi sebebiyet ilişkisi dahi 
aranmamaktadır. Bu açıdan, maddi ve manevi sebebiyet ilişkisinin 
varlığı anlamına gelen cezaların şahsiliği kuralı ile objektif sorum
luluk kesin olarak bağdaşamaz (47). 

İtalyada, objektif sorumluluğu &ynı açıdan değerlendirerek, ce
zaların şahsiliği kuralına aykırı sayan kararlar mevcuttur ( 48). 

(45) Pisapia-Lener, 154. Aynca hk. Prog Pre. del cod. pen. I. 1919, 30. 
(46) Cecchi, 445, 447. 
(47) Battaglini (E), 312-313. Ayrıca bk. Ranieri, I, 263 - Santorn. 

Caso f ortuito. 132, 134. 
_ (48) Ancona İstinaf Mahkemesinin bu konudaki 6 Kasım 1962 ta

rihli kararı için bk. Riv. İt. di Dir. Pen., 1963. 1173. Bu kararla ilgili olarak 
bk. Capalozza, 1177 v.s. 
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b) Cezaların şahsiliğini sübjeki.if bir görüşle yorumlayanların 
bir kısmı ise, objektif sorumluluk durumunu da, ceza hukuku ala
nında sübjektif bir nitelikte kabul etmektedirler ( 49). Objektif so
rumluluğun sübjektif bir temele oturduğu görüşünde olanlar, bu 
açıdan objektif sorumluluk hallerini cezaların şahsiliği kuralına ay
kırı saymazlar. Zira, objektif sorumluluk ile kusursuz sorumluluk 
eş anlamda değildir. İtalyan Ceza Kanununun 42. maddesinde dü
zenlenmiş bulunan objektif sorumluluk, maddi ve manevi illiyet ra
bıtasının varlığını zorunlu kılmaktadır. Objektif sorumluluk sadece 
maddi sebebiyet ilişkisi ile yetinmemekte, hiç değilse hafif taksir 
derecesinde kusurluluğu aramaktadır (50). Cezaların şahsiliği, sa
dece failin kendi fiilinden sorumluluğu anlamına gelmediği gibi, ob
jektif sorumluluk da kusursuz sorumluluk anlamına gelmez (51). 
Objektif sorumluluk, bu anlamda bazı özellikler taşımakla beraber 
gerçekde objektif ölçüler içinde sübjektif bir sorumluluk mevcut
tur (52). Durum böyle olunca, madEmki objektif sorumlulukda da, 
failin kendi fiilinden ve kusurlu oluşundan doğan bir sorumluluk 
vardır, cezaların şahsiliği kuralına da aykırı sayılamaz. Gerek 
halinde, gerek cezaların şahsiliği durumunda hem fiil faile aittir, 
hem de kusurludur (53). 

Objektif sorumluluk hallerini sübjektif bir temele oturtan ve 
bu açıdan cezaların şahsiliği kuralına aykırı saymayanlara göre, ce
zaların şahsiliği kuralına aykırı olan sorumluluk ~ekli «anormal so
rumluluk» halleridir. Kusurlu bir helreket bulunmadığı ve hareketin 
bir sonucu olmayan bir neticedtn failin kanunen sorumlu tutulması 
durumunda «anormal wrumluluk-> şekli söz konusu olmaktadır. Di
ğer bir deyişle, sorumluluk için, failin hareketi ile netice arasında 
ne objektif (maddi) ve ne de sübjektif (manevi) sebebiyet ilişkisi
nin aranmadığı hallerde anormal sorumluluk bahis konusudur (54). 
Halbuki objektif sorumluluk durumunda, hiç değilse maddi sebebi
yet ilişkisi arandığından, anormal sorumluluk söz konusu olamaz. 

(49) Bu konudaki görüşler için bk. yukarıda bk. s. 240 ·;.s. 
(50) Antolisei, I, 2W-280 - Battaglini, (G), 247-248 - Barella, 96 _ 

Cavallo, 316 v.s. 
(51) Gallo. Sulla censurabilita .. , 104. 
( 52) Erman, Başkasının fiilinden, 432. 
(53) Carnelutti, avanti o indietro ? 203. 
(54) Guarneri, 11 v.s. - Alta"-ma, La Colpa, 237 - Galli, Responsa-

bilita penale, 30. 
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Nitekim objektif sorumluluğu düzenleyen ltCK nun 42/ 3. maddesi 
de, sorumluluk için tüm sebebiyet bağlarından sarfınazar etmiş de
ğildir; bu açıc:ian düzenlenen «anormal sorumluluk» durumu de
ğildir (55). Bu açıdan, objektif sorumluluk, ceza sorumluluğunun 
objektif ve sübjektif unsurlarından vaz geçilmesini ifade eden bir 
sorumluluk şekli olmadığı için, cezaların şahsiliği kuralına aykırı 
değildir. 

11 - Basın suçlarında sorunıluluk sistemini cezaların şah"!iliği kura
lına aykırı bulan görüşler 

Basın rnçlarında sorumluluk sisteminin kusurluluk açısından 
taşıdığı özellikler nedeniyle, cezalarm ~ahsiliiıi kuralına aykmlığı 
iddia edilmiştır. Aykırılık iddıası, İtalyada uygulamayı da etkHe
miş, bu görüşü kabul eden yargı kararları görülmüştür (56). Aykı
rılık görü;ü Anayasa Mahkemesince de inceleme konusı1 olmuş ve 
aksi sonuca varılmıştır. 

Sorumluluk sisteminin cezaların şahsiliği kuralına aykırılığı 

görüşünde olanlar, gerçekde ·gerek cez3larm şahsilj_ğinden anlaşıl

ması gereken husus, gerek basın suçlarmda sorumluluk sj~teminirı 

niteliği konusunda değişik görüşlerde olan kimselerdir. Fakat söz 
konusu sorunlara değişik açılardan bakmalarına rağmen, değişık 

gerekçe ile aynı noktaya, <"aykirılık>> noktasına varmakfadırlar. Yu
karıda, cezaların şahsiliği konusundaki görüşleri belirtir ve bu gö
rüşlerin objektif sorumluluk durumlarıyla ilgili olarak vardıkları so
nuçları belirtirken de ifade ettiğimiz gibi: cezaların şahsiliği konu
sundaki anlayış, objektif sorumluluk durumlarıyla ilgili deği~ik so
nuçlara varılmasına yol açmaktadır. Bu açıdan, basm suçlarında so
rumluluk sisteminin cezaların şahsiliği kuralına aykm olup olmadı
ğı konusundaki görüşler, belirtilen iki temel konu üzerindeki anla
yışa göre değiş!Ilekte, objektif sorumluluk ve cezaların şahsiliği kav-

(55) Bettiol, Istituzioni, 96 - CataHni, 425 - Gucciardi, 227. 
(56) Ancona İstinaf Mahkemesinin 6 Kasım 1962 tarihli ~aran ör

nek gösterilebilir (Bk. Riv. It. di Dir. ?en .. 1963. 1173). Bu konudaki deği
şik ve çelişik mahkeme kararları ve yorumu için geniş bilgi, Vassalli'nin 
Bellagio toplantısındaki konuşmasmdc:ı. mevcuttur. Bk. Convegno Nazi
onale di studio su alcune fra le piiı urgenti riforme del diritto penale. 
405 v.s. 
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rambrına verilen anlamlaı ın doğal ve zorunlu neticesi olarak belir
mektedir. 

Basın suçlarında sorumluluk sistemini cezaların şahsiliği kura
lına aykırı görenleri, ba~lıca üç ana grup cıltında toplamak müm
kündür : 

ı - Üçüncü şahsın fiılinden sorumluluk teşkil eden basın suç
larında scrumluluğun, cdzaların şahsiliğine aykırı olduğu görüşü 

Bilindiği gibi, bazı cezacılar, basın st:çlarında sorumluluk duru
munun üçüncü şahsın fiilinden kusursuz sorumluluk olarak anla
maktadırlar (57). Göreceğimiz gibi, basın suçlarında sorumluluğu 

üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk olarak kabul eden cezacıların 
hepsi, sistemi cezaların şahsiliğine aykırı bulmamaktadırlar. Fakat, 
cezaların şahsiliğini, failin kendi fiilinden sorumluluğu olarak anla
yan, objektif sorumluluğu. bu arada basın suçlarında sorumluluğu 
da üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk olarak kabul edenler ise, ana
yasaya aykırılık görüşüne varmaktadırlar (58). Formüle etmek ge
rekirse şu şekilde bir sonuca varılabilir ; 

a) Cezanın şahsi olması demek, failin kendi fiilinden sorumlu 

~utulması demektir, 

b) Objektif mesuliyet demek, kişinin başkasının fiilinden so
rumlu tutulması demektir, bu açıci.an bütün objektif m<Jsuliyet hal
leri cezaların şahsiliği kuralına aykırıdır, 

c) Basın suçlarında sorumluluk bir objektif mesuliyet halidir, 

d) Hüküm: basın suçlarında sorumluluk sistemi cezaların şah

siliği kuralına aykırıdır. 

Basın suçlarından sorumluluğun cez::ıların şahsiliği kuralına ay
kırılığını ilk kez ileri sürenlerden Vassalli'ye göre, objektif sorum
luluk, maddi ve manevi sebebiyet ilişkilerini bertaraf eden bir nite
lik taşımakta, başkasının fiilinden kusursuz sorumluluk anlamına 
gelmektedir; basın suçları için de aynı şey söz konusudur (59). Ba-

(57) Bk. yukarıda s. 223 v.s. 
(58) Manzini (1960), II, 583 - Rossi, 172-174 - Gölcüklü, 163-164 _ 

Akmanlar, 1233. 
(59) Vassalli, suna illegitimita coı:tituıionale dell'art. 57, n. ı c.p. in 

Giur. Cost: 1956, 218 v.s. (Zikreden: Pisapia, 304, not 1). 
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sın suçunda kanunen sorumlu tutulanlar, ne ihmalinden ne de so
nuca müteveccih bir iştirak durumundan sorumlu tutulmaktadır; 
bunun aksine görüşler faraziye ileri sürmekten öteye gitmemekte
dirler. Bu açıdan, suç ile ilgili hiç bir faaliyet mevcut olmayıp, ce
zalandırılmanın nedeni mesleki faaliyettir. ~"'ail t ulundugu durum 
nedeniyle ve başkasının fiilinden sorumlu tutulmaktadır; bu açı

dan da, sorumluluk sistemi, kişilerin kendi fiillerinden sorumlulu
ğunu zorunlu kılan, cezaların şahsiliği kuralı ile b~ğdaşmamakta
dır (60). 

2 - Anorma.ı sorumluluk esasına dayanan basın suclarında, so
rumluluğun cezaların şahsiliğine ay kırı olduğu görüşii 

Bu görüş, genellikle objektif sorumluluğu sübjek if temele 
oturttukları halde, basın suçlarında sorumluluk durumunu objektif 
sorumluluğun da dışında anormal bir sorumluluk şekli olarak kabul 
edenlerce ileri sürülmüştür. Buna göre, objektif sorumluluk, gerçek
te sübjektif nitelik ta~ımakta, hiç değilse pek hafif taksir derecesin
de kusurluluk mevcut bulunmaktadır. Bu açıdan, cezaların ~ahsiliği 
kuralı, i3ter objektif. ister sübjektif bir açıdan ele alınsın, objektif 
sorumluluk ile cezaların şahsiliği kuralı çeli~ik bir nitelik taşıma
maktadır (61). Halbuki basın suçlarında soumluluk sistemi, hem 
maddi, hem manevi sebebiyet ilişkisini bertaraf eden br nitelik ta
şıdığından. objektif sorumluluk dışında kalan. «anormal sorumlu
luk» türündedir (62). Anormal sorumluluk şekli teşkil eden basın 
suçlarında, kanunen sorumlu tutulanların sorumluluğu için, ne ne
tice açısından illi değer taşıyan bir hareket ve ne de hareketin ku
surluluğu aranmaktadır. Bu açıdan, başkasının fiilinden sorumluluk 
söz konusudur. Kanunen sorumlu tutulanların sorumluluktan kur
tuluş imkanının bulunmaması ve «denetim ihmalinin» iuris et iure 
1\:1bulü, bu sorumluluğun İtCK nun 42/ 3. maddesinde kabul edilen 
sorumluluk türünün dahi dışında kaldığını göstermektedir. Cezala
rın şahsiliği kuralı, objektif sorumluluk denilen ve hiç değilse hare
ket ile netice arasında sebebiyet ilişkisini zorunlu kılan sorumluluk 
türünü engellemiş değildir. Buna karşılık, basın suçlarında olduğu 
gibi. salt <"durum ve sıfat» sorumluluğu. başkasının fiilinden so-

(60) • Iantovani. Il concetto ontologico, 242. 
(61) Catalini, 425. 

( 62) Galli, La Responsabilita penale, 29 - Cavallo, 51. 



315 

rumluluk anlamına ~eldiği için, cezaların şa}"l..siliği kuralına aykırı

dır (63). Cezaların şahsiliği, failin kendi fiilinden rnrumluluğu de
mektir; bu açıdan bir neticeden sorumlu tutulan kişinin neticeyi do
ğuran bir hareketi mevcut bulunmadıkça, cezaların şahsiliği kuralı 
ihlal edilmiş demektir. Hareketin kusurlu olması şart değilse de, 
netice açısından illi değer taşıması zorunludur; halbuki, basın suç
larında bu illi ilişki, sorumluluk için aranmamaktadır (64). Bu ya
pı içinde, basın suçlarında sorumluluk objektif sorumluluk olmayıp, 
«anormal sorumluluk>>tur ve bu nedenle cezaların şahsiliği kuralın;ı 
aykırıdır ( 65). 

3 - Sübjektif nitelikteki cezaların şahsiliği kuralı ile objektif 
sorumluluk durumlarının bağdaşamayacağı görüşü 

Cezaların şahsiliği kuralını, failin kendi kusurlu fiilinden so
rumluluğu olarak anlayan cezacılardan bir kısmı, objektif sorumlu
luk konusundaki görüşleri itibariyle bu sorumluluk türünü mutlak 
olarak cezaların şahsiliği kuralına aykırı sayarlar (66). 

Doktrin geniş ölçüde, objektif sorumluluğu. kusurluluğun aran
madığı ve hareketin doğurduğu neticeden failin sorumlu. tutulduğu 
hal olarak kabul etmektedir. Buna göre, sorumluluk için kast veya 
taksir derecesinde bir kusurun bulunması aranmamakta, neticeden 
failin sorumluluğu doğmaktadır (67). Objektif rnrumluluk bu şe

kilde, kusurun aranmadığı bir sorumluluk şekli olarak kabul edi
lince, sübjektif anlamda cezaların şahsiliği kuralı ile bağdaşamaya
cağı açıktır. Cezaların şahsi olması, failin kusurlu fiilinin mevcu
diyeti demektir. Objektif sorumluluk ise kusursuz sorumluluktur 
ve bu açıdan bu iki kavram mutlak bir çelişki ve bağdaşmazlık ha
lindedir. 

(63) Boııito, 527. 529. 
(64) Bonito, 429 - Catalini, 425 - Guarneri, 11 v.s. 
(65) Galli, L'art. 57, n. 1 C. P .. 772 - Catalini, 426 - -\ita.villa, La Co1pa. 

237. 
(66) Cezaların şahsiliği kuralını sübjektif anlamda kabul eden. 

Bettiol, Cecchi, Antolisei gibi cezacılar ise, basın suçlarında sorumluluğu 
da sübjektif sorumluluk olarak kabul ettikleri için, cezaların şahsiliği ku
ralıyla uyum halinde sayarlar. 

(67) Pisapia-Lener, 130-131. Aynı görüşteki Milano Ceza Mahkeme
sinin 15 Haziran 1950 tarihli kararı için bk. Il For. Pen. 1951, col. 522 v.s. 
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Basın suçlarında sorumluluk durumunda, objektif sorumluluk 
teşkil etmesi yönünden, aynı sonuçlara varmak mümkündür. Ba3ın 
suçlarında, k2nunen sorumlu tutulan kü;iler, kendi fiillerinden do
layı sorumlu tutulmaktadırlar. Fakat fiilin .faile ait olması, sorum
luluğun şahsi olduğunun kabulüne yetmez; ayııca fiil kusurlu ol
malıdır. Halbuki, basın suçlarında failin kendine ait fiilin kusurlu 
olup olmaması aranmamaktadır. Sorumluluk için, s:ıdece hareketle 
netice arasında bir sebebiyet ilişkisinin varlığı arandığı zaman, fiil 
faile ait olmaktadır ve . fakat kusur aranmadığından şahsi olmamak
tadır; bu açıdan da şahsilik kuralına aykırı dü.şmektedir (68). Basın 
suçlarında sorumluluğu cezaların ~ahsiliği kuralına uygun bulan 
İtalyan Anayasa Mahkemesi, cezaların şahsiliği kuralını sadece fai
lin kendi fiilinden sorumluluğu olarak anladığı için hataya düş
müştür. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, yazı işleri müdürünün «dene
tim görevi» bulunduğunu kabul etmekte ve suçun işlenmesini bu 
görevin ihmali saymaktadır. Fakat, Mahkeme, bu ihmalin bilfiil ger
çekleşmiş olmasını da aramamakta, bu mükellefiyetin sistemin do
ğal bir sonucu olduğu, suç işlenmesinin de mükellefiyetin ihmali so
nucu bulunduğu faraziyesine dayanmaktadır. Bu şekilde, Anayasa 
Mahkemesi, cezaların şahsiliği kuralını ·~dar ve objektif» bir görü~
le yorumlarken, diğer yandan basm suçlarında sorumluluğu <.-ku
surluluk» temeline oturtmak için de gayret göstermekte ve fakat 
sonuçda bir «kusur faraziyesine» varabilmektedir (69). 

Basın suçlarında sorumluluk için maddi sebebiyet ilişkisinin da
hi aranmadığını ileri süren Battaglini'ye (E) göre de, objektif so
rumluluk esasda cezaların şahsiliği kuralına aykırıdır. Zira, objek
tif 'sorumluluk, başkasının fiilinden sorumluluk anlamına gelmekte
dir. Objektif sorumluluğu başkasının fiilinden sorumluluk olarak 
kabul etmekle, Pisapia'dan ayrılm: BattagLini (E), cezaların şahsi
liği kural.mı sübjektif anlamda kabul ederek onunla birle~mektedir. 
Buna göre, basın rnçlarında, fail kendi fiilinden sorumlu tu-

(68) Pi apia-Lener, 134 - Co ta, 43. Aynı görüş için bk. Prog. preli. 
del Cod. Pen. I. 1949, 30. 

(69) Pisapia, La nuova disciplina .. , 307-308. Anayasa Mahkemesi de, 
basın suçlarında sorumluluğun anormal bir yönü bulunduğunu, «varsayı
lan taksirfü ihmal ile kastlı bir neticeden sorumluluk doğduğunu. sanki 
«farazi sorumluluk» bulunduğunu kabul etmiştir. 



tulmamaktadır. Kaldı ki, fiil faile ait sayılsa bile, fiilin kusurlu
luğu hiç bir şekilde ilerj ~ürülemez ve aranamaz. Bu dahi, sorumlu
luğun cezaların şahsiliği kuralına aykırı olduğunu göstermeğe ye
ter. Zira, cezaların şahsiliği, «nullum crimen sine culpa.-> kaidesinin 
bir sonucudur. Kusursuz sorumluluk örneği olan. basın suçunda so
rumluluk, hiç değilse bu yönüyle, cezaların şahsiliği kuralına kesin 
aykırı niteliktedir (70). 

fü1sın suçlarında sorumluluk sistemini, cezaların şahsiliği kura
lına aykırı kabul eden ve üç grup altında topladığımız görüşleri, bir
biriyle kıyaslayarak özetlersek şu noktaları belirtmek mümkün 
olabilecektir: birinci görüş, cezaların şahsiliğinden «kendi fiilinden 
sorumluluğu>> anlamakta ve basın suçlarında sorumluluk halini 
üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk olarak kabul ettikleri için de 
cezaların şahsiliğine aykırı görmektedir. Bu görüşte olanlara göre, 
bütün objektif sorumluluk halleri, cezaların şahsiliğine aykırı ol
maktadır. İkinci görüş ise, cezaların şahsiliği ile objektif sorumluluk 
arasında bir aykırılık görmemektedir. Buna karşılık, basın suç
larında sorumluluk halini, objektif sorumluluk sistemine de uyma
yan, anormal bir sorumluluk, üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk 
saydıkları için cezaların şahsiliği kuralına aykırı kabul etmektedir
ler. Üçüncü görüşe göre ise, basın suçlarında sorumluluk, esasda fai
lin kendi fiilinden kusursuz sorumluluğudur. Cezaların şahsiliği ise 
sübjektif niteliktedir ve kusur sorumluluğunu arar. Bütün objektif 
sorumluluk ha!Lerinde olduğu gibi, basın suçlarında sorumluluk hal
lerinde de, kusur aranmadığından, cezaların şahsiliği kuralı ile bir 

çelişki söz konusudur. 

111 - Basın suçlarında sorumluluk sistemini cezaların şahsillii kura
lına uygun sayan görüşler 

Basın suçlarında sorumluluk sisteminin taşıdığı özellikler açı
sından cezaların şahsiliği kuralına aykırı olduğu iddiasJ, ltalyada, 
çoğunlukla kabul edilmemiştir. Bilindiği gibi İtalyan Anayasa Mah
kemesi de aynı görüştedir. İtalyan Mahkeme kararlarının da aynı 
görüşü, genellikle, paylaştığı görülmektedir. Basın suçlarında so
rumluluğu cezaların şahsiliği kuralına uygun bulanlar, gerçek
de, gerek cezaların şahsiliği kuralı gerek basın suçlarında sorumlu-, 

l 
(70) Battaılini (E), 312-313, 316. 



318 

luk konusunda başka görü~leri savunabilmektedirler. Fakat, <"uy
gunluk» noktasında birleşmektedirler. Bu açıdan, görüşleri iki ancı 

grup altında toplayabilmek mümkündür : 

1 - Basın suçlar·ndu sorumlulu§u, objekt ij s01·umluluk olarak 
kabul ettikleri halde, cezaların ş~hsiliği kuralına uygun gören gö
'rÜşler 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, basın suçlarında sorumluluk sis
temini objektif sorumluluk türü olarak kabul eden ve objektif so
rumluluğu da kusursuz sorumluluk olarak anlayanların çoğunluğu. 
bu sorumluluk sistemini ~ahsilik kuralına aykırı görmektedirler. 
Buna karşılık, özellikle, cez1ların ~ahsiliğini cbjektif açıdan yorum
layanlar, ba~ın suçlarında sorumluluğu cezaların ~ah3iliğine aykırı 
saymamaktadırlar. Zira, cezaların ~ahsiliği, failin kendine ait fiil
den sorumluluğu anlamına gelmektedir. Bir objektif sorumluluk 
durumu olan basın suçlarında da, failin hareketi kusursuz olsa dahi. 
hareket ile netice arasında illiyet rabıtası bulunduğundan, kendine 
ait ir ve bu bakımdan bir aykırılık söz konusu olmamaktadır (71). 

Basın suçlarında sorumluluğun bazı özellikler t.1şıyan bir so
rumluluk olduğu hususunda şüphe yoktur. Zfra, bu sorumluluk, fai
lin kendi fiilinden objektif, kusursuz sorumluluğudur. Kurala tam 
uygun :mçlarda iki sebebiyet b~ğı vardır ve ltCK nun 40. ve 42. 
maddeleri bu sebebiyet bağlarını düzenlemi~tir. 40. maddede «mad
di sebebiyet ili~kisi», 42. maddede de «manevi sebebiyet ilişkisi» yer 
8lmaktadır. Basın suçlarında sorumluluk, 42. maddey~ istisna teş

kil eder ve sorumluluk için kusurluluk aranmaz. Bu aynı 42. mad
denin 3. fıkrasının imkan verdiği bir istisna, bir özelliktir. Buna 
karşılık, Anayasanın 27. maddesinde yer alan «cezal::ırın şahsiliği» 

kuralı, Ceza Kanununun 40. madde~ine istisna ğetirilmesine imkan 
bırakmamaktadır. Cezaların şahsiliği, fiilin faile ait olması anlamı
na gelir. Bu açıdan, «maddi sebebiyet ili~kisinin varlığına dayanan>-> 
sorumluluk hallerinde. fiil faile ait olduğundan, cezgların şahsiliği 
kuralı da ihlal edilmiş sayılmaz. Objektif sorumluluk ve bu arada 

(71) Yukarıda belirttiğimiz gibi, cezaların şahsiliğini objektif açıdan 
yorumlayanların bjr kısmı ise. basın suçlarında sorumluluğu objektif so
rumluluğun da dışında kalan anormal bir sorumluluk ~ekli olduğu için 
cezaların şahsiliği kuralına aykırı saymaktadırlar. 

,. 



basın suçlarında sorumluluk hallerinde de, failin şahsi bir fiilinden 
istek ve iradesi dışı doğan neticenin kendisine yüklenmesi söz ko
nusudur. Objektif sorumlulukta da, temelde <<şahsi bir fiil» bulun
duğundan, cezaların şahsiliği Kuralı ile bağdaşmazlık söz konusu 
değildir (72). Basın suçlarında da, sorumlu kişinin kendi yönetim 
ihmalinden doğan bir hareketı mevcuttur; ve fakat bu hareketin 
fiilen kusurlu olup olmaması aranmamaktadır. Oyleyse, basın suç
larında «objektif şahsi sorumluluk>> söz konusu olmaktadır (73). 

Cezacılar arasında, basın suçlarında sorumluluğu «üçüncü şah
sın fiilnden sorumluluk» olarak kabul ettiği halde, cezaların şahsi
liği kuralına aykırı saymayanlar da mevcuttur. Örneğin, Nuvolone'
ye göre, basın suçundan kanunen sorumlu tutulan kişiler, bulun
dukları görev, taşıdıkları sıfat sebebiyle sorumlu tutulmaktadırlar· 
Bu göreve gelişleri, bu sıfatı kazanmaları ise kendi serbest iradele
rinin ürünüdür. Bu açıdan, yazı işleri müdürü üçüncü şahsın fii
linden sorumluluk durumuna düşse bile, bu sonuç kendi iradesinin 
bir ürünü olmaktadır. Bu açıdan da, üçüncü şahsın fiili, kanunen 
sorumlu olan kişi için kendi fiili niteliğini taşımaktadır (74). Basın 
suçlarında, maddi ve_ manevi illiyet bağlarından sarfınazar edilme
sini ifade eden anormal bir sorumluluk hali olmasına rağmen, ser
best ir'adeyle yapılan bir işin sonucu olduğundan, anayasal şahsilik 
kuralına aykırı düşmemektedir (75). Nuvolone bu görüşü ile, basın 
suçlarında sorumluluğu «anormal bir sorumluluk» olarak kabul et
tiği, objektif mesuliyetin maddi sebebiyet ilişkisine dahi dayanma
dıgını belirttiği halde, cezaların şahsiliğine aykırı saymamak çeli~

kisine düşmü:? olmaktadır. Cezaların şahsiliği, objektif bir yorumla 
açıklansa dahi, fiilin faile ait olması zorunluluğu söz konusudur. 
Halbuki, sorumluluk için maddi sebebiyet ilişkisinin dahi aranma
dığı hallerde, fiilin faile ait olması durumu dahi ortadan kalkmış 
olmaktndır. Bu açıdan NuvolonE:'nin görüşü, haklı olarak, eleştiril

miştir (76). 

(72) Loasses, 509 - Pellingra, 798 v.s. Ayrıca bk. Cereti, 191. 
(73) Loasscs, 510. 
(74) Nuvolone, Il problema .. , 445 v.s. 
(75) Nuvolone, Reati di stampa, 193-194. 
(76) Bonito, - - vbcmf - sdrocmf vbocm sdr vbg şz vbg v 

konusunda, bir faraziyeye dayandığını ileri sürmekte ve peşinen riski yük
lenmenin şahsilik anla'Il1ına gelmeyeceğini belirtmektedir: bk. Bonito, 
531. 



2 - Basın suçlarında sorımıluluğu, sübjektif sorumluluk olarak 
kabul ettikleri için, eczaların şahsiliği kuralına uygun gören görüş
ler 

Bilindiği gibi, objektif sorumluluk hallerini ~übjektif esaslara 
göre yorumlayan ve dolayısıyla basın suçlarında sorumluluğun da 
«kusur sorumluluğu» olduğunu ileri süren cezacılar mevcuttur (77). 
Basın suçlarında sorumluluk sisteminin «kusurlu sorumluluk>> te
meline dayandığını ileri sürenler, doğal olarak basın suçlarında so
rumluluğu cezaların şahsiliği kuralına uygun görmektedirler. So
rumluluğun kusur sorumluluğu olması, kişinin kendi fiilinden ve 
kusurlu hareketinin doğurduğu neticeden sorumlu olması demek
tir. Diğer bir deyişle, basın suçlarında sorumluluk hallerinde de. 
hem «iradi fiil» ve hem de «kusurlu hareket» mevcuttur. Bu açıdan, 
cezaların şahsiliği kuralı ister objektif, ister sübjektif bir anlayışla 
yorumlansın (78), basın suçlarında sorumluluk, mutlaka cezaların 

şahsiliği kuralına uygun olacaktır; cezaların şahsiliğinin sübjektif 
anlaşılı~ı için gerekli görülen «faile ait fiil ve kusurluluk» unsurla
rı, basın suçlarında mevcut görülmektedir. Fiil faile ait olduğu için, 
şahsiliğe aykırı bir husus mevcut değildir, kaldı ki, faile ait fiil ku
surlu bir nitelik de taşımaktadır (79). 

Basın suçlarında sorumluluk şeklinin kusur sorumluluğu olduğu 
konusundaki görüşlerin kendi arasındaki farklılıkları da, cezaların 
şahsiliği kuralı açısından sorumluluğun değerlendirilmesi yönünden 
bir önem taşımamaktadır. Kusurun ne açıdan ve nasıl mevcut bu
lunduğu önem taşımamaktadır. Önemli olan, basın suçlarında da, 
sorumluluk için, hem maddi ve hem de manevi sebebiyet ilişkisinin 
mevcut bulunmasınm zorunlu görülmesidir; bu ilşkiler kurulduğu 

için de basın suçundan sorumluluk cezaların şahsiliğine aykırı düş
memektedir (80). Basın suçlarında da, sorumluluğun «şahsilik» ve 
«sübjektiflik» unsurları söz konusudur. Bu açıdan, cezaların şahsi
liği objektif olarak anlaşıldığında, hem «ceza sorumluluğu şahsidir» 
kuralının «şahsilik» ve hem de «kusursuz sorumluluk olmaz - nullum 

(77) Bk. ~.-ukarıda s. 240 v.s. 
(78) Basın suçlarıında sorumluluğu sübjektif sorumluluk olarak an

layanlardan, mesela Bettiol cezaların şahsiliğini sübjektif anlamda kabul 
ederken, Jamitti-Piromallo objektif anlamda kabul etmektedir. 

(79) Carnelutti, A vanti o indietro? 203. 
(80) Zaccone, 129. 
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erimen sine culpa» kur~lının, sübjektif anla~ılı~ı halinde ise, şah

silik ve sübjektiflik kuralı, zaten <<:Ceza sorumluluğu ~ahsidir» ku
ralı içinde birleştirildiğinden, yine anayasal kurala bir aykırılık 
söz konusu olmamaktadır (82). 

Basın suçlarında sorumluluğun cezaların şahsiliği kurai na ay
kırı olduğu iddiası, gerçekde, Ceza Kanununun bakanlık gerekçesin
deki ifadelerin bir sonucudur. Gerekçede, sorumluluğun objektif ve 
kusursuz sorumluluk teşkil ettiği hususundaki ifadeler (83) bir çok 
kişiyi, basın suçlarında sorumluluğu kusursuz, anormal, istisnai bir 
:;orumluluk şekli olarak kabul etmeğe ve sonuçda da sorumluluğu 
cezaların şahsiliği kuralına aykırı saymağa itelemiştir. Bu görü~e 
göre, gerçekde gerekçe bağlayıcı bir nitelik taşımamaktadır (84). 
Basın suçlarında sebebiyet ilişkisinin varlığı tartışılmaz bir şekilde 
aranmaktadır. İlliyet rabıtasının varlığı ise fiilin faile ait olduğunu 
gösterir ve cezaların şahsiliği kuralı ile basın suçlarında sorumluluk 
arasında bir çeli~ki, bir aykırılık bulunmadığını göstermek yönünden 
yeterlidir. Kaldı ki, basın suçlarından kanunen sorumlu tutulan ki
şiler, «neticeyi önlemek hukuki mükellefiyetine» rağmen, suç teş
kil eden neticenin doğumunu engelleyememeleri açısından da, ku· 
surludurlar (85). Bu nedenlerle de, sorumluluğun cezaların şahsili
ği kuralına aykırı olduğu görüşü kabul edilemez. 

!talyadaki uygulamada yargı kararlarının çoğunluğu da, basın 
suçlarında sorumluluğu ~übjektif bir sorumluluk olarak kabul ettik
lerinden, cezaların şahsiliği kuralına aykırı saymamaktadır

lar (86). 

(81) Caotarano, 209 v.s., 227. 
(82) Bettlol, 308 - Gallo, 455. 
(83) Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen., Lav. Pre., V/l, 

101. no. 71. 
(84) Janlttl-Piromallo, 80-81. 
(85) Janlttl-Plromallo, 83. 
(86) Basın sorumluluğunu «taksir» sorumluluğu olarak kabul ettiği 

için cezaların şahs111ği kuralına uygun gören mahkeme kararları için bk. 
Riv. Pen .. 1950, II, 413, 416, 418; Giust. Pen., 1953, II, 1125, 1954, II, 416 
420, 31; Riv. Pen. 1954, II. 122. Ayrıca bk. Jannitti-Piromallo, 84-85. sahi
felerdeki kararlar. 

F.: 21 
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§. iV - SUÇA VE SORUMLULUGA TESİR EDEN SEBEPLERİN BA
SIN SUÇLAR~NDA UYGULANMASI 

Kanuni tatifde yer alan bir fiilin işlenmesi durumunda, bu suç
tan doğan sorumluluk, değişik nedenlerden oluşan, ceza hukukunun 
değişik müesseselerinin etkisiyle kalkabilmekte veya sorumluluğun 
derecesi hafifleyip, artabilmektedir. Sorumluluk, suçun maddi un
suru (fiil) dışında kalan unsurlarının bulunmaması sebebiyle teşek
kül etmeyebileceği gibi, bizzat failin sübjektif durumu nedeniyle de 
ortadan kalkabilmekte veya azalabilmektedir. Tamamlanmış olan 
bir suç açısından da, suçun unsurları dışında kalan ve fakat mü
şahhas olarak bir suçun işlenişinde rol oynayan ve kanuni tarif yö
nünden de önem taşıyan sebep ve durumların eklenmesi ile sorum
luluğun ağırlaşıp, hafifleşmesi mümkün olabilmektedir. Bütün bu 
nedenler, gerçekde, sorumluluğun ortadan kalkmasına veya etkilen
mesine yol açmaktadır. 

Çok ana çizgileri içinde belirtmeğe çalıştığımız durumlar, «ku
surluluğu ortadan kaldıran sebepler>>, «hukuka uygunluk sebepleri», 
«isnat kaabiliyetine tesir eden sebepler>>, «suça tesir eden sebepler>> 
~eklinde kategorileştirilebilir. 

«Hukuka uygunluk sebepleri» ve «kusurluluğu kaldıran sebep
ler» olarak isimler.dirilen «mücbir sebep>>, «kaza ve tesadüf», «hata», 
«cebir» ve «tehdit ve ikrah» gibi durumlar mevcut bulunduğunda. 
kanuni tarife uygun bir fiil mevcut bulunduğu halde, kanuni tarifte 
yer alan. suçun dığer unsurlarının bulunmaması nedeniyle fiil suç 
teşkil etmemekte, failin sorumluluğu cihetine gidilememektedir. 

«İsnat kaabiliyetinin» bulunmaması veya az oluşu ise, fiille de
ğil ve fakat faille ilgilidir ve tamamlanmış bir suçdan doğacak so
rumluluğun f~ile isnat edilebilmesi için failde mevcudiyeti aranan 
sübjektif durumun kendisinde bulunmaması anlamına gelmekte
dir. Bu durumda da, sorumluluk ya ortadan kalkmakta, ya da azal
maktadır. 

«Suça tesir eden sebepler» ise, kanuni tarif tarafından önem ta
~ayan ve fakat suçun tamamlanması yönünden bulunup bulunma
ması önem taşımayan, suçun işlenişi ve suçun tarafları açısından 
özelliklerin suçun cezasının artması veya hafiflemesi yönünden et-
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ken olan sebeplerdir (1). Ağırlatıcı ve hafifletici sebepler «suça tesir 
eden sebepler» adı altında toplanmaktadırlar. 

Ceza hukukunun değişik konularını ilgilendiren söz konusu hu
suslara değinmemiz, bunların basın suçlarında uygulanabilip, uygu
lanamayacağı hususunda mevcut tereddütler ve tartışmalar nede
niyledir. Gerçekten bir basın suçunu meydana getiren eser sahibi 
açısından, bu sebeplerin etken olacağı hususunda şüphe yoktur. 
Belirttiğimiz gibi, eser sahibinin sorumluluğu genel hükümlerden 
doğmaktadır; bu nedenle de, eser sahibinin sorumluluğu normal bir 
ceza sorumluluğu olup, diğer konular . yönünden olduğu gibi, suça 
ve sorumluluğa tesir eden sebeplerin uygulanması yönünden de, bir 
problem doğmamaktadır. 

Eser sahibinin ika ettiği fiilden, kanunen, sorumlu tutulanların 
sorumluluklarının ise, tartışılmağa açık ve özelliklerle dolu bir ni
telik taşıdığını görmüş bulunuyoruz. Basın suçundan kanuni so
rumluluk durumunun, kusurluluk, maddi unsur yönünden özellik
ler taşıdığını ve bu sorumluluğun cezaların şahsiliği kuralı yönün
den de tartışılabilirliğini incelemeğe çalıştık. Şimdiye kadar be
Jirtmeğe çalıştığımız özellikler, suça ve sorumluluğa tesir eden se
beplerin uyguianması yönünden de ortaya çıkmaktadır. Gerçekten, 
özellikle, «kusurluluğa tesir eden sebepler» olarak bilinen sebeple
rin, objektif sorumluluk hallerinde uygulanabilip, uygulanamayaca
ğı meselesi tartışmalı bir konudur. Mücbir sebep, kaza ve tesadüf. 
cebir-ikrah, tehdit, hata gibi durumların kusurluluğu ortadan kal
dıran ve bu nedenle fiilin suç olmasını engelleyen nedenler olduğu 
kabul edilecek olursa, esasen sorumluluk için kusurun aranmadığı. 
objektif sorumluluk durumlarında, bunların uygulanabilip, uygu
lanamayacağı tartışmaya değer. 

ı - Kusurluluğu ortadan kaldıran sebeplerin basın suçlarında aygu
lanması 

1 - Sorunun genel nitelikleri 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi. genellikle, kaza ve tesadüf teh
dit, cebir ve ikrah, hata hallerinin, «kusurluluğu bertaraf ettiği» 
kabul edilir; biz de bu sebeple, «kusurluluğu kaldıran sebeplerin» 

(1) Bk. Dönmezer-Erman, II, 289 \..S. 
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ifadesini kullanarak (27), belirtilen sebeplerin basın suçlarından ka
nunen sorumlu tutulanlar açısından uygulanabilip, uygulanamaya
cağı konusunu incelemeğe çalışacağız. Bu sebeplerin, objektif so
rumluluk durumlarında ve özellikle basın suçlarında sorumluluk 
konusunda uygulanabilip, uygulanamayacağı hususundaki görüş
ler, temelde, iki müessesenin hukuki mahiyeti hakkındaki görüşlere 
göre değişmektedir: 

a) Objektif sorumluluk durumunun ve bu arada basın suçla
rında sorumluluğun kusurluluk yönünden özellikleri konusundak~ 
görüş, 

b) Kusurluluğa tesir eden sebep olarak belirtilen sebeplerin, 
gerçekde suçun hangi kurucu unsurunu etkilediği ve bu şekilde so
rumluluğun ortadan kalkmasına yol açtığı hususundaki görüş, in
celeme konumuz olan sorun yönünden bir sonuca varılabilmesi açı
sından etken olmakta, bu iki konudaki göıüşe göre, sorunun çözüm 
şekli değişmektedir. 

Örnek vermek gerekirse, basın suçlarında sorumluluğu ve genel 
olarak objektif sorumluluk hallerini. «kusursuz sorumluluk» olarak 
tarif edip. -belirtilen sebepleri de «kusura tEsir eden sebepler» ola
rak kabul eden bir kişi, zorunlu olarak belirtilen sebeplerin varlı
ğının sorumluluğu bertaraf etmeyeceğini kabul etmek durumunda
dır. Gerçekten, madem ki, objektif sorumluluk durumunda kusur 
aranmamaktadır ve kusursuz bir sorumluluk söz konusudur, bu du
rumda kusura tesir eden, onu ortadan kaldıran sebeplerin de, bu tür 
sorumluluk alanında uygulama olanağı mevcut değildir. Buna kar 
şılık, objektif sorumluluk durumları, kusursuz sorumluluk hali ola
rak kabul edilse bile, eğer söz konusu sebeplerin kusurlulukla ilyili 
olmadığı, maddi unsurla ilgili bulunduğu kabul edilecek olursa, ob
jektif sorumluluk durumunda dahi, bu sebepler sorumluluğu orta
dan kaldırabilecektir. Objektif sorumluluğu, üçüncü şahsın fiilinden 
sorumluluk olarak kabul etmek durumunda ise, söz konusu sebepler 

(2) Aşağıda belirteceğimiz gibi. biz, söz konusu sebeplerin «kusurlu
luğa» değil maddi sebebiyet ilişkisine etki yaptığı ve sebebiyet ilişkisini 
ortadan kaldırdığına kaniiz. 
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suçun hangi unsuruna etki eder nitelikde kabul edilirse edilsin, fai
lin sorumluluğunu etkilemeyecektir. 

Objektif sorumluluk konusundaki görüşleri yukarıda, ana çiz
gileri içinde belirtmiştik (3). Bım::da da, cebir, kaza-tesadüf, ha a 
v.s. gibi sebeplerin hukuki mahiyeti hakkındaki görüşleri, ana ciz
gileri içinde, belirtmeğe çalışacağız. Sadece şu hususa işaret etmek 
gerekir ki, söz konusu sebepler'in kendi aralarında da farklı nite
likleri mevcuttur. Bununla beraber, genellikle, bu sebepler sorum
luluğun ortadan kalkmasına yol açan mahiyetleri itibariyle bir grup 
altında toplanır. Diğer bir deyişle, kaza - tesadüf, mücbir sebep, teh
dit, cebir - ikrah, hata, farklı ceza hukuku müesseseleridr; faka 
hepsi, suçun belirli bir kurucu unsurunun ortadan kalkmasına sebe
biyet verdikleri içindir ki, tek bir grup teşkil etmektedirler. Bizi 
burada ilgilendiren de, bu müesseselerin iç yapıları, hükümleri ol
mayıp, sorumluluğun kalkmasına etken olan niteliklerdir ve sadece 
bu konu üzerinde duracağız. 

a) Sorumluluğu kaldıran sebeplerin ehareket>> unsurunu kal

dzrdığı görüşü 

Özellikle «kaza ve tesadüf» konusunda ileri sürülen bu goruşe 
göre, kaza ve tesadüf, tamamen tabii güçlerin veya insan dışı var
lıkların meydana getirdiği neticelerdir. Netice, bu şekilde insana 
ait olmayan bir hareketin veya hadisenin ürünü olduğu zaman. in
sanın bu neticeden sorumlu tutulması söz konusu olmayacaktır. 

Kaza ve tesadüf durumunda «hareket» unsuru mevcut bulunma
dığından, doğan netice de suç teşkil etmeyecek, tamamen hukuk dı
şı, tabii bir olay olarak görülmek gerekecektir ( 4). Bu arada, kaza 
ve tesadüfün, «mutlak» ve «nisbi» olarak ikiye ayrıldığı. tabii olay
larla insanın ihmali veya icrai hareketinin karışımı olarak doğduğu
nun ileri sürüldüğü de görülmektedfr. Buna göre, öngörülmesi ve 
önlenilmesi imkansız olan durumlarda «mutlak», öngörülemese da
hi etkisinin engellenebilme imkanının durumu olduğu hallerde de 
«nisbi» bir kaza ve tesadüf durumu söz konusu olmaktadır (5). Me
sela, insan yağmur yağmasını engelleyemez ve fakat yağmurun 

mahsulü ıslatmasını engelleyebilir. Bu durumda, mutlaktan nisbiye 

(3) Bk. yukarıda s. 210 v.s. 
(4) Carrara, Sul caso fortuito (in Opuscoli III), 16. 
(5) Carrara, Sul caso fortuito (in Opuscoli, I!I), 9-10. 
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giden bir kaza tesadüf durumu mevcuttur. Belirtilen durumlarda, 
neticeye sebep olan gerçek <<hareket» tabii kuvvettir. Belirtilen ne
ticenin doğumunda insan iradesinin rolü olsa bile, bu hukuki an
lamda bir hareket olmayıp, bir davranıştan ibarettir. İnsan dav
ranışı, onun 5ngöremeyeceği bir iradenin aleti olmaktadır (6). 

Kaza ve tesadüf'ün «hareket» umuru ile ilgililiğini k&bul eden 
bazı düşünürler ise, bu sebebin <-'.hClreketin iradiliği» ni ortadmı kal
dırdığı için, sorumluluğun ortadan kalktığı görüşündedirler. Bun
lara göre, hukuken önem taşıyan hareket, iradi ve bılinçli olan ha
rekettir; kaza ve tesadüf ise, kişinin iradi ve şuurlu olmayan bir 
hareketinin mahsulüdür (7). Söz konusu durumlarda, neticenin ön
görülebilirliği imkansızdır ve bu açıdan iradi bir hareketin varlı
ğından da bahsedebilmEk mümkün bulunmamaktadır: bu durum
larda hareketin netice bakımından illi değer taşıdığı söylene
mez (8). 

Kaza ve tesadüfün, «har2ketin» yokluğu şeklinde yapılan izah tar
zı, sorumluluğu kaldıran diğer sebepler için de ileri sürülmüştür. Me
sela, cebir, tehdit ve ikrah hallerineie, maddi veya manevi bir bas
kının söz konusu olduğu ve ki~inin serbest iradi hareket imkanını 
kısıtladığı ve bu açıdan «hareket» in mevcudiyetinden bahsedileme
yeceği ileri sürülmüştür (D). Bu durumlarda, «İradenin» sakatlığı 

kabul edilmiş, hareket kişinin hareketi olarak mevcut bulunsa bile. 
başka bir iradenin etki ve mecbur bırakıcı kuvvetinin sonucu olarak 
sakat s~yılmıştır (10). Mücbir sebebin ise, kaza ve tesadüfle aynı 
anlama geldiği ve aynı şekilde hareketin mevcut bulunmadığı sa
vunulmuştur (11). 

(6) Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen .. Lav. Pre. V /I, 90. 
(7) Manzini (1950), I, 274 - Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. 

pen., Lav. Pre. V /I, 99. 
(8) Galli, La responsabilita penale, 59-60. Bu görüş, hareketin tabii 

anlamda ve insana ait bir davranış olarak kabul edilmesi gerektiğini, ira
denin, maddi unsurla ilgili olarak, kusurluluktan ayrı ele alınması gerek
tiğini belirtmektedir. 

(9) Santoro, Caso fortuito, 125 v.s. 
(10) Pisapia, Violenzaı minaccia, inganno nel dir. pen., 38 v.s. (San

toro, Caso Fortuito, 126). 
(11) Bk. Dönmezer-Erman, Il, 335. Ayrıca bk. Manzini (1950), II, 6. 
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b) Sorumluluğu kaldıran sebepler?,n bulunmas1 iurumunda 
«-neticenin» olmadıgı görüşü 

Sorumluluğu kaldıran durumların «hareketi» ortadan kaldırdı[ı 
görüşü, genellikle hareketin «iradi hareket» olarak anlaşılması ye 

sebeplerin de, ya tabii bir olayın ürünü olarak görülmesi, ya da in
san iradesini zorlayan bir üst irade olarak kabul edilmesi esasına 
dayanır. Buna karşılık, bazıları, sorumluluğu kaldıran sebeplerin ve 
özellikle kaza ve tesadüf'ün varlığı durumunda, her suçda bulun
ması zorunlu «netice» unsurunun bulunmadığı görüşündedirler. e
tice, bir insan hareketinin ürünü olan, onunla illi bağı bulunan ne
ticedir. Netice, insanın hareketinin genel netice şemasını öngörebil
diği, onun hareket hedeflerine dahil bulunduğu zaman bir anlam 
taşır; diğer bir deyişle, istenen netice, netice niteliğindedir. İsten
meyen neticeden sorumluluk, ancak, objektif sorumluluk durumla
rında mümkündür. Bu durumda, kaza-tesadüf, cebir şiddet tehdi , 
hata ve mücbir sebep durumlarında, netice, ya insan hareketinin bir 
ürünü değildir ve yoktur; ya da serbest olmayan, bir üst kuvve in 
baskısı altındaki hareketin ürünüdür, bu durumda da hareketin ira
di olarak neticeye yönelik olması söz konusu olmadığından yine 
«netice» mevcut bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, belirtilen du
rumlarda hareket ile netice arasında lliyet rabıtası ortadan kalk
maktadır. Netice, insanın onu tanıma ve isteme, öngörebilme kaa
biliyeti dışında kalmaktadır (12). Normatif sorumluluk durumların
da dahi, öngörülebilmesi imkansız bulunan neticeler, sorumluluga 
esas teşkil eden netice değildir. Bu tür neticeler, kişinin hareketin
den müstakil bir netice teşkil etmektedir (12). İnsani bir icra ve a 
ihmsl hareketinin, normal ve objektif şartlara göre önceden tah
min edilemeyecek şekilde bir netice meydana getirmesi durumun
da, bu neticeden sorumluluk yüklenebileceği hususunda ne bir fa
raziye ve ne de varsayım söz konusu olabilir (13). Bu şekilde ön
görülemeyecek neticeler, kaza - tesadüf sayılabilir veya bu ür ne
ticeleri doğuran görünüşteki harekete üstün ~elen kuvvettir: yani 
cebir, şiddet, tehdit ika edenin hareketidir (14). 

(12) Alimena, La Colpa, 140. 
(13) Bk. Dall'Ora, 127 v.s. 
(14) F1orian, I, 502 - Carnelutti, Teoria, 164 - Antolisei, Scritti, 295. 
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c - Sorumluluğu kald-ıran sebeplerin varlığı halinde «kusurlu
luğun» mevcut bulunmadıgı görüşü 

Sorumluluğu kaldıran sebeplerin izahı yönünden en geleneksel 
ve yaygın görüş ise, bu sebeplerir,. «kusurluluğu bertaraf ettiği» 
görüşüdür. Buna göre, söz konusu sebepler, kastı veya taksiri ber~ 
taraf eden sebeplerdir. Tesadüfi, kişinin irade ve isteği dışında te
şekkül eden neticelerden kişinin sorumlu tutulması, cezaların şah
siliği ve sübjektif sorumluluk esaslarına aykırı bir sorumluluk şek
lidir. Bu dönemin, tarihsel gelişim içinde aşılmış bulunması, ku
surluluğun ceza hukukunun temel unsuru olarak kabul edilmesi so
nucudur. Bu gelişim içinde belirtilen sebeplerin. kusurlulukla ilgili 
bulunduğu ve söz konusu hallerde kusurun mevcut bulunmadığı 
görüşü, hakim olmuştur (15). Kusurluluğun ne sebeple ortadan 
kalkmış sayılacağı hususundaki görüşler değişik olmakla beraber, 
failin söz konusu sebeplerin etkisi altında hareket ettiği durumlar
da, kanunu ihlal etme iradesinin bulunmadığı ve ihlal edebileceğini 
öngöremeyeceği ileri sürülmüştür (16). Manevi unsur, en başta 
neticenin öngörülebilirliği ve istenmesi esasına dayanır. Kast ve 
taksir bakımından. hareketin iradi ve neticeyi doğurmağa uygun 
oluşu ortak noktadır. Kastda, netice de iradidir; taksirde ise öngö
rülebilen ve fakat istenmeyen bir netice mevcuttur (17). Belirtilen 
sebepler ise, neticenin iradi ve şuurlu bir istek konusu olmamasına 
yol açtığı için kastı, öngörebilmeği engellediği için de taksiri ber
taraf etmektedir. Bu durumlarda, hareket bizzat fail tarafından ya
pılmış olsa bile, bu hareketin yönelik bulunduğu neticelerin ger
çekleştirilmesi yönünden bir irade, istek, öngörü söz konusu olma
dığındandır ki, cezalandırılabilme de mümkün olmayacaktır (18). 

Söz konusu sebeplerin etkisiyle doğan. zarar ve tehlike neticele
rinin, kastlı v~ya taksirli sayılamayacağı şeklindeki görüş pozitivist
lerce de benimsenmiş (19) ve 1921 projesinde de, bu fikre uygun 
olarak, kast ve taksir zaten söz konusu olmayacağı için, kast ve tak
sir bulunmamasına rağmen doğabilecek sorumluluk arasında, kaza 

(15) Bk. Santoro, Caso Fortuito, 92-94. 
(16) Carrara, Programına, ~. '84-85. 
(17) Carrara, Programına. § 78. 
(18) Carrara, Programına, §. 85-87. 
(19) Ferri, Principii, 455. 
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ve tesadüfden doğacak bir sorumluluk kabul edilmemiştir (20). 
Söz konusu sebeplerin kusurluluğu kaldırması nedeni olarak, ka

za ve tesadüf halinde, tahmini ve önlenmesi mümkün olmayan bir 
neticenin mevcut bulunduğu fikri en yaygın fikirdir (21). Diğer 

sebeplerde de, irade, daha üst ve uyulması zorunlu diğer bir ira
deye uygun olarak hareket ettiği içindir ki, neticenin öngörülebil
mesi veya istenmesi, faile isnat edilebilecek bir kusur teşkil etme
mektedir (22). Hatta, cebir, tehdit ve ikrah hallerinde, dolayısıyla 
faillik durumunun bulunduğu da ileri sürülmüştür (23). 

Söz konusu sebeplerin, kusurluluğa tesir ettiğini kabul edenler, 
kusurluluk halleri ile söz konusu durumların içtima edemeyeceği 
kanaatindedirler. Kast kanuna aykırı bir netice yaratmak irade ve 
isteği olarak kabul edilince, bu neticenin doğabileceği hiç bir şe
kilde tahmin dahi edilemeyen kaza ve tesadüf halinde veya bu ne
ticenin tamamen bir üst iradenin mahsulü bulunduğu durumlarda, 
kastın varlığı ileri sürülemeyecektir. Ceza hukuku yönünden sadece 
şuurlu bir irade hukuken değerli sayılınca, bu şuuru ortadan kal
dıran sebepler, kastın varlığına da engel olacaktır (24). Taksir yö
nünden de aynı hususları tekrarlamak mümkündür. Herşeyden ön
ce, taksir açısından varlığı zorunlu olan «Öngörebilme>),, belirtilen 

(20) Kaza, tesadüf, mücbir sebep gibi haller. failin «toplumsal teh
likel111ğ1ni» ortadan kaldıran, daha doğrusu söz konusu durumlarda do
ğan netice halinde tehlikeliliği ortaya koyacak dış emarenin bulunmadığı 
hallerdir: bk. Rel. sul prog. pre. dı cod. pen it., I, 11-13, 25-31. 

(21) Battaglini (E), 259 - Ranieri, 285 - Antolisei, 273 - Pannain. 
558 - Dönmezer-Erman, II. 333. 

(22) Maggiore, 390 - Antolisei, 289 - Rocco, Opera Giuridiche, 574. 
(23) Maggiore, 390. Bu görüşün eleştirisi için bk. Santoro, Caso 

fortuito, 127. 
(24) Bk. Santoro, Caso Fortuito, 170-172. Mücbir sebep, kaza ve te

sadüf v.s. açısından ayrım yapan ve bazı hallerde, söz konusu sebeplerin 
varlığına rağmen kusurluluğun var olabileceğini beıirtenln de vardır. Me
selA, Manzini, kaza ve tesadüfün kişinin iradi bir hareketinin ürünü ol
ması durumunda, kusurluluğun kalacağını, failin kastettiği neticeden so
rumlu tutulabileceğini, kastın aşılmasının söz konusu olabHeceğini be
lirtmektedir (Manzini 1950), II, 9). Aynı şekilde, taksirli suçlar yönünden 
de, kanunun failin iradi hareketini göz önünde bulundurması sebebiyle. 
söz konusu sebeplere rağmen, taksirin me,·cut bulunabileceğini ifade e _ 
mektedir (Manzini 1950), I, 714). Norma aykırılığın müstakil kusur sa
yıldığı görüşünde olanlar da, sorumluluğu kaldıran sebeplerin varlığına 
rağmen kusurluluğun ve sorumluluğun devam edebileceğini belirtmekte
dirler: bk. Manzini, (1950), II, 43. Ayrıca bk. Carnelutti, Lezioni, 153-155. 
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hallerde ya ortadan kalkmakta. ya da öngörüye rağmen fiil işlen
diği durumlarda, hareketin iradiliğini ortadan kaldıran, üst ve zor
layıcı başka bir irade söz konusu olmaktadır (25). 

d) Sorumluluğu kaldıran sebeplerin varlığı halinde, «maddi 
sebebiyet al<ikasının» ortadan kalktığı görü§Ü 

Söz konusu sebeplerin, gerçekte, kusurlulukla ilgili olmayıp, 
maddi sebebiyet ilişkisinin kaldırdığı görüşü, Santoro tarafından 

ileri sürüldüştür. Özellikle kaza ve tesadüf açısından ileri sürülen 
bu görüşe göre, kaza ve tesadüf beklenmeyen ve neticenin doğu
munda etken olan, «harici bir sebeptir». Beklenmeyen ve harici bir 
sebep oluşu, kişinin bu neticeden sorumlu tutulmasını mutlak ola
rak engelleyen bir nitelik taşımaktadır. Kişi ile netice arasındaki 
maddi sebebiyet ilişkisi, bu harici sebebin müdahalesi ile netice 
arasındaki maddi sebebiyet ilişkisi, bu harici sebebin müdahalesi 
ile kesilmekte ve tamamen yeni bir sebebin ürünü meydana gel
mektedir. Gerçekde, kaza ve tesadüf ve mücbir sebebin (26) ceza 
hukuku alanında tartışılabilmesi, bir süjeye ait davranışın varlığını 
gerektirir. Kişinin bir davranışı olmas2, doğan bir netice, tamamen 
hukuk dışı, tabii bir olay olarak kalır. Bir kişinin davranışı söz ko
nusu olduğu zaman, doğan bir neticenin onun davranışı sonucu mu, 
yoksa onun tamamen dışında beklenmeyen harici bir sebepten mi 
doğduğu tartışma konusu olur. Bu durumda, kaza - tesadüf ve müc
bir sebep, bilhassa, kişinin hareketinin netice bakımından sebebi 
bir değer taşıyıp taşımaması konusunda önem arzetmektedir. Diğer 
bir deyişle, netice, failin hareketi ile beklenmeyen ve onun dışında 
kalan bir hareketin ortak sonucudur. Bu dış ve beklenmeyen hare
ket tabii bir olay olabileceği gibi, bfr diğer kişinin hareketi de ola
bilir. Bu dış etkenin, failin hareketinin illi değerini ortadan kaldır
ması yönünden, sübjektif ve objektif nitelik taşıması şarttır. Yani, 
dış ve beklenmeyen olay, objektif olarak, hiç kimse tarafından vukuu 
beklenmeyen, tasavvur edilemeyen bir nitelik taşımalı ve sübjektif 

(25) Santoro, Caso Fortuito, 174 v.s. - İçel, 230-235. 
(26) Santoro'ya göre, gerçekte, kaza ve tesadüf ile rr!Jcbir sebep ara -

sındaki fark, beklenmeyen ve hariçten illi seriye katılarak müstakil sebep 
teşkil eden olayın, «müdahale şeklinden» ibarettir. Buna göre. «kaza ve 
tesadüfde» öngörülemeyen bir netice söz konusu olduğu halde, mücbir 
sebepde «kaçınılamayan, bir netice bulunmaktadır: bk. Santoro, Caso 
fortuito, 142, 145. 
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açıdan da kişinin iradi ve şuurlu bir hareketi olarak netice yönün
den illi değer taşıyan bir hareket olmamalıdır. Bu açıdan, kaza ve 
tesadüfü doğuran neden, müstakil bir sebep olmamakta ve fakat 
failin hareketine inzimam ederek sebep niteliğini kazanmaktadır. 
Failin hareketine katılan dış ve beklenmeyen etken, neticenin nite
liğini tesbit eden şey olmaktadır, failin istemediği bir sonucu doğur
maktadır (27). Bu açıdan da, kaza - tesadüf ve mücbir sebep, «ne
tice yönünden illi seriye kat1lan sebep» olmaktadır (28). 

Belirtilen görüşünü, değişik illiyet rabıtası teorilerine de uy
.gulayan Santoro, «uygun sebep nazariyesi» yönünden, kaza - tesadüf 
ve mücbir sebep bulunduğu zaman, failin hareketinin «uygun se
bep» sayılamayacağını belirtmektedir (29). «Müessir sebep naza
riyesi» açısından da, kaza - tesadüf ve mücbir sebep'e yol açan 
olay, netice açısından «müessir sebep» olarak görülmektedir (30). 
Şart nazariyesi yönünden ise, kaza - tesadüf ve mücbir sebep, yeni 
bir illi seri teşkil etmektedir (31). Yani, maddi sebebiyet ilişkisi 

hangi açıdan ele alınırsa alınsın, sebebiyet ilişkisini kesen ve so
rumluluğu bu nedenle ortadan kaldıran bir etki yapmaktadır. 

2 - Sorumluluğu kaldıran sebeplerin, «basın suçlarında» da so
rumluluğu önleyeceği görüşü 

Genellikle, mücbir sebep, kaza ve tesadüf hallerinde, basın suç
larında kanuni_ sorumluluk yonü~den de sorumluluğun kalkacağı 

kabul edilmektedir. Diğer bir deyjşle, söz konusu sebeplerin, ob
jektif sorumluluk durumlarında da etkenliği kabul edilmektedir. 
Basın suçlarında sorumluluğun bütün özelliklerine rağm~n, söz ko
nusu sebeplerin etkenliğini kabul ve izah için, değişik görüşler ileri 
sürülmüştür. Bu ileri sürülen görüşler. yukarıda da belırttiğimiz 
gibi, basın suçlarında sorumluluk sisteminin özellikleri ve söz ko
nusu sebeplerin nitelikleri konusundaki görüşe, göre değişmekte

dir. 

(27) Santoro, Caso fortuito, 165-166. 
(28) Santoro, Caso fortuito, 169. 
(29) Santoro, Caso fortuito, 268-271 v.s. 
(30) Santoro, Caso fortuito. 271 v.s. 
(31) Santoro, Caso fortuito, 242. 
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a) Basın suçlarında 3Übjektif sorumltı"iuk olduğu görüşüyle, 

sorumluluğu kaldıran sebeplerin etkenliğini kabul edenler 

Basın suçlarında sorumluluk sistemini «sübjektif» sorumluluk 
sistemi olarak kabul edenler, sorumluluğu kaldıran sebepleri hangi 
açıdan ele alırlarsa alsınlar, kaza - tesadüf, mücbir sebep, tehdit, ce
bir, ikrah ve hata hallerinde sorumluluğun kalkacağını kabul etmek 
durumundadırlar. Özellikle, bu s~beplerin kusurluluğu kaldıran. se
bep olarak kabulü durumunda, sorumluluk da sübjektif nitelikde 
bulunduğu için, kusurluluk ortadan kalkacaktır (31). Özellikle, ba
sın suçlarında sorumluluğu, tam anlamında taksir sorumluluğu sa
yanlar yönünden, «kusurluluğu kaldJran sebepler>;> in etkenliği, do
ğal olmaktadır (32). 

Gerçekde, sorumluluğu kaldıran sebepleri, kusurluluğu kaldırdı
ğı için sorumluluğu etkileyen sebep olarak kabul edenler, objektif 
sorumluluk durumları yönünden çözümü zor bir sorunla karşılaş

maktadırlar. Gerçekten, belirtilen sebepler «kusursuzluk» durumu 
olarak kabul edilince, kusurun sorumluluk için aranmadığı«objektif 
sorumluluk» durumlarında, bu sebeplerin uygulanabilmesi bir me
sele olarak ortaya çıkıyor. Bu durumda, iki davranış söz konusu 
olabiliyor: ya, söz konusu sebeplerin, objektif sorumluluk durum
larında uygulanamayacağı sonuc~a varmak gerekiyor (33). Böyle 
bir sonuç ise, kişinin tamamen kendi dışında bir etkenin yarattığı 
neticeden sorumlu tutulması gibi, hukuk duygusunu okşamayan ni
telik taşıyor. Ya da, objektif sorumluluk durumunu, sübjektif te
mellere dayandırmak için zorlama yapılıyor ve pek de tutarlı ol
mayan yornm biçimlerine başvuruluyor. 

Nitekim, İtalyan Ceza Kanununun gerekçesinde olduğu gibi, 
objektif sorumluluğa yol açan ve sebep teşkil eden harekete, ku
surlu olarak sebep olmak ( causa causae est causa causati) görüşij. 

(34), bir açıdan «kusurluluğu kaldıran sebeplerin» objektif sorum-

(32) Antolisei. 289 - Cantara.nCl, 219-220 - Dönmezer-Erman, II. 334. 
338. 

(33) Bettiol, bir y::ından. failin kendi i1areketinin dışında bir hareket
ten doğan neticeden sorumlu tutulamayacağını belirtirken. diğer yandan 
da, objektif sorumluluk durumunda. kaza ve tesadüfden de kisinin sorum
lu tutulacağını belirtmektedir: bk. Bettiol, 367. Aynı şekilde bk. ıu otto, 
224. 

(34) Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen., Lav. Pre. v / 1. 86 
no. 59. 
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luluk durumlarında etkenliğini sağlamak amacına yönelmiştir. Ay
nı şekilde, ceza hukuku alanında, kusur aranmadan sorumluluk ola
mayacağını ileri süren, objektif sorumluluğu reddeden, görüşler de 
gerçekde söz konusu sebeplerin objektif sorumluluk durumlarında 
etkenliğini sağlayabilmek endişesiyle ileri süıiilmektedir. Bu endi§e 
iledir ki, Maggiore, objektif sorumluluk durumunda dahi «hafif 
kast>> olduğunu (35) ileri sürmekte; Battaglini «hafif taksir» görü
şünü avunmakta (36); Sabatini ise «objektif sorumluluk - anormal 
sorumluluk» şeklinde sun'i ayrımlara başvurmaktadır (37). Cavallo 
ise objektif sorumluluğu ikiye ayırmak ve belirli hallerde ve bu 
arada basın suçlarında, sorumluluğu kaldıran sebeplerin etkenligini 
yok saymak gibi, kaypak ve sun'i ayrımlara başvurmaktadır (38). 

Gerçekte, «sorumluluğu kaldıran sebepler» ile «Objektif sorum
luluk» tamamen farklı nitelikte müesseselerdir. Sorumluluğu kal
dıran sebepler, maddi unsuru, illiyet rabıtasını; bu açıdan, suçun 
objektif unsurunun varlıgı veya yokluğu konusunu ilgilendir·r. 
Objektif sorumluluk ise, sübjektif unsurla, sorumluluk için 
kusurun var olup olmamasıyla ilgilidir (39). Bu açıdan, söz 
konusu sebepler mevcut bulunduğu durumda, zaten failin 
hareketi ile sebebi bağlantı bulunan bir netice, fiil mevcut de
ğildir ki, bunun kusurlu olup, olmaması aransın. Söz konusu sebep
lerin bulunmaması nedeniyle, fiil mevcut bulunduğu takdirde, süb
jektif bağın mevcudiyeti aranacaktır ve sübjektif sorumluluk ha
linde «sübjektif sebebiyet ilişkisi» mevcutsa fail cezalandırılacaktır; 
objektif sorumluluk halinde ise, sübjektif sebebiyet ilişkisi aranma
dan, kanunun bir hükmü gereği, fail istemediği ve fakat kendi ha
reketinden doğan neticeden sorumlu tutulacaktır. 

(35) Maggiore, 260. Aynı sebepten, basın suçlarında da, kusurluluğu 
kaldıran sebeplerin etken olduğunu kabul etmektedir: bk. s. 483. 

(36) Battagllni (G). 152-153. 
(37) Sabatini, 1, 340. 

(38) Cavallo, esas itibariyle söz konusu sebeplerin sorurnlulugu kal
dırdığını kabul etmekle beraber, fail açısından neticeyi tasavvur etmek 
ve öngörmek mükellefiyetinin bulunduğu durumlarda, sorumluluğu kal
dıran sebeplerin etken olmayacağı ~örüşündedir: bk. Cavallo, Diritto 
penale, II, 376. 

(39) Santoro, Caso Fortuito, 102. 
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b) Sorumıuıuğu kaldıran sebeplerin varlığı halinde «iradi ha
reke~ bulunmadığı için, basın suçlarında da uygulanabileceği gö
rüşü 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, söz konusu sebeplerin, «iradi ha
reket»i ortadan kaldırdığı ve bu açıdan sorumluluğu engellediği 

görüşü ileri sürülmüştür. Bu görüş, basın suçlarında sorumluluk 
durumunda da uygulama alanı bulmaktadır. 

Basın suçlarında sorumluluk durumunda, objektif bir sorumluluk 
şekli söz konusu bulunsa bıle, objektif sorumluluk failin iradi ha
reketinin varlığını bertaraf eden bir nitelik taşımamaktadır. Ob
jektif sorumlulukta, fail kendi iradi hareketinden sorumlu tutul
makta ve fakat neticenin istenip istenmemesi ve kusurluluk ko
nusu inceleme mevzuu olmamaktadır. Söz konusu sebepler, iradi 
hareketin varlığını dahi ortadan kaldırdığına göre, objektif sorum
luluk durumunda dahi, söz konusu sebepler uygulama alanı bula
caktır. «<Hareketsiz SUÇ>>, «.durum suçluluğu», «üçüncü şahsın fiilin
den sorumluluk» durumu · kabul edilmedikçe, objektif sorumluluk 
ve dolayısıyla basın suçlarında sorumluluk yönünden, «iradi hare
ketin» varlığı, sorumluluk için bulunması zorunlu bir şarttır. Söz 
konusu sebepler, bu şartı ortadan kaldırdığı için, basın suçlarında 
da sorumluluk ortadan kalkacaktır ( 40). 

Basın suçlarında sorumluluk sistemi, sübjektif nitelikte kabul 
edildiği durumda da, aynı nedenlerle, söz konusu sebeplerin sorum
luluğu etkileyeceği kabul edilmek lazım gelir. Bu açıdan, kusurlu
luğu kaldıran seb~plerin varlığı halinde, genel hükümlere göre 
hareket etmek ger'ekir; zaten, söz konusu durumların mevcudiyeti 
halinde iradi bir fiil mevcut bulunmamaktadır ( 41). Söz konusu se
bepler, kanunen basın suçundan sorumlu tutulanların, muhtevayı 
denetim görevini yapabilmesi imkanını ortadan kaldırmaktadır. 
Görevin yerine getirilmesini engelleyen ve failin kendi iradesinin 
mahsulü bulunmayan bütün sebepler, bu kişilerin, sorumluluktan 
kurtulabilmesi imkanını yaratır ( 42). Basın suçlarında sorumlulu-

(40) Nuvolone, Reati di StamJja, 178 - Pisapia-Lener, 134 v.s. 
(41) Zaccone, 129. Ayrıca bk. Carnelutti, Leztoni. 154-155. 
(42) Pannain, !, 415. 
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ğun temelini «taksir sorumluluğu>> olarak gören, Cantarano'ya göre 
de, taksirli suçlarda, «irade» harekete ait bir vasıftır ve bizatihi ken
disi taksir veya kast derecesinde kusurlu olabilir ve fakat neticeye 
yönelik bir irade bulunmadığı için, suç taksirlidir. Hareketin, tak
sirli veya kastlı oluşunun önemi yoktur; netice istenmediğinden, 
mutlaka taksirli suç söz. konusudur. Her olayda da, belirtilen ;e
kilde taksirin varlığının kanıtlanması zorunludur. Sorumluluğu 

etkileyen nedenlerle «hareketin iradiliği» ortadan kalktığı zaman, 
dolaylı olarak taksir ve bundan doğan sorumluluk da kalkmış ola

caktır ( 43) . 

c) Normatif sorumluluk durumunda, da sorumluluğu kaldıran 

sebeplerin uygulanabileceği görüşü 

Bilindiği gibi, bazıları, basın suçlarında sorumluluğu «normatif 
sorumluluk» olarak kabul etmektedir ( 44). Normatif sorumluluk, 
<<normatif ihmal sorumluluğu» ve «normatif taksir sorumluluğu» 

olarak da ikiye ayrılmaktadır. Bu görüşü savunanların bir kısmı, 
aşağıda göreceğimiz gibi, normun önlenmesini istediği neticenin 
önlenememesi; mücerret norma aykırı hareketin taksir olarak ka
bulü durumlarında, sorumluluğu kaldıran sebeplerin etken olama
yacağı, bu konudaki normatif hükmün, aksi ispat edilemez bir ke
sinlik taşıdığı kanaatindedirler. Normatif sorumluluğu, objektif so
rumluluk şeklinde anlayanların bu anlayışına karşılık, normatif tak
sir sorumluluğunu sübjekti~ bir açıdan ele alanlar, belirtilen nor
matif sorumluluk durumunda, neticenin objektif olarak dahi ön
görülebilmesinin ve engellenebilmesinin mümkün olmadığı durum-

. larda, sorumluluğun söz konusu edilemeyeceği kanaatindedirler. 

Mesela, Alimena'ya göre, norma aykırılık, öngörülen taksir teş
kil etmektedir; taksirin var~ayıldığı durumlarda da, «öngörebilme>> 
ve «isteyebilme» hususları aranmaksızın sorumluluk söz konusu ol
maktadır. Fakat, «öngörü»nün, ispatla ilgili bir konu olduğunu e 
tecrübeye dayanılarak normun ihlali neticesinin faile yuklendiğini 
de gözden uzak tutmamak gerekir. Bu açıdan, «öngörülmüş taksir.», 
bir «taksir faraziyesi» teşkil etmemektedir. Öngörme durumunda, 

(43) Cantarano, 222 v.s. 
(44) Ek. yukarıda s. 249 v.s. 
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sırf ispatdan ekonomi sağlamak amacıyla, mevcut bir fiilin kusur· 
lulugu varsayılmaktadır. Fakat bu öngörü, aksi ispat edilebilir nite
liktedir, ispat yükü sanıkda olmak şartıyla, norma riayetsizlik du
rumunda kusurun bulunmadığı ispat edilebilir. Diğer bir deyişle, 
öngörü, <'<presumptio juris tantum» niteliktedir. Hayat tecrübelerini 
de aşan ve objektif olarak dahi, önceden öngörülebilmesi mümkün 
olmayan etkenler sonucu neticenin gerçekleşmesi halinde artık, tak
sirin varsayımı da söz konusu olamaz. Taksirin öngöıülüşü, taksir 
şekillerinin aranmayacağı anlamına gelmeyip, bunların varlığının 
ispatının sorumluluk {çin şart olmaması demektir. Bu taksir şekil
lerinin varlığını ortadan kaldıracak, kaza - tesadüf, mücbir sebep. 
tehdit, cebir, hata hallerinde elbetteki sorumluluk söz konusu ol
mayacaktır. Söz konusu sebepler, tecrübenin verilerinin dışında ka
lan olayların etkisiyle neticenin doğması demektir ve kanun tec
rübeye, gerçeklere aykırı şekilde «faraziye» kuramaz; belirtilen se
bepler, herhangi bir öngörebilme imkanını mutlak oiarak bertaraf 
eden sebeplerdir ( 45). Basın suçlarında sorumluluk da, aynı esasa 
göre ele alındığında, sorumluluğu kaldıran sebeplerin varlığı halin
de, yazı işleri müdürünün, naşirin v.s. cezalandırılabilmesi söz ko
nusu olamayacaktır ( 46). 

Normatif ihmal sorumluluğu açısından da aynı hususların ileri 
sürüldüğü görülmektedir. Buna göre, kanun yapıcı, elbetteki ha
reketin hukuki sebebiyet teşkil edişi hususunda sınırlamalar geti
rebilir. Nitekim, netice engellenmediği için ihmalin varlığının ön
görüldüğü hallerde böyle bir sınırlama söz konusudur. Fakat bu sı
nırlama, hiç bir zaman, failin tamamen dışında bir sebebin netice
yi yaratması durumunda dahi failin sorumlu tutulması anlamına 
gelemez. Zira, «normatif sebebiyet ilişkisi», dışardan inzimam edip 
sebebin, «kendi başına yeterliliği» nin hukuki sonuçlarını izale ede
mez; yoksa, maddi sebebiyet ilişkisi tamamen bertaraf edilmiş olur. 
Kendi başına sebep teşkil eden dış etken, mevcut maddi sebebiyet 
ilişkisinin sınırlanması anlamına gelmemekte, baştaki sebebiyet 
ilişkisini, illi seriyi tamamen silmektedir. Kanun da, hiç bir zaman. 
neticeyi doğurmak yönünden <<uygun», «müessir» veya «normal» 

(45) limena, La Colpa, 102-105. Ayrıca bk. Carııelutti, Teoria, 452. 
(46) Costa, W. 



olmayan bir hareketten dolayı, kimseyi sorumlu tutamaz. Bir hare
ketin, netice yönünden, «uygun», «müessir», «normal» sayılabilmesi 
için ise, neticenin harekete bağlılığı ve kusurlulukla maddi sebebiyet 
ilişkisini karıştıran görüşler yönünden de, neticenin öngörülebiliı
liği zorunlu şarttır. Diğer bir deyişle, «hukuka aykırı» hareket, in
sanın imkanlarını aşan bir diğer sebep inzimam etmedikçe ve insan 
iktidarının öngörebilmek ve önleyebilmek olanakları mevcut bu
lundukça söz konusudur ve neticeden sorumluluk bahis konusu ola
bilir. Bunun doğal sonucu olarak, mücbir sebep, kaza ve tesadüf 
hallerinde, faillerin sorumluluğu bahis konusu değildir. Kanun, 
neticenin önlenmemesini, genel olarak bu imkan bulunduğu için, 
kusur ve hukuka aykırı fiil olarak kabul etmiştir. Halbuki, sorum
luluğu ortadan kaldıran, mücbir sebep, kaza, tesadüf, cebir ve teh
dit hallerinde, insan iradesine, değişik şekillerde üstün gelen ve 
onun iradesinin netice yönünden, objektif, sebebi değerini dahi iza
le eden bir durum söz konusudur. Bu açıdandır ki, söz konusu se
beplerin varlığı halinde, «istenmeyen netice», failin hareketinin ta
mamen dışındaki sebeplerin ürünüdür ve bu neticeden sorumluluk 
söz konusu olamaz ( 47). Aynı hususlar, basın suçlarında sorumluluk 
yönünden de söz konusudur. Bu sorumluluk objektif sorumlulul: 
olarak kabul edilse bile, objektif sorumluluk halinde de tamamen 
arızi bir sebep, sorumluluğa eses teşkil etmez. Kaldı ki, basın suç
larında sorumluluk ipso iure taksir sorumluluğudur ve fakat söz ko
nusu sebeplerin etken olmayacagı söylenemez. Failin, bizatihi taksir 
ve kast dışında sorumlu tutulacağı, 42/son fıkranın ve 57. maddenin 
gereğidir. Ama bu hükümler, hiç bir zaman, tamamen failin dışında 
etkenlerin doğurduğu neticelerden sorumluluk anlamına kabul edi
lemez (48). Kanunen sorumlu tutulanlar için, basılmış eserin muh
tevasını denetlemek ve suç te~kil eden neticeyi engellemek mü
kellefiyeti yüklenmiş ve buna rağmen suç teşkil eden yayının ya
pılması durumunda sorumluluk kabul olunmuştur. Doğaldır ki, ge
rek mükellefiyetin yerine getirilmesi, gerek mükellefiyetin ihmali 

(47) Ondei, 40-42, 49-51. Ondei, bir açıdan, Santoro'ya yakın bir 
görüşü ileri sürerek, söz konusu sebeplerin, maddi sebebiyet ilişkisini de 
ortadan kaldırdığını belirtmektedir ve fakat maddi sebebiyet ilişkisinin 

kalkışını. öngörülen kusur durumunun da kalkmast anlamına yorumla
makla Santoro'dan ayrılmaktadır. Ayrıca bk. Pagliaro, 318-319 - Dell'Ora, 
127. 

(48) Ondei, 53-54. 

F.: 22 
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sebebiyle sorumluluğun doğuşu, insan iktidarıyla sınırlı ve imkan 
ölçüsündedir. Bu iktidar ve imkanın mevcut bulunmaması anlamına 
gelen durumların varlığı halinde, ne kusurdan, ne ihmalden ve ne 
de sorumluluktan bahsedilemez (49). Bu açıdandır ki, taksir duru
munun, her olayda, varlığının aranması ve bir hukuki mükellefiye
tin ihlal edildiğinin tesbiti sorunludur (50). 

Normatif sorumluluk konusunda, ~<Öngörmenin» mutlak oldu
ğunu ileri sürenler arasında dahi, sorumluluğu kabul eden sebeplerin 
etkisini kabul edenler mevcuttur. Mesela, Leone ve V annini, 5orum
luluğun «proseumptio iuris et de iure» bir nitelik taşıdığını belirt
melerine rağmen, diğer yandan, kanunen men edilmesi gereken ne
ticenin, kaza - tesadüf, mücbir sebep, cebir, tehdit sebebiyle ger
çekleşmesi durumunda, sorumluluğun ortadan kalkacağını kabul et
mektedirler. Aynı şekilde, norına aykırılığın, norma aykırılığın tak
sir teşkil ettiği hallerde, aykırılık söz konusu sebepler yüzünden 
gerçekleşmişse, artık norma aykırılıktan ve sorumluluktan bahse
dilemeyecektir. Zira, bütün bu hallerde, insan kudret ve imkanını 
aşan sebepler etken olmaktad!f (50 bis) . Leone ve Vanninin, hem 
«mutlak öngörme» yi kabul etmeleri ve hem de söz konusu sebep
lerin etkenliğini kabul etmeleri, bir çelişki olarak kabul edilmekte
dir. Zira, mutlak öngörme, varsayılan kusurluluğun mevcut bu
lunmadığı hususunda bir ispat imkanının bulunmaması, öngörü 
imkanının araştırılmaması anlamına gelmektedir; sorumluluğu 

kaldıran sebeplerin etkenliğini kabul etmek ise, belirtilen kurallara 
aykırı bir şekilde, «öngörü imkanının» mücerret bir sekilde araş
tırılması anlamına gelmektedir ( 50 ter). 

d) Sorumluluğu kaldıran sebeplerin varlığı halinde «maddi se
bebiyet ilişkisi» bulunmayacağı için, basın suçlarında uygulanabile
ceği görüşü 

Yukarıda, Santoro'nun, sorumluluğu kaldıran sebepleri, maddi 
sebebiyet ilişkisini izale eden ::;ebep olarak kabul ettiğini belirtmiş
tik. Bu görüş tarzı objektif sorumluluk ve bu arada basın suçların
da sorumluluk açısından da, kendisine özgü sonuçlar doğurmakta
dır. 

(49) Bonafede, 302. 
(50) Bonafede, 304. 
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Santoroya göre, objektif sorumluluk kusurluluğu ilgilendiren 
bir konudur ve kişinin neticeden, kusurluluk aranmaksızın sorum
lu tutulması demektir. Halbuki illiyet rabıtası, suçun objektif un
suru, fiil ile ilgilidir. Bu açıdan varılacak ilk sonuç: maddi sebebiyet 
ilişkisi ile kusurluluk durumlarının birbirinden ayrı müesseseler 
teşkil ettiğidir. Bu nedenledir ki, bu iki farklı müessese birlikte mü
talaa edilebilir. Diğer bir deyişle, kaza ve tesadüf, mücbir sebep 
sonucu olan netice, sorumluluğu ortadan kaldırır ve fakat bu orta
dan kalkışın sebebi, kusurluluğun olmaması değil, fiilin bulunma
ması, hareket ile netice arasında illiyet bağının ortadan kalkmış ol
masıdır (51). Ceza hukukunda, ircıde ve şuur dışı bir sorumluluk 
söz konusu olamayacağına göre, ltCK nun 42/son fıkrası ve 57. mad
de, kişinin tamamen hareketi dışında neticelerden sorumluluğu da 
kabul etmiş s:ıyılamaz. Bu açıdan, objektif sorumluluğun kusurun 
aranmadığı sorumluluk şekli olarak anlaşılması durumunda, sorum
luluğu kaldıran sebeplerin etki etmeyeceği şeklindeki bir görü 
doğru olamaz. Gerçekten, objektif sorumluluk illiyet bağını da ber
taraf eden bir sorumluluk şekli teşkil etmediğine göre, kusurun 
aranmadığı sorumluluk şekillerinde de, illiyet bağı bulunmadığı 

için, yine sorumluluk ortadan kalkabilir. Bütün sorumluluğu kal
dıran durumlarda da, faile isnat edilebilecek fiil söz konusu bu
lunmadığı için, objektif sorumluluk halinde de söz konusu sebepler 
sorumluluğu kaldıracak bir etkenlik taşır (52). 

Scrumluluğu kaldıran sebepler, maddi sebebiyet ilişkisini sı

nırlayan birer sebep olarak görülünce, objektif sorumluluk duru
munda da, netice yönünden illi değer taşıyan ihmali veya icrai bir 
davranış bulunmamaktadır. Failin bilgi, irade ve isteği dışı bir seri 
sebebin meydana getirdiği netice anlamına gelen, belirtilen sebep
lerin varlığı, kişinin sebep teşkil eden bir hareketinin dışında et
kenlerin neticeyi doğurduğunu gösterir. Böyle bir netice ise, ob
jektif sorumluluk yönünden dahi, failin istemediği ve fakat sorum
lu tutulacağı netice olarak kabul edilemez. Belirtilen sebeplerin 
varlığı durumunda, kast veya taksir derecesinde kusurlulugun bu
lunmayacağı açıktır; zira, kusurlu olup olmadığı araştırılacak bir 
hareket dahi mevcut bulunmamaktadır (53). 

(51) Santoro, Caso Fortuito, 102-104. 
(52) Santoro, Caso Fortuito, 136, 145, 162. 
(53) Santoro, Caso Fortuito, 165-168, 177. 
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Sorumluluğu kaldırnn sebeplerin, kusurluluğu kaldıran sebep 
olarak anlaşılmaması durum'Jnda, sorunun çözümü zorluk da ar
zetmemektedir. Kast ve taksir durumlarının izalesi yönünden söz 
konusu olan durum, objektif sorumluluk yönünden de söz konusu
dur. Sorumluluğu kaldıran sebepler, neticeyi doğura!:! sebep serisi
nin, genel ve müşterek nitelik ve varlıklarının bilinmemesi anla
mına gelince, objektif sorumluluk durumunda da, sebebiyet ilişki

sini, bu sebepler ortadan kaldıracaktır. Halbuki, objektif sorumlu
luk, sadece kusuru bertaraf eden bir sorumluluk şeklidir, maddi 
sebebiyet ilişkisini ise bertaraf etmemektedir. Yani, kusur bulun
maksızın sorumluluğun kabul edildiği hallerde dahi, «fiilin mevcu
diyeti» netice sorumluluğu yüklemek, hiç bir sorumluluk türüne 
girmemektedir. Nitekim, ItCK nun 42/ son fıkrası da, maddi sebebi
yet ili~kisine değil, kusurlulu,~a istisna getirmektedir. Öyleyse, fail, 
kendisine yabancı sebeplerin ~:usurlulugunu yüklenmeyecektir. Bu 
nedenledir ki, objektif sorumluluğu, durum suçluluğu, hareketsiz 
suçluluk v.s. olarak kabul ederek, faili her ne olursa olsun sorumlu 
tutmak da yanlış bir görüştür; sır( faili, sorumluluğu kaldıran se
Leplerin varlığı halinde sorumlu tutmamak için, objektif sorumlulu
ğu subjektif bir sorumluluk şekli olarak kabul etmek de yanlış
tır (54). 

Santoro, söz konusu göruşıermın basın suçllc:mnda sorumluluk 
yönünden de uygulanabjlecegini belirtmiştir. Basın suçbrında da, 
kanunen sorumlu tutulan kişilerin sorumlu tutulabilmesi için, ya
ymın gerçekleşme~inde kusurlarının bulunduğu araştırılmaz. Suç 
teşkil eden yayının gerçekleşmesi yönünden kusurları bulunmasa da
hi, sorumlu tutulurlar. Fakat, yayın, failin hareketleri dışında bir 
nedenle tahakkuk etmişse, artık, suç teşkil eden yayınla, failin ha
reketi arasında illiyet rabıtası bulunmadığı içindir ki, sorumluluk 
söz konusu olamaz. Mesela, bir gazetede, taşradan gelen bir habere 
dayanılarak orada olduğu bildirilen bir nişan olayı hakkında bir 
havadis yay~nlansa ve bu havadis gerçeğe aykırı ve kişileri tahkir 
edici olsa, yazı işleri müdürü bu tür bir yayını engellemek, olayın 
gerçeğini bilebilmek imkanına sahip bulunmadığı için sorumlu tu
tulmamak gerekecektir (55). 

(54) antoro, Caso Fortuito, 183-185. 
(55) Gerçekten, belirtilen durumda yazı i~leri müdürünü «şerik) 

sayarak cezalandıran mahalli mahkeme kararını İtalyan Yargıtayı boz
muştur. Ek. antoro, Caso Fortuito, 102. 
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Görüldüğü gibi, Santoro, ku:mrlulukla, illiyet rabıtasına tesir 
eden sebep olarak gördügü sorumluluğu kaldıran sebepleri ayırdığı 
için, objektif sorumluluk durumlarmda, söz konusu sebeplerin uy
gulama alanı olduğu sonucuna varabilmektedir. Önce, fiilin mev
cudiyeti aranacak ve ancak bu mevcutsa sorumluluk cihetine gidi
lecektir. Sorumluluğu kaldıran sebeplerin varlığı halinde fiil dahi 
mevcut bulunmadığı içindir ki, neticenin objektif olarak faile tah
mil edildiği durumlarda bile, fail sorumlu tutulmayacaktır (56). 

3 - Sorumluluğu kaldıran sebeplerin, basın suçlarında sorumlu
luk durumunda uygulanmaya~ağı görüşü 

Özellikle, basın suçlarında sorumluluk sistemini, objektif sorum
luluk olarak kabul edenler, sorumluluğu kaldıran, kaza, tesadüf. 
mücbir sebep, cebir, tehdit, ikrah ve hata gibi durumarın, basın suç
larında etken bulünmadığı görüşündedirler. Buna göre, suç teşkil 

eden yazı, belirtilen sebeplerden birinin etkisi ile yayınlanmış bu
lunsa dahi, kanunen sorumlu tutulan kişilerin sorumlulukları de
vam edecektir. 

Belirttiğimiz sonuca varan cezacılar, bu sonuca varırken, ba
sın suçlarında sorumluluğun «kusurluluk» unsuru yönünden özel
likleri açısından dayandıkları görüşe göre birbirlerinden ayrılmak
tadırlar: 

a) Bcisın suçlarında sorumluluğu «kusursuz sorumluluk» olarak 

kabul edenler 

Basın suçlarında sorumlubğun, üçüncü şahsın fiilinden sorum
luluk, durum suçluluğu olarak kabul edenler, sorumluluğu kaldıran 
sebepleri de «kusurluluğu kaJdıran sebep» olarak yorumladıkların
dan, basın suçlarında söz konusu sebeplerin sorumluluğu etkileme
yeceği sonucuna varmaktadırlar. Gerçekten, madem ki, kanunen so
rumlu tutulan kişi, ya zaten 3. şahsm fiilinden sorumlu tutulmakta.-

(56) Santoro'nun görüşü, illiyet rabıtası kesildiği durumda zaten 
fiil bulunmadığından, kusurluluk üzerinde durulamayacağı, kaza e tesa
düf v.s. nin ise fiil varken kusurun bulunup bulunmadığını ilgilendirdiği. 
eleştirisi ileri sürülmüştür: bk. Bettiol, 312-313 - AntolisP.i, 272 - Ranieri, 
284. Bu eleştirinin yerinde olmadığı, Santoro'nun zaten, fiil olmadığı du
rumda, kusurluluktan bahsedilemeyeceği görüşünde bulunduğu için. eleş
tiri olarak ileri sürülen görüşün, zaten Santoro'nun savunduğu husus ol
duğu kanaatindeyiz. 



342 

dır, YJ.. da hiç bir hareketi bulunmadığı halde yine üçüncü bir şah
sın gerçekleştirdiği neticeden sorumlu tutulmaktadır, «kusurluluğu 
kaldıran sebepler» bu sorumluluk durumlarıyla ilgili bir değişiklik 
getirmemektedir. Gerçekten, kanunen sorumlu tutulanlar, zaten 
kusursuz oldukları halde sorumlu tutulmaktadırlar; kusurluluğu 
kaldıran sebepler olmayan bir şeyi kaldıracak değildir. 

Bu görüş açısından, süz konusu sebepler, «maddi sebebiyet iliş
kisini kaldıran sebep» obrak kabul edilse dahi, durum, değişmeye
cektir. Zira, bu görüşte bulunanfara göre, sorumluluk için maddi 
sebebiyet ilişkisi de aranmamaktadır. 

Nitekim, belirtilen görüşlere taraftar olan, Mantovani'ye göre. 
objektif sorumluluk, zaten, kaza ve tesadüf halinde dahi ki~inin ne
ticeden sorumlu tutulması anlamına gelen bir sorumluluk şeklidir. 

Bu açıdan, taksir sorumlulugu ile, objektif sorumluluk bir arada 
bulunması mümkün olmayan kavramlardır. yapıları itibariyle bir
bir}erinden farklıdırlar:. Objektif sorumluluk, kendiliğinden olan bir 
durumdur. taksir sorumluluğu ise, iradenin varlığını gerektiren so
rumluluk şeklidir. Objektif sorumluJ.uğun, objesi, istenmeyen, irade 
dışı neticelerdir. Bu açıdan, basın suçlarında sorumluluk, objektif 
sorumluluk kavramıyla bağdaşamayacak bir şekilde <.:iradi ihmalin» 
taksir olarak kabulü esasına dayandırılamaz (57). Basın suçlarında. 
faili, iradi olarak basın faaliyetini icra etmekteyse de. sorumluluk 
bu hareketin rnnucu değildir. Bu açıdan, kusurluluğa kaldıran se
bepler. basın suçunda sorumluluk konusunda etken değildir (58). 

Aynı şekilde, Sabatini de. «arwrmal sorumluluk» olarak kabul 
ettiği basın suçlarında rnrumluluğun, failin hareketine bağlanan 
«hukuki neticeden>> doğduğunu belirtirken (59). hareketin iradiliği
nin objektif sorumluluk için yeterli oldugunu kabul etmekde. ku
surun sadece hareket bakımından olduğunu ve neticenin harekette
ki kusur ne olursa olsun faile tahmil edildiğini ileri sürmektedir 
(60). Bu ~çıdandır ki, «hata>~ dahi, sorumluluğu etkilemez: bu hu
sus ItCK nun 539. maddesinde (61) olduğu gibi açıkça belirtilrniŞ 

(57) Iantovani, Il Concetto. 238. 
(58) Mantovani, 11 concetto. 242. 
(59) Sabatini, 278. 
(60) abatini, 338-339. 
(61) ItCK nun 539. maddesi. «umumi adap aleyhine cürümlerde · 

mağdurun yaşı konusundaki hatanın sorumluluğu etkilemeyeceğini belirt
mektedir. 
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olmasa bile, doğal olarak c:ıynı sonuca varılabilir. Hata dışında kalan 
ve kusurluluğu kaldıran sebepler de, evleviyetle, sorumluluğa etki 
yapmayacaktır (62). 

Basın suçlarında sorumluluğun, sırf maddi sebebiyet ilişkisine 
dayanan «objektif şahsi sorumhluk.,.:- şekli olarak kabul edilmesi du
rumunda da, kusurluluğu kaldıran St:!beplerin etkenliği reddedilmek
tedir. Buna göre, basın suçlarında sorumluluk durumunda, netice 
failin istemediği ve fakat onun ihmali veya icrai hareketine bağlı 
bir neticedir. Sorumluluk da, ~-istek ve irade dışı sorumluluk» oldu
ğuna göre, istek ve iradeyi, yani kusurluluğu kaldıran ~ebeplerin 

etkenliği olamaz. Sorumluluk için, zaten, kusurluluk, manevi sebe
biyet ilişkisi aranmadığına göre, manevi sebebiyet ilişkisini kaldı

ran sebeplerin var olup olmaması da önem taşımamaktadır (63). 

b) Basın suçlarında sorumlulugu «objektif öngörülen kusur·> 
durumu olarak kabul edenler 

Bilindiği gibi, bazıları ba~ın suçlarında, denetim görevi kcııu

sunda ve suçun teşekkülü halinde de bu görevin ihmal edildiği hu
susunda «Öngörmenin» söz konusu olduğu kanaatindedirler (64). 
Bu görüşte olanlar, bu öngörünün mutlak olduğu, aksinin hiç bir 
şekilde ileri sürülemiyeceği, ·-epresumptio iuris et de iure» sorum
luluk söz konusu olduğunu iddia etmektedirler (65). İhmalin var
lığı ve kusurun mevcudiyeti, aksi ispat edilemez, mutlak bir nitelik 
taşıyınca, hiç bir sebep ileri sürülerek, söz konusu öngörünün ger
çekle bağdaşmadığı iddia ediltmeyecektir. Aynı nedenledir ki, ka
za ve tesadüf. mücbir sebep, iradeyi ortadan kaldıran, cebir, şiddet, 
tehdit v.s. gibi haller, iradeyi yanıltan hata durumları da, sorum
luluğa etki yapmayacaktır. Zira, varsayım olarak, kusurun me ·
cudiyeti kabul edilmekle berJber, gerçekde, öngörebilme ve bile
bilme imkanlarının bulunmadığı ileri sürülemeyecektir (66). On
görüyü hem mutlak anlamda kabul edip ve hem de söz konusu se
beplerin etkenliğini kabul etmek bir çelişki teşkil etmektedir ( 67). 

(62) Sabatini, 192 v.s., 341. 
(63) Loasses, 509. 
(64) Bk. yukarıda s. 233 v.s. 
(65) Vannini, Lineamenti, 83 - Antolisei, Scritti, 333. 
(66) Bu konuda bk. Alimena, La Colpa, 104-105. 
(67) Nitekim, Leone ve Vannini'nin, hem mutlak öngörüyü kabul 

edip, hem de kusura etki eden sebeplerin sorumluluğu kaldıracağını be-
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Öngörüşü mutlak nitelikte görcr. Galli'ye göre, öngörülen ku
surluluk durumunda, neticenin öngörülebilirliği de bir varsayım 
şeklinde kabul edilmiştir. Zira. böyle bir varsayım olmasa, neticenin 
harekete iradi ve bilinçli bir şekilde bağlı olduğunun tesbiti gere
kecektir; böyle bir kabul tarzı ise, kusurun öngörülmesini anlamsız 
duruma getirecektir. Neticenin, hareketin iradi ve bilinçli bir ürü
nü olup olmaması, sorumluluk için önemsenmeyince, söz konusu 
sebepler sorumluluğu ortadan kaldıracak bir etki yapmayacaktır. 
Aksi kabul edildiği takdirde, sorumluluğun tam anlamında taksir 
sorumluluğu olduğunu da kabul etmek mecburiyeti vardır. Öngörü
nün iuris et de iure nitelik taşıması, taksirin varsayımına karşı bir 
ispatın mümkün olmadığını, doğan neticenin mutlak bir biçimde, 
taksir varmışcasına faile yükleneceğini göstermektedir (68). Aynı 
husus, basın suçlarında sorumluluk yönünden de söz konusudur ve 
öngörülen taksir durumundan doğan sorumluluk, belirtnen sebep
lerle smırlandırılmamaktadır ( 69). 

Öngörülen kusurluluk nedeniyle, kanunun, basın suçlarında 

failin belirli faaliyetini hukuka aykırı fiil olarak kabul ettiği görü
şünde olanlar da, hareketin normatif bir vasıflandırılmasının söz 
konusu olduğu görüşündedirler. Bu vasıflandırma, suçun bütün un
surları için söz konusudur, ve, mutlaktır. Bu açıdan ela sorumluluk
tan kurtulma konusunda bir karşıt iddia ileri sürülemez (70). Aksi
ne bir sonuca varabilmek, bu konuda özel hükmün varlığını gerek
tirir (71). Basın suçlarında sorumluluğun, mutlak bir öngörüye da
yandığını ve suçsuz olan kişinin sorumlu tutulmasını meşrulaştır
mak için böyle bir öngörüye başvurulduğunu belirten Altavilla da, 
gerçekde «kader sorumluluğu» olduğu inancındadır. Bu açıdandır 

ki, hiç bir sebep. sorumluluğu kaldıracak etki gücüne sahip değil
dir. Basın suçlarında sorumlulukda. serbest iradenin varlığı dahi 
söz konusu olmadığına göre, iradeye tesir eden sebepler de, aynı 
şekilde etken değildir (72). Kusursuz sorumluluk, hususi hukuk an
lamında ele alındığından, anormal bir sorumluluktur ve taksiri kal-

lirtilmeleri elef1tirilmiştir. Bk. yukarıda s. 338. Ayrıca bk. Alimena, La Colpa, 
104 - AntoJi ei, Scritti, 333-334. 

(68) Galli, La Responsabilita penale. 64-65. 
(69) Gam, 313-314. 
(70) Pellingra, 799-800. 
(71) Iu otto, 184-185. 
(72) ltavilla, Teoria, 71 v.s., 88. 
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dıran sebepler etken degildir. Bu açıdan, mücbir sebep ve kaza-te
sadüf halinde sorumluluğun kalkacuğını belirten 1949 Ceza Kanunu 
Projesi hatalıdır. Proje, objektif sorumluluk durumunu kabul edi
yorsa, söz konusu sebeplerin rnl'umluluğu etkilemesi mümkün de
ğildir; sübjektif sorumluluk k.:ıbul edilmişse, bu durumda da bu şe
kilde bir özel hükme gerek yoktur (73). 

4 -- Sorumluluğu kaldıran sebeplerin, basın suçlarında sorum
luluk durumuna kısmen etki yaptığı görüşü 

Bazı cezacılar ise, sorumluluğu kaldıran sebeplerin kısmen et
ken olacağı; belirli durum ve şartlarda bu sebeplerin sorumluluğu 
etkileyebileceği görüşünü ileri sürmüştür. 

Bu görüşte olan Nuvoıone'ye göre, basın suçlarında sorumluluk, 
maddi sebebiyet ilişkisinin dahi bertaraf edildiği, üçüncü şahsın 
fiilinden sorumluluk teşkil etmektedir. Kanunen sorumlu tutulan
lar, iştirak hükümlerinin istisnasını teşkil eden bir şekilde ve ken
dilerine ait olmayan bir fiilden dolayı, sanki şerikmişler gibi ceza
landırılmaktadırlar. Bu tür bir cezalandırmanın nedeni, kanunen 
sorumlu tutulanların bulundukları durum itibariyle sahip olduk
ları yetki ve görevlerdir. Suç, bu yetki ve görevlerin, gereğince ye
rine getirilmemesinin bir sonucu olarak kabul edilmekte ve fakat 
bu hususlar aranmaksızın sorumluluk doğmaktadır. Buna rağmen, 
sorumluluğu sınırsız kabul etmemek gerekir. Kanunen sorumlu tu
tulan kişinin «isnat kaabiliyetinin» bulunmaması durumunda so
rumluluk kalkacaktır. Ayrıca, failin serbest irade ile hareket etmek 
imkanının da mevcut bulunmadığı hallerde, artık objektif sorum
luluk dahi söz konusu olamaz. Buna karşılık, kaza-tesadüf ve müc
bir sebep durumlarında ise bir ayrım yapmak gerekir : 

a) Kaza ve tesadüf, mücbir sebep, kanunen sorumlu tutulan ki
şinin icra hareketlerine katılan bir sebep şeklindeyse, bu sebep ka
nunen sorumlu tutulan kişinin ihmalinin sebebini teşkil eder. İh
malin sebebi ise, sorumluluk için önem taşımayan ve araştırılmayan 
bir husustur. Bu açıdandır ki, sorumluluk bu hallerde devam eder. 

b) Kaza ve tesadüf, mücbir sebep, kanunen sorumlu tutulana 
ait icrai hareketleri sona erdikten ve mesela baskı sırasında tahak
kuk ettiği takdirde, suç teşkil eden netice bu kaza ve tesadüfün müc-

(73) Altavilla, La Colpa, 236. 
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bir sebebin neticesi sayılacaktır. Bu durumda, artık esas faile ait 
kusurluluk ortadan kalkacağından suç teşkil etmeyecektir kanunen 
sorumlu tutulanların sorumluluğu için de suç teşkil eden fiilin iş

lenmiş bulunması şart olduğundan, bunların da sorumluluğu söz 
konusu edilemeyecektir. Objektif basın suçundan sorumluluğun ön
~artını teşkil eden, başkası tarafından işlenen suç şartı tahakkuk 
etmedikçe, kanunen sorumlu tutulanların sorumluluğu söz konusu 
olamaz (74). 

Nuvolone'nin özellikle, ItCK nun 57. maddesinin eski şekli açı
sından belirttiği görüş, değişik bir biçimde ve genel olarak Manzini 
tarafından da belirtilmiştir. Manzini, genel olarak, mücbir sebep ve 
kaza-tesadüfün sorumluluğa etkisini sınırlı anlamaktadır. Manzini
ye göre, iradeyi ve kusurluluğu ka~dıran sebepler «nisbi» bir etki 
sahibidir. Bir kimse için kaza-~esadüf, mücbir sebep sayılan hal, di
ğer bir kimse için taksir teşkil edebilir. Bir suçun taksirle işlene

mediği durumlarda, fiilin taksirle işlenmesi, kaza-tesadüf, mücbir 
sebep sayılacaktır. Bu da göstermektedir ki, befütilen sebepler, ku
surluluğu tamamen izale etmeyen, kusurla karışık niteliktedir. Fail 
tarafından istenen bir netice, onun dışında bfr sebebin neticesi ola
rak tahakkuk ederse, artık kaza ve tesadüften değil, «hata» dan bah
sedilebilir. Failin, kastlı veya taksirli bir hareketi söz konusu olup 
da, bunun dışı bir sebeple sapması ve bir netice doğurması duru
munda, iradi ve kusurlu bir fiille, kaza ve tesadüfün, mücbir sebe
bin karışması söz konusudur ve bundan istenmeyen bir netice doğ
ması halinde bu netice objektif olarak kanun hükmü ile faile yük
lenebilir. Mutlak etki, netice i~e hareket arasındaki, illiyet rabıtası
nın tamamen kesilmesi durumunda söz konusu olabilecektir (75). 

Bazıları ise, sadece «hata» halinin, sorumluluğa etki yapmaya
cağı, diğer sebeplerin ise, etkili olacağı fikrindedirler. Buna göre, 
mücbir sebep ve kaza tesadüf hallerinin, kusurluluğu kalöırması 

yönünden, basın suçlarında sorumluluk durumunda da etki yapa
cağı muhakkaktır. Buna karşılık, «iyi niyet>> ve «hata» halleri ise 
etken değildir ve sorumluluk devam eder (76). Zira, kanunen so
rumlu tutulanlar, denetimdeki kusurları sebebiyle sorumlu tutul
maktadırlar. Bu konuda düşülen hata da, «denetim kusuru» nun 

(74) Nuvolone, Reati di Stampa, 184-187. 
(75) l\f anzini (1950), II, 9-10. 
(76) Ondei, Liberta, 470. 
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kendisi olmaktadır, sorumluluğu etkilemez. Buna k:!lrşılık, eser sa
hibinin bizatihi <<esaslı hata» durumunda bulunması halinde, iş

lenmiş bir suç olmayacağından, kanunen sorumluluk da söz konusu 

olmayacaktır (77). 

1949 İtalyan Ceza Kanunu projesi de, 24. maddesinde, mücbir 
sebep ve kaza-tesadüf durumunda sorumluluğun kalkacağı husu
sunda açık hüküm getirmekteydi. Tasarı gerekçesinde, söz konusu 
hükmün, basın suçlarında sübjektif sorumluluğu getirme amacının 
bir işareti olduğu ve .bu şekilde kusura tesir eden sebeplerin uygu
lanacağının belirtilmek istendiği ifade edilmekteydi (78). Fakat ge
nellikle bu hüküm eleştirilmiş ve sübjektif sorumluluk esasının 
gerçekleştirilmesi halinde, bu tür bir özel hükme gerek bulunma
dığı, zira genel hükümler uyarınca belirtilen sebeplerin zaten uy
gulanacağı; böyle bir özel hüküm getirilmekle, kusurluluğa tesir 
eden sebepler arasında bir ayrım yapıldığı ve böylece, yine objek
tif sorumluluk çerçevesi içinde kalındığı iddia olunmuştur (79). 

il - - Hukuka uygunluk ve r:ezasızlık sebeplerinin basın suçlarında 

uygulanması ve etkisi 

Hukuka uygunluk ve cezasızlık sebeplerinin basın suçlarında 
uygulanması ve etkisi sorunu da, gine, basın suçundan kanunen so
rumlu tutulan kişiler açısından ortaya çıkmaktadır. Gerçekten. so
rumluluğu genel hükümlere dayanan ve basın suçlarında özel so
rumluluk sistemini kuran kanun hükmünün dışında kalan eser sa
hibinin, hukuka uygunluk ve cezasızlık sebeplerinjn bulunması du
rumunda, bunlardan isbfade edeceği açıktır. Kanaatimizce, a. rnı şe

kilde, sırf kanunen sorumlu rntulanların kendileri açısından doğan 
hukuka uygunluk ve cezasızlık sebepleri de, gine, sadece, kanunen 
sorumlu tutulanlar açısından uygulanacaktır. Sorun, eser sahibinin 
fiilinin hukuka uygun olması durumunda veya kendisinin cezasızlık 
sebeplerinden istifade etmesi halinde, objektif olarak suç teşkil eden 
bir yazının yayınlanması halinde, kanunen sorumlu sayılanlarm, 

bu neticeden dolayı da sorumlu tutulabilip, tutulamayacakları nok

tasında ortaya çıkmaktadır. 

(77) Frosali, III, 55-56. 
(78) Prog. Pre. del cod. pen., I, Roma 1949, 30-31. 
(79) Loasses, 512 v.s. - Pisapia-Lener, 155-156 - Carnelutti, Avanti o 

indietro? 198-199. Ayrıca bk. yukarıda s. 73-77. 
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Sorunu örnekle açıklamak gerekirse, suç teşkil eden bir yc:ızıyı. 

<<amirin emrini icra» veya «mecburiyet halinde» yayınlayan bir ya
zı işleri müdürünün, fiili hukuka uygun sayılmak gerekecektir. Ay
nı şekilde, hakkını icra eden ve hakkın icrası zımnında esasında 

tahkir edici bir yazı yazan e5er seıhibi de bu eserinden dolayı so
rumlu tutulmayacaktır; fakat. eser sahibi açısından hukuka uygun 
sayılan bu fiil, yazı işleri müdürü açısından da hukuka uygun ola
rak kabul edilebilecek midir? 

Kanaatimizce, bu sorunun çevabı, diğer bir sorunun cevaplan
dırılmasına bağlıdır: kanunen sorumlu tutulan kişiler, eser sahibinin 
işlediği fiil ı.ebebiyle ve ondan dolayı sorumlu tutulmaktadırlar. Bu 
durumda, «işlenen suçtan» maksat nedir? «işlenen suç», k:munen 
sorumlu sayılan kişilerin cezalandırılabilmeleri için zorunlu bir 
«Önşart» olarak görülmektedir. Eğer, «işlenen suç» dan, sadece suç 
teşkil eden maddi bir fiilin mevcudiyeti anlaşılacak olursa, hukuka 
uygunluk ve cezasızlık sebeplerinin, kanunen sorumlu tutulan ki
şiler yönünden uygulama alanı olmayacaktır. Buna karşılık, «işlenen 
SUÇ>> bütün unsurları tamamlanmış ve eser sahibinin cezalandırıla
bildiği bir fiilin mevcudiyeti şeklinde anlaşılacak olursa, cezalandı
rılma durumunu ortadan kaldıran sebeplerden. kanunen sorumlu 
tutulanlar da istifade edebileceklerdir. Zira, «işlenen suç» dan do
layı, eser sahibi cezalandırılmayınca, kanunen sorumlu tutulanlar 
da sorumluluktan kurtulacaklardır. 

Konuyu, gayrımevkut neşriyatda, sorumluluk tabakalarına gö
re sorumluluğun sirayetiyle ilgili özel hükümler mevcut bulundu
ğundan, mevkut neşriyata ve gayrımevkut neşriyata göre ayrı ayrı 
incelemek gerekecektir. 

1 - Mevkut neşriyatla işlenen basın suçlarında. cezasızlık ve hu
kuka uygunluk sebeplerinin ııygulanması 

Eser sahibinin, işlenen suçtan, sorumluluğunu sınırlayan, ceza
landırılabilmesini engelleyen sebeplerden ve hukuka u rcrunluk se
beplerinin m'evcudiyetinden kanunen sorumlu tutulanların istifade 
edebilme durumu yönünden, «işlenen fiil» e verilen anlama cröre 
değişik sonuçlara varılmaktadır. 
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a) «lşlenen suçu» cezalandırılan bir fiilin mevcudiyeti olarak 
kabul edenler 

Basın suçlarından, kanunen. sorumlu tutulanların, eser sahibinin 
<<işlediği suçtan» dolayı sorumlu tutulması hükmünü, «cezalandırı
labilen işlenen suç» şeklinde kabul edenler, bu kabul tarzlarının 

gerektirdiği bazı sonuçlara varmaktadırlar. Gerçekten, bir çok ceza
cı, kanundan doğan sorumluluk için, sadece maddi bir fiilin varlığı
nı yeterli görmeyerek, ayrıca bu fiilin cezalandırılabilir nitelikde 
bulunmasını da aramaktadırlar. Buna göre, eser sahibinin meydana 
getirdiği <<netice», yazı i~leri müdürü açısından da «netice» teşkil 
etmektedir. Suç, «cezalandırılabilen fiil>> anlamına geldiğine göre, 
<"işlenen suç» da tam ve hakiki bir suç olarak kabul etmek gerekir 
(80). Bu açıdandır ki, yazı işleri müdürünün sorumluluğu için, «tam, 
gerçek ve cezalandırılabilen» bir fiilin varlığı şarttır (81). Bu gö
rüş, şu sonuçları doğurmaktadır : 

aa) Hukuka uygunluk sebeplerinin mevcudiyeti halinde, yazı 
işleri müdürünün sorumlu tutulamayacağı hususunda görüş birliği 
mevcuttur. Bu açıdan, işlenen fiil, eser sahibi açısından hukuka uy
gun bulunduğu takdirde, aynı uygunluk yazı işleri müdürü yönün
den de söz konusu olacaktır; bu durumda suç'un maddi unsuru mev
cut bulunmakla beraber, bunun hukuka aykırılığı söz konusu ol
mamaktadır (82). Hukuka uygunluk sebeplerinde, sınırın, taksirle 
aşılmış olması durumunda uygulanacak hükümler (TCK. mad. 50 -
ItCK. mad. 55), yazı işleri müdürünün sorumluluğu yönünden de 
etken olacaktır (83). 

bb) Eser sahibinin ceza]andırılmasmı engelleyen ve isnat kaa
biliyeti dışında kalan diğer sebeplerin, yazı işleri müdürü açısından 
etkenliği durumunda ise görüş birliği mevcut değildir. Orneğin, hak
sız tahrik durumunun cezayı kaldırması, dokunulmazlık eser sahibi 

(80) Pannain, 416. 
(81) Bk. Antolisei, 289 - Nuvolone, Reati di stampa, 187; La res

ponsabilita penale, 1132-1133 - Frosali, III, 53 - Manzini (1950), II, 569 _ 
Boscarelli, 161. 

(82) Antolisei, 289 - Pannain, I, 416 - ıNuvolone, Reati di stampa, 
187 - Frosali, III, 54. 

(83) D'Anello, 37-38. Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılma

sı durumunda, sınırın ancak taksirle aşılması halinde, TCK nun 5-0. \'e 
ItCK nun 55. maddesinin uy~ulanabileceği, kaza ve tesadüf halinde sını-
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açısından kusurluluğu kaldıraıi. haller gibi sebeplerle eser sahibinin 
cezalandırılamaması durumunda, yazı işleri müdürü cezalandırıla

cak mıdır? Fıosali, fiilin ancal( hukuka uygunluk sebeplerinin mev
cudiyeti sebebiyle ve objektif olarak cezalandırılamadığı hallerde, 
yazı işleri müdürünGn de cezalandırılamayacağı; faile ait sübjektif 
ve objektif sebeplerle cezalandırılmanın ortadan kalktığı durum
larda ise, yazı işleri müdürünün cezalandırılmakta devam edeceği 
kanaatindedir (84). Buna karşılık, Antoıisei, sadece hukuka uygun
luk sebeplerinin değil, failin fiilinin cezalandırılması yönünden 
gerekli görülen objektif ve sübjektif sebeplerin bulunmamasının da 
etken olduğunu kabul etmektedir. Belirtilen sebeplerle, eser sahibi 
cezalandırılamadığında, yazı 1şleri müdürü de cezalandırılamaya
caktır (85). Pannain de, suçun bütün unsurlarının ve bu arada «ce
zalandırılabilirlik» vasfının da mevcudiyetini ararken, örneğin, kar
şılıklı tahkir, haksız tahrik ~ebP-biyle tahkir hallerinde (TCK 485; 
ItCK 599) e~er sahibi açısınd"m cezanın kaldırılması durumunda, 
yazı i~leri müdürünün de cezalcı.ndırılamayacağmı belirtmektedir 
(86). Manzini de, tasın suçlal'ında sorumluluğu, «iştirak sisteminin 
istisnası» olarak kabul ettiği için, cezayı artıran ve azaltan seoep-

nn aşılması durumunda «kusursuzluğun» söz konusu olduğu, gerek 1930 
ItCK gerekçesinde (bk. Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen., Lav. 
Pre. V /I, 99) gerek doktrinde (lık. Santoro, Caso Fortuito, 101 - Dön
ınezer-Erman, II, 155) belirtilmektedir. Buna karşılık, sınırın aşılması du
rumunda bir «taksir kaidesinin» bulunmadığını ve sırf hareket sebebiyle 
bir cezalandırılmanın söz konusu bulunduğunu ileri sürenler de vardır: 

bk. Carnelutti, Teoria. 145 - Battaglini (G). 199 - Delitala, Il Fatto, 93. 
Basın suçları yönünden ise, sınırın aşılması halinde. ister, taksir kuralı 
olduğu ve işlenen suç taksirle işlendiğinde cezalandırılabiliyorsa o tak
dirde sınır aşılmasından ceza verilebileceği kabul edilsin, ister sınır aş

ma hareketinin cezalandırılacağı kabul edilsin. netice değişmeyecektir. 

Basın rnçunda, yazı işleri müdürü, istenmeyen neticeden mutlaka sorum
lu tutulduğuna gÇ>re, sınır aşılmasıyla ortaya çıkan netice ne olursa olsun, 
yazı işleri müdürü bu neticeden sorumlu tutulacaktır. 

(84) Frosali, III. 53-54 - Boscarelli, 160. Aynı görüş için bk. Tuvolone, 
Reati di stampa, 187. Nuvolone, ItCK nun 57. maddesinin. yazı işleri mü
dürünü işlenen basın suçundan sorumlu tuttuğunu, yoksa yeni bir basın 
suçu ihdas etmediğini, bu açıdan. objektif olarak hukuka aykırı bir fiilin 
varlığının yeterli sayılacağı kanaatindedir: bk. ~ uYolone, La Responsabi
lita penale, 1132. 

(85) Antoli ei, 289. 
(86) Pannain, 416. 
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lerle birlikte, objektif ve sübjektif nitelikte olup cezalandırılmayı 
engelleyen seoeplerin de etkenliğini kabul etmektedir; sadece, bu 
sebeplerin iştirak müessesesinden doğan veya iştirak sebebiyle or
taya çıkan nitelikde bulunmaması da şart görülmektedir (87). 

cc) Yazı işleri müdürünün sorumluluğu için, eser sahibinin 
bilinmesi ve bulunması ise şart ko~ulmamaktadır. Bu hurns, özel
likle, Basın Kanunumuz açısrndan kesindir. «Anonimlik» hakkını 
tanıyan 16. madde, bu şekilde eser sahibi bulunmasa dahi, yazı iş

leri müdürünün sorumJu olacdğmı açıkca kabul etmiş durumdadır. 
Anonimlik hakkını açık bir şekilde belirtmeyen Italyan Ceza Ka
nunu açısından ise, fiilin cezalandırılabilirliğinin objektif bir değer
lendirme olduğu ve bu açıdan, bilfiil cezalandırmanın değil, «ceza
landırılabilirliğin» aranacağı belirtilmektedir; bu nedenle de, eser 
sahibi bulunmasa dahi, cezalandırılabilen bir fiil mevcutsa, yazı iş

leri müdürü cezalandırılacaktır (88). Aksi takdirde, basın su~larm
da sorumluluğun mümkün olamayacağına, eser sahibinin bildiril
memesi veya bulunmamasıyla. işlenen suçtan hiç kirnsenın sorum
lu tutulamayacağına işaret edilmektedir (89). 

dd) Eser sahibinin isnat kaablliyetinin bulunmaması sebeüi:rle 
cezalandırılamaması halinde de, ycı.zı işleri müdürünün sorumlulu
ğunun devam edeceği ise genı:llikle kabuı edilmektedir. Eser sahi
binin şahsına ait, objektif ·ve sübjektif nitelikteki etkenlerle fiilin 
cezalandırılamaması durumunda dahi, yazı işleri müdürünün ceza
landırılabileceğini kabul eden, Frosali ve Nuvolone, evleviyetle 
eser sahibinin isnat kaabiliyetinin bulunmaması durumunda da, ya
zı işleri müdürünün cezalandırılacağını kabul etmektedirler (90). 
Failin cezalandırılabilir olmasını, yazı iileri müdürünün sorumlu
luğu için şart görenler dahi, isnat kaabiliyetinin bulunmaması se
bebiyle eser sahibinin cezalandırılmaması durumundan, yazı işleri 

(87) Manzini (1950), II, 569. Eser sahibi ile yazı işleri müdürü ara
sında iştirak olmadığı halde iştirake ait hükümlerin de uygulanabilece
ğini kabul edenler vardır: bk. Costa, 52. 

(88) Manzini (1950), II, 569. 
(89) Nuvolone, Reati di stampa, 188. Bu açıdan, yargıç eser sahibinin 

fiilinin cezalandırılabilip, cezalandırılamayacağı hususunda, mücerret ve 
objektif bir şekilde karar verecektir: bk. Nuvolone, La responsabilita pena-

le, 1132. 
(90) Frosali, III, 54 - Nuvolone, La responsabmta penale, 1133. 
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müdürünün istifade edemeyeceğini belirtmektedirler (91). Zira, 
failin isnat kaabiliyetinin bulunmaması, tamamen sübjektif bir ni
telikte olup, söz konusu durumda esas itibariyle cezalandırılabilen 

fiil mevcut bulunmaktadır (92). 

Eser sahibinin isnat kaabiliyetinin ' bulunmaması sebebiyle so
rumlu tutulmaması durumunaa. cezalandırılabilen fiil'in yine mev
cut bulunmadığı ve bu açıdan yazı işleri müdürünün de cezalan
dırılmayacağı görüşü, istisnai olarak ileri sürülmüştür. Ceza hukuku 
doktrininde, «isnat kaabiliyeti» ile «kusurluluk» arasında yakın ilgi 
gören ve değişik ;ekillerde, isnat kaabiliyeti bulunmayan hir failin 
ika ettiği fiilin de, cezalandırılabilen, hukuka a~ kırı bir fiil teşkil 

etmeyeceğini ileri süren görü~ler mevcuttur. Bunlar özellikle, isnat 
kaabiliyeti bulunmayan ki~inin kusurlu da olamayacağı ve bu açıdan 
fiillerinin suç teşkil etmeyeceği görüşündedirler (93). İsnat kaabi
liyeti bulunmayan bir kimsenin fiilinden, sorumluluğun «objektif 
sorumluluk» teşkil edeceği (94); böyle bir kimsenin fiilinin kaza ve 
tesadüf sayılacağı ( 5) ileri 3Ürülmüştür. Kusurlulukla, isnat kaa
biliyeti arasında, belirtilen ~ekilde, yakın bir ilgi bulan, Manzini de 
(96), basın suçlarında sorumluluk durumunda da isnat kaabiliyeti 
bulunmayan eser sahibinin fiilinden, yazı işleri müdürünün de so
rumlu tutulamayacağını, bu durumlarda da cezalandırılabilen bir 
fiilin bulunmadığını kabul etmektedir (97). 

b) «lşlenen suç» u sadece «maddi fiilin» mevcudiyeti olarak 
kabul edenler 

Bazı yazarlar, «işlenen suç» kavramına, tam ve gerçek bir ce
zalandırılan fiil anlamı verilmesini eleştirerek, böyle bir anlayışın, 
cezalandırılabilmeyi kaldıran her durumda yazı işleri müdürünün 
de sorumluluktan kurtulması sonucunu doğuracağını ve böyle bir 
sonucun, basın suçlarında özel sorumluluk sistemi kabulünün man-

(91) Pannain, I, 417. 
(92) Antolisei, 289. 
(93) Fleı'rian, I, 374 - 375. 441-443. Ayrıca bu konuda genel olarak bk. 

Sesso, 59-136. 

16. 

(94) Piromallo (A. J.), Imputabilita, 353-358. 
(95) Rocco, Opere giurudiche, 142-144 - Petrocelli, La colpavolezza. 

(96) l\lanzini, (1950), I, 628. 
(97) Ianzini (1950), II, 569. 



tığı ile bağdaşmayacağını ileri sürerler. Buna göre, iştirak bulun
madığı ve eser sahibi ile yazı işleri müdürünün ayrı ayrı nedenler
le cezalandırıldığı bir sistemde, adeta iştirake ait hükümlerin uy
gulanması çelişki sayılmak gerekecektir (98). 

Belirtilen nedenle, «işlenen suç» kavramına bir anlam vermek 
gerekirse, işlenen suçtan maksat, kanunun işlenmesini yasak et
tıği fiilin ika edilmesidir ve bu açıdan da, sadece, suçun maddi un
surunu teşkil eden «fiilin» mevcudiyeti yeterlidir (99). Nitekim, ba
sın suçlarında sorumluluğu düzenleyen hüküm de, sadece «basın 
yoluyla işlenen suç>> a atıf yapmıştır; «eser sahibinin neşredilen ese
riyle ika ettiği suça» atıf yapılmış değildir (100). Bu açıdan, yazı 
i~leri müdürünün sorumluluğu için, «cezalandırılabilen bir fiilin» 
mevcudiyeti ~art olmayıp, tipe uygun bir fiilin mevcudiyeti yeter-

lidir. 

Yazı işleri müdürünün sorumluluğu için «fiilin meycudiyefo-> 
yeterli sayılınca, cezalandırılmayı kaldıran sebepler, hukuka uy
gunluk ·sebepleri, faile ait sübjektif sebepler, hiç bir şekilde, yazı 
işleri müdürünün sorumlulugwıu etkilemeyecektir (101). Zaten ak
sini düşünmek de, periodik olan ve olmayan yayınlar arasında ada
letsiz bir ayrım yapmak anlamına gelecektir. Periodik olmayan ya
yınlarda, eser sahibi bilinmedigi veya !snat kaabiliyeti bulunmadığı 
halde diğer tabaka sorumlularının cezalandırılacakları belirtilmiş

tir; ı:-eriodik yayınlarda, «cezalandırılabilen fiil» görüşü kabul edi
lecek olursa, haksız bir ayrım teşekkül etmiş olur (102). Söz ko
nusu sebeplerin, etken olabilmesi ve yazı işleri müdürünün sorum
luluktan kurtulabilmesi, bu konuda açık hükmün varlığına bağlı ol

maktadır (103). 

Basın suçlarında sorumluluğu, sırf durum suçu, kusursuz sorum
luluk olarak kabul edenler de, yazı işleri müdürünün neticeden mut
lak sorumluluğunu kabul etmektedirler. Nitekim Galli, yazı işleri 

müdürünün sorumluluğu yö~ünden tek sınırın, objekt}f ağırlatıcı 

(98) Cant.arano, 218. 
(99) Mantovani, 38 v.s. 
000) Cantarano, 219. 
001) Loasses, 515. 
(102) Cantarano, 219. 
(103) Loasses, M.5. 

F.: 23 
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sebeplerden yazı işleri müdürünün sorumlu tutulamaması nokta
sında belirdiğini belirtmektedir (104). 

2 - Gayrı mevkut neşriyatla işlenen basın suçlarımla, cezasızlık 
ve hukuka uygunluk sebeplerinin uygulanması 

Gayrımevkut neşriyatla işlenen suçlarda sorumlduk sisteminin 
değişikliği, «tabaka sorumlulugunun» kabulüyle ortaya çıkmakta
dır. Bu sistem içinde, birlikte sorumluluk söz konusu olmadığı için, 
üst sıradaki sorumlulunun cezalandmlmaması halinde, alt sıradaki 
kişi sorumlu tutulmaktadır. Ust sıranın sorumsuzluğuna yol açan 
sebebin niteliğine göre, gayrımevkut neşriyatla işlenen suçlarda 
eser sahibinin cezalandırılmasını engelleyen sebeplerin uygulanma 
alan ve olanağı belli olacaktır 

Sorumluluğun sirayet sebepleri yönünden, ltalyan Ceza Kanu
nunun 57-bis maddesi ile Basın Kanunumuzun 16/ 4. maddesi ara
sında fark bulunduğuna işaret etmi~tik (105). Gerçekten, ItCK nun 
57-bis maddesi, «non imputabile - sorumlu tutulamamak» ifadesini 
kullanmışken, Basın Kanunumuz «Cava açıbmaması» durumundan 
bahsetmektedir. 

ItCK nun, «non imputabil<.:!» terimini kullanıp, «non punibilita» 
terimini kullanmayışı, eser sahibinin sübjektif sebepler nedeniyle 
cezalandırılamaması durumunda sorumluluğun alt tabakalara ge
çeceği, buna karşılık objektif durumların sorumluluğun sirayetine 
sebebiyet vermeyeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Bu nedenle, eser 
sahibi «isnat kaabiliyeti» bulunmadığı için cezalandırılamıyorsa, 

«na~ir» sorumlu tutulabilecektir. Buna karşılık, fiilin hukuka uy
gunluğu, eser sahibinin yasama dokunulmazlığından istifade et
mesi, gibi sebeplerle cezalandırılamaması halinde ise, sorumluluğun 
alt tabakalara da geçmeyeceği belirtilmektedir (106). Bu konuda 
yapılan ayrımın sebebi olarak, sorumluluğu genişletmemek amacı 

gösterilmek~e: esas failin cezalandırılmasını engelleyen objektif bir 
sebebin varlığı halinde, esasında suç teşkil eden fiili işlememiş olan. 
kişinin cezalandırılmasının6 adaletsizliğine işaret olunmakta
dır (107). 

(104) Galli, 313-314. 
005) Bk. yukarıda s. 181. 
(106) lanzini (pisapia 1961), II, 592 - Frosali, !il. 60-61 - Nuvolone, 

La responsabilita penale, 1133. 
(107) 1"Ianzini (960, Pi apia), II, 593. 
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Basın kanunumuz ise, eser sahibi hakkında «mahkemede dava 
açılamaması»na yol açan her durumda, naşirin sorumlu tutulmasını 
gerektiren bir ifade kullanılmıştır. Eser sahibinin ölümü gaipliği 
dokunulmazlık sahibi bulunması, isnat kaabiliyetinin bulunmaması, 
gibi objektif ve sübjektif, herhangi bir sebeple, hakkında, da 1a açı

lamaması durumunda naşirin sorumluluğu cihetine gidilebilecek
t' . Naşir, eser sahibinin sorumsuzluğuna yol açan sebeplerden isti
fade edemeyecek; aksine, kendi kusuru dışında tahakkuk eden se
bepler, onun sorumlul~ğunun nedeni olacaktır (108). Sadece, fiilin 
hukuka uygunluğu sebebiyle, eser sahibi hakkında dava açılamama
sı durumunda, diğer tabakadakiler hakkında· da, dava, açılamava
caktır. Zira, bu durumda, objektif bir sebep, fiilin rnç te~kil eden 
niteliğini, norma aykırılığını ortadan kaldırmıştır. Fiil hukuka uy
gun olduğu için, eser sahibi cezalandırılamayınca, aynı fiil naşir 

için de hukuka uygun sayılmak gerekir. Hukuka uygunluk sete1 ... -
lerinin objektif niteliği, bu sonuca varılmasını zorunlu kılar. 

111 - Suça tesir eden sebeplerin, hasın su~undan kanunen orumlu 
tutulanların sorumluluğuna etkisi 

Eser sahibinin işlediği suça tesir edici sebeplerin, kanunen so
rumlu tutulanların sorumluluklarına etkisi, kanaatimizce, Türk hu
kuku açısından bir sorun olarak belirmemektedir. Özellikle, suça 
tesir edici ağırlatıcı sebeplerin, ancak, sübjektif esaslara uygun 
olarak faillere tahmil edilebildiği sistemimizde (109), suça tesir 
edici sebeplerin etkenliğini, basın suçlarında sorumluluğun özellik
leri göz önünde tutularak, genel hükümlere göre tesbit olunabilir. 
Bu ecasa göre, aşağıdaki sonuçlara varabilmek mümkündür: 

a) Suça tesir eden, fiili ağırlatıcı ve hafifletici sebeplerden eser 
sahibi kadar, kanunen sorumlu tutulan kişiler de etkilenecektir. 
Fiili hafifletici sebeplerin, failin irade ve isteğine bakılmaksızın 

fail leyhine uygulanacağı muhakkaktır. Buna karşılık, fiili ağırla

tıcı sebeplerin., genel olarak, failin kastının bu ağırlaşmış ~ekle de 
şamil bulunması durumunda uygulanması genel kuraldır (110). Ba
sın suçlarında kusurluluk yönünden mevcut özellik, fiili ağırlatıcı 

(108) Bk. yukarıda s. 178-181. 
(109) Dönmezer-Erman, II, ~76. 
(110) Dönmezer-Erman, II, 238. 
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sebeplerin uygulanışında genel kuraldan ayrılmamızı gerektiımek
tedir. 

Ceza Kanunumuzda, ItCK nun 59. maddesindeki hükme benzer 
bir hüküm mevcut değildir. Gerçekten, ItCK nun 59. maddesi, ağır
latıcı sebeplerin uygulanması yönünden bir «Objektif sorumluluk» 
şekli kabul etmiş ve ağırlatıcı sebeplerin bilinmemesi veya mev
cudiyetinde hataya düşülmesi durumunda dahi, ağırlatıcı sebeplerin 
fail aleyhine uygulanac;tğını tesbit etmiştir (111 J. 

Bu ~ekilde, İtalyan Ceza Kanunu, ağıraltıcı sebeplerin siraye
tinde «objektifliği» kural olarak benimsenmişken, Türk Ceza 
Kanunu <~ sübjektifliği» benimsemiştir. Bununla beraber, objek
tif sorumluluk durumlarında, iki kanun arasındaki fark orta
dan kalkmaktadır. Gerçekten, «ağırlatıcı sebep, neticeye taalluk 
etmekte ve suç netice dolayısıyla ağırlaşmakta i3e, ortada objektif 
mesuliyeti gerektiren bir hal ~evzubahs olacağı cihetle, kasdın bu 
neticeye şamil olma3ı aranmaz» (112). Objektif sorumluluk durum
larında, failin iradi hareketinin, neticeyi tahakkuk ettirmek yönün
den kusurluluğu aranmadığım• görf'. evleviyetle ağırlatıcı sebepler 
yönünden de, böyle bir araştırma söz konusu olmayac:-:iktır. Bu du
rumda, Türk huku.Ku yönünden de, objektif sorumluluk durumla
rında, suça, agırlaştmcı bir şekilde, tesir eden sebeplerin mutlak 
olarak uygula:ıacağını kabul 9tmek gerekecektir. 

01) İtalyan hukukunda. ağırlatıcı sebeplerin, fail tarafından bilin
sin bilinmesin aleyhjne uygulanabileceği hükmünü getiren 59. maddenin. 
«objektif sorumluluk» duı um unu ihdas ettiği grnellikle kabul edilmekte
dir (bk. Riccio, 185 v.s. - Galli, La Responsabilita penale. 104-106). Ağır
latıcı sebeplerin. objektif sirayeti. kanun gerekçesinde, hukuka aykırı 
fiil işleyenin, . bu fiilin bütün neticelerine de katlanması gerekliliği ile 
açıklanmaktadır (bk. Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen., Lav. 
Pre. V 11, 90, 104, no. 62, 74-77). Buna karşılık «Krala verilen rapor» da. 
objektif sirayetin, tamamen tesadüfi, irade dışı, objektif olarak tasavvur 
edilmesi mümkün bulunmayan neticeleri kapsamadığı belirtilmektedir 
(bk. Rel. al Re, 39, no. 40). Nitekim, bu sebeple. ağırlatıcı sebeplerin ob
jektif etkenliğinin, objektif sorumluluk anlamına gelmeyeceği ileri sü
rülmüştür: Bk. Alirnena, La Colpa. 208-209. Bu konuda 1889 ve 1930 ıteK 
!arının mukayeyesi için bk. Copalozza, Circostanze aggravante. 89 v.s .. 
Ayrıca bk. Riccio, Delitti aggravati, 109 v.s. 

(112) Dönmezer-Erman, II, 238, 376. 
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Basın suçlarında sorumluluk sistemi de, objektif sorumluluk 
sistemine uygun kabul edildiği takdirde, eser sahibinin fiiline tesir 
eden fiili ağırlatıcı sebeplerin, mutlak olarak, yazı işleri müdürü ve 
naşir hakkında da uygulanacağını kabul etmek gerekecektir (113). 
Gerçekten, madem ki, yazı işleri müdürü ve naşir, eser sahibinin 
tahakkuk etürdigi neticeden, bu neticenin doğumunda kusurları bu
lunup, bulunmadığı aranmaksızın sorumlu tutulmaktadırlar; bu ne
ticenin basit ;eklinden olduğu kadar, ağırlaşmış şekillerinden de so
rumlu olacaklardır. Kanun, kanunen sorumluların işlenen suçtan 
sorumlu tutulacağını belirtirken, özellikle, tahakkuk eden neticeye 
atıf yapmış olmaktadır. Faili, istemediği bu neticeden objektif ola
rak sorumlu tutan kanun hükmü, kanunda belirtilen fiilin basit 
şeklinden, mücerret bir sorumluluğu değil, müşahhas olaydaki neti
ceden objektif sorumluluğu yazı işleri müdürü, naşir ve sair kanuni 
sorumlulara yüklemek istemiştir (114). 

b) Suça tesir eden şahsi sebepler açısından ise, şahsi sebepler, 
ister ağırlatıcı, ister hafifletici nitelikde bulunsun, kanunen sorum
lu tutulanların sorumluluklarını etkilemeyecektir. 

ŞaJısi hafifletici sebeplerin, tamamen sübjektif nitelik taşıdığı 
ve bu a~ıdan sadece şahsında bu sebeplerin mevcut bulunduğu kim
~elerin bunlardan istifade edeceği açıktır. 

Şahsi ağırlatıcı sebepler ise, sorumluluk iştirak sorumluluğu ol
madığı için, kanunen sorumlu tutulan kişilerin sorumluluklarını et
kilemeyecektir (115). Gerçekten, şahsi ağırlatıcı sebepler, ancak, iş
tirak sorumluluğu durumunda ve şeriklerin bu sebeplere «vukufu» 
şartıyla uygulanabilirler. Basın Kanununun 16. maddesine göre so
rumluluk durumunda ise, ne jştirak iradesi mevcuttur ve ne de fiil 
failler için aynıdır· Bu sebeple de, şahsi ağırlatıcı sebeplerin, ka
nunen sorumlu tutulanlar açısından uygulanma olanağı yoktur. Ba
sın suçlarında sorumluluğun, objektif sorumluluk oluşu da neticeyi 
değiştirmez. Zira, objektif sorumluluk, eser sahibinin gerçekleştir

diği neticeden sorumluluk anlamına gelmektedir; yoksa kanunen 
sorumlu tutulanların, aynen eser sahibinin cezalandırıldığı ceza ile 
cezalandırılması şart değildir. Nitekim, kanun, eser sahibi hakkında 

(113) Aynı görüş Sabatini, 338-339. 
(114) Bk. yukarıda s. 51. 
(115) Bk. yukarıda s. 37 v.s. 
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verilebilecek cezaya değil, i~lenen suça atıf yapmaktadır. Bu hu
susda, ·eser sahibine ait sübjektif durumlardan, kanunen sorumlu 
tutulanların sorumlu olmayacaklarını göstermektedir (116). 

§ V - BASIN SUÇL RINDıl CEZA 
SUÇUNUN L' TSURL.\RI» YÖNÜNDEN 
GÖRtlŞÜMÜZ 

SORUl\ILULUGUNUN «BASIN 
ÖZELLİKLERİ KONI SUNDA 

İncelememizin ikinci bölümünde, basın suçunun unsurları yö
nünden özellikleri incelemeğe çalıştık. Basın suçundan, kanun hük
mü gereği sorumlu tutulanların, bu sorumluluklarının «kusurluluk» 
«maddi unsur» açısından özellikleri, suça ve sorumluluğa tesir eden 
sebeplerin etkenliği ve cezaların şahsiliği kuralı açısından geçerlili
ği kcnusundaki görüşleri, sistemleştirmeğe, açıklamağa gayret ettik. 
Bu konulara değinirken, yer yer, ki5isel görüşlerimizi de belirtmeğe 
çaba gösterdik. Konuyla ilgili, eleştirj ve görüşlerimizin topluca or
taya çjkması aİnacıyladır ki, so;ı bir paragraf içinde, yukarıda ince
iemeğe çalıştığımız konularb i~gili elestiri ve görü~lerimizi birleş

tirmeği yerinde s~ydık. Bu şekilde, basın suçunun unsurları konu
sundaki kişisel görüşümüz bir bütün olarak ortaya çıkabilecek ve 
hem de bu görüşlere dayanan bazı sonuçlara varabilmek, önerilerde 
bulunmak imkanını bulabileceğiz. 

I - Ba ·ın suçundan sorumluluğun nedeni ve konu u : «Yayın faali
yeti» 

Bilindiği gibi, (1), yazı işl2ri müdürü, naşir, tabi, s:ıtan \·e dağı
tan kişiler, eser sahibi tarafından ika edilen basın suçundan, Basın 
Kanununun 16. maddesinin açlk hükmü gereği sorumlu tutulmakta
dll'lar. Bu sorumluluk bir iştirak sorumlulu~u değildir. Sorumluluk 
iştirak sorumluluğu olsaydı, söz konusu kişilerin orumlu tutulma
ları için özel bir hükme gereklilik bulunmazdı. Bundan çıkan netice 
şu olmaktadır ' ki, eğer Basın Kanununun 16. maddesi hükmü bulun
masaydı, iştirak dışı durumlarda, söz konusu kişilerin, işlenen suç
tan dolayı sorumlu tu ulmaları imkanı mevcu olmazdı (2). 

Ol 6) Aynı görüş için bk. 1\fanzini (1950), II, 569. 
(1) Bu konuda bk. yukarıda s. 153 v.s. 
(2) Basın suçlarında sorum1uluk sistemini kuran özel hükümlerin 

uygulama alanı ve iştirak sorumluluğu ile, iştirak dışı sorumlulÜk durumu 
konusundaki görüşlerimizi yukarıda belirtmiştik (bk. s. 18-53). Burada şu 
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Vardığımız bu sonuç, bizi diğer bir sonuca götürmektedir : Ba
sın suçlarmda sorumluluğun kaynağı, Basm Kanunun.un 16. madde
si hükmüdür; bu açıdan da, sorumluluk kanundan doğan, failin is
temediği bir neticeden sorumluluğuna yol açan istisnai bir sorum
luluk türüdür. Gerçekten, belirttığimiz gibi, 16. madde, eser rnhibi 
açısından, ne yeni bir sorumluluk getirmektedir ve ne de sorumlulu -
ğun türünde bir değişiklik yaratmaktadır. 16. madde, tamamen, be
lirli . kişilerin, bir başkası, eser sahibi tarafından işlenmiş suçtan so
rumlu tutulmaları sonucunu yaratan bir nitelik taşımaktadır. Var
dığımız bu noktadan, bazı diğer sonuçlara varabilmek de mümkün
dür. Varılacak bu sonuçlar, kanunen sorumlu tutulanlar açısından, 

basın suçunun unsurları yönünden özelliklerini tesbit edebilmemiz 
imkanını verecektir: 

ı - Sorumluluğun nedeni, "<bas:lmı.5 eserlP» svç işlt?nmesidir. 

Bilindiği gibi, basın suçu, <-neşir»le tahakkuk etmektedir. eşri 

tahakkuk ettiren ise, mevkutelerde yazı işleri müdürü, gayrı mev
kut neşriyatda ise, naşir tabi, satan ve dağıtan olarak kabul edilmiş
tir. Basılmış eserin neşri ile, bir suç işlendiğinde, neşri gerçekleşti

ren kişi de, sırf suç teşkil eden net~ceyi ~ngellememiş olması sebebiy
le sorumlu tutulmaktadır. Daha doğrusu, kanunen ~orumlu tutulan
lar, yayın üzerinde sahip bulundukları yetki ile, suç teşkil eden ese
rin neşrini önlemek durum ve görevindedirler. Buna rağmen suçun 
teşekkül etmesi~ bu kişilerin sorumlu· tutuluşlannın nedeni olmakta-

dır. 

Kanaatimizce, neşri gerçekleştiren kişilerin, basını düzenleyen 
normlara ve gördükleri hizmetin niteliğine göre, suçu önlemekle de 
görevli bulundukları görüşü, yerinde bir görüştür. Gerçekten, özel
likle, yazı işleri müdürjinün fiilen neşriyatı gerçekleştirmek duru
munda bulunduğu sistemlerde, bunların -görevi sadece teknik olarak 
basılmış eseri meydana getirmek değildir. Ayrıca, bu kişiler, sırf 

sorumluluğu yüklenmek için tayin edilmiş kişiler de değildir. Ya
yını bu yetki ve görevlerinin karşılığı olarak da, dogacak ~orumlu
luğu yüklenen kişilerdir. Bu açıdan da, basılmış eserle suç işlenmesi 

hususu tekrarlamak gerekir ki, Bas. K. 16. madde, ne özel iştirak hükmü
dür ve ne de iştirak kurallarının uygulanmasını engellemektedir. 
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basılmış eserin, basım ve yayını konusunda yetki sahibi olan kişile
rin sorumluluğunun nedeni olmaktadır. 

Kanundan doğan sorumluluğun nedeni olarak, basılmış eserle 
suç işlenmesini, bu suçun işlenmesini engellenememesini gösterir
ken, bir hususa işaret etmek gerekir. Suçun engellenememesi, bu ko
nuda görevli sayılanların sorumluluklarının nedenidir; fakat, salt 
suçun işlenmesi, sorumluluğun kusura dayandığı iddiasına, görü
şüne hak verdirmez. Bilindiği gibi, bazıları (3), suçun işlenmesi gö
revinin varlığına rağmen, suç;.m işlenmesini engellememeği, «dene
tim ihmali kusuru», «taksir sorumluluğu;...> v.s. şeklinde, kusurluluk 
olarak kabul etmektedirler. Aşağıda göreceğimiz gibi, mücerret su
çun işlenmesi sorumluluğa yol açmakta; bu konuda bir ihmalin, ku
surun varlığı ise aranmamaktadır. Bu açıdandır ki, suçun işlenmesi, 
kanunen sorumlu kişilerin «kusuru>> değil, sorumluluklarının nede
nidir. Bu konuya aşağıda, yeniden, değineceğiz. 

2 - Sorumluluğun konu~u .-,yayın faaliyetidir» 

Sorumluluğun nedeni, basılmış eserle suç işlenmesine yol açmak 
olunca, sorumluluğun konusu da, kanunen sorumlu tutulanların suç 
teşkil eden neticeye yol açan faaliyetleri, yani basılmış eseri gerçek
leştirmek ve yayını sağlamak fiilidir. Eser sahibi tarafından işlenen 
suç, kanunen sorumlu tutulanların da sorumluluk nedeni olmakta
dır; suç «basılmış eser» in «yayınlanması» ile gerçekleştirilmekte

dir. Bu durumda, sorumluluk konusu, işlenen suç değil suçun teşek
külü yönünden gerekli olan, «yayın fiili» dir. «Yayın fiili», sırf «SUÇ 

teşkil eden fiil»in gerçekleşmesi yönünden etken olduğu içindir ki, 

cezalandırılan, hukuka aykırı bir fiil olarak kabul edilmektedir. 

Gerçekten, eser sahibi muhtevası suç teşkil eden eser'i, basım

yayım unsurlarının katılmasından önce, meydana getirmiştir. Ba
sım ve yayım, bu neticenin kamu oyuna aksedişini saglayan fiildir. 
Bu durumda, suç teşkil eden muhtevayı gerçekleştirme fiili «eser sa
hibine», bunun suç teşkil etmesj için gerekli, «basım ve yayım» fiili 
ise, yazı işleri müdürüne, naşire ait olmaktadır. 

(3) Bk. yukarıda, s. 236 v.s., 243 v.s. 
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3 - Sorumluluğun kcntlS'IJ, olan «yayın fiilh, «müstakil fiildir>: 

Yukarıda belirttiğimiz hususlar ve vardığ1mız ~·onuçlar, «yayın» 
fiilinin müstakil nitelik taşıdı~inı, kabul etmemizi gerektirmekte
dir. Gerçekten, eser sahibi ile kanunen sorumlu tutulanların. ceza
landırılma nedenleri kadar. sorumluluğun konusu olan fiilleri de. 
birbirinden müstakil nitelik ta~ımaktadır. Basın suçunda, gerçek e. 
iki fiil mevcuttur. Bu iki ayrı fiilin birle~mesi ile suç te~kil eden ne
tice doğduğu içindir ki, ortada tek bir fiil varmış sanısı ve yanlışı 
doğmaktadır. Ayrıca, müeyyidenin, eser sahibinin fiiline göre tesbit 
edilmesi de, bu sanı ve yanlışa yol açmaktadır. Halbuki, suçun te
şekkülü ve yapısal durumu analiz edildiğinde, iki ayrı fiilin varlığı 

görülür. 

Ceza hukuku yönünden, bdirli bir neticeyi doğuran muhtelif 
hareketlerin, tek fiil sayılabilmesi için, bu hareketlerin failleri ara
sında «iştirak» in bulunması zorunludur. Halbuki, basın suçlarında 
sorumluluk sisteminin, iştirak dışı sorumluluk sistemi olduğunu bil
mekteyiz. İştirakin teşekkülü için, bütün şerikler arasında bir anlaş
ma olması şart bulu~madığına ve faaillerden birinin diğer bir failin 
fiiline «iştirak iradesi» ile katılması durumunda da, iştirakin ger
çekleşeceği ( 4) düşünülecek olursa, eser sahibi bilmeden, yazı işleri 
müdürü, sırf onun fiiline katılmak amacıyla, suç teşkil eden eseri 
yayınlatsa yine, iştirak var sayılac~k ve 16. madde hükümleri değil. 
TCK nun 64, 65. maddeleri uygulanacaktır. Bu açıdandır ki. kanunen 
sorumlu tutulan kişinin, Bas. K. hükümlerine göre sorumluluğu, dai
ma iştirak dışı sorumluluk olacak ve filler birleşmiş, tek fiil sayıla

mayacaktır. 

Aynı şekilde, basın suçundv, fiilin tekliğini, kanıtlamak için ileri 
sürülen, «kastlı suça taksirli iştirak» (5), ekusurların içtimaı» görüş

lerine (6) de katılmamaktayız. 

Kastlı suça taksirli iştirak görüşü, herşeyden önce, vazı işleri 
müdürünün sorumluluğunun daksir sorumluluğu» olduğu farazi
yesine dayanmaktadır. Halbuki, suç teşkil eden neticenin dogumu 
yönünden, kanunen sorumlu tululanların, kusurlu olup olmadıkları 

(4) Bk. Dönmezer-Erman, II, 518 v.s. 
(5) Bk. yukarıda s. 271 
(6) Bk. yukarıda s. 273 
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hiç bir zaman aranmamaktadır. Bu konuda bir <<faraziyenin» varlı
ğı ise, gerçeğe aykırı bir faraziye kurmak 2,nlamına gelir. Kaldı ki, 
prensip olarak «kastlı suça taksirli iştirak» kavramını da kabul et
memekteyiz. Zira, iştirak, herşeyden önce, neticeye yönelik «şuurlu 
irade» nin varlığını zorunlu kılar. Halbuki, taksirde, irade sadece 
harekete münhasır olup, neticeye yönelik değildir. Bu açıdan, «tak
sirle iştirak», kanaatimizce, iştirak müessesesi ile bağdaşır bir suç 
işleniş şekli değildir (7). Olsa olsa, kastlı fiilin işlenmesini, taksirli 
hareketle kolaylaştırmak söz konusu oabilir ki, bu durum da, gerçek
de iki ayrı fiil mevcut bulunmaktadır (8). 

<<Kusurların içtimaı» görüşü de, tek ve aynı fiilin, değişik kusur
lu hareketleri gerçekleştiren değişik kişilerin müşterek «Ürünü» ol
duğu esasına dayanmaktadır. Bu görü~de, her şeyden evvel, basın 

suçlarında kanuni sorumluluğu kusur sorumluluğu olarak kabul et
mesi yönünden yanılgıya düşmektedir. Ayrıca, bir fiil, kusurluluk 
unsuru yönünden, ya kasten, ya taksirle işlenmiştir. Bu fiilin işlen
mesjnde, ayrı ayrı nitelikde ve ayrı ayrı kusurlulukda hareketlerin 
birleştiği ileri sürüldüğü zaman, gerçekde, bu fiillerin müstakilliği 

ifade edilmiş olur. Her bir kusurlu hareket, netice yönünden, <~se

bep>> olarak ileri sürülecek olursa, bu her sebep, müstakil bir fiili ifa
de edecek; yine tek ve aynı fiilden söz edilemeyecektir. Suç teşkil 
eden fiil, kanuni tipe uygun fiil demektir. Kanaatimizce, «kanuni 
tip», suçun objektif ve sübjektif unsurlarını ihtiva eden, kanuni ta
riftir; bu açıdan da, her özel suç tipinin kusurluluk unsuru da, ka
nuni tarif içinde vardır. Bu durumda, bir fiilin kanuni tarifine hem 
<"taksirli» hem de «kastlı hareketin-.:- uygun olması düşünülemez. 

Aynı suç, hem taksirli, hem kasten işlenebilir. Fakat, bir suçun kas
ten işlenmesi halindeki <<kanuni tip» ile, taksirle işlenmesi halindeki 
«kanuni tip» başka, başkadır. Netice itibariyle, bir fiilin, kasten ve 
taksirle hareket eden başka başka faillerin, tek ve aynı fiili olması 

mümkün değildir. 

Basın suçlarında, sorumluluğun «hukuki neticeden» olduğu ve 
bu açıdan da, aynı neticeye göre cezalandırılan fiilin tek ve aynı ol
duğu da ileri sürülemez (9). Herşeyden önce, aşağıda göreceğimiz 

(7) Altavilla La colpa, 232 
(8) Pannain, La natura giuridica. 29 
(9) Bk. yukarıda s. 274 
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gibi, kan;ınen sorumlu tutnlan kişilerin hareketleri, «tabii netice» 
doğurmaktadır ve bu netice «yayındı:r>>. Kaldı ki, her tabii netice bu
iunan halde, hukuki bir netice de mevcuttur. Hukuki neticeden so
rumluluk fiilin aynılığını değil, müeyyidenin aynılığını gösterir. 
Kaldı ki, hukuki netice dahi, kanunen sorumlu tutul:m açısından, 

«istenmiyen netice»dir. Bu açıdan, istenmeyen bir neticeden sorum
luluk, fiillerin birleşmesi yönünden gerekli «iradenin>:. olmadığına 

işarettir. 

Nihayet, ba~ın suçlarında hi.ç lıareket bulunmadığı, ~orumlulu

ğun, üçüncü şahsın fiilinden doğduğu görüşünü de (10), ne kusur
luluk unsuru, ne de fiilin müstakilliği meselesi yönünden k::ıbul et
memekteyiz. Gerçekten, bu fikri ileri sürenler, sorumh1ların yaym 
fiilini gerçekleştirdiğini ve bu nedenle sorumluluğun doğduğunu göz
den uzak tutmaktadırlar. Üçüncü şahsın fiilinden «sorumluluk ile» 
«Üçüncü şahsın gerçekleştirdiği neticeden sorumluluk» farklı ~eyler
dir. Basın suçlarında, kanunen sorumlu tutulanlar, üçüncü ~ahsm 

gerçekleştirdiği ve suç teşkil eden neticeden dolayı cezalandırılmak
tadırlar; fakat, bu neticenin doğumunda kendi müstakil fiilleri de 
etken olmakfodır, kendilerine ait fiilleri mevcuttur. Bu nedenledir 
ki, rnrumluluğa, hareke1sizliğin. bir durumun, bir c:ıfatm yol açtığı 
söylenemez. Durum ve sıfat, sorumluluğun nedeni olabilir ve fakat 
muhtevası değildir. 

Tekr:ulamak gerekirse, kanundan doğan sorumluluğun nedeni. 
işlenen suçu önlemek durumunda bulunan kişilerin, bu konudaki 
başarısızlıkları ve suçun işlenrnesidfr. Sorumluluğun konusu ise, 
«yayın fiili» olmaktadır ve bu fiil, eser sahibinin suç teşkil eden fi
ilinden müstakil nitelik taşımaktadır. 

Vardığımız bu sonuçlar, basın suçunun, «maddi unsur» ve «ku
surluluk» yönünden niteliklerinin araştırılmasında da, temel taşı 
olmaktadır. Zira, bu her iki unsur açısından da, inceleme konusu, 
eser rnhibinin işlediği suç değildir. Nitelikleri incelenecek olan. ka
nunen sorumlu tutulanların <-:y;ıyın fiili»dir. 

II - «Yayın fiili»nin, maddi unsur yönünden özelliVieri 

Kanunen sorumlu tutulanl:ırın, gerçekleştirdikleri «yayın» se
bebiyle sorumlu tutulduklarını kc:ıbul edince, bu kişilerın sorumlu-

(10) Bk. yukarıda s. 269 
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luklarının esasını teşkil eden <<fiil», «maddi unsur>> da, «yayın fiili» 
olmaktadır. Bu açıdan, kanaatimizce, kanunen sorumluluğun, «mad
di unsur» yönünden özellikleri incelendiği zaman, gözden kaçırılma
ması gereken iki husus mevcut bulunmaktadır : 

a) Kanunen sorumluluğw1 nedeni, eser sahibi tarafından işle

nen suç olmayıp, rnç te5kil eden bir «yayın fiili» nin istenmeden 
gerçekleştiıilmesidir ve bu yayıa fiili. eser sahibinin fiilinden «müs
takil bir nitelik>> taşımaktadır. 

b) Sorumlulugun konusu, «müstakil yayın fiili» olunca. «ha
reket>>, «netice», «illiyet» bağı açısından incelenecek olan husus da, 
«yayın fiili» olmak gerekir. 

Bu hususlar, sık sık, gözden kaçtığı içindir ki, yazı işleri müdürü, 
naşir gibi kanuni sorumluluk durumunda bulunan kişilerin, durum
ları, eser sahibinin fiili açısınrlan değerlendirilmekte ve sanımızca, 
yanlış sonuçlara varılmaktadır. 

A - ~Hareket» unsuru yönünden özellikler 

1 - «Hareket>> ile ilgili aörüşleri.n eleştirisi 

Basın suçlarında sorumluluğu, tamameı:. «durum suçluluğu», 

«Üçüncü şahsın fiilnden» sorumbluk olarak kabul edenler'jn, «ha
reketsiz SUÇ» un bulunduğu iddiasında olduklarını biliyoruz (11). 
Kanaatimizce, esasında «hareketsiz SUÇ>> diye bir kavram kabul edi
lemez ve her suç da mutlaka, hareket mevcuttur (12). Ayrıca özel
likle, basın suçlarında, eser sahibinin suç teşkil eden eserinin doğu
mu, yayının gerçekleşmesine bağlıdır. Kanunen sorumluluğu:1 konu
su, «yayını fiili» olduğı+- a görE, yayının gerçekleştirilmesine müte
vec~ih hareketler, fiilin hareket unsurunu meydana getirmektedir. 
«Hareketsiz suç» görüşünde olanlar, failin. suç teşkil eden neticeyi ger
çekleştirmek yönünden bir iradi hareketlerinin bulunmadığına baka
rak, hareketsiz suç görüşüne varmaktadırlar. Kanunen sorumlu tutu
lanların fiillerinin müstakilliği göz önünde tutulmayıp, neticeye mü
teveccih kusurlu bir hareketlerinin bulunmadığı es1Sına dayanılınca. 
<<hareketsiz suç» sonucuna varılmaktadır. Bu görüş esasında, «kusurıu
luk» ile <.-hareketsizliği» birbirıne ka.rıştırmış bulunmaktadır. Ger-

(11) Bk. yukarıda s. 278 

(12) Bu konuda bk. Dönmezer-Erman, I 392 v.s. 



çekten, suç «yayın hareketi» ile, suç olarak belirmektedir; bu açı
dan hareket vardır ve fakıat bu hareketin netice yönünden «kusurlu:. 

olması aranmamaktadır. 

«Sırf hareket» göriişü de, kanaatimizce yerinde değildir. Herşey
den önce, şahsen her hareketin bir netice doğurduğu ve fakat bu ne
ticenin, bazı durumlarda hareketten ayrılmayabileceği görüşünü be
nimsemekteyiz. Hareket mevcut bulunduğu durumda, mutlaka dış 
dünyada bir değişiklik, tabii netice de söz konusu olmaktadır, fakat, 
bazı durumlarda, netice ile hareket tek bir olgu gibi belirdiğinden. 
«tabii netice)'>yi tefrik edebilmek mümkün olmamakt:ıdır (13). Kaldı 
ki, basın suçlarında «tabii netice>> bulunmadığı da, hiç bir şekilde 
ileri sürülemez. Gerçekten, kanunen sorumluluk durumunda, 1.abii 
netice, «basılmış eserin yayını,.> dır. «Sırf hareket» görüşünü benirr:
seyenler, eser sahibinin fiil ile kanurıen sorumlu tutulanların fiilini. 
birbirinden ayırmakla, doğru bir temele oturmaktadır. Buna karşı
lık, eser sahibinin hareketinin «suç teşkil eden netice» si ile kanu
nen sorumlu tutulan ki~ilerin hareketinjn neticesi olan, «yayın ~e

ticesi)'>ni birbirinden ayırmadıkları. jçin «neticesiz suç» sonucuna 
varmak durumuna düşmektedirler. «Hareketin neticesinin aranma
dığı>+ ~eklindeki bir görüş, doğn:. sayıbmaz; zira, hareket~n neticesi 
<~yayın» dır ve yayının mevcudiyeti, basın suçunun teşekkülü ıçın 

zorunludur. Kanunen sorumlu tutulanlar yönünden, fiil' sadece 
ugazeteyi yönetmek hareketi» olmayıp, «gazeteyi yöneterek yayını 

gerçekleştirmektir». 

«lhmali hareket sorumlulv.gu» goruşune de katılmamaktayız 

(14). Bu görüşte olanlar, yazı işleri müdürünün, naşirin muhteva 
üzerinde yeterli denetimi yapmayarak, suçun işlenmesine yol açtık
ları ve bu bakımdan «ihmali» hareketlerinin bulunduğu görüşünde
dirler. Her şeyden önce, gerçekten, bu konuda «ihmal»in bulunup 
bulunmadığı, araştırma konusu yapılmamaktadır. Kaldı ki, böyle 
bir ihmal bulunsa dahi, bu ihmal, kanunen sorumlu tutulan onun
den «hareket» teşkil etmemekte, sorumluluğun ~edeni ·olarak v görül
mektedir. Gerçekten, bu görÜ'~ de, fillerin müstakilliğini görmemek-

--------
(13) Massari, 171 v.s. - Battaglini (E), 170. Bazıları da, tabii ve hu

kuki neticeyi birlikte mütalaa ederler: bk. Maggiore, 166 - Ca allo, II, 216. 

Ayrıca bk. Frosali, III, 54 
(14) Bk. yukarıda s. 280 
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tedir. Kanunen sorumlu tutulanların, müstakil «yayın fiili» sebebiyle 
sorumlu tutulduklc<rı görülecek olursa, yayını gerçekleştirme hare
ketlerinin, «ihmali» olmayıp, «icrai>> nitelik taşıdığı ortaya çıkacak
tu-. Halbuki, ihmali hareket görüşünde olanlar, ihmal hareketi ile. 
suç teşkil eden netice arasında iliyet bağının varlığından bahsetmek
tedirler.,, «İhmal»in gerçekten varlığı aranmadığına göre, gerek ih
mal, gerek netice ile var olduğu ilEri sürülen illiyet rabıtası «farazi
ye» den öteye gitmemektedir. ;.Jormatif sorumluluk görüşü bu husu
su, açıkça, belirtmekde ve neticenin önlenmemesini, «ihmalin» var
lığı için faraziye olarak kabul etmektedirler. Gerçekde ise, kanunen 
sorumlu olanın sorumluluğu, mücerret, yayının suç teşkil etmesi ile 
tahakkuk etmektedir. Kaldı ki, l)Ormatif kusurluluk görüşü, sorum
luluğun anormalliğini gizlemek için, illi) et bağını da, yazı işleri mü
dürünün hareketi ile suç teşkil eden netice arasında kurmağa çalış
makta ve bunu izah edebilmek için de, «normatif illiyet» bağı gibi, 
ceza hukuku açısından geçerli o]mayan bir esasa oturmakt::ıdır (15). 

Hareket, maddi unsurla ilgili, tabii bir olaydır. Normatif görüş, ku
surlulukla, maddi unsuru karıştırarak, kusurluluk faarziyesi yara
tırken, hareketi de farazi bir şekilde «ihmal>> hareketi olarak kabul 
etmektedir. Neticenin tahakkuku konusunda kusur, sorumluluk için 
aranmamaktadır ki, neticenin tahakkuku, <"kusurlu hareketin varlı
ğı konusunda karine» teşkil edebilsin. 

Basın suçunda, hareketi, imhali hareket olarak kabul etmediği
miz içindir ki, suçun «ihmal suretiyle icra suçu» olduğunu da kabul 
etmiyoruz. 

2 - «Hareket,,/in nitelikler~ 

a) Hareketin muhteı:ası ?;ayına yönelik faaliyettir 

Şahsi görüşümüze göre, kanunen sorumluluğa esas te;kil eden 
fiil, «yayın fiili» olunca, fiilin ··hareket» unsuru da, «basılmış eser'in 
yayınına» müteallik hareketlerdir. Gerçekten, basın suçu, yayın ile 
teşekkül etmektedir. Bu açıdan, kanunen sorumluluk için «netice», 
«basılmış eser'in yayınıdır», h:ıreket de, bu durumda, «yayın neti
cesi» ni sağlamak yönünden illi değer taşıyan hareketler olmakta -
dır. Gerçekde, yayın mesleği ile ilgili faaliyetler, fiilin hareket un
surunu teşkil etmektedir. 

(15) Bu görüşün eleştirisi için bk. Dall'Ora, 137 



b) Hareket «icraı,,.· nitelikJe h()rekettir 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, genellikle cezacılar, sırf basın 

suçundan sorumluluğu sübjektif temellere oturtabilmek için, «ihma
lin» varlığını ve kusurluluğunu ileri sürmektedirler. Ayrıca, kanu
nen sorumlu tutulanların neticeye müteveccih bir istek-iradeleri 
mevcut bulunmaması karşısında, suç teşkil eden neticeyi failin ha
reketinin ürünü olarak göste:ebilmek endişesiyle, kişisinin «dene
tim ihmali» sonucu suçun doğumuna yol cıçtığını ileri sürmektedir
ler. Bu şekilde, cezalandırmanın sebebin:, kusurluluğu ve hareket 
unsurunu birbirin~ karıştırmakda; eser sahibinin fiili ile eser sahi
binin fiilinin ayrılığını gözden uzak tutmaktadırlar. 

Gerçekde ise, kanunen sorumlu tut\llanlar açısından «SUÇ teşkil 
eden netice» istenmeyen ve fakat sorumluluğa sebep olan neticedir. 
Bu ise, suç teşkil eden neticenin, kanunen sorumlu tutulanların ha
reketi açıısndan da, «netice» teşkil ettiği anlamına gelmez. Kanunen 
sorumlu tutulanların hareketi yönünden netice, «yayın>> olunca, fa
ilde yayını gerçekleştirmek iradesi, isteği bulunduğuna ve bunu ger
çekleştirmek için harekete geçtiğine göre, hareket icrai nitelikde ol-

ma1ttadır (16). 

Şu hususu tekrarlamakda fayda vardır : belirli bir neticeden so
rumluluk ile, o neticenin failin hareketinin ürünü olması farklı şey
lerdir. Objektif sorumluluk, bir bakıma, istenmeyen neticeden so
rumluluk demektir (17). Bu açıdandır ki, kanunen sorumlu olanla
rın, işlenen suçtan sorumlu tutulması, o neticenin, sorumlu tutulan 
kişilerin hareketleri yönünden de netice neşkil etmesi anlamına 
gelmez. Gerçekde, basın suçlarında da, suç yayın fiili nedeniyle suç 
olmaktadır; yayın fiili ise iradidir. Bu hususu gözden uzak tutmak, 
iradi hareketin yapılmasında, denetimin yapılmaması veya gereğin
ce yapılmaması, ihmal edilmesi gibi hususları «hareket» saymak yan
lışına yol açmaktadır. Bu ihmal durumunun varlığı farzolunsa bile 
bunlar müstakil hareket olmayıp, «icrai hareketlerin» icrasındaki 

kusurlu davranışlardır. 

(16) Aynı görüş için bk: Mantovani, II concetto, 242 - aı><>lozza, 

1177 - Tesauro, 4 
( 17) Beccari, 8 -Ondei, 45,50 
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c) «Hareket>>, iradi harekettir 

Kanaatimizce, basın suçlarında sorumluluk, bir kaza ve tesadüf 
sorumluluğu, kader sorumlluğu değildir. Genel olarak, objektif so
rumluluğun da, ceza hukuku sorumluluk kurallarının tamamen dı

şında kalan, kişiye tamamen yabancı bir neticeden sorumlu tutul
ması anlamına geldiğini sanmıyoruz. Objektif sorumluluğu düzen
leyen ItCK nun 42/son maddesinin de, objektif sorumluluğu düzen
lerken, sadece «kusurluluk» kuralına istisna getirdiği ve fakat so
rumluluk için «iradi hareket» in varlığını bertaraf etmediği kanı

sındayız. Bu nedenle, hareketin iradi olmadığı bir durumda, bu ha
reketten doğan netice, faile, objektif sorumluluk durumunda dahi 
yüklenemez. 

Gerçekten, yukarıda da belirttiğimiz gibi (18), sorumluluğa esas 
teşkil eden neticeye sebebiyet veren bir hareketin mevcudiyeti, bu 
hareketin iradiliği, suçun maddi unsuru ile ilgili bir husustur. Hal
buki, objektif sorumluluk durumu, kusurlulukla ilgilidir. Bu neden
le, bu iki ayrı unsuru bir birine karıştırmamak gerekir. Objektif so
rumluluk, kusurlulukla ilgili bir husus olarak, maddi unsur yönün
den varlığı zorunlu iradi hareket bulunmadan, sorumluluğun kabul 
edildiği bir durum değildir; objektif sorumluluk suçun maddi unsu
ru ile ilgili bir istisna getirmemekte, kusurlulukla ilgili özel bir so
rumluluk şekli teşkil etmektedir. 

Belirtilen nedenle, basın suçlarında sorumluluk, «kader sorum
luluğu» olarak kabul edilemez (19). Aşağıda, kusurluluk konusun
da da değineceğimiz gibi, basın suçlarında sorumluluk için, muh
tevasında suç teşkil eden eserin bulunduğu, «yayın»ın, kanunen so
rumlu tutulan kişinin iradi hareketlerinin sonucu olması zorunlulu
ğu mevcuttur. Bu açıdan da, sorumluların, tamamen başkasının fi
ilinden sorumlu tutuldukları kabul edilemez. Tekrarlamak gerekir 
ki, yazı işleri müdürü, «yayın fiili» sebebiyle sorumlu duruma düş
mektedir; «yayın fiili» ise, iradi bir nitelik taşımaktadır ve soru!nlu
nun kendi fiilidir. 

Şurada hemen belirtmek gerekir ki, «iradi fiil» kanatimizce 
«kusurlu fiil» ile eş anlama gelmemektedir. İradi hareket, belirli bir 

(18) Yukarıda bk. s. 361 v.s. 
(19) Bk. yukarıda s. 350 v.s. 
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neticeyi gerçekleştirmek istek ve bilincidir. Fakat, bu «istek ve bi
linç»in mevcudiyeti, kusurluluğun mevcudiyeti anlamına gelmez· 
bu fiilin «kusurlu» oluşu, fiilin dışında, normlara göre verilecek bir 
değer yargısıdır. Norm, bir fiili ~<kusurlu» saydığı içindir ki onu hu
kuka aykırı olarak nitelemektedir. «İradi fiil»in varlığı, tamamen 
maddi alanı ilgilendiren, tabii bir olaydır; ancak bunun varlığı tes
bit edildikten sonradır ki, «iradi fiil»in, kusurlu olup olm:.ıdığı hu
kuka aykırı sayılıp, sayılmayacağı tesbit edilecektir. Bu konuya, 
aşağıda, «kusurluluk unsuru yönünden özellikler»i incelerken döne
ceğiz. 

B - «Netice» yönünden özellikler 

1 - «Netice» ile ilgili görilşlf>rin eleştirisi 

Basın suçlarında sorumluluk durumunda, «netice» bulunmadıg1 

görüşlerine katılmamaktayız (21). 

Gerçekten, genel olarak, <rdurum suçluluğw>, <<Üçüncü şahsm fi
ilinden sorumluluk» görüşlerini benimsemediğimiz içindir ki, bu 
görüşün tabii sonucu olan, <<hareket» ve «netice>~ bulunmadığı şeklin
deki bir anlayışı da kabul etmiyoruz. Dış dünyada bir değişikliğe 
yol açmayan sırf «har~ketsizliğin» ve buna bağlı bir «neticenin» bu
lunmadığı, suç durumunun olamayacağı; böyle bir durumun «cogi
tationis poenam nemo patitur- - kimse düşüncesinden dolayı ceza
landırılamaz» kuralına da aykm dü~eceği kanaatindeyiz. Bu açıdan, 
her suç teşkil eden fiil de, gerçekde bir hareketin ve buna bağlı bir 
neticenin olduğu görüşüne katılmaktayız (21). 

Tabii neticenin bulunmadı;1ı, neticesiz suç anlayışının da benim
senebileceği kanaatinde değiliz. «Sırf hareket suçu» görüşünde olan
lar, «netice» unsurunun bulunmadığı, sorumluluğun «hukuki neti
ceden» olduğu görüşündedirler. Maddi unsuru, tabiatçı bir açıdan 
yorumlamanın gerekliliği görüşfu;de olmakla beraber, <~tabii netice
nin, hareketten ayrı mevcudiyeti» nin zorunluluğunu kabul etme
mekteyiz. Gerçekten hareket, kendisiyle birlikte, dış dünyada deği
şiklik yaratabilir, hareket bizatihi kendisi değişikliğin sebebi ola-

(20) Bk. yukarıda s. 284 
(21) Kunter, Maddi Unsurlar, 81 

F:. 24 
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bilir (22). Bu durumda, «hukuki netice» görüşü de benimsenmiş ol
mamakta, neticenin hukuki tavsif şekli, netice olarak belirtilme
mekte, hareketin olması ile «hıbii netice--> nin de gerçekleştiği kabul 
edilmektedir. Bu şekilde, prensip olarak, «neticesiz suç» kavramını 
kabul etmediğimiz gibi, basın ~uçlarında bu tür bir suçluluğun, hiç 
bir şekilde söz konusu edilemeyeceğini sanmaktayız. Gerçekten, 
«neticesiz SUÇ» kavramını, basın suçlarında kabul edenler, sorumlu
luğun nedeni He, sorumluluğa esas teşki leden fiilin maddi yapısını 
bir birine karıştırmaktadırlar. Basın suçlarında sorumluluğu, «nor
mun yüklediği denetim görevinin ihmali» olarak kabul edenler, var-
1 uğun nedeni ile, sorumluluğa esas teşkil eden fiilin maddi yapısını 
ğun maddi mevzuu, fiil olarak kabul etmekle, sırf ihmalin dışında 
«netice» olmadığını belirtmektedirler. Her ~eyden önce şunu belirt
mek gerekir ki, «ihmal» de mutlaka bir netice doğurur; ayrıca, «ih
malin sebebiliği», maddi unsuru değil, kusurluluğu ilgilendirir. So
rumluluğun «istenmeyen netice»den doğuşu da, kusurlulukla ilgili
dir. İstenmeyen netice, hareketin bir sonucu ise, «tabii netice» var
dır ve fakat bu netice istenmediğinden ve buna rağmen sorumluluk 
mevcut bulunduğundan, kusursuz sorumluluk söz konusu olur. Ay 
rıca bu görüşte olanlar, kanunen sorumlu olanların, fiillerinin mus
takillığini gözden uzak tutmakda, eser sahibinin hareketinin «ne
ticesi»ni kanunen sorumlu tutulanlar açısından da «netice>» olarak 
kabul etmektedirler. Bu şekilde, netice, istenmeyen netice olduğu 
için de, <·neticesiz suç» kavramına varmaktadırlar. Halbuki, belirt
tiğimiz gibi, failin neden sorumlu tutulduğu ve sorumlu tutuluşun 

nedeni, kusurlulukla ilgilidir; kusurlulukla ilgili bir anormal du
rum, neticenin bulunmadığı görüşürıe hak kazandırmaz. Bu görüşte 
olanlar, kanunen sorumlu tutulan kişilerin hareketine bağlı, tabii 
bir neticenin var olduğunu, bunun da, «basıimış eserin yayının>>dan 
ibaret bulunduğunu gözden kaçırmaktadırlar. Bunlar, maddi sebe
biyet ilişkisjni, yanlış olarak, kanunen sorumlu tutulanın hareketi 
ile, suç teşkil eden netice arasında kurmağa çalışmakta ve bu sebep
le de, tabii neticenin bulunmadığını ileri sürmektedirler. Halbuki, 
illiyet bağı, hareket ile <<yayın.» neticesi arasında kurulduğu takdirde 
hareketten ayrı tabii neticenin varlığı görülecektir. 

Aynı şekilde, «farazi ihmalin>> suçun kendisi olduğu görüşü de 

(22) Bk. Manzini (1950), I, 540 - Massari, 171 v.s. - Battaglini (G}, 
170. 
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(23) neticesiz suç kavramını kabul ederken, aynı hatalara dü5mek
tedir. Her ~eyden önce, varsayılan ihmal, hareket-netice unsurla
rını değil, sorumluluğun sebebini teşkil etmektedir. Bir ihmalin var
lığı da aranmamaktadır. Kaldı ki, «ihmal ile netice arasında illiye 
bağı» bulunmadığı ileri sürülmek suretiyle de, maddi unsur ve ma
nevi unsur, fiil ile kusurluluk, suçun yapısal analizinde, birbirine ka-

rıştırılmaktadır. 

«Hukuki neticeden sorumluluk.>;. görüşünü de benimsememekte
yiz (24). Yukarıda belirtmeğe çalıştığımız eleştirileri, bu görüş için 
de, ileri sürebiliriz, Gerçekten, basın suçlarında tabii netice bulun
madığı görüşünde olup, «neLıcesiz suç» kavramını da kabul etmeyen
ler, «hukuki netice» kavramını ileri sürmektedirler. Bu görüşün ileri 
sürdüğü, «hukuken himaye edilen mevzuun ihlali» bir netice olma
yıp tabii neticenin hukuki tavsıf şeklinden ibarettir. Bu şekildeki 
bir tavsif şekli ise, bütün suçlar da bulunduğundan, gerçekde, her 
suç da, «hukuki netice» vardır. Fakat, bu tabii anlamda bir netice 
olmayıp, gerçekde, hukuka aykırılık unsurunu ilgilendiren ~e failin 
taii netice nedeniyle sorumlu tutulmasına yol açan hukuki du ·um
dur. Hukuki durumu, netice saymak, hukuka aykırılık durumunu, 
sorumluluk nedenini, netice olarak göstermek demektir. Bu ise, mad
di olmayan bir değer hükmünü netice olarak kabul etmek yanlışını 

kapsar. 

«Hukuki netice» kavramı, kanaatimizce, esasen benimsenebile
cek bir kavram değilken, bunun basın suçlarında sorumluluk ala
nında uygulanışı da gerçekci değildir. Basın suçlarında sorumlulu
ğu «hukuki neticeden sorumluluk» şeklinde anlayanlar, ya, «norma
tif sorumluluk» görüşüne dayanmakda ve bu şekilde, bir .-<fiil fara
ziyesi» kurarak, kanunun hukuka aykırı saydığı durumu, netice say
maktadır; ya da, kanunen sorumlu tutulan kişinin hareketinin «tak
sirli» hareket teşkil ettiğini belirterek, eser sahibinin gerçekleştir
diği «kastlı» neticeden sorumlu tutulduğunu ve kastlı neticenin, mes
leki bir risk olarak faile netice olarak yüklendiğini ilen sürmekte
dirler. Bu görüşler, değişik yanhşlan kapsamaktadır. «Netice» ka -
ramı ile hukuka aykırılık durumunun karıştırılması bir yana, failin 
hareketinin «yayın faaliyetinden>> ibaret bulunduğu gözetilmeye-

(23) Bk. yukarıda s. 284 v.s. 
(24) Bk. yukarıda s. 288 
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rek, suç teşkil eden netice yönünden «taksirli hareket» kavramının 
ileri sürülmesi, cezalandırılma nedeni ile maddi unsurun karıştırıl
m:ısı, bu konuda hataya düşüldüğünü göstermektedir. 

«Netice» unsuru ile ilgili olarak ileri sürülen, «eser sahibinin fi
ilinin netice~> teşkil ettiği, «SUÇ te~kil eden neticenin cezalandırıla
bilme şartı» olduğu görüşleri ise, gerçekde, eser sahibinin fiili ile 
yayın fiili arasındaki ilişkiyi tesbit amacını güden görüşlerdir. Bu 
açıdan, bu görüşlerle ilgili kanaatimizi, aşağ1da, süz konusu konuyu 
incelerken belirteceğiz (25). 

2 - Netice «basılmış eserin yayınlanmasıd1r» 

Yukarıdan bu yana belirtmcğe çalıştığımız husus, ka!lunen so
rumlu tutulan kişinin fiilinin müstakilliği ve bu açıdan, bunların 

kendi fiillerinin analiz edilmesi zorunluluğudur. Bu analizi yapar
ken, <<hiL» i, hukuka aykırılık, kusurluluk durumlarından ayırmak 
ve soı umlu kişilerin. sorumluluklarma yol açan «hareket» ve «neti
ceniI?-» neden ibaret bulunduğunu tesbit etmek gerekir. «Maddi se
bebiyet>> ilişkisi de, sorumlu tutulan kişinin «hareketi» ile o hareke
tin dcğurduğu tabii «netice;.> arasında kurulmak icap eder-. Nitekim 
kanaatimizce, ileri sürülen görüşlerın çoğu, <--netice» olarak eser sa
hibinin haraketinin neticesini, suç teşkil eden neticeyi göz önünde 
bulundurmak ve bu netice ile kanunen sorumlu tutulanların hareke
ti arasında, maddi sebebiyet ilişkisini kurabilmek çab~sı içinde, yan
lış sonuçlara varmaktad1rlar. Bizce, «fiil» müstakil tabii bir olay oh1-
rak ele alınmak ve bunun varlıgı tesbit edildikten sonra, sorumlulu
ğun nedeni ve niteliği, sorumluluk yönünden kusurluluk konuları 

üzerinde durulmak icap eder. 

Belirtilen açıdan, kanunen sorumluların «fiilleri» incelendiğin
de, «hareket?> nasıl, yayına yönelik faaliyetten ibaret ise, «netice» de 
«basılmış eserin» yayınından ibarettir. Gerçekten, yazı i~leri müdü
rü, naşir, fonksiyonları itibariyle bir basılmış eseri gerçekleştir

mek ve onun yayımını ~ağlamak amacıyla mesleki faaliyetde bulun
maktadırlar. Bu açıdan, kanunen sorumlu tutulanların, isteyerek. 
iradi olarak, bilinçle gerçekleştirdikleri netice, «basım-yayın» ne
ticesidir «Netice» kavram olara1 «faUin iradi hareketinin ürünü olan 

(25) Aşağıda bk. s. 377 v.s. 
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tabii netice» olduguna göre, basın suçunda kanuni sorumluluk yö
nünden de «netice» unsuru, «bas1lrr..ış eserin yayının»dan ibaret ir. 

Sorumluluğun gerçekleşmesi de, esasında bu yayın sebebiyledir. 
Zira, kanunen sorumlu tutula11 kişinin gerçekleştirdiği «basılmış ve 
yayılmış eser» muhteva sebebiyle, eser sahibinin <"SUÇ teşkil eden 
fiili>mi de kapsamaktadır. Fakat, kanunen sorumlu tutulanının ha
reketi, «SUÇ teşkil eden neticeye» yönelik bulunmadığından. bu ne
tice değildir; fakat, suç teşkil eden netice <<yayın» unsurunun varlı
ğı nedeniyle cezalandırıldığından, kanunen sorumlu tutulan kişinin 

gerçekleştirdiği neticenin varlığı, suç teşkil eden neticenin cezalan
dırılması için zorunlu olmaktadır. «Yayın» neticesi ile «suç te~kil 

eden netice» nin, aynı olmadığı ise muhakkaktır. Örnek vermek ge
rekirse, «yayın» değişik hususları kapsayan, belirli bir muhtevanın 
kamu oyuna aksedişidir. Buna karşılık, mesela, basın yoluyla işlene 1 

bir müstehcen neşriyat fiilinin tabii neticesi, halkın ar ve haya duy
gularının zedelenmiş olmasıdır. Bu da gösteriyor ki, «yayın neticesi» 
ile «suç teşkil eden netice», gerek iki ayrı fiilin unsurları olarak. ge
rek tabii ~tki ve nitelikleri, yapıları yönünden farklı mahiyettedirler . 

. Bu konuya, «tipiklik yönünden» özellikler konusunda da değineceğiz. 

C - Maddi sebebiyet ilişkisi yönünden özellikler 

ı - Maddi sebebiyet ilişkisi konusundaki görüşlerin eleştirisi 

Maddi sebebiyet ilişkisinin değişik izah şekilleri yönünden ile
ri sürebileceğimiz, müşterek eleştiri, «maddi sebebiyet ilişkisinin» 
yanlış kurulmasına çalışıldığıdır. Gerçekten, bütün görüşler. sebebi
yet ilişkisinin, kanunen sorumlu tutulanların hareketi ile <-<Suç e~
kil eden netice» arasında mevcudiyeti konusu üzerinde durmakta
dırlar. Bunun neticesi olarak da, ya maddi sebebiyet ilişkisinin bu
lunmadığı, ya da bu ilişkinin «norrnatif» özellik taşıdığı sonucuna 
varmaktadırlar. Kaldı ki, bu görüşlerin çoğu, «kusurluluk» «maddi 
sebebiyet ilişkisi» ni de karıştırarak açıklama yolları aramaktadırlar. 

Basın suçlarında maddi sebebiyet ilişkisinin varlığını kabul 
edenlerden, basın suçlarında sorumluluğu sübjektif sorumluluk ola
rak kabul edenler kusurlulukla, sebebiyet ilişkisinin karış ırılması
nın örneğini vermektedirler. Aynı şekilde, «öngörülen kusurluluk» 
görüşünde olanlar da, maddi sebebiyet ilişkisinin varlığını kabul e -
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tikleri için, kusurluluğu da aramak yoluna gitmekde ve «kusur fara
ziyesi»ni ileri sürmektedirler. Bu zorlama da, kusurluluğu, maddi 
uns.ura katma yanlışının ürünüdür. 

M3ddi sebebiyet ilişkisinin vlmadığı görüşü, esasen «fiilin» mev
cut bulunmadığı görüşünde olanların ileri sürdükleri bir görüştür. 
«Hareket» ve «netice» unsuru ile ilgili görüşleri eleştirirken, bu gö
rüşü de eleştirmiştik. Aynı eleştirileri burada da tekrarlayabiliriz. 
İlliyet rabıtasını yok saymak, suç teşkil eden netice ile kanunen so
rumlu tutulanın hareketi arasında illiyet bağı bulunmaması temeli
ne dayanır. Bu sonuca varılırken, hem yukarıda da belirttiğimiz gi
bi, sebebiyet ilişkisi yanlış kurulmak istenmekde ve hem de sorum
lu tutulan kişinin «kusurlu hareketi» bulunmadığı için ~ebebiyet 

ilişkisi yoktur, sonucuna varılmakla, kusurluluk ile sebebiyet ili~ki
si bir birine karıştırılmaktadır. Sorumluluğu, kader ve tesadüf so
rumluluğu şekline sokan, bu anlayış, objektif sorumluluk durumları 
da dahil, ceza hukukundaki sorumluluk anlayışına tamamen aykm 
düşmektedir. 

«Normatif illiyet rabıtası» ctlılayışmın da kabulü, sanırız l\i, 
mümkün değildir. Gerçekten, s·2bebiyet maddi ve tabii bir nitelik ta
şımakt::ıdır ve bu ilişki «hareket: ve <~netice» arasında, ya vardır, ya 
yoktur. Sebebiyet ilişkisinin normatif anlaşılışı, olmayan bir şeyi, 

normun varsayması demektir; olmayan bir şeyi ise norm varsayıp, 
sorumluluk yükleyemez (26). Bu görüş temelde, sebebiyet ilişkisinin 
yok olduğunu ve fakat sebebiyet iliskisinin bulunmamasına rağmen 
sorumluluğun anormalliğini k:ıbul ederek, sebebiyet ilişkisini nor
mun varrnydığını ileri sürmüş olmaktadır. Gerçekde, bu görüş, tüm 
sorumluluğu faraziyeye dayandırmaktadır; norma aykırılık netice
yi engellem~mek, normatif yönden, kusurluluk sayılırken «fiil» de 
bütün itibaıiyle «normatif» değerlendirme konusu olmaktadr. Böy
le bir anlayış, maddi unsurla, kusurluluğu karıştırmak anlamına gel
diği gibi; kanunen sorumlu tutulanlara ait «yayın fiilini» hiçe say
mak. bu fiilin dışında farazi bir «fiil» ve ««sorumluluk» yaratmak 
anlamına gelmektedir. 

(26) Aynı görüş için bk. Dall'Ora, 129-137 
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2 - «Yayın faaliyeti·> ile «basılmış eseıin yayını» arasında mad
di sebebiyet ilişkisi» mevcuttur ı'e sorumluluk için varlığı zorunludur 

Yukarıda, fiilin iradiliği zorunluluğuna değinmiştik. Hareketin 
iradiliği, bir anlama, hareketin netice yönünden illi değer taşıması 
anlamına gelmektedir. Hiç kimsenin, objektif sorumluluk durumun
da dahi, kendi hareketinin ürünü olmayan bir neticeden sorumlu ol
mayacağı açıktır. Daha öncede belirttiğimiz gibi, objektif sorumlu
luk, «kusurluluğu» bertaraf eden bir sorumluluk şeklidir. Halbuki 
maddi sebebiyet ilişkisi, tamamen maddi ve fiziki bir gerçek olup 
bir neti~enin, bir insanın hareketinin ürünü olması anlamını taşı r: 
kusurluluk unsuru ile ilgisi yoktur. Bu nedenledir ki, basın suçların
da sorumluluğun kusura dayanmaması, maddi sebebiyet ilişkisinin 

bulunmadığı anlamına gelmeyeceği gibi, maddi sebebiyet ilişkisinin 
varlığı da, sorumluluğun kusur ,soru.mluluğu olduğunu ifade etmez. 
Buna karşılık, iradi bir hareket'in, tabii bir netice yaratmas ı duru
munda, arada maddi sebebiyet ilişkisinin varlığı doğaldır· 

Belirtilen nedenle, «basılmış eser'in yayını» neticesi. kanunen so
rumlu tutulanların «yayına yönelik iradi hareketleri» nin sonucu ise, 
maddi sebebiyet ilişkisi mevcut demektir. Zaten, bu sebebiyet iliş
kisinin mevcut bulunmadığı <'yayın» neticesinin, serbest iradeyle 
hareket etmedikleri durumlarda, «fiil» unsuru ortadan kalkacağı 

icin sorumluluk da mevcut bulunmayacaktır. 
J ' 

Maddi sebebiyet ilişkisinin mevcudiyeti meselesini. kusurluluk
la, karıştırmadığımız zaman, maddi sebebiyet ili~ki~inin varlığın ı 

tesbit için, sorumluluğun kusura dayanıp dayanmadığını araştırma
mıza da gerek olmayacak; ne de, ili~kinin «normatif» nitelik taşıd ı 

ğı şeklinde, gerçek dışı yorumlara başvurmak zorunda kalacağız. Bu 
açıdan, tamamen, maddi unsur çerçevesi içinde kalarak, maddi sebe
biyet ilişkisinin mevcut bulunduğu ve sorumluluk için me cudiv e
tinin zorunlu olduğu hususunu belirtebiliriz. 

Hemen şu hususu belirtmek gerekir ki, «yayının» kanunen o
rumlu tutulanların iradi hareketi sonucu oluşu, «SUÇ teşkil eden ne
tice» ile kanunen sorumlu tutulan kişinin hareketleri arasında da 
«maddi sebebiyet ilişkisinin» var olduğunu göstermektedir. Gerçek
ten sorumluluğa esas teşkil eden «suç netice», yayınlanan basılmış 
eser'in muhtevasına dahildir. Sorumlu tutulan kişi, mücerret bir 
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şekilde; basılmış bir muhtevanın neşriı:ıe yönelik hareketleri ger
çekleştirdiğine göre, suç teşkil eden neticenin yayınlanması ile de 
sorumlu tutulanın hareketi arasında maddi sebebiyet ilişkisi mev
cuttur. «Yayın» neticesi, esasında suç teşkil eden neticeyi de kapsa
maktadır. Sadece, failin, böyle bir neti~enin gerçekleştirilmesi hu
susunda kusurlu olup, olmadığı ayrı bir konudur. Diğer bir deyişle, 
eser sahibine ait suç, basın suçu olduğundan, kanunen sorumlu tutu
lan kişinin «yayın fiili»nin katılması, suçun teşekkülü için zorunlu
dur; bu açıdan da. suç teşkil eden netice de, kanunen sorumlu tutulan 
kişinin lli değer taşıyan hareketlerinin sonucudur ve sorumluluk 
için böyle olmak gerekir Fakat varılan bu nokta, ne iki fiilin tekliği. 
ne kanunen s0rumlu tutulanların kusurluluğu ve ne de «suç teşkil 
eden neticenin» kanunen sorumlu tutulan aç1sından da netice teşkil 
ettiği hususlarını ifade etmez. Zira, «SUÇ teşkil eden tabii netice», 
kanunen sorumlu tutulan kişinin gerçekleştirdiği <<yayın neticesi» so
nucu ortaya çıksa bile, failin «suç teşkil eden neticeye» yönelik bir 
iradesi mevcut değildir; iradesinin yönelik bulunduğu «neşir» zo
runlu olarak «suç teşkH eden neticeye»de yol açmaktadır. Gerçekde 
de, bu hususlar, maddi unsuru değil hukuka aykırılık ve kusurluluk 
unsurlarını ilgilendirmektedir. Burada tesbit etmemiz gereken, suç 
teşkil eden netice ile sorumlu tutulan kişilerin hareketi arasında 

«maddi sebebiyet ili~kisi»nin bulunmasıdır. 

111 - Eser sahibinin fiili ile yayın fiili arasındaki ili kinin hukuki 
nitelik ve özellikleri 

Şimdiye kadar belirtm~ğe çalıştı ~ımız, ka_nunen sorumlu tutu
lan kişilerin fiillerinin müstakılliği ve bu müstakil fiilin, «yayın fi
ili» olduğu hu~uslarıdır. Şimdi önümüze bir sorun çıkmaktadır, ka
nunen so:ru~lu tutulan kişinin mesleki faaliyeti içinde gerçekleştirdi
ği «yayın fiili» esasında, bir hak olarak gercekleştirdiği bir fiil ol
maktadır. Diğer bir deyişle, mücerret bir şekilde ele alındığında. 

«yayın fiili» hukuka aykırı bir fiil değildir. Fakat, bu hukuka uygun 
fiil, sorumlulugun temelini teşkil etmekde, kişi «yayını» gerçekleş

tirdiği için sorumlu tutulmaktadır. Bu durumda, hukuka uygun bir 
fiilin, ne sebeple sorumluluğa yol açtığını incelememiz gerekir. Ya
yın fiilinin hukuka aykırı sayılış nedenine eğilinince, inceleme konu
su, eser shibinin fiili ile yayın fiili arasındaki ilişki olmaktadır. 
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1 - Eser sahibinin gerçckleştirdigi netice, kanunen sorumlu tu

tulanların açısından <<netice>> değildir 

Bilindiği gibi, bazıları, eser sahibinin gerçekleştirdiği neticeyi. 
kanunen sorumlu tutulanlar Y.Önünden de <"netice» olarak kabul et-

mektedirler (27). 
Tekrarlamak gerekirse, bir. maddi unsuru tabiatcı bir açıdan ele 

almakta ve neticeyi, <<failin iradi hareketinin meydana getirdiği dış 
dünyadaki değişiklik» olarak anlamaktayız. Bu açıdan, tabii netice
nin varlığı için, sadece dış dünyada bir değişikliğin vuku bulması 

yeterli olmayıp, bu değişikliğin iradi bir hareketin sonucu olması 
da zorunludur. !radilik de, neticenin «istenmesi» şeklinde belirmek
tedir. Bu açıdan sorun ele alındığında, eğer dış dünyadaki değişiklik, 
failin bilgisi ôışında, tesadüfi bir değişiklik ise, o hareketin neticesı 
olarak kabul edilemez. Bu neticeden sorumluluk söz konusu olsa 
dahi, netice istenmeyen netice olarak görülecektir. 

Basın suçlarında, yukarıda da belirttiğimiz gibi. eser sahibinin 
gerçekleştirdiği netice, kanunen sorumlu tutulanın hareketleri so
nucu tahakkuk etmiştir ve arada illi bağ mevcuttur. Fakat, bu bağ. 
bir açıdan dolayı nitelik taşımaktadır. Kanunen sorumlu tutulan, 
«yayın» neticesini gerçekleştirdiği içindir ki, dolaylı ve zorunlu ola
rak suç te~kil eden netice de tahakkuk etmektedir. Kanunen sorumlu 
tutulanın ise, suç teşkil eden ta:)ii değişikliğin gerçekleştirilmesi ile il
gili bir iradesi mevcut değildir. Eğer, kanun, basın suçunun teşekkü
lünü «yayın» unsurunun tahakkukuna bağlı tutmasaydı. eser sahi
binin fiili, yayın olmadan da tahakkuk edecekti. Demek oluyor ki, 
kanunen sorumlu tutulanın tahakkuk eden suç teşkil eden netice ile 
ilgisi, tamamen «normatif» bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Örnekle 
belirtmek gerekirse, müstehcen bir neşriyat ile doğan netice halkın ar 
ve haya duygularının rencide olmasıdır. Böyle bir netice, kanunen 
sorumlu tutulanın iradesinin yöneldiği bir netice değildir; eser sa
hibinin iradesi buna yöneliktir. Fakat bu suçun tamamlanması. Ba
sın Kanununa göre, «yayın unsuru»nun gerçekleşme~ine bağlıdır. 

(<Yayın» neticesi ise, kanunen sorumlu tutulanın iradesinin yöneldi
ği ve onun hareketinin «neticesi» olarak belirmektedir. Sanırız ki. 
bu örnek, eser sahibine ve kanunen sorumlu tutulanlara ait hareke -
ler gibi, neticelerin de farklılığını ve ayrılığını göstermektedir. 

(27) Yukarıda s. 291 
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Belirtilen durumda, eser sahibine ait hareketin «neticesi>~ kc:!1u
nen sorumlu tutulanlar yönünden «netice:>> olmamakta ve fakat, onla
rın iradi olarak tahakkuk ettirdikleri «basılmış eserin yayını» netice
sinin, «istenmeyen sonucu» olmaktadır. Yayının gerçekleştirilmesi. 

doğal olarak suç teşkil eden «tabii neticesinin» de tahakkuku sonu
cunu doğurmaktadır. Bu şekilde, «hareketin neticesi» ile «neticenin 
meydana getirdiği sonuç» birbirinden ayrılmaktadır (28). 

2 - Suç teşkil eden netice, cezalandırılabilme şartı değildir 

Bilindigi gibi, bazıları, eser sahibi tarafından meydana getirilen 
neticenin, kanunen sorumlu tutulanın sorumluluğu yönünden. ceza
landırılabilme şartı teşkil ettiğini ileri sürmektedirler (29). K:ınu
nen sorumlu tutulanların, cezalandırılabilmelerinin «SUÇ» teşkil eden 
neticenin varlığı» ne bağlı olu~t!, bu neticeyi cezalandmlabilme ~ar
tı olarak kabul etmelerine:: yol açmaktadır. Aynca. bütfri1 istenme
yen neticeden sorumluluk durumlarında. neticenin cezc:Jand1rılabil

me şartı olduğu anlayı~ı. basın ~uçlarında da uygulanmış olmakta
dır. Fakat, bu görüş, genel çizgileri yönünden eleştirilebileceği gibi. 
özellikle, basın suçlarında sorumluluk durumunda ıygularıması yö
nünden de. eleştirilebilir (30). 

CezalandınlabHme şartı, suç tipinin dışında kalan. failin cezalan
dırılmasının fiilin ve failin dışında bir ola ·ın tahnkkukuna bağlı bu
lunması halinde söz konusu olabilir. «Suç tipi», bir suçun objektif ve 
sübjektif bütün unsurlarını ka\Tayan bir anlamda k. l::ul edilmek la
zım gelir. Bu durumda, kanunen sorumlu tutulanların sorumluluk
ları. eser sahibinin suç teşkil eden bir fiil işlemesine bağlı bulundu
ğuna göre, e~er sahibinin meydana getirdiği netice de. suç tipinde 
yer almış bulunmaktadır ve cezalandırılabilme şartı olarak kabul 
edilemez. Kaldı ki. bu şekilde bir anlayış. fjilin hukuka aykırılık vasfı 
ile «şartı» bir-birine karıştırmış olmaktadır. Cezalandırılmanın <<şar

ta» bağlandığı hallerde, hukuka aybrı bir netice mevcuttur ye fa
kat. şart tahakkuk etmediği için. cezaland rılma söz konusu olma
maktdır. Basın suçların sorumluluk durumunda ise. aşağ1da da be-

(28) la. sari. 111-172 
(29) Bk. yukarıda s. 293 
(30) Eleştiriler için bk. Pagliaro, 272 - limena, La Colpa, 189 -

Cecchi, 36 antoro, Teoria delle circostanze, 9 
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lirteceğimiz gibi, kanaatimizce, kanunen sorumlu tutulan kişilere 
ait «tabii netice», yani «neşir» bizatihi hukuka aykırı nitelik taşı
mamaktadır. Eser sahibinin meydana getirdiği «SUÇ ne ~ice» neşri 

hukuka aykırı olarak tavsif edi-.:ı sonuç clmaktadır. 
Aynı şekilde, cezalandırılaüilme şartı ile sorumluluk nedenini 

de, birbirine karıştırmamak gc>rekir. Basın suçlarında, normun hül-
mü gereği, failin gerçekleştirdiği «ı:eşir» neticesi, hukuka aykırı sa
yılmakta ve yine, aynı hüküm gereği, eser sahibinin gerçekleştirdiği 
neticenin icap ettirdiği ceza ile sorumlu tutulmaktadır Bu açıdan, 
«SUÇ netice», kanunen sorumlu tutulanlar yönünden, bir sorumluluk 
nedeni ve sorumluluğun «müeyyide ölçüsü» olmaktdır ve faka · ce

zalandırılabilme şartı değildir. 
Kaldı ki, cezalandırılabilme şartının varlığını sa\ un:ınlar, basın 

suçlarında sorumluluğu <-taksir sorumlulugu>" olarak kabul etmekte
dirler; ya da, varlığı farzedilen «ihmal sorumluluğu» saymak adır
lar. Halbuki, <<şartı-.>, kusurlulukb ilgili görmek, kusurlulukla maddi 
unsuru ilgilendiren cezalandırılabilirliği birbirine karıştırmak anla
mına geldiği gibi , görüşü de ıarlığı şüpheli ve hiç değilse varlıgı 

araştırılmayan «taksir» veya <"'ııormatif kusur» temeline otur mak 
demektir. Kaldı ki. eğer, basın suç11nd::ı <<ihmalin» veya <<taksirli ha
reketin» varlıgı kabul edilecek olursa, bu durum da <~suç te~kil eden 
netice». bu ihmalin veya taksirli hareketin meydana getirdiği bir 
sonuç ol&cak ve yine <cezalandırılabilme şartından» değil «nc>tice
den» söz etmek gerekecektir. 

Ayrıca, bir durumun cezalandırılabilme ~artı olarak kabul edile
bilmesi için «şartm•> neticeden sonra tahakkuku gereklidir. Basu suç
larında ise, «SUÇ teşkil eden netice», •<yayın neticesin»den önce. eser sa
hibi tarafından gerçekleştirilmekdedir. Fakat, basın suçu, neşir ile 
tahakkuk edeceği için. eser sahibinin eserinin suç teşkil edişi, «neş

re» bağlı olmaktadır. Bu açıdan, suç teşkil eden neticenin cezalandı
rılabilme şartı olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Tam tersi
ne, belki, «neşrin», suç teşkil eden eser sahibinin fiili bakımından 
cezalandınlamilme şartı olduğu düşünülebilir. 

3 - «lstenmeyen sonuç» fiilin «hukuka aykırılık vasfını teşkil et

mektedir 

Basın Kanunlarına göre. kanunen sorumlu tutulanların ecer 
sahibi tarafından «işlenen suç•> sebebiyle sorumlu tutulduğu görül-
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mektedir. Nitekim, Basın Kanunumuzun 16. maddesinin 1. Lendinde 
« .•. suçu vüc1ld~ı getiren yazıyı yazan veya resmi yapan kimse ile 
beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürü .... » denilmektedir. 
Bu ifade, suçun eser sahibi tarafından işlendiğini, yazı işleri müdü
rünün ise bu suç sebebiyle sorumlu tutulduğunu açıkça göstermekte
dir. Bu ifade, aynı şekilde, eser sahibinin fiili ile yazı işleri müdürü
nün fiilinin de ayrı ayrı olduğunu göstermiş olmaktadır. G:lyrımey
kut neşriyatla ilgili 4. fıkra da, aynı sonuçlara varılmasını gerekti
ren bir ifade taşımaktadır. 

Belirtilen durumda, kanunen sorumluluk, failin kendi fiilinden 
dolayı, eser sahibinin işlediği suç'a göre sorumlu tutulmc:ı.sı :rnlamı

na gelmektedir. Kanunen sorumlu tutulanlar yününden, suç teşkil 
€den netice, yukarıda belirttigimi7 gibi «"iiayın neticesinin isten
meyen sonucu.>> olarak ortaya çıkmaktadır; bu nedenle de soruınlu
luk «istenmiyen sonuçtı.m sorumluluk» tur. 

Ceza sorumluluğu!1da kurai, failin, bilip istedigi neticeden so
rumlu tutulmasıdır. Hareketin iradiliği, neticenin de istendiği anla
mına gelmez: bu, açıdan «iradi sebep» ile «iradi netice» birbirinden 
farklı şeylerdir (31). Bu açıdan «istenmeyen neticeden sorumluluk» 
istisnai, kanunun açık hükmüne dayanan bir sorumluluk şeklidir. 

İstenmeyen neticeden sorumluluğun ne anlama geldiği konusu tartış
malı bir konudur (32). Bazıları, istE:nmeyen neticeden sorumluluk
dan, sadece, objektif sorumluluk durumlarını anlarlar (~3). Fakat. 
genellikle, «failin irade ve isteği dışında tahakkuk eden, failin hiç 
bir şekilde istemediği veya istediği bir netice dışında tahakkuk eden 
sonuçtan, bir norm hükmü gereğince sorumlu tutulma durumu» is
tenmeyen neticeden .::orumluluk olarak kabul edilmektedir. Bu açı
dan, sorumluluğun failin irdesi dışında tahakkuk eden sonuçtan, bir 
kanun hükmü gereği doğduğu bütün haller ve bu arada «taksir so
rumluluğu» dahi istenmeyen neticeden sorumluluk teşkil etmekte
dir (34). 

(31) Beccari, 126. Buna kar~ılık. hareketin iradiliğinin, dolaylı ola
rak neticenin iradiliği anlamına geleceği. «muhtemel kast» durumunun ol
duğu da ileri sürülmüştür: bk. Iaggiore, 445 

(32) Bu konuda geniş bilgi için bk. Antoli ei, Scritti, 129-167, 263-287 
(33) Ranieri, 316 - Antolisei, 281 
(34) Beccari 8 - G<;Ui, La responsabilita 7- v.s. - Ondei, 45, 50 
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İstenmeyen neticeden sorumluluk durumunun mevcudiyeti, ge
nellikle, «failin neyi istemiş sayılacağı» konusunun tesbitine bağlı
dır. İstemek, «kusurlu irade» demektir «Kusurlu irade» nin ~umulü 
failce istenenin ne olduğunun tesbiti anlamına gelir (35). Bu konu 
üzerindeki tartışmalar, incelememizin dışında kalmaktadır. Burada 
sadece bazı hususların tesbiti gerekmektedir. 

İstenmeyen netice durumunda da, iradi bir hareketin me cudi
yeti zorunludur ve fakat bu irade neticeye yönelik bulunmamaktadır. 
«iradi hareket» netice yönünden «sebep» teşkil etmektedir ve fakat 
bu sebebiyet dahi istenmemektedir. Bu açıdan, «hareketin sebebili
ği->• ile «neticenin iradiliği->> farklı şeylerdir. Netice istenmediği için
dir ki, sorumluluk, «hareketin meydana getirdiği tabii netice» den 
doğmamakta ve fakat bu tabii neticenin meydana getirdiği bir so
nuç, normatif bir hükümle, failin sornmluluğunun sebebi olmaktadır. 
Bu durumda, ıstenmeyen neticeden sorumluluk durumunda, ger
çekde, «normatif sorumluluk» söz konusu olmaktadır. Objektif ı;e 
normatif sonuç isnadı mevcuttur. «İstenen netice» sadece kast so
rumluluğunda söz konusu olmaktadır; diğer bütün sorumluluk duru
rumlarında, «hukuki neticeden sorumluluk» söz konusudur. Hukuki 
netice, maddi ve tabii olmayan netice demek değildir. Sadece bu 
netice istenmediğinden ve kanun hükmü, buna rağmen, bu netice
den faili sorumlu tuttuğunda;1, sorumluluk «normatif» bir nitelik 

alnı ak tadır (36). 

Çok kısa olarak belirtmek durumunda kaldığımız, <<istenmeyen 
neticeden sorumluluk» durum:ı, basın suçlarında sorumluluğun, en 
önemli, niteliğini teşkil etmektedir. Gerçekten, yukarıda belirttiği
miz gibi, kanunen sorumlu tutulan kişilerin kendilerine ait fiilleri 
mevcuttur ve bu fiil gerçekde, hukuka uygun bir nitelik ta~ımakta
dır. Fakat, fail, kendi hareketlerinin sebep olduğu ve fakat iradesi
nin şamil bulunmadığı bir sonuçtan. eser sahibinin hareketlerinin 
neticesinden ve bu neticeye göre sorumlu tutulmaktadır. Bu durum
da, basın suçunda kanunen sorumluluk, failin kendi fiili sebebiyle 

-------
(35) Antolisei, 230 
(36) «İstenmeyen sonuçtan sorumlulub konusunda, belirttiğimiz bu 

nitelikler, doktrinde bir görüş birliğini ifade etmemektedir. Mesela, isten
meyen netice halinde dahi «muht.emel kast»ın mevcudiyeti ileri sürülmek
tedir. <Bilgi için bk. Beccari, 146): Aynı şekilde, istenmeyen netice halinde, 
hareketin dahi iradi olmadı~ı görüşü de ileri sürülmüştür (bk. cı oli 
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ve fakat üçüncü şahsın hareketinin neticesinden dobyı ve ona göre 
olmaktadır; böyle bir sorumluluk ise, istenmeyen sonuçtan sorum
luluk olarak bbul edilmek gerekir (37). Basın suçlarında sorumluluk, 
ister objektif sorumluluk olarak kabul edilsin. ister taksir sorumlu
luğu olarak anlaşılsın, istenmeyen netice sorumluluğunun bulundu
ğu kabul edilmek lazım gelir. 

Basın suçlarında sorumluluğı;n, «istenmeyen sonuçtan sorum
luluk» olduğu kabul edildiği zaman, kanunen sorumlu tutulan kişi
nin fiilinin dışında kalan ve fakat onun sorumluluğuna esas teşkil 

eden «istenmeyen sonuç»un hukuki. mahiyetini tayin etmek, ne 
açıdan bir sorumluluğa es1s teşkil ettiğini tesbit etmek gerekir. 

Yukarıda. basın s.uçlarından sorumluluğun «hukuki neticeden 
sorumluluk» teşkil ettiği şeklindeki görüşü belirtmiş (38) ve eleş
tiımiştik ( 40). Gerçekden de, her suçda tabii bir netice bulunması 

zorunlu clduğuna göre, hukuki netice, gerçekde tabii neticeye bag
lanan hukuki rnnuçtur. Diğer oir deyişle, tabii neticenin norm tara
fından hukuki tav~if şekline, yanlış olarak «hukuki netice» denil
mektedir. Hareket, mutlaka ta1iii bir netice ile bağlı bulunmakda ve 
«neticenin hukuka aykırılığı» norm tarafından belirlenmektedir 
( 40). Bu :Açıdan, «hukuki netice» kavramı, netice ile hukuka aykırı
lığı koırıştıran bir nitelik taşımaktadır. 

Belirtilen durumda, tabii neticenin hukuken korunan menfaatin 
ihlaline yol açtığı. «nebce»nin tu menfaatin ihlali etkisini meydana 
getirdiği görülmektedir. BLl aı;ıdan. «netice-sonuç» ayrımı ortaya 
çıkmaktadır. Netice. hareketi:-ı tabiı ürünüdür, «sonuç» ise, netice
nin hukuken değer taşıyan nitclikde y.1rattığı etkidiı ( 4 J). Fakat, 
<-hukuken değer taşıyan etki», «netice» olarak kabul edilemez. ne
tice kavramı ıle uygun düşmez ( 42). 

I, 362 - - Pergola, 290 v.s.) . İstenmeyen sonuçtan sorumluluk konusunda 
genel olarak bk. Baccari, 32, 47, 58. 145, 157 - halli, !.l - Ondei, 50-51- An
tolisei, Scritti, 133-135 

(37) Riccio, I delitti agravati , 209-210, 224 
(38) Bk. yukarıda s. 288 
(39) Ek. yukarıda s. 371 

(40) Ponz De Leon, 27 - Santoro. I, 331. Aynca bk .. ntoli"<-i, Scritti, 
270-272 

(41) Ias ari. 171 -172 
(42) antoro. I, 331. Aksi görüş i(·in bk. )fa_sari. 80 
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Bu durumdD, kanaatimizce, fail tarafından istenmeyen ye fa
kat neticenin doğurduğu hukuken önem taşıyan etkı, «tabi netice
ye» hukuka aykırıJ ık vasfını veren sebep olıpaktadır. Diğer bir de
yişle, es::ı~ında hukuka uygun. olan «fiil», hukuken önem taşıyan 
etkileri sebebiyle, norm tarafından «hukuka aykırı» sayılmaktadır. 
Norm\m, <--yayın» fiilini hukuk:1 a)k:rı sayı~ının nedeni de, göre\'İ

ne dahil bulunduğu halde, kanunen sorumlu tutulan b~inin suç te~
kil eden neticeyi önleyememiş olmasıdır. 

Ba~.ın ~uçlarında sorumluluk durumunda, «istenmeyen sonuç», 
istenen «yayın neticesini» hukuka aykırı olarak tavsif edici bir de
ğer, etkenlik kazanmış olmaktadır. Yayının suç teikil eden e fa
kat istenmeyen bir muhteva sahibi olma~ı da, fiilin hukuka aykırılık 
vasfı, normun hükmümden doğmaktadır. 

Esasında, «huk•.ıka aykırılık» r..ormatif bir değerlendirme teş

kil etmektedir. Norm, belirli neticeleri <<hukuka aykırı» olarak. ön
ceden ve objektif olarak tesbit etmiştir. Sorumluluk için. <<fiil»in 
mevcudiyeti, tabii bir olay olarak, tesbit edildikten sonradır ki, fiilin 
mukav esesi sonucunda varılan bir değer hükmü teşkil etmektedir. 
Bazıları, tabii netice olmadığım belirtirken, bu hukuki değerlendir
meyi «netice» saymak yanlışına düşmektedirler; halbuki her suç 
açısından bu hukuki değerlendirme mevcuttur. Hatta bu açıdan, 
«hukuka c.ıykırılığın» müstakil bir unsur olmayıp, fiilin normlar açı
sından bir vasfı olduğu dahi ileri sürülebilir ( 43). 

Fiil'in normatif değerlendirilmesi anlamında «hukuka aykırılık» 
her ::;uç bakımından söz konusudur. Basın :mçlarında ve diğer objek
tif sorumluluk durumlarınd_a meydana çıkan özellik ise şu olmakta
dır: normal olarak, fiilin normatif değerlendirilmesi, failin istediği 

netice açısından, bu neticenin normla çelişki içinde bulunup, bulun
mamasına göre yapılmaktadır. Diğer bir deyişle, genel olarak norm 
açısından değerlendirilmenin objesi, filin iradi hareketinin ürünü 
olan «istenen netice» dir. Basın suçlarında sorumluluk durumunda 
ise, kanunen sorumlu tutulan kişinin «fiili» ile norm arasında bir 
çelişki mevcut bulunmamaktadır, «netice» hukuka aykırı değildir. 

Fakat, objektif sorumluluk dur~mlarında, «normatif değer hükmü» 
istenen neticeye göre değil ve fakat neticenin sonucu olan, isten-

(43) DalliOra, 145- Ondei, 37 
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meyEm etkiye (sonuca) göre yapılmaktadır. Bu durumlarda, netice
nin istenmeyen sonuçları norm açısından değerlendirilmekde ve 
eğer bu sonuçlar hukuka ayırı ise, yine normatif · bir hükümle, faile 
isnat edilmektedir. Bu şekilde, «istenmeyen sonuç», kanunen sorum
lu tutulanın fiilinin hukuka aykırı sayılması c çısından. «normatif 
tavsif edici» bir değer taşımaktadır. Sorumlu tutulan kişi, istemedi
ği sonuçtan, kendi fiili nedeniyle, normun bir hükmü gereği sorum
lu tutulmuş olmaktadır. 

iV - Basın suçundan sorumluluğun {<kusurluluk» unsuru )önünden 
özellikleri 

I 

A - «Kusm·!uluk» konusundaki görüşlerin eleştirisi 

Basın suçlarında sorumlulugun «kusurluluk>> açısından iııcelen

mesi yapılırken, sorumluluğu «ubjektif sorumluluk olarak kabul eden
ler,>, «sübjektif temele dayandı!'anlar» şeklinde ikiye ayırmıştık. Eleş
tirileri de, aynı ayırıma göre yapmak yerinde olacaktır: 

1) Basın suçlarında sorumlulu§u objektif sorumluluk olarak ka
bul eden görüşlerin 

Basın suçlarında sorumluluğu «durum suçluluğ'w> ve «Üçiincü 
şahsır. fiilinden sorumluluk--> oL:tro.k kabul etmenin yersizliğini, yu
karıda maddi unsur ile ilgili gorüşlerimizi açıklarken, beiirtmiştik. 
Kanunen sorumlu tutulanların, <7ayın fiillerinin» bulunması ve ya
yın fiili sebebiyle sorumlu tutulmaları, faile ait bir faaliyetin mev
cudiyetini gösterir. Tüık-İtalyan sisteminde, «geren1.e» sistemi söz 
konusu olmadığı için, yazı işleri müdürü fiilen yayınla ilgilenmek
tedir ve bu da kendisine ait bir fiilin mevcudiyetini gösterir. Kaldı 

ki. kusurluluk konusunda bizı ilgilendirenı fiilin bulunup, bulunma
ması değil, fiilin kusurlulugunun aranıp aranmamasıdır. Ortada bir 
fiil mevcut bulunduğuna göre, fiil olmaaıgı için , usurun da söz ko
nusu olamayacağı temeline dayanan bu görüşler yerinde sayılamaz. 
Kaldı ki, ceza hukuku alanında, «tes3.düf, kaza, kader suçluluğu» 

söz konusu edilemez. Halbuki, eğer, sorumluluk, herhangi bir iradi 
fiil bulunmadığı halde söz konusu olursa, bu sorumluluk, objektif 
sorumluluk durumuJıu dahi aşan bir «tesadüf sorumluluğu ... > teşkil 

eder. Objektif sorumluluk, «iradi fiilj» bertaraf etmemekde ve fakat 
«kusurluluğu» bertaraf etmektedir. 
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Mesleki ri<>k anlayışı da, sorum}uluğun «kusurluluk» yönünden 
niteliğini belirtmekten çok, sorumluluğun nedenini belirtmektedir. 
Kaldı ki, kişinin içinde bulunduğu «Statü»ye bağlı sorumluluk görü 
şü, netice itibariyle «durum ~rnçluluğunu;» anlamına gelrrıektr-;dır. 
Özellikle, «mesleki risk» durumunda, «maddi :;ebebiyet ilişkisir:in 
aranmadığı» görüşü, aynı ~ekilde, <<tesadüfi suçluluğu» kabul etmek 

demektir. 

Basın suçlarında sorumlu!uğu -<iştirak sisteminin istisnası» ola
rak gören görüşü de, kabul elt:~ek imkanı yoktur. Bu görüş) bir açı
dan, «iştirak faraziyesi»nin mevcut bulunduğunu ileri sürmek edır. 
Fransız sisteminin böyle bir foraziyeye dayandıgı göı ülmekted·r. 
Buna karşılık, Türk-İtalyan sisteminde, böyle bir farazi. enin var
sayıldığını gösteren herhangi bir ifade mevcut bulunmamaktadır. 
Ayrıca, basın suçlarında sorunıluluk sistemmin, iştirak dı~ında e 
kanundan doğan bir sorumluluk olduğu da bilinmektedir ( 44). Bu 
açıdan, kanun, iştirakin bazı u:ı:ısurlarının aranmadığı, özel bir işti

rak sistemi yaratmış olmayıp, tamamen iştirak dışında esaslara da
yanan bir sorumluluk sistemi tesis etmiştir. 

«Öngörülen taksir» görüşüuün de, geçerli olamayacağı kdnaa
tindeyız. Bütün, «kusur varsayımları>> nın, gerçekde, kusurluluğu 
değil, sorumluluğun nedenini açıkladığı kanaatindeyiz. Özellikle ku
surlııluğun aksi ispat edilmez bir ~ekjlde varsayılması olmayan bir şe
yin varsayılması, dolayısıyla bi:· «kusur faraziyesi» kurulması demek
tir. Ayrıca, kanaatimizce, basın suçlarında sorumluluk için «ku""ur» 
aranmamaktadır ki, bu konuda bir «faraziyeye» başvurmak ihtiyacı 
duyulsun, Zaten, aksi ispat edilemez şekilde kusurun varsayılması, 

crerçekde kusurun aranmaması anlamına gelir. Bu durumda da ile-
.:::ı ' ' 
ri sürülen «var;;ayım» sadece, soı urnluluğun nedenini izah etmek a::ı-

lamına gelir. 

Kusur varsayımı, bilhassa dhmali»in sebebiliğini izah edebil
mek için ileri sürülmektedir. Bu görü~te olanlar, basın suçünun «de
netim ihmali» sonucu olduğunu. kabul etmekde ve «ihmalin» netice 
yönünden «sebep» teşkil ettiğini belirtmek için de, «kusurun fa zo
lunduğunu» ileri sürmektedirler. Bu düşünce tarzı. özellikle, iki açı

dan yanlış görülmektedir: 

(44) Bk. yukarıda s. 28 v.s. 
F.: 25 



386 

a) Yukarıda da belirttiğimız gibi, basın suçunun «ihmali» nite
lik taşıdığı ileri sürülemez. Zir.2~ suçun denetim ihm:)li sonucu do~du
ğu, sırf kanuni sorumlulugun n8cienini izah ıçin ileri sürulebiliı. Yok
sa, sorumluluk için, gerçekde bir ihmalin varlığı aranmamakda, ak
sine yayına yônelik icrai hareketlerin varıgı söz konusu omaktadıı'. 
Bir ihmal söz konum olsa bile, bu yayın mesleğinin icra edili~i ile 
ilgili bir kusurlu harekettir. Suç te~kil eden neticenin «ihmal» ha
reketi sonucu olması aranmadığı gibi, maddi sebebiyet ilişkisini «ih
mal» ile değil, yayına yönelik «icra hareketi» ile «sonuç» arasında 
kurmak gerekir. «Yayın» neticesimn tahakkuku, otom~_ tik olarak 
«SUÇ te~kil eden sonuç»a da vücud verecektir. 

b) Ayrıca, «denetim ihmali» kabul edilse bile, ihmalin «Sebep» 
teşkil etmesi için, bu ihmalin «kusuı lu» olduğu hususunda bir «var
s:ıyıma» gerek yoktur. Zira, ihmal, bizatihi kendisi, netice bakımın
dan «Sebep» teşkil eder. «İhm:;lin sel:ebiliğini» kabul etmeyenler, 
~ırf ihmalin ancak bir normu ihlal ettiği durumda sebep olacağı, gö
rüşünden hareket ettikleri içindir ki, «varsayılan kusur:»u kabul et
mektedirler. Halbuki, <"ihmal,.>, tabiatcı bir görüş ile, bizatihi kendi-
·i <<sebep» teşkil etmektedir. «İhmali fiilin»kusurlu olup olmaması 

ise, ayrı bir konudur ve ihmal fiilinin varlığı durumunda araştırıl
mak gerekir. Bu görüşte olanlar, kusurlulukla. fiili birbirine karı~
tırmakda, ayrıca «kusuru» aksi ispat edilemez bir «varsayım» ob
rak görmekle de, sorumluluk için e<:c.sda -.-kusursuzluk>) görü~ünü be
nimsemektedirler. Diğer yandan, «ihmali» sebep olarak kabul et
mezken, sebebiliği «kusur faraziyesine» dayandırmaları, temelde ih
malin bizatihi sebeı: sayılması anlamına gelir \'e çelişki teşkil eder. 

2 - Basın suçlarında sorumluiııgu, sübjektif sorumluluk olarak 
kabul eden görüşlerin eleştirisi 

a) Basın suçlarnda sorumluluğu «kast sorumluluğu.» sayan gö
rüşlerin eleŞtirisi 

' Basın rnçlarında sorumlulugu, değişik açılardan «kast sorumlu-
luğl}» sayan görüşleri belirtmiştik (45). Sorumluluğun «kast» sorum
luluğu olarak izahı, zorlama bir görüş olmaktan öteye gidemez. 

Escobedo'nun, «actiones libCi'ae in causa>> anlayışına dayanan gö-

(45) Ek. yukarıda s. 240 v . .::ı. 
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rüşü, «mesleki faaliyete» bağlı neticelerin, mesleki faali;, etin iraai -
liği sebebiyle, «kastlı sayılması» esasına dayanır. Bu görüş dogru 
olsa biie, yine, actiones liberae in caus1 kuralı, burada uyf,ulanamaz. 
Zira, bu kural uygulandığında, failin, başta hukuka aykırı ne ice e 
yönelik bir iradesinin bulunması zorunludur; netice ise hareketL1 
iradiliğinin bulunmadığı bir ·~amandaki davranışlarla gerçekle:.tiril
mektedir. Basın suçlarında ise. hiç birzamar. için, failin suç eşkil 

eden neticeye yönelik, peşin bir iraaesi dahi mevcut bulunmamak
tadır. Failin, mesleki faaliyefr1d0ki iradesi, «yayma» müteveccih
tir; yayının doğurabileceği suç teşkil eden sonuçlara müteveccih bir 
irade ise söz konusu değildir. Su:rUG"ıJu kişi, faaliyeti sonucunda «SL.ç

teşkil eden sonuç» dog:ıbileceğini, tnhmin edebilir. Fakat bu tahmin, 
belirli bir .fül ile ilgili olmay~n, mücerret bir tahmindir ·e za en 
<<;tahmin», kastın mevcudiyeti anlamına gelemez. B:ışlangıçtaki ge
nel irade, hiç bir ~ekilde «k8st» değ_ ildir ( 46). 

«Yayının iradiliği» de, neticenin intenmesi ~mlamına gelmem k
tedir. Hareketin iradiliği ve sebebiliği ile «neticenin iradi» oluşu 
farklı ~eylerdir ( 47). Bu açıdan, yayın faaliyetinin indi oluşu, bun
dan ogacak her sonuç'un isteıımesi anlamına gelmemektedir. K· 1-
dı kı, bu görüş, hareketin iradiliğini, kast kusurluluğu saymakla, 
maddi unsurla, m:mevi unsuru birt irine karıştırmış olmaktadır. 

Belirtilen sebeplerle basın suçlarında sorumluluğun ve genel 
olaıak «objektif sorumluluk» h~llerini, «kast sorumuluğU>> ile izah 
etmek, zorlama bir fantazi olmaktadır. 

b) Basın suçlarında sorumlul1lğu «taksir sorumluluğU>> olarak 
kabul eden görüşlerin eleştirisi 

Basın suçlarında sorumluluğ·m, <<taksir sorumluluğu'>-> olarak ka
bulü, özellikle, Basın Kanunumuz açısından mümkün değildir. ItCK 
nun 57. maddesi, «a titola colpa» terimini kullanarak, «taksir sorum
luluğunu» kabul etmiş olabilir. Halbuki, Bas. K.muz. bu konuda hiç 
bir ifade taşımamakta ve işlenen suçtan dolayı, belirli kişılf'!rin mut
lak bir sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Kaldı ki objektıf so-

(46) Galli, 200 v.s. 
(47) Hareketin «gai» anlaşıl:şı, hareketi netice ile değerlendirdiği 

için, hareketin istenmesini. neticenin de istenmesi şeklinde anlamaktadır· 
bk. Dönmezer-Erman I. 384 - Kunter, Maddi unsurlar, 45 v.s. 
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rumluluk sistemi ile «taksir sorumlulugunun» bağdaşmayacağı da 
açıktır. 

S0rumluluğun. tam anlammda taksir sorumluluğu olduğu gö
rü~ünde olanlarca ( 48), «suç teşkil ('den neticenin engellenmemesi, 
bu konudaki ihmal» taksir olarak kabul edilmektedir. Herşeyden 

önce, daha evvel de belirttigimiz gibi, suçun ihmali nitelik taşıdığı 

iddiası bir <~faraziye» teşkil -2tmekte, bu husus aranmamaktadır. 

Ayrıca, basın suçlarında, taksirin sekillerinin aranması gerekliliği 

kabul edilecek olursa, basın suçlarında sorumluluğun, genel taksir
li suç kavramı dışında bir özelliği mevcut olmayacaktır. <~Taksir 

sorumluluğu>~ yönünden ileri sürülen özellikler ise ( 49), «kusurlu
luk» unsuru ile değil, «maddi unsur» ile ilgilidir. Kaldı ki, bizim 
mevzuatımız bakımından da~~ir sorumluluğunun» kabulü müm
kün cleğildiı. Zira, «taksir sorumluluğu» bu konudaki açık bir hük
mün \·arlığını gerektirir; böyle br hüküm ise, mevzuatımızda mev
cut b~ılunmamakt3dır. Kaldı kı, taksL~ sorumluluğu kabul edildiği 

takdirde, sorumluluğun kastlı neticeden oluşu izah edilemez. 

«Hafif taksir» sorumluluğu ise, bu görüşe esas teşkil eden «hafif 
taksir» kavramı kabul edilemiyeceği için temelsiz kalmaktadır. 

Gerçekten, ceza hukukunda ta~~sir derecelendirilmesi mevcut bulun
mamaktadır. Ayrıca bu görüş, bir hukuki mükellefiyetin ihlalini, 
«hafif taksir.-> saymakla, hukuka aykırılıkla, kusurluluğu birbirine 
karıştırmış bulunmaktadır. Hafif taksirin va.rlığı, bazı hallerde. ha
reketin iradi oluşuna dayandırılır. Hareketin ira.diliğinin, kusur an
lamına gelmediğini belirtmiştik. Bazen de, neticenin öngörülebilir
liği «hafif taksir» sayılmıştır (50). Netice öYıgörü!ebiidiği durumda 
ise, «taksir» vardır ve bu konuda bir derecelendirme yapılmaz. Bu 
görüş de, sonuç da, taksiri, bir varsayım olarak kabul etmek duru
muna düşme~tedir (51). 

Sorumluluğu temelde, taksir sorumluluğuna oturtan, «Objektif 
öngörme.-> anlayı~ı da, mücerr2t ve objektif olarak, neticenin öngö
rülebilirliğini, sübjektif sorumluluk için yeterli saymaktadır. Bu 
görüş, sonuca, maddi sebebiyet ilişl:isinin varlığını kusurluluk için 

(48) Bk. yukarıda s. 244 v.s. 
(49) Bk. yukarıda s. 246 
(50) Bk. yukarıda s. 247 
(51) Bk. antoro, Caso !ortuito. 109 v.s. 
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yeterli görmek suretiyle varmaktadır (52). Her, şeyden önce, mad
di sebebiyet ilişkisinin bu anlaşılışı) kusurluluğun maddi unsura 
katılması demektir; maddi seb9biyet ilişkisinin, fiziki bir bağ ola
rak mevcudiyeti, kusurun varlığını göstermez. Kaldı ki, kusur esa
sında fiil ile fail arasındaki ruhi, sübjektif bağın normatif değerlendi
rilişidir. Kusurluluğun, fail ve fiil dişında tayir ve tesbii edilmesi, 
mücerret olarak ve fiille ilgisiz birşekilde, mücerret bir kurnrluluk ta
yinidir. Bu durumda, gerçekde, sadece kusurun adı mevcuttur ve te
melde «objektif sorumluluk» kabul edilmiş durumdadır. Zaten objek
tif sorumluluk da, bir kaza ve tesadüf sorumluluğu olmadığına göre. 
beklenmeyen, insan bilgi ve iktidarını aşan neticeden sorumluluk, bu 

durumda da söz konusu edilemez. 

c) Basın suçlarnda sorumluluğu «normatif sorumluluk» olarak 
kabul eden görüşlerin eleştirisi 

Belirtildiği gibi, bazıları, basın suçlarında normatif sorumlulu
ğun söz konusu olduğunu kabul etmektedirler. Normatif sorumlu
luk, ya «kanunen görev teşkil ettiği halde neticeyi men'etmemek
ten» a oğan «normatif ihmal ~orumluluğu» şeklinde ortaya çıkar; 

ya da «normun ihlalinin bizatihi taksir» te~kil etme~iyle «normatif 
taksir sorumluluğu» olarak belirir (53). Normatif sorumluluğun bu jki 
şekli de, temelde ortak, bazı y;ırnJgıları barındırmaktadır (54). 

a) Normatif sorumluluk görüşleri, her ~eyden önce, «kusurluluk» 
ile «sorumluluğun nedenini» bir birine karıştırmaktadır. Objektif so
rumlulukda ve bu arada basın suçlarında sorumlulukda, i0tenmeyen 
sonuçdan, kusur aranmaksızın failin sorumlu tutuluşunun nedeni. 
belirli bir norma objektif aykmlık, belirli bir görevin ihmali .s. 
olabilir. Hukuki bir mükelefiyetin varlığına rağmen istenmeyen ne
ticenin tahakkuku, kusurlulu~u göstermez, anormal sorumluluğun 
nedenini izah eder. Bu açıdan, hukuki mükellefiyetin mevcudi ·eti 
ve ihlali, suçun bir unsuru olmayıp, fiilin bir tavsif s~bebidir. 

b) Nitekim, «norma aykırılık» kusurluluk olarak kabul edildi
ği içindir ki, «normatif ihmal» görüşü, hukuka aykırılık ile maddi 

(52) Bk. yukarıda s. 236 
(53) Bk. yukarıda s. 249-266 
(54) Bu konuda geniş eleştiri için bk. Dall'Ora, 116-137 
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unsuru» birbirine karıştırılmaktadır. «İhmalin» sebebiliği mc:ddi un
surla ilgili bir meseledir. Sebf:biliğin bir normun ihlali halinde 
mümkün olacağını söylemek i3e, ancak hukuka aykırı ihmal durum
larının <<sebep» teşkil ettiğini ileri sürmekdir. Halbuki, maddi an
lamda, sebep teşkil eden bir «ihmalin» varlığı halindedir ki, bunun 
hukuka aykırı olup olmadığı inceleme konusu yapılabilir. «Norma
tif taksir>> anlayışı ise, normu ihlal eden bir fiilin mevcudiyeti ha
linde, kusurluluğu varsaymakla «kusurluluk - fiil» kavramlarını 
birbirine karıştırmış olmaktadır. 

c) Ceza hukuku alanında değişik kavramların karıştırılması 

ve kargaşalığı anlamına gelen bu görüş, kaldı ki, temelde bir «farazi
yeye» istinat etmektedir ve faraziyenin doğruluğu da aranmamak
tadır. Gerçekten, ne «men edilen neticenin ihmal hareketi sonucu» 
olduğu ve ne de «normun ihlalinin» öngörülebilirliği araştırma ko
nusu yapılmadan sorumluluk cihetine gidiliyor. Bu şekilde sorumlu
luk; a) ihmalin varlığı veya normun ihlali, b) ihmalin ve normun 
kusurluluğu gibi iki faraziyeye oturtulmuş bulunuyor. Bu faraziye
nin aksi ispat edilemez bir şekilde kabul edilmesi halinde, tamamen 
kusursuz, tesadüf-kaza gibi durumlarda dahi sorumluluğun uygula
nabileceği bir sistem benimsenmiş oluyor. Buna karşılık, belirtilen 
varsayımların aksi ispat edilebilecek olursa, bu durumda da, ger
çekde olan «taksir» sorumluluğu sistemi benimsenmiş duruma giri
liyor. Görülüyor ki, belirtilen varsayımlar, gerçekde, objektif so
rumlulukda kusur durumunu ;.Zah yeteneğine sahip değildir. 

d) Kaldı ki, bu görüşler, sorumluluğu, «sırf ihmal» den veya 
«sırf normun ihlalinden» ibaret saymaktadırlar. Her şeyden önce, 
suç teşkil eden neticenin «ihmal veya norm ihlali» sonucu olup ol
madığı, araştırma konusu değildir ve oldukları konusunda bir «var
sayım» dan hareket edilmektedir. Ayrıca, ihmal veya normun ihlali, 
tipe uygun fiil olarak belirmemektedir. 1hmal veya norm ihlali söz 
konusu olsa bile, fail, bunlardan dolayı cezalandırılmamakta ve fa
kat bunların doğurduğu «suç teşkil eden netice» den sorumlu tutul
maktadır. Halbuki, normatif sorumluluk görüşü. adeta: «sırf hare
ket suçu» kabul ederek, «ihmal ve norm ihmalini» fiilin kendisi ola
rak kabul etmektedir. Halbuki, denetim ihmali tesbit edilse veya 
normu ihlal ederek denetim hiç yapılmasa, eğer suç teşkil eder:ı ne
tice tahakkuk etmezse, ihmal veya ihlal cezalandırılmayacaktır. Bu 
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yanılgı da sanırız, fiil, hukuka aykınlık ve kusurluluk unsurlarınır.. , 

bir birine karıştırılmasının bir sonucudur. 

e) Sorumluluk için varlığı hiç araştırılmay:rn, «ihmal» ve 
<<norm ihlali» kusurun kendisi olarak kabul edilince, bu kusurlu ha
reketlerle, suç teşkil eden netice ara3ında da maddi sebebiye ili~

kisinin kurulması zor olmaktadır. Gerçekten varlığı şüpheli olan ve 
gerçekliği araştırılmayan bir .hareket ile netice arasında illiyet ra
bıtası kurabilmek, mümkün değildir. Bu nedenle, «normatif sorum
luluk» görüşü, bir faarziyeye daha başvurmakta ve «normatif illi
yet bağını» kabul etmektedir. 13u tür bir ill~yet bağının da. gerçe~e 
uygunluğu araştırılmadan bir «~ebebiyet ili§kisinin» norm tarafın

dan varsayılması demektir ki, olmayan bir şeyi normun varsayması 
mümkün değildir. Görüldüğü gibi, basın suçlarında s3rumluluğu 

sübjektif temele oturtmak isteyen bu görüş, gerçekde, «fiil» ile «ku
surluluğu» tüm hukuka aykırıl~k içinde mütalaa etmekde. mamen 
faraziyelere dayanan. havada bir anlayışı savunmaktadır. Temelde 
de, her konudaki faraziye anormal bir sorumluluk şeklini ifade eder
ken, objektif sorumluluk dışında bir sorumluluk şekli de ifade et

memektedir. 

f) Nihayet, bu görüş, esas sorumluluğa neden teşkil eden, ka
nunen sorumluların «yayın fiilı» ni hiç göz önünde bulundurma
maktadır. Maddi ve manevi sebebiyet ilişkisinin. «yayın fiili» ile 
«sur. teşkil eden netice» arasında kurulması ve araştırılması gere
kirken;~ varlığı farazi nitelik faşıyan «ihmal ve norm ihmali» ile 
«suç teşkil eden netice» arasında illiyet rabıtası kurulmasına çalı
şıldığı içindir ki, müstakil fiil gözden kaçm3kda. mücerret, farazi
yeye dayanan bir sorumluluk türü ortaya çıkartılmaktadır. 

B _ Basın suçlarında sorumluluğun «kusurluluk» yönünden nitelikleri 

konusundaki görüşümüz 

Basın suçlarında sorumlulukla ilgili görüşleri, kendi açımızdan. 
eleştirdikten sonra, «kusurluluğun» nitelik ve özelliklerini tesbit 
etmemiz gerekir. Fakat, bilindiği gibi, basın suçlarmda sorumluluk 
konusu, genel ölçüde <"objektif sorumluluk» kavramı ile ilgilidir. 
özellikle. basın suçlarında sorumluluğu, bir objektif sorumluluk ha
li olarak kabul ettiğimiz içind:r ki, önce <<obje.<tif sorumluluk 1>> 

neyi anbdığımızı belirtmemiz gerekmektedir. 
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1 - Objektif sorumıuıuk, kusurnn aranmadığı, sorumluluk tü
rüdür 

Genel olarak, ceza hukuku <1lanında, objektif sorumluluk konusu
nu açıklamağa çalışırken belirttiğimiz gibi (56), objektif sorumluluk 
konusundaki görüşler iki ana grup altında toplanabilir. Bazı cezacı
lar, objektif sorumluluğu, kusursuz, istisnai bir sorumluluk şekli ola
rak anlarken, bazıları, bu c::orumluluk ~eklinin de, sübjektif esaslara 
dayandığı ve fakat bazı özeHikler taşıdığı kanaatindedirler. Gerçekde, 
«Objektif sorumluluk», Türk- İtalyan ceza hukuku slstemi açısınd ~ n 
hukuki tir realite iken, sorumluluğun niteliği konusu tartışılmakta
dir. Gerçekten, ItCK 42/son maddesi ile «Objektif sorumluluk» açık 
bir şekilde kabul edilmektedir. Aynı şekilde, TCK nun 45. maddesi 
de, «kast sorumluluğu» dışında, kanun hükmü bulunmak şartıyla, so
rumluluğun her türüne imkan tanımaktadır. 

Yukarıda, basın suçlarında sorumluluğu «sübjektif sorumluluk» 
olarak kabul eden görüşlerle ilgili eleştirilerimiz, ortaya çıkartmakta
dır ki, şahsen objektif sorumuluğun sübjektif bir sorumluluk türü 
olduğu şeklindeki görüşleri benimsememekteyiz. Gerçekten, bu gö
rüşler, maddi sebebiyet ilişkisi ıle kusurluluğu birbirlerine karıştıran 
bir nitelik taşımaktadır. Bu konuda, kusur varsayıma dayanan görüş
ler ise, gerçekde ve temelde objektif sorumlulukda «kusursuz sorum
luluk» sonucuna varmaktadırlar. Aynı şekilde bu görüşler, sübjektif 
sorumluluğun varlığını ileri sürebilmek için, zorlama, açıklamabra 

başvurmaktadırlar. Özellikle, bu durumlarda da, kast sorumluluğu
nun bulunduğu hususundaki görüşler, dolaylı, kaypak temellere 
dayanmakda, kast sorumluluğnrnn varlığı ileri sürülürken konulan 
istisnalarla, sonuçda kast sorumluluğunun dışında bir sorumluluk tü
rüne ulaşılmaktadır. Kısaca belirttiğimiz nedenler, objektif sorumlulu
ğun sübjektif nitelikde kabul edilemiyeceği kanaatine varmamıza se
bep olmaktadır. 

Kural olarak, objektif sorumluluğun kusurlulukla ilgili, istisnai 
bir sorumluluk şekli olduğu kmaatindeyiz. Objektif sorumulukla il
gil_i bir görüş üzerinde durulurken, özellikle ve titizlikle dikkat edil
mesi ger~ken bir husus mevcu~.tur: cbjektif sorumluluk kusurlulukla 
ilgili bir husustur; bu açıdan konunun maddi unsurla karıştırılma-

(56) Bk. yukarıda s. 205 
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ması gerekir. <<Objektif sormluluk» istisn:ü bir sorumluluk şeklidir 

ve fakat bu istisnai durum, sadece, «kusurlulukla» ilgilidir. Bu açı
dandır ki, objektif sorumluluğun «iradi hareketin varllğını» dahi ber
taraf ettiği şeklindeki görüşlere katılmamaktayız. Gerçekten, «hare
ketin iradiliği», maddi unsurla ilgili bir husustur ve objektif sorum
luluk durumunda bu unsurun dahi bertaraf edildiğini gösterecek bir 
ifade mevcut bulunmamaktadır. Objektif sorumluluğun, «iradi hare
ket»i dahi bertaraf ettiği görüşü, genellikle, «iradenin varlığı» nı ku
surluluk olarak kabul edenlerin vardığı bir sonuçtur; objektif sorum
luluk, «kusursuz sorumluluk» olarak kabul edilince, bu görüşte olan
lar, iradi hareketin dahi bertaraf edilQliği sonucuna varmaktadırlar. 

Halbuki aşağıda göreceğimiz gibi, iradenin mevcudiyeti kusurluluğun 
varlığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, ne hususi hukuk, ne de ceza 
hukuku alanında, irade dışı, tamamen kaza ve tesadüf sorumluluğu
nun mevcut olduğunu sanmıyoruz, Hukukun bugün için eriştiği dü
zey, kişinin tamamen kendi dışında, iradesinin ürünü olmayan neti
celerden sorumlu tutulmasına imkan vermemektedir. Bu aç1da~1 da, 
«iradi hareketin varlığını» dahi bertaraf eden bir objektif sorumluluk 
anlayışının, «kader, tesadüf sorumluluğuna» yol açacağı, bunun ise 
mümkün bulunmadığı görüşündeyiz (57). 

Objektif sorumluluğun, kusurlulukla ilgili ve kusurlu sorumlulu
ğa istisna getiren bir nitelik taşıdığını belirtmiştik. Bu açıdan da, ob
jektif sorumluluk ile kusur sorumluluğu durumlarının mukayesesi. 
bize, objektif sorumluluğun ne c:ınlama geldiğini gösterecektir. 

Normal olarak, tabii anlamda «fiil» in varlığı tesbit edildikten son
ra bu fiilin suc teşkil edip etmediği iki normatif değerlendirme e ' ., 
göre tesbit edilir. Fiilin hukuka aykırılığı ve kusurluluğu değerlendi-
rilmeleri. Genel olarak tipe uygun bir fiil, 'kusurlu bir fiildir zira. 
tipiklik, gerçekde kusurluluğu da kapsayan ve ihtiva eden bir nitelik 
taşır (58). «Tipe uygun fiil» ise, hukuka aykırı fiil olarak, norm ta
rafından tavsif edildiğinde, sorumluluk doğar. Bu açıc;Ian, bir fiilin 
hukuka aykırı olup olmadığı hususunda, normatif bir değer yargısı
na varabilmek, diğer bir değer yargısının, fiilin kusurlu olduğu yargı

sının mevcudiyetine bağlıdır. 

(57) Bk. Kunter, Kanuni unsurlar, 90, 95, 99 
(58) Kunter, Kanuni unsurlar, 61 
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fiilin mevcudiyeti ve bir normun bu fiili hukuka :-ı.ykırı saymas ı ye
terlidir. Gerçekde, bu fiil, kusurlu bir fiil olabilir; fakat, fiilin kusur
luluğu: sorumluluk türünü değiştirmeyecek ve normun objektif ola
rak, ki§iyi, neticeden sorumlu tutan hükmü uygdanacaktır. Sorumlu
luğun objektif niteliği de, kusurlu olup olmaksızın, .fiilin hukuka ay
kırı sayılması noktasında ortaya çıkmaktadır (59). 

2 - Objektif snrurrılulugıın <'<kusurun arrınmudığı-.· sorumluluk 
olarak anlaş·ıhşının doğurduğu sonuç·lar ve bu anlayışı.-ı temel unsur-

ları 

Objektif sorumluluk, fiilin imsuru aranmaksızın hu kuka a) km 
kabul edilmesi şeklinde anlaşılınca, bu anlayışın doğurduğu tir ta
kım sonuçlar olmaktadır. Yukarıda, objektif sorumluluk konusm1daki 
görüşümüzü belirtmeğe çalışırken, belirttiğimiz gerekçe, «maddi un
sur», «hukuka aykırılık» ve «kusurluluk» unsurları yönünden de ka
bul ettiğimiz bazı temelere dayanmıştır. Gerçekten, «fiili» hukuk dı
şı, tamamen tabii bir olay olarak kabul ettiğimiz, hukuka aykırılık 
ve kusurluluğu ise. mevcudiyeti tesbit edilen «fiilin» normatif de
ğerlendirilmE~si olarak <mladığımız belirmektedir. Gercekten. de, 
«SUÇ» i ilgili bir konuda, herhangı bir sonuca varılabilmesi, görü
şün kendisiyle tutarlı olabilmesi için, unsurlarla ilgili beliri bir an
layışı gerektirmektedir. Zaten, objektif sorumluluk ve bunun basın 
suçlarındaki uygulaması hakkındaki görüşler, hep, suçun unsurhrı 
hakınndaki değişik görüşlere bdğh, onlarla tutarlı birer sonuc olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu açıdandır ki, objektif sorumluluğun .. yukarı
daki anlaşılış şekline varılırken dayanılan temel noktalara ve bu an
alyışın doğurduğu sonuçlara değinmek yerinde olacaktır. Kaldı ki. 
belirtilecek bu hususlar, belirttiğimiz anlamda objektif sorumluluğun 
bir örneği olan, basın suçların.da sorumluluk yönünden de. önem 

taşımaktadır. 

a) lradi hareketi, kusurlu hareket olarak kabuı etmek. fiil ile 

kusurluluğu karıştırmak demektir 

Objektif sorumluluk durumunda da, hareketin iradi olması zo
runluluğunu ve h3;reket ile netice arasında maddi sebebiyet ilişkisi
nin varlığının gerekliliğini belirtmiştik. Bu belirttiğimiz hususun ge-

(59) Pisa.pia-Lener, 130-131 
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çerliliği, «irade» ile «kusurluluk» arasındaki ilişkinin tesbitine bağlı- · 

dır. Gerçekten, eğer «iradi ha:!:eket», kusurlu hareket olarak kabul 
edilecek olursa, objektif sorumluluk durumundc:t da «iradi hareket 
mevcuttur» demek, objektif sorumluluk durumunda da <'kusur mev
cuttur» sonucuna varmamızı gerektirir. Bu açıdandır ki. objektif so
rumluluğu, iradi hareketin doğurduğu hukuka aykırı neticeden, ku
surluluk aranmaksızın, doğan sorumluluk olarak kabul edince, «ira
di hareket ile kusurluluk ili~kif:i» üzerinde de durmamız zorunluluğu 
belirmektedir. 

Kusurluluğun başlıca türleri olan, «kast» ve «faksir»i aynı teme
le oturtmak amacıyladır ki, «k.ısurluluğun psikolojik» anlaşılışı ileri 
sürülmüştür (60). Bu görüşe göre, «hareketin iradiliği», neticenin is
tenmesi anlamına gelmektedir. Kastda da, taksirde de, ortak psikolojik 
unsur, «hareketin iradiliği» dir. Öyleyse, genel clarak kusur da, «ha
reketin iradiliği» olmaktadır. Buna göre, hareketin iradiliği de «iste
mek» anlamına gelmektedir. Bu açıdan, Hukuka aykırı bir netice yö
nünden illi değer taşıyan hareketin «istenmesi» kusurluluğu teşkil 

etmektedir (61). Belirtilen hareket noktası. kusurluluğu, bu şekilde 
<<hareketin iradi» olması, hareketin istenmesi noktasına oturturken, 
«fiili» normun dışında, mücerret bir şekilde, kusurlu veya kusursuz 
olarak kabul etmiş olmaktadır. Bu aşıdan da, «kurnr» bizatihi «ira
denin» bir vasfı olarak görülmektedir (62). «İrade>>, bu şekilde, biza
tihi, «kusurlu fiilin önşartı» olmakta (63), kusurluluk, «fail» ile «fiili» 
arasındaki bir iç ilişki olarak görülmektedir (64). Fiilin dış görünüş 
itibariyle değerlendirilmesi, ilişkisi «norm» iledir ve bu husus «hu
kuka aykırılık» unsurunu meydana getirir ve fakat norm açısından 

değerlendirilen «fiil» iç yapısı itibariyle, <<kusurluluğu» muhtevi bu
lunmaktadır. Kusurluluktan söz açan ItCK nun 42. maddesi, sadece 
«irade>>den bahsetmemekde, ayrıca «tilinç, şuurun» varlığına da ara
maktad_ır. Bu husus göstermektedir ki, fiilin iç yapısı yönünden ve 
fiil ile fail a:rasındaki ilişki açısından var olan, fiilin ikaı süresi için
de, psıkolojik !Jir geli~imdir. Bu psikolojik süreç, hareketin, bilinçli ye 
iradi bir şekilde geliştirilmesin0 yönelik. «istek ve bilmek>, dir; ira-

(60) Dönmezer-Erman, II, 218 
(61) Bu konudaki görüşler için bk. Gallo, Concetto. 35-37 
(62) Dönmezer-.Ftrman, II, 223 - Ranieri, Scritti, 96 
( 63) Azzam, 36 
(64) Ranieri, Scritti, 96 
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di bir insan fiili, kusurluluğun teşekkülü için yetedidir. Zira, iradi 
hareket, netcenin öngörülebilirliğine rağmen gerçekleşti!'ildiğinde, 

neticeye yönelik faaliyet olarak ortaya çıkmış olur (65). Bu konuda, 
bazıları, mücerret iradi hareketin var oluşunu, kusurluluk için yeter
li görerek, «irade ile faaliyet ara3ında illi bağ» bulunmasını ve bunun 
sorumluluk için gerekliliğini katul edenler (66). Buna karşılık, bazı
ları, hareketin iradiliği yanında, failde, «hukuken korunan mevzuu 
ihlal isteği», «hukuka aykırı fiilin gerçekleşbrilmesi bilinci», «huku
ka aykırılık bilinci» «hukuka aykırı faaliyet isteği» gibi sübjektif du
rumların inzimam mı da zorunlu say2.rlar (67). Belirtilen bu hususlar 
«irade ve isteme» unsurunun muhtevası olarak belirir (68). 

Kusurluluğu «irade-isteme,., temehne dayandıranlar, bu nok:ada 
kastla, taksiri birleştirmekle beraber, bu iki kusurluluk arasındaki 
farkı da izah zorunluluğu ile de karşılaşmışlardır. Bu durumda, ya 
taksirle kastı aynı anlamda kabul etmek (69), ya da taksir durumun
da «muhtemel kast durumunun>> bulunduğunu ifade etmek (70), ya 
da hareketin istenmesinin neticenin de istenmesi anlamına geldiğini 
taksir durumunda, dol_aylı bir isteme olduğunu ifade etmek (71) zo
runda lralmışlardır. Bazıları da, taksır durumunda, netice yönünden 
istemenin olmadığını, sorumluluğun sırf hareketten doğduğunu be-

lirtmişlerdir (72). 

Kusurluluğun psikolojik anlaşılış şekli, objektif sorumluluk ko
nusunda olduğu gibi, suçun diğer unsurları yönünden de bazı sonuç-

lara varmaktadır: 

a) Objektif sorumluluk bakımından, kusurluluğu psikolojik esa
sa dayandıranlar, iki yoldan birini seçmek zorunda kalmaktadırlar. 

Ya, objektif sorumluluk durumunda, «iradi hareketin» dahi bulunma
dığını ileri sürmektedirler; ya da, objektif sorumlulukda da, kusur-

(65) Ranieri, Scritti 116-119. Aksi görüş için lık. Carnelutti, Teoria, 220 

- Gallo, Concetto, 65 
(66) Bk. Angioni, 6 - De Mar~ico. Coscienza. ~~ v.s. 
(67) Cıvoli, I, 348 - Alimena, Principii I, 295 - Rocco, L oggetto, 521 
(68) Angioni, 13 v.s. - De Marsico, Coscienza, 118 v.s. 
(69) Bu konuda bk. Gallo, Concetto, 3•; 
(70) Maggiore, 442. Ayrıca bk. Gallo, Concetto, 221. Bu görüşün eleşti

risi için bk. De Marsico, Coscienza, 56 v.s. 
(71) Maggiore, 445 
(72) Ondei, 4 
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luluğun özel bir türünün bulunduğünu, sübjektif esasa dayandığını 
belirtmektedirler. Gördüğümüz gibi, objektif sorumluluğun bu iki an
laşılış şekli de yerinde değildir. 

b) İrade, kusurluluk anlamına kabul edildiğinden: serbest bir 
şekilde hareket imkanını ortadan kaldıran cebir, şiddet, ikrah, teh
dit gibi durumların, kusurluluğu kaldırdığını kabul ederier, Aynı şe
kilc!_e, neticenin, başka bir iradenin ürünü olması anlamına gelen, ka
za-tesadüf, mücbir sebep gibi durumlar da, kusurluluğu etkilemekte
dir. 

c) «iradi hareket»i kusurlulük olarak kabul edenlerin çoğunlu
ğu, maddi sebebiyet ilişkisi ile kusurluluğu bir tirine karıştıran bir 
anlam taşıyan, uygun sebep teorisini kabul etmektedirler (73). 

d) Bu görüşte olanlar, hukuka aykırılık unsurunu da bmamen 
objektif bir açıdan ele almakda, kusurlu fiilin hukuk nizamı ile muka
yesesi anlammda, normatif bir anlayışa sahip bulunmaktadırlar. 

Norm, bu açıdan, fiilin hukukd aykmlığını belirten bir değer taşı
makda, kusurluluk ise, norm::ı.tif değerlendirmenin dışında, mücer
ret bir varlık sahibi bulunmaktadır. 

Ana hatları ile belirtmeğe çalıştığımız bu görüş, gerçekde, kusur
luluk ile maddi unsuru birbirine karıştıran nitelik taşımaktadır. 

Bu karıştırma, sadece kusurluluğun tesbiti konusunda kalmamakda, 
suçun diğer unsurları yönünden de kendisini göstermektedir. 

Kanaatimizce, «fiil» tamanıen tabii bir olay, fiziki bir oluşumdur. 
Gerçekde, mücerret «fiil» hukuk alanını ilgilendirmemektedir. Fiil, 
kişinin bir hareketi ile dış dünyada bir değişiklik (netice) yaratması 

anlamına kabul edilince (74), fiilin v':1.rlığının araştırılması, tamamen 
«kusurluluğun» ve «hukuka aykırılığın•> araştırılması dışında kalmak 
gerekir. Bir suç'un mevcut bulunup, bulunmadığını araştırırken, su
çun ön şartı olarak «fiil»in var olup olmadığını araştırırız. Zira, fiil 
bulunmadıkça, «kusurluluk» ve «hukuka aykırılık» da obmaz; fakat 

(73) Ek. Ranieri, Scritti, 77, 85 
(74) Kunter, «hareket» ve «netice» yi, tabiatcı bir açıdan ele alıp, 

incelediği hale CBk. Kunter, Madi Unsurlar, 30, 107), kusurluluğu, faille fiili 
arasındaki bir ilişki olarak kabul ederek, her fiilin kusurlu olacağını ileri 
sürmekle (Bk. Kunter, Suçun Kanuni Unsurları (58-98), kanaatimizce çe
lişkiye düşmektedir. Fiil kusurlu olsun veya olmasın faile aittir. Bu fiilin 
kusurluluğu, madi unsur dı~ında kalan bir değerlendirmedir. Kunter ise, 
adeta, kusurlu olmayan fiili, fiil saymamakla, fıilin tabiatcı anlaşılış şek

liyle çelişik bir kusurluluk anlayışını ilEri sürmüş olmaktadır. 
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fiilin varlığı araştırılırken de, bu fiilin kusurlu olup olmadıgı, huku
ka aykırı olup olmadığı değil, kişiye ait bir hareketin bulunup bulun
madığı, bu harekete bağlı bir neticenin bulunup bulunmadığı araştı
rılır. Ancak fiilin mevcudiyeti tesbit edildikten sonradır ki, bu fiilin 
kusurlu sayılıp, sayılmıyacağı, hukuka aykırı olup olmadığı, hukuki 
değe ler yönünden, tesbit edilir. Ancak fiilin veırlığı anlaşıldıktan 

sonra, hukuk alanına gelinir ve fiilin kusurluluk, hukuka aykırılık 
açısından değerlendirilmesi yapılır. Hukuk alanında yapılacak değer
lendirmeler de, zurunlu olarak «normatif» olmak durumundadır. De
mek oluyor ki, fiili hukuki bir kavram olarak ele almak, tabii ve nor
m:ıtif alanları, kusurlulukla maddi unsuru, karıştırmak anlamına ge
lir. Aynı husus, «irade» konusunda da kendini göstermektedir. Mü
cerret olarak «iradilik» ele alındığında, hareketin bir vasfı olarak ira
denin, serbest bir şekilde hareket edebilmek ve belirli bir netice· i 
meydana getirebilmek iktidarı olduğu görülür. İradi hareket, belirli 
bir sonuç yönünden sebep teşkil eden hareket demektir. Bu açıd:m, 
«irade» fiilin mevcudiyeti açısından varlığı aranan, psikolojik, tabii 
bir unsurdur. Bu irade, kusurlu veya kusursuz olarak, tavsif edile
mez. Bu tavsif ancak, hukuk alanında, normlara göre verilebilecek bir 
değer ükmüdür. İrade, tabii anlamda, ya vardır, ya yoktur. Tabiat
ta irade, kusurlu, kusursuz olarak bir ayrıma tabi tutulamaz. Bu ay
rım, hukuk alanında, normların yaptığı bir ayrımdır. Bu açıdan irade
yi, kusurluluk olarak kabul etmek, maddi unsurla, kusurluluğu ka

rıştırmak demektir. 
Hemen şunu belirtmek de gerekir ki, elbette kusurluluk yönün

den <<irade.> önem taşır. Fakat bu önem, iradenin kusur olması nede
niyle değildir. Normların dahi, iradi olmayan birfiili, kusurlu olarak 
kabul edemeyeceklerindendir. Kusurluluğun normatif tesbitinin ob
jesi de elbette, irade olacaktır. Fakat, irade mücerret olarak kusurlu 
değildir, norm onu kusurlu saymaktadır. 

İradilik, kusurluluk olarak kabul edilmeyince, objektif sorumlu
luk durumunda da, fiilin iradiliğini aramak, gayet doğal bir sonuç 
olacak, hiç bir çeli~kiyi ifade etmeyecektir. · 

b) Kusurluluk, «iradi .fiil» hakkmda normatif bir değer hükmü
dür. Objektif sorumluluk, bu değerlendirme yapılmadan sorumlulu
Çun doğması anlamına gelir. 

İradi hareket, netice yönüDden «sebep» değeri taşıyan hareket 
olarak kabul edildiğinde, kusurlulukla, iradilik eş anlama gelmemek-
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tedir. Nitekim, gerek TCK nun 45. maddesi, gerek yeni ItCK nun 40 
ve 42. maddeleri, «iradi fiil» ile «kusurluluğun» değişik anlama geldi
ğini göstermektedir. 

TCK nun 45. maddesi, «cürümde kastın bulunmamusı cezayı kal
dırır» hükmünü taşımaktadır. TCK nun 45. maddesi, mehaz ItCK 45. 
maddesinden farklı bir ifade taşımaktadır. Mehaz kanunda, «kast» 
terimi yerine, kastı tanımlayanrak, ~<suçu teşkil eden fiil istenmemiş
se, cezalandırılamaz» ifadesi kullanılmaktadır. Her iki kanun da, bu 
hükmüne ek olarak, «Failin bir şeyi yapmasının veya yapmaması

nın neticesi olan bir fiilden do! .-ıyı kanunun o fiile ceza tertip ettiği 
ahval müstesnadır» hükmünü getirmektedir. Bu jfadelerdi~.n çıkan 

netice, kanaatimizce, şu olmaktadır: istenmesi gereken, iradi olması 
~art koşulan husus, hareket değil, tüm olarak «fiİh,dir. Iradi hareke
tin bizatihi suç teşkil edişi ise istisnai sorumluluk ;eklidir. Bundan 
çıkan diğer bir netice de, bizatihi hareketin kusurlu olmayacağı, tüm 
fiilin kusurlu olarak tavsif edilebileceğidir. Hareket, bir neticeyi do
ğurmağa sebep teşlül edişi yö11ünden bir değer taşır. Sebep olan 
hareketi, kusurlu hareket olarak kabul etmek, hareket ile netice:y i 
karıştırmak demektir. Halbuki, yeni ItCK'nun, açıkc:ı ayırdığı gibi, 
«sebebiyet» ile «kusurluluk», tamamen ayrı şeylerdir. ItCK nun 40. 
maddesi, <<zarar veya tehlike neticesinin» harekete bağlı bulunmama
sı halinde, fiilin cezalandırılamayacağını ifade ederek, maddi ::::ebe
biyet ilişkisini ifade ederken, 42. madde, kusur sorumluluğu kuralını 
ifade etmektedir (75). 

ItCK nun 42. maddesinin 1. fıkrasında, «iradi ve bilinçli» olmayan, 
ihmal veya icra hareketinin suç olar:.> k cezalandırılmayacağını be
lirtirken, 2. fıkra, filin kast, tak,ir, kastın aşılması şeklinde bir kusur
lulukla malfıl olmadıkça cezalandırılamayacağını belirtmektedir. Bu 
ayırım, bizce, şunu göstermektedir. Bir fiilin suç teşkil edebilmesi 
için, hareketin, iradi ye şuurlu oluşu zorunludur ve fakat «kusurluluk» 
harekete değil fiile ait bir vasıftır. Bu durumda. hareketin iradiliği, 

(75) Eski ve yeni İtalyan ceza Kanunu hükümlerinin farklı olması ne
deniyle, kusurluluk görüşünün de farklı olacağı, eski kanun açısından, ku
surluluğun normatif bir anlayışa ımkan verebileceği, buna karşılık. 1930 
kanununun tamamen. bilinçli isteme unsuruna dayanan kusurluluk arılayı
şını benimsedıği ileri sürülmüştür: bk. lUaggiore, La «nolonta», 19-20 (zikre
den: Antolisei. Scritti, 160). 
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kusurluluk anlamına gelmez. Zaten: iradi hareketi ku;;mlu fiil olarak 
kabul etmek, bütün fiilleri suç teşkil eden, hukuka aykırı fiil olarak 
kabul etmek anlamına gelir. Tabiatda bir çok fiil «iradi» nitelik taşı

maktadır ve fakat suç sayılmamaktadır (76). 

Belirtilen açıdan, kanımızca, ne TCK nun -15., ne de ItCK nun 4L. 
maddesi, iradi hareketi kusurlu fiil olarak kabul etmiş değildir. Bize 
göre, kusurluluk, hareket bakımından değil, «netice» yönünden s'.:Sz 
konusu olmaktadır. Diğer bir deyişle, biz, bir fiilin kusurlu olup, ol
madığını neticeye göre tayin ve tesbit ederiz. Nitekim 45. maddemi
zin, sırf hareketin, istisnai durmlarda, cezalandırılacağını belirtmesi 
de, temelde, kusurlu fiilden maksadın, hukuka aykırı netice oldugL.nu 

göstermektedir. 

Kusurluluğun ıesbiti yönünden, failin gerçekieştırdiği «netice 
önem taşımaktadır. Sorumluluğa esas teşkil eden netice de «istenen 
neticedir». Hareketin iradiliği bu açıdan önem taşımakda ve fail ken
di iradesiyle gerçekleştirdiği; istediği neticeden sorumlu tutulmak:a
dır. Sadece, her istenen netice de sorumluluğa esas teşkıl etmez; neti
cenin, hukuka aykırı bir netice olması zorunludur. Bu durumda, ku
surluluk «hukuka aykırı neticeyi istemek~> şeklinde belirmektedir. Te
ticenin istenmesi, kast sorumluluğu yönünden söz konusudur. Tak
sirde ise hukuka aykırı neticenin öngörülebilirliği söz kousudur. 

Görüldüğü gibi, neticenin istenmesi veya öngörülebilirligi, kusur
luluk için önem taşımaktaysa da, istemek, bizatihi kusur anlamını ta
f;ımamaktadır. Zira, kusur bizatihi istemek değil, hukuka aykırı neti
ceyi istemektir. Öyleyse, iradeyi, isteği kusurlu duruma getiren is"e
nen neticeyi hukuka aykırı olarak kabul eden normdur (77). «lste
mek» psikolojik bir gerçektir ve fakat bu psikolojik durum, ancak 
normatif bir hükümle, kusurlu sayılabilmektedir. Ornegin, fücur rn
çunda, neticeyi istemek, yasalarımıza göre fücur suç teşkil etmedigin
den, irade kusurlu sayılmamaktadır. Buna karşılık, fücuru cezalandı
ran bir ülke yönünden, fücur fiili hukuka aykırı olarak nitelendiril
diği içindir ki, bu ülkede söz konusu neticeye yönelik bi; irade kusur
lu irade, bu tür bir fiil de kusurlu fiil sayılacaktır. Bu örnek cröster-

(76) Bu konud? .. daha ziyad~ normatif kusurluluk temeline oturan, gö
rüşler için bk. Bettiol, 239 -- Dall'Ora, 142, 145, - Ponz de Leon 27 

(77) Bk. Antolissi, Scritti, 163 - Gallo Concetto, 65-66 - Carnelu ti, 
Teoria. 30 - Santero, 367-369: Caso fortuito, 109-111, 165, 176 

F.: 26 
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mektedir ki, mücerret olarak, bir fiilin veya iradenin kusurlu olması 
söz konusu olamaz. Mücerret k;.ısurluluk, ancak, ahlak ve din µlanm
da söz konusu olabilir. Hukuk 2.lanında, değer taşıyan ve kusurlu sa
yılan irade, hukuka aykırı neticeye yönelik iradedir. 

Belirtilen durum kabul edildiğinde, kusurluluğun, neticenin nor
matif değerlendirilmesi olduğu görülecektir. İstenen netice, norm ta
rafından hukuka aykırı olarak tavsif edildiğinde, bu neticeye yönelik 
iradede de, kusurlu olarak kabul edilecektir. Gerçekde, hukuka aykı
rılık fiile ait bir vasıf olduğuna göre, kusurluluk da, fiile ait bir nite
lik olmaktadır. Norm, kişilere, oelirli emirler vermektedir. Bu emirle
re aykırı neticeler, hukuka aykırı neticelerdir. Hukuka aykırı netice
lere yönelik iradi faaliyet de, netice norma aykırı olduğu, emri ihlal 
ettiği için, kusurlu olarak kabul edilmektedir. Neticeyi istemek kusur 
sayılmakla beraber isteme11in kusurluluğu, norm tesbit etmekte
dir. Norm, bir neticeyi hukuka aykıı: saymakla, b.u neticeye yönelik 
iradeleri de, kusurlu kabul etmiş oluyor. Bu açıdandır ki, kusurluluk 
psikolojik duruma dayanmakb beraber, mücerret psikolo3ik durum 
değil, norm tarafından tavsif edi.lmi~ psikolojik durum kusurluluk ola
rak kabul edilebilir. 

Kusurluluğun temel unsurunun «istemek>) olmayıp, «hukuka ay
kırı neticeyi istemek» olduğunu ve bu açıdan kusurluluğun, fiilin 
normatif bir değeılendirilmesi.nd.en ibaret bulunduğunu, TCK nun 
rl4. maddesi de göstermektedir Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz 
kuralı, bir açıdan fiilin hukuka aykırılığının bilinmemesinin mazeret 
sayılmaması demektir. Eğer, 1:\:·'1surluluk tamamen iradeye dayanan 
psikolojik bir kavram olsaydı, sorumluluk için, kanunun da bilinme
sinin ve buna rağmen hareke:in irc:di ohrak gerçekleştirilmesinin 

aranması gerekirdi. Halbuki, kusurluluk. iradenin normatif bir de
ğerlendirilmesi olduğu içindir ki: kanun, fiilin hukuka aykırılığının, 
bilinip, bilinmemesi hususuna önem vermemektedir. Kişi, belirli bir 
neticeyi istediği zaman, tabii neticeyi istemiş demektir. Tabii netice
nin, hukuka aykırı olduğu hususundaki değerlendirme ise, failin dı
şında kalan, objektif ve normatif biı değerlendirmedir. Tabii netice 
hukuka aykırı olarak tavsif edildiği zaman, bu tabii neticeye yönelik 
irade de, kusurlu olarak, yine cıynı norm tarafından tavsif edilmiş ol
maktadır. Bu değer hükümleri, norma göre olup, normun fail tara
fından bilinip bilinmemesi ön~~mli değildir. 

İsnat kaabiliyetinin, kusurlulukdan, ayrı bir kavram oluşu da, 
kusurluluğun gerçekde normatif bir değer hükmü olduğunu göster-
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mektedir. Gerçekten isnat kaabiliyeti kişinin «irade» sine ait bir hu
sustur; buna karşılık, suç'un mevcudiyeti, fiil hakkında verilecek hu
kuka aykırılık konusundaki değer yargısına bağlıdır (78). Eğer ku
surluluk tamamen psikolojik b.ir kavram olsaydı, isnat kaabiliyeti bu
lunmayan bir kimsenin kusurlu olabileceğini söylemek, çeli~ki te~
kil eder. Halbuki, kusur fiilin normatif değerlendirilmesi olarak ka
bul edileck olursa, fiil hukuka ôykırı bir netice doğurduğu için, ku
surlu sayılabiliyor ve fakat kişinin bilme ve isteme kaabiliyeti bulun
madığından kendisine isnat edilemiyor. Diğer bir deyişle, normatif 
değerlendirmeğe uygun bir sorumluluğu, kişinin sübjektif durumu 

engellemiş oluyor. 

Belirtiğimiz hususlara dayanarak, kusurluluğu, iradi hareketin 
doğurduğu istenen neticenin norm tarafından hukuka aykırı sayılma
sı durumunda, istemeye verilen normatif vasıf olarnk tanımlamak 

mümkün olur. 

Kusurluluğun bu normatif anlaşılışı içinde, isteme, irade yine 
önemli yer tutmakda ve fakat istemenin kusur olarak tavsifi, noıma 
göre verilen bir değer hükmüyle gerçekleşmektedir. Bu açıdan, ku
surlulu için, yine de tabii neticenin istenmiş olmasının tesbiti ge
reklidir. Buna karşılık, kusurluluğu normatif olarak izah eden bazı
larının ileri sürdüğü gibi, kişide «norma aykırılık bilinçi», <--hukuka 
aykırı fiil işleme şuuru» gibi (80) psikolojik durumlara da gerek yok
tur. Hukuka aykırılık bilincini:ı aranması, failin, fiilin hukuka aykırı
lığını bilmesini aramak demektir ki, bu kanunu bilmemek mazeret 
sayılmaz kuralına aykırı düşer. Failde aranacak irade ve istek, sadece 
tabii netice ile ilgilidir. Bu neticenin hukuka aykırılığı ve bu sebeple 
kusurluluğun mevcudiyeti konusundaki değer hükmü, bizatihi norm
dan çıkacak, değer hükmü norma göre verilecektir. Tabii netice eğer 
normun yasakladığı netice ise, bu neticeyi isteyen fail de kusurludur. 
İstenen tabii neticenin, hukuka aykırılığı ise, tabii neticenin norm ta
rafından yasak edilen neticeye uygunluğu ile mümkün olacaktır. Bu 
açıdan, normatif anlayış içinde, iradenin kusurluluğu mücerret bir :;e
kilde ele alınamaz, «norma aykırı hareket iradesi» söz konusu ola-

(78) Sesso, 225-226 
(79) Halbuki, kusuru psikolojik olarak ele a11p, buna rağmen kişinin 

isnat ı:aabiliyeti olmasa dahi, kusurlu olabileceği ileri sürülmüştür: Ranieri, 
Scritti, 77-78 - Dönmezer--Erman, II. 160 v.s. 

(80) Carnelutti. Teoria, 30 
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maz; bu şekilde «kusurluluk» konusunda kim karar verecek diye bir 
sorun da ortaya çıkamaz. Bu konudaki değer hükmünü, bizzat, nor
mun kendisi vermektedir. 

Belirtilen görüşün, hukuka aykırılık !Je kusurluluğu birbirine ka
rıştırmadığına da işaret etmek gerekir. 

Hukuka aykırılık, tabii neticenin, norma aykırı oluşu konusunda
ki değer hükmüdür. Kusurluluk ise, hukuka aykırı neticenin fail ta
rafından istenmiş sayılması nedeniyle, norm tarafından kusurlu sa
yılm2sıdır. Öyleyse, bir fiilin mevcudiyeti halinde sorumluluk için, 
önce tabii neticenin norma aykırı olup olmadığının, sonra da bu neti
cenin fail tarafından istenmiş olup olmadığının tesbiti gerekecektir. 
Birinci hüküm, «hukuka aykırılık», ikinci hüküm, <<kusurluluk>> konu
sunda olmaktadır. Bu iki unsuru birleştiren ise, iki değerlendirme
nin de norma göre oluşu, normun dışınd~, mücerret bir «hukuka aykı -
rı fiil, kusurlu fiil» bvramlanrnn kabul edilmeyişidir (81). 

Objektif sorumluluk durumunu sübjektif sorumluluktan ayıran 
husus, ikinci değerlendirmenin, sorumluluk için aranmamasıdır. Diğer 
bir deyişle, fiilin hukuka aykırı oluşu, sorumluluk için yetmekde, neti
cenin istenmiş olup olmaması ise aranmamaktadır. Objektif sorumlu
luğun bu şekilde anlaşılışı, maddi unsura ait, iradi hareket ve netice 
ile hareket arasında illiyet bağı bulu:ıması zorunluğunu ise bertaraf 
etmemektedir. 

c) Objektif sorumluluk du,rumunda, maridi sebebiyet ilişkisinin 
bulunması zorunludur. Maddi sebebiyet ilişkisinin «şart nazariyesi
ne» göre tesbiti gerekir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, objektif sorumluluk, kusurlulukla 
ilgili bir konudur ve kusur sorumluluğuna if:tisna getiri~. Objektif 
sorumlulu~ bu niteliği içinde, maddı unsurla ilgili bir sorun değildir; 
bu açıdan da, fiille ilgili unsurların. objektif sorumluluk durumunda 
da mevcudiyeti gerekir. Objektif sorumluluk durumunda, maddi se-

(81) Gerçekde, hukuka aykırılık menfi bir muhtevaya sahiptir (bk. 
Grispigni, II, 11) Hukuka uygunluk sebepleri, fiili hukuka uygun duruma 
getirmedikçe, kanuni tipe uygun fiil hukuka aykırı sayılmak durumundadır. 
Bu açıdandır ki, failde ayrıca <.:hukuka aykırı fiil ~uurmmun mevcudiyetine 
lüzum olmayıp, tabii neticeyi gerçekleştırme iradesi yeterlidir. Bu netice 
«tipe» uygunsa, fiil de hukuka aykırı sayılmak gerekecektir. 
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bebiyet ilişkisinin bulunmadığı ve failin kendi iradi lıareketinin so
nucu olmayan neticelerden de rnrumlu tutulduğu şeklindeki görüc)e
ri,benimsememekteyiz. Objektii sorumluluk durumunda da, neticenin 
failin iradi hareketinin sonucu olması aranmakda ve fakat neticenin 
istenmiş olması şart koşulmamaktadır. 

Objektif sorumluluğun belirtilen şekilde kabulü, geniş ölçüde, 
fiilin «tabiatcı görüşle>.> ele alınmasının bir sonucudr, Biz, fiili, tama
men tabii bir olay olarak, hukuk dışında ve fakat hukukun değerlen
dirme konusu bir olgu olarak lnbu1 ettiğimiz içindir ki, objektif so
rumluluğu da, tamamlanmış, bütün unsurları mevcut bir fiilden, nor
matif sorumluluk olarak kabul etmekteyiz. Aynı sebepledir ki, kusur
luluğu da «istemenin» normatif değerlendirilmesi olarak anlıyoruz. 
Maddi sebebiyet ilişkisinin de, aynı görüş açısından tesbit edilmesi 
gerekir. Madem ki, kusurluluk, fiilin tamamen dışında kalan ve fiilin 
mevcut olması durumunda yapılan normatif bir değerlendirmedir, fi
ilin mevcudieytinin tesbiti yönünden varlığı zorunlu maddi sebebiyet 
ilişkisininde, kusurlulukla, hukuka aykırılıkla hiç ilgisi yoktur. Mad
di sebebiyet ilişkisinin tesbitinde uygulanacak ölçü de, tamamen tabii, 
fiziki bir ölçü olmak gerekir. Normatif değerlendirme, fiilden sonra 
gelir. Fiilin varlığı, normatif ölçüler için bir önşarttır. Normun söz 
konusu olmadığı bir dönemde. normlara, kusurluluğa dayanan ölçü
lerle, maddi sebebiyet ilişkisi tesbit edilemez. Bu vasiflara sahip, mad
di sebebiyet ilişkiisnin tabiatcı açıdan tesbitine yarayan ölçü ise. 
<<şartların eşitliği» görüşüdür (82). 

Şart nazariyesinin, özellik1e. objektif sornmluluk durum'..l yöniın
den uygulanması gerekeceği açıktır. Hareketin iradiliğini, i ~temek 
olarak kabul eden ve böylece kusurluluğu psikolojik bir kavram ola
rak yorumlayanlar, maddi sebebiyet ilişkisini de, kusurluluk açısından 
ele almaktadırlar. Bunlar, objektif sorumluluğa ya, maddi sebebiyet 
ilişkisinin aranmadığı bir sorumluluk şekli olarak kabul ederek, mad
di sebebiyet ilişkisini hiç aramazlar~ ya da. objektif sorumlulugu da 
sübjektif sorumluluk şekli obrak kabul ettiklerinden, ·kusurlulukla 
karışık bir sebebiyet ilişkisi kriteri uygularlar. Bu görüşe da) ananlar, 
şart nazariyesinin, objektif sorumluluk durumunu izah edemedigi gö
rüşündedirler. Buna göre, şart nazariyesinin sorumluluğu genişlet-

(82) Bk. Kunte'r, Maddi unsarlar, 148, 179 - Dönınezcr-Erman, I. 508 

v.s. 
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mesi, kusurlulukla sınırlandırılmaktadır. Objektif sorumlulukta kusur 
aranmadığına göre, sorumluluk genişleyecektir (83). 

Kanaatimizce, kusurluluğun aranmadığı objektif sorumluluk du
rumunda, kusura dayanan bir 3ebebi;yet ilişkisi görüşü ölçü olarak ele 
alınamaz. Objektif sorumluluğun yapısına tamamen yabancı olan 
(<kusur» ölçüsünü uygulamak, bir çelişki teşkil eder ve sanırız, bu so
rumluluk türünde dahi kusurun bulunduğu yanlışına bizi iteler. Ay
rıca, şart nazariyesi yönünden ileri sürülen eleştiri de yerinde değil
dir. Zira, objektif sorumluluk durumunda istisnai bir sorumluluk 
şekli vardır ve neticeden sorumluluk şekli kanun tarafından gösteril
miştir. İstisnai sorumluluk şeklini tayin eden hüküm, bu neticeden 
kimlerin sorumlu tutulacağını da tesbit etmiştir. Bu açıdan, kanun, 
zaten, sorumluluğu tahdit ederek belirttiğine göre, sorumluluğun ge
nişleme~i tehlikesi de mevcut değildir (84). Buna karşılık, objektif 
sorumluluğun hukuki yapısı yönünden, aranması zorunlu sebebiyet 
ilişkisini izaha en uygun görüş, «şart nazariyesi» olmaktadır. 

3 - Basın suçlarında sorumluluk <<objektif» sorumluluktur 

Basın suçlarında sorumluluk durumu, kanımızca, yukarıda nite
liklerini helirtmeğe çalıştığımız objektif sorumluluk türüne uymak
tadır. Bu açıdan, basın suçlarında da, yukarıda maddi unsurla ilgili 
görüşlerimizi açıklarken belirttiğimiz gibi, iradi bir hareket "e buna 
bağlı olan bir netice mevcuttur. Kanunen sorumlu tutulan kişilere ait 
fiil, gerçekde, hukuka uygundur ve fakat tabii neticenin doğurduğu 
«Sonuç», fiile hukuka aykırılık vasfını vermektedir (85). 

Durum böyle :Jlunc:a, basın suçlarında sorumluluğun, kusur so
rumhüuğu olup olmaması. bıze göre. jstenmeyen ve fakat so:!:'umluluğa 
esas teşkil eden sonuç ile kanunen sorumlu tutulan ki~iler arasındaki 
psikolojik bağa göre tesbit ediJebilecektir. Kanunen sorumlu tutulan 
ki~i. «·yayın» neticesini istemektedir ve fakat bizatihi bu netice «hu
kuka aykırı» netice değildir. Hukuka aykırı olan. «+abii netice»nin 
doğurduğu sonuçtur. Eğer sorumluluk için, hukuka aykırı sonuç'un, 
fail tarafından istenmiş olması aranıyorsa, sorumluluk kusur sorum-

(83) Dönmezer-Erman, I. 510 -- Grispigni, II, 89 - Antolisei. 162 

(84) Bu konudaki eleştirilere verilen cevap iç·in bk. Kunter, Maddi un
surlar. 100 

(85) Bk. yukarıda s. 374 
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luluğu olacaktır; buna karşılık , bu sonuç istenmiş olsun veya olma
sın, fail bu neticeden sorumlu tutuluyorsa, objektif sorumluluk söz 

kon usu olacaktır. 

Kanaatimizce, Basın Kanunumuz'un 15. maddesi, açık h>ir şekilde , 
kanunen sorumlu tutulanların, eser sahibi tarafından işlenen suçtan 
sorumlu tutulacaklarını belirtirken, eser sahibine ait bu tabii netice
nin, kanunen sorumlu tutulan tarafından istenmiş olup, olmamasını 
aramış değildir. Aksine, sorumiuluğun olmayacağı durumları tahdidi 
birşekilde belirtmek suretiyle, diğer bütün hallerde, sonuç istenmiş 
olsun veya olmasın, sorumluluğun doğacağı ifade edilmiştir. Bu neti
cenin kanunen sorumlu tutulanın yayın faaliyeti ile sebebiyet ilişkisi 
içinde bulunacağı tabiidir ve sorumluluk için bu yetecektir. Buna kar
şılık, söz konusu neticenin iste :mıiş olup olmaması hiç önem taşıma
maktadır. Nitekim, 6733 Sayılı Kanun gereğince, yazı işleri müdürlü
ğünü kabul eden şahsın, her tüdü sorumluluğu kabul etmiş sayılacağı 

ve sorumluluğu kaldıran durumların, basın suçlarında kanuni so
rumluluk yönünden söz konusu olamayacağı belirtilmiştir (86) . 

Kanaatimizce, doğan sonuç yönünden, bu sonucun istenip istenme
mesi aranmaksızın sorumluluğun doğuşu, bir «kusur faraziyesi» ile 
de izah edilemez. Bu konudaki <<normatif sorumluluk» görüşünü, ru
karıda, eleştirmiştik. Gerçekde, m::ıddi sebebiyet ilişkisi yönünden de. 
sorumluluğa esas teşkil eden hukuka ayk1rı sonucun, kanunen sorum
lu t1ıtulan kişinin yayın faailiyetinin bir sonucu olması yeterli gö
rülmektedir; yoksa, bu faaliyetin dışında, ne neticeyi doğuran «ihma
lin» mevcudiyeti. ne neticeyi önleme görevinin ihmal edilmiş olması , 

ne norma aykırı davranışın bulunması aranmamaktadır. Bu açıdan. 
bu unsurların mevcudiyetinin Heri sürülmesi, sorumluluğu sübjektif 
temellere oturtmak konusunda boş bir çabadan. kamuflajdan öteye 
gitmiyecektir (87).. Sanırız ki, hal yan doktrininde bu çabaların sar
f edilmesinin nedeni de, 1958 değişikliğinden sonra, ItCK nun 57. mad
desinin, sorumluluğun «a titolo colpa - taksir şeklinde» olduğu hük
münü getirmesi ve fakat tam anfamında bir taksir sorumluluğunu be
nimsememesidir. Sorumluluk, taksir sorumluluğu ol~ayıp, taksir 
adına doğunca, bu şekilde «kusur varsayımlarına» gidilmiştir. Daha 
önce de belirttiğimiz gibi, normal kusur sorumluluğu dışında bir so~ 

(86) TBMM. Tut. Der. D. X, C. 12/ 1, S. Sayısı 191, s. 2 
(87) Antolisei, Scritti, 334 
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rumluluğun kabulü, basın mesieğini:r; kollektif bir faaliyeti gerektir
mesi gibi bir sebebe dayanırken, yayını yönetmekle görevli olan kj
şinin, suç teşkil eden neticeyi önlemek mükellefiyetinde bulunduğu, 
suç teşkil eden sonucun teşekkülünün ihmali sonucu olduğu hususun~ 
da «varsayımlar» ileri sürülebilir. Fakat bu varsayımların hiç birisi, 
sorumluluğun kusura dayandığını göstermez; zira bu varsayımların 

mevcudiyeti hiç bir şekilde aranmamaktadır. Bu varsayımlar, sadece 
objektif sorumluluk şeklinin kabulünü izah için ileri sürülen görüş
ler, sorumluluğun sebebi olarak kabul edilebilirler. 

Nihayet, kanunumuz yönünden. bir husw;a daha jşaret etmek ge
rekir: 16. madde, biJindiği gibi, mevkute sahibinin emri ile yayının ya
pılması ve yayının mahiyetinin bilinmemesi durumlarında, sorumlu
luğun olmayacağım tesbit etmiştir. Bu sorumsuzluk sebeplerinin tes
biti de, sorumluluk için kusurun arandığının delili değildir. Bu se
bepler, gerçekde, hareketin iradiliğini ortadan kaldırdığı için sorum
suzluğa yol açmaktadır. Mevku:e sahjbinin emri ile yayının yapılma
sı durumunda, yazı işleri müdürü yr'nünden serbest hareket imkanı 
mevcut değildir ve bu sebeple, hareketi iradi olmamaktadır (88). Ya
yının mahiyetinin bilinememesi durumunda da, objektif olarak, o 
müşahhas durumdaki kişinin bilgi ye iradesini aşan durumlar mevcut 
bulunduğundan sorumlulk kalkmaktadır ve yine iradi bir hareket 
söz konusu olmamaktadır (89). Bu nedenledir ki, söz konusu sebeple
rin kmurlulukla ilgili olduğunu ve bu sebepelrin varlığı halinde ku
surun ortadan kalktığını ileri sürmek mümkün değildir. 

4 - Basın suçlarında soru:mlulıığun <<tipiklik» unsuru yönünden 
özelligi ve diğer objektif sorumluluk durumlarından ayrıldıgı rıokta
lar 

Basın suçlarında sorumlulugun . bir objektif sorumluluk şekli ol
duğunu belirttik. Bununla beraber, basın suçlarında sorumluluk, di
ğer objektif sorumluluk şekli olan «kastın aşılması» ve «netice sebe
biyle ağırlaşmış suçlar» dan farklı nitelikler taşıdığı gibi, bir başkası
nın işlediği kabahatten sorumlu tutuluşu ifade eden TCK nun 60. 
maddesindeki durumdan da farklı bir nitelik taşımaktadır. 

(88) Bk. yukarıda 162 v.s. 
(89) Bk. yukarıda s. 164 v.s. 
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Basın suçlarında sorumluluğun, diğer objektif sorumluluk durum
larına göre taşıdıgı başkalık, sanıyoruz ki, «tipiklik» unsuru yönün
den taşıdığı özellikten doğmaktadır. Berçekten, basın suçlarında so
rumluluğu düzenleyen 16. madde, esasda müstakil bir suç tipi tesis 
etmiştir. Kanunen sorumlu tutulanlar, müstakil fiilleri sebebiyle ve 
fakat üçüncü şahsın gerçekleştirdiği bir neticeye göre sorumlu tutul
maktadırlar. Üçüncü şahsın fili,, kanunen sorumlu tutulan kişinin fi
ilini hukuka aykırı duruma getirmekle, «yayın fiili>> suç durumuna 
gelmektedir ve bu müstakil fiil, müstakil bir <<suç tipidir». Sadece bu 
suç tipinin muhtevası, tipi ve sonucu olan müeyyide durumu belli de
ğildir. Kanaatimizce, <<tipiklik» bir suçun mevcudiyeti için bulunma
sı zorunlu olan bütün unsurları muhtevi olan ve bunları kapsa
yan bir nitelik taşımaktadır (90). Basm suçları yönünden de, kanu
nen sorumluluk aç1sından <<sm; tipi» ihdas edildiği halde, suçun bü
tün unsurları ve neticeleri belli değildir. Bunun da sebebi, suç sayı
lan fiile hukuka aykırılık niteiiğini. üçüncü şahsın fiilinin vermesi 
ve kanunen sorumlu tutulan kişinin sorumlu tutulacağı fiilin, üçün
cü şahsın fiilipe göre değişmesidir. Mesela, eser sahibi tarafından iş
lenen suç «müstehcen neşriyat» oldugunda, kanunen sorumlu tutula
nın işlediği suç da müstehcen neşriyat olmaktadır. Eser sahibi, komü
nizm propagandası suçunu işlediğinde. kanuni sorumluluk da buna 
göre olmaktadır. 

Belirtilen durum göstermektedir ki, kanunen sorumlu tutulanın 
«SUÇ tipi» inde, fiil unsuru (yayın) belli olmakla beraber. hukuken hi
maye edilen mevzu ve hukuka aykmlı~ın muhtevasını tayin edecek 
olan, üçüncü şahıstır; müeyyide de bu üçüncü sahsa göre gerçekleşe
cektir. Bu seki1de, fiiller müstakil olduğu halde, eser sahibinin i~le
diQ:i suç tipi, kanunen sorumluluk yönünden etkenlik taşımatadır. Bu 
::ıçıdan, Bas. Kanununun 16. maddesinin, «çerceve hükilm-rzorma 
bianca» tesis ettitri söylenebilir. Kan.un, sorumluluğun cerçevesini 
çizmistir, bu çerçevenin içini dolduracak olan ise. eser rnhibinin fii
lidir ve bu muhteva işlenen her suç türüne göre değisecektir de. 

Basın suçları yönünden mevcut bu özellik, onun diğer objektif sc~ 
rumluluk türlerinden ayrılmasına yol açmaktadır. 

GerçeKten, gerek kastın aşılması, gerek, netice sebebiyle ağırlaş
mış suçlarda, fail, istemediği neticeden sorumlu tutulmaktadır. Fa-

(90) Bk. Kunter, Kanuni unsurlar, 61 



410 

kat, her iki halde de bu istenmeyen netice kendi ürünüdür, bir üçün
cü §ahıs veya fail dışında bir sebep bu neticeyi yaratmamaktadır. Fai
lin istemedigi ve fakat sorumlu tutulduğu netice, failin ku3urlu ha
reketinin bir sonucu olarak doğmakda, istenmeyen neticenin, failin 
iradesine dahil bulunan neticeye yönelik hareketlerin sonunda ta
hakkuk etmesi, değişik ve yeni bir illi serinin sonucu olmaması şart 
koşulmaktadır (91). Aşılan netice veya ağırlaştırıcı netice, başlangıç
taki kusurlu fiilin bir scnucu olarak, o hareketlere bağlı bir şekilde 
tahakkuk etmektedir (82). Belirtilen bu nedenlQrle de, kastın aşılma
sı ve netice sebebiyle ağırlaşmı~ suçlarda, <<fiil» belirli ve sabit bir 
<'SUÇ tipi» ne uygunluk göstermektedir. 

Basın yoluyla işlenen suçlardan kanuni sorumluluk durumunda 
ise, başlıca iki farklı noktaya işaret gerekir : 

a) Basın suçlarında sorumluluk. failin, kendi yarattığı neticedeM 
değil, bu neticenin sonucu olan ve fakat bir üçüncü şahsa ait «netice» 
den doğmaktadır. Fiilin hukuk:.ı aykırılığını, üçüncü ~alısın fiili tayin 
etmektedir. 

b) Kastın aşılması ve netice sebebiyle agırlaşmış suçlarda, fail 
zaten hukuka aykırı bir fiil ika etmi~tir ve fakat bu fiil, istenenden 
daha ağı~ bir sonuç doğurmuştur. Diğer birdeyişle, fail, esasda, huku
ka aykırı bir netice~ri istemektedir ve fakat tahakkuk eden hukuka 
aykırı netice istenmemektedir. Basın suçlarında sorumluluk duru
munda ise, failin istediği netice hukuka aykırı değildir. Fail, «yayın» 
neticesini istemekde ve fakat bu neticeye bağlı bir hukuka aykırı 

durum doğmaktadır. «Yayın» netice~i hukuka aykırı değildir, buna 
bağlı olarak doğan «hukuka aykırı sonuç» ise. fail tarafından isten
memektedir. 

Basın suçlarında sorumluluğun, üçüncü şahsın fiilinin sorumlu
luğu etkilediği diğer bir durum olan TCK nun 60. madde~inde yer 
alan, «:kabahati men'etmemekten doğan sorumluluk» şeklinden de 
farklı olduğu görülmektedir. TCK 60. maddeye göre de, kabahat tü
ründen bir suçu önlemekle görevli bulunan bir kimsenin kabahati 
men'etmemesi durumunda, işlenen kabahat suçunun müeyyidesi ile 

<91) Santoro, Teoria delle circostanze, 144 - Cavallo, 327 
(92) Rel. Min. sul prog. def. di un nuovo cod. pen. Lav. Pre V /1, 133, 

no: 97 - Leone, 191 
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cezalandırıldığı görülmektedir. Bu açıdan, 60. maddedeki sistem ile 
basın suçlarında sorumluluk arasında benzerlik mevcuttur, her iki 
durumda da, fail üçüncü şahsın fiiline göre müeyyidelendirilmekte
dir. Buna karşılık, iki sistem, temel unsurları yönünden tamamen ay
rı yapıdadır. Kabahati men'etmemekten doğan sorumlul~k, sübjek
tif sorumluluk esasına uygundur. Gerçekten, kabahati men'etmek 
mükellefiyeti olan kişinin, kabahatin işlenmesi durumunda sorumlu 
tutulabilmesi, a) suçun, « ... riayet ettirmekle nizamen mükellef ol
dukları ahkama karşı işlenmiş ... » olması, b) « ... bunların kendi dik
kat ve basiretıyle men'i mümkün .. » bulunrna~ma bağlıdır. Ka
nun böylece, sorumluluğun, ancak, «men görevinin» icrası imkanı 
bulunduğu takdirde, men etmemeği suç saymaktadır. Bu imkAnın 
mevcudiyetine rağmen, men etmemek ise «kusur» olarak görülmek
tedir (93). Bu şekilde, kusurun arandığı «ihmal» durumu basın suç
ları vönünden söz konusu d~ğildir. Basın suclarında, ne men edebil-v , 

mek imkanının bulunup, bulunmadığı, sorumluluk için, araştırılmak-
tadır ve ne de bu imkanının bulunmadığının ispatı dinlenerek, «kur
tuluş beyyineis» tanınmaktadır. Bu şekilde, 60. madde bakımından, 

«men etme görevinin ihmali» bir kusur durumu olarak belirirken, ba
sın suçlarında, varlığı ileri sürulen «suç teşkil eden yayını önleme
görevinin ihmali» farazi nitelik ta,ımakda ve sadece sorumluluğun 
mantıki nede!'li olarak ileri sürülebilmektedir. 

v - Suça ve sorumluluğa tesir eden sebeplerin basın suçlarında 
uygulanması konusundaki görüşümüz 

Suç'a ve sorumluluğa tesir eden sebeplerin, basın suçlarında uy
gulanmasının bazı özellikler taşıdığını belirtmiş ve bunları incelemiş
tik. Şimdi konuyla ilgili görüşlerimizi belirtmeğe çalışacağız. 

ı - Sorumıuluğu kaldıran .sebeplerin>> basın suçları1.da uygu
lanması konusundaki görüşümüz 

Kaza-tesadüf, mücbir sebep, cebir, tehdit, ikrah gilıi durumların. 
kusurluluğu etkilediğini kabul edenler, ya objektif sorumluluk şekli
ni sübjektif sorumluluk şekli olarak kabul etmekde ve «kusurluluğu 
kaldıran sebeplerin», objektif rnrumluluk durumunda da etken ola
cağını ileri sürmektedirler; ya da, objektif sorumlulugu, «kusursuz 

(93) Bk. Dönmezer-Erman, II, 307 
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sorumluluk» olarak görüp, söz konusu sebeplerin, kusurluluğu etkile
yen sebeplerin objektif sorumluluk durumunda uygulanamayacağını 
belirtmektedirler. 

Söz konusu sebeplerin kusurluluğu etkiledigi görüşü, sanırız ki, 
iradi hareketi, kusurlu hareket olarak kabul eden görüşlerin bir so
nucudur. Gerçekten, söz konusu sebepler, kişjnin serbest hareket im
kanını ortadan kaldırmakda; netice ya failin tamamen dışında bir 
etkenin sonucu olmak da, ya da faE bir üst iradeye uyarak hareket 
etmek mecburiyetinde bırakılmaktadır. Değişik neden ve biçimler
de, belirtilen sebepler, «hareketin iradiliği»ni kaldırmaktadır. İra

dilik, kusurluluk olarak kabul edilince de, dogal olarak, iradeyi kaldı
ran sebepler, kusurluluğu kaldıran sebep olarak görümektedir. 

Biz şahsen, bizatihi, mücerret «iradi hareketin» kusurluluk an
lamına gelmediği, iradi hareketin, «netice yönünden sebep olan>» ha
reket olduğunu kabul ettiğimiz içindir ki, söz konusu sebeplerin «ku
surluluğu» etkilediğini de kabui etnıiyoruz. Santoro'nun da belirttiği 
gibi, «sorumluluğu kaldıran sebepler», manevi unsuru değil: maddi 
unsuru ilgilendirir (94). Bu sebepler, iradi hareketin varlığını orta -
dan kaldırdıklarına göre, belirtilen sebeplerin etkisi altında ika edi
len hareket, netice yönünden <~sebebi değer» ta;ımamaktadır, maddi 
sebebiyet ilişkisi ortadan kalkmı5 bulunmaktadır. Belirtilen sebeple
rin, maddi sebebiyet ilişkisini ortad:m kaldırdığı kabul edilince, bun
ların basın suçlarında sorumluluk konusunda etken olacağı da açıktır. 
Gerçekten, objektif sorumluluk «kusurluluk» ile ilgili bir konudur, 
söz konusu sebepler ise maddi unsur ile ilgili bulunmaktadır. Bu açı

dan, objektif sorumluluk durumu olan, basın suçlarında sorumluluk 
halinde, söz konusu sebeplerin uygulanmaması için bir neden mev
cut değildir (95). Nitekim, yukarıda, basın suçlarında sorumluluğun 
kusurluluk yönünden niteliklerini açıklarken de belirttiğimiz gibi, 
objektif sorumluluk durumunda da, «haı:eketin fradiliği» sorumluluk 
için aranan bir nitelik taşımaktaır. Bu ac;ıdandır ki. ol)jektif sorum
luluk durumları ile sübjektif sorumluluk durumları arasında. söz 
konusu sebeplerin uygulanma51 yönünden bir farkıllığın bulunma
dığını kabul etmekteyiz. 

Hareketin iradiliğini kaldıran sebeplerin, genel olarak, sorumlu-

(94) Santoro, Caso fortuito, 101 v.s. 
(95) Bk. yukarıda s. 337 
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luğu kaldıracağına, yukarıda, değinmiştik (9). Mesela, yazı işleri mü
dürünün basılmasın dediği bir yazımn, hata ile basılması durumun
da, netice yönünden «irade» ve dolayısıyla, hareketin «Sebebi» değeri 
mevcut bulunmamaktadır. Aynı şekilde, yazı işleri müdürünün, ken
di iradesi dışı bir etken yüzünden, fonksiyonunu görememesi halin
de de, «hareketin iradiliği» mevcut değildir. Bütün bu hallerde, so
rumluluğun kalkabilmesi, «iradi hareketin» ortadan kalkmasına ol 
açan sebebin, kanunen sorumlu tutul&nın kendi <,iradesi» dışında yu
kubulması şarttır. Örneğin, gazeteı!in muhtevasını incelemeyen bir 
yazı işleri müdürü, muhtevayı görmediğini ileri sürerek, sorumlu
luktan kurtulamaz. Diger bir deyişle, sorumluluğu etkileyen neden
lerin, kanunen sorumlu tutulan yönünden (<-iradi» nitelik taşımaması 

zorunludur. 

2- Hukuka uygunluk ve cezasızlık sebeplerinin basın suçların 

da uygulanması ve etkisi konusundaki görüşümüz 

Hukuka uygunluk ve cezasızlık sebeplerinin uygulanması konu
sunda tartışılan ve görüşlere esas teşkil eden hususun, «işlene . fıil)>> 
den maksadın ne olduğu kon:.ısunda d:üğümlendiğini belirtmiştia 
(97). Konuyla ilgili görüşümüzü şu şekilde ifade edebiliriz : 

Bize göre, kanunen sorum~u tutulanların fiili ile eser sah'fünin 
işlediği fiil müstakil nitelik taşıdığına göre, eser sahibiniH fiili, ka -
nunen sorumluluk açısından, sadece, kanuni sorumluluğa etkenliği 
ök;üsünde değer taşır. Diğer bir değişle, eser sahibinin fiili, hangi açı
dan kanunen sorumlu tutulanın fiili ile ilgili ise, sadece o noktadan 
önem taşımaktadır. Bu açıdan soruna bakıldığında, eser sahibinin fi
ilinin, kanunen sorumlu tutulanın fiili yönünden «hukuka aykırılık 
vasfı~> olduğunu belirtmiştik. Bu durumda, eser sahibinin fiili, kanu
nen sorumlu tutulanları «hukuka aykırılık» unsuru yönünden ilgilen
dirmektedir. Eser sahibinin fiilinin «hukuka aykırılığı» ise neticenin 
hukuka aykırı olmC!sı anlamına gelmektedir. Eser sahibinin fiili hu
kuka aykırı olmalıdır ki, kanunen sorumlu tutulanın fiilini, «hukuka 
aykırı» olarak tavsif edebilsin. Belirtilen nedenlerle~ biz':! göre, eser 
sahibinin fiilinin cezalandırılabilir olup omaması, kanunen sorumu
luk yönünden etken değildir; S[ldece, yeter ki, eser sahibinin fiili, hu-

kuka aykırı nitelik taşısın. 

(96) Bk. yukarıda s. 161 
(97) Bk. yukarıda s. 345 v.s. 
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Belirtilen kural ışığında, eser sahibi yönünden, hukub uygunluk 
sebebi teşkil eden sebep, kanunen sorumluluk yönünden de «hukuka 
uygunluk» sebebi teşkil edecek, uygulanacaktır. Eser sahibi yönün
den «hukuka uykun bir neticenin», kanunen sorumlu tutulan'a ait 
«neşir» neticesini, hukuka aykırı olarak tavsif edebilmesi mümkün 
bulunm'.lmaktadır. Nitekim, Bas. K. 16. n:addesi de, basın suçundan 
doğacak «ceza sorumluluğunun» yazı işleri müdürü, naşir ve benzeri 
kişilerede şamil olacağını belirtmektedir; eser sahibi yönünden <<.Ce
za sorumluluğu» söz konusu olmayınca, kanunen sorumlu tutulanlar 
için de söz konusu olmayacaktır. 

Hukuka uygunluk sebeplerinin etkenliğini kabul etmemize kar
şılık, «eser sahibine ait, sübjektif cezayı kaldıran sebeplerin», «isnat 
kaabiJiyetini etkileyen sebeplerin», kanuni sorumluluk yönünden 
etkisinin bulunmadığı görüşündeyiz. Gerçekten, belirtilen sebepler, 
eser sahibinin sübjektif durumu ile ilgili olup, kanuni sorumluluğu 

ilgilendirmez. Bu sebepler, tak~p şartları gibi. fiille ilgili nitelik taşısa 
bile, bu noktada eser sahibinin fiili ile kanunen sorumlu tutulanın fi
ili arasında bir ilişki doğmadığından, bu sebepler kanunen sorumlu
luğu etkilemez. Zaten, belirtilen hallerde, hukuka aykırı ve sorumlu
luğa esas teşkil eden, netice mevcuttur ve fakat sübjektif nedenlerle 
<<cezalandırılma» unsuru ortadan kalkmaktadır. Bu cezasızlık sebep
leri, kanunen sorumlu tutulan yönünden bulunmadığına göre, bunla
rın sorumluluğunu da etkilemeyecektir. 

Suça tesir eden sebeplerin (98) etkenliği ve gayrımenkut neşri
yatda sebeplerin etkenliği (99) konusundaki görüşümüzü ise, yuka
rıda 8elirtmiştik. 

VI - Basın suçlarında sorumluluğun «cezaların şahsiliği:» kuralı açı

sından değerlendirilmesi konusundaki görüşümüz 

Basın suçlarında sorumluluğun, iradi bir hareketle meydana ge
tirilen yayın nedeniyle ve yayını suç olarak tavsif edici eser sahibinin 
fiilinden olduğunu belirmiştik. Bu sorumluluk için, «kusurluluğun» 
aranmadığına da işaret ettikten sonra, kaza-tesadüf, mücbir sebep gi
bi sorumluluğu kaldıran sebeplerin, hareketin iradiliğine ve «yayın» 
neticesi ile olan maddi sebebiyet ilişkisine tesir ettiği için, kusur aran-

(98) Bk. yukarıda s. 355 
(99) Bk. yukarıda s. 356 
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mamasına rağmen sorumluluğun kalkacağını belirtmiştik. Belirtt.ği

miz sorumluluk sisteminin, An3yasamız 33. maddesinde yer alan 
«ceza sorumluluğu şahsidir» kuralına uygunluğu açısından değerlen

dirilmesi üzerinde de durmak gerekir. 

1 :.____ «Cezaların şahsiliği kuralı» ile ilgili eleştirisel görüşler 

Kanaatimizce, cezaların şahslligi kuralını, objektif bir kavram 
olarak ele almak, yanlış ve bu kuralın kabulü ile güdülen amaca ay-

kırı dü~ecektir. 

Gerçekten, maddi fiilin faıle ait olması, sorumluluk için yeterli 
bir nitelik taşımamaktadır. Günlük yaşantı içinde, tabia cı açıdan. 
her kişi birçok hareketde bulunmakta ve bu hareketler dış dünyada 
değişiklik (netice) yaratmaktadır. !nsanın en ufak bir harekeli dahi 
gerçekde, «fiil>> teşkil etmektedir. Bu şekilde, bir fiilin teşekkül etme
si, suçun teşekkülü anlamına 6elmE:mektedir. Fiilin suç olarak ka
bul edilmesi,, fiilin kusurluluğuna ve hukuka ô.ykırılığma bağlıdır. 

Bu bir gerçekken, «maddi fiil» in mevcudiyetini: cezaların şahsiliği 
kuralının varlığı yönünden yeteı li görmek iki hatadan birini barın-

dırmaktadır : 

a) Ya, sadece, kişi üçüncü şahsın fiili nedeniyle sorumlu tutul
duğu zaman, cezaların şahsiliği kuralının ihlal edildiği kabul edil
mektedir. Bu durumda, kişinin kendi iradi hareketinin neticesinden 
k .mrsuz sorumluluğu hali, cezaların şahsiliği kuralına uygun kabul 
edilmektedir. Sadece, üçüncü şahsın fiilinde::l sorumluluğu, cezaların 
şahsiliğine aykırı sorumluluk ;;;ekli olarak kabul edilecek olursa, ku
sur sorumluluğu ceza hukuku alanından çıkartılmış olacaktır. Diğer 
bir deyişle, kusurluluk unsur:.ı hiç önemsenmeksizin, kişinin her
hangi bir fiili suç durumuna getirilebilecek, hukuka aykırı sayılabile
cektir. Böyle bir durumda da, anayasal bir kural durumuna gelen 
cezaların şahsiliği kuralı gerçek amacı dışarısına çıkartılmış olacak
tır. Kural, «nullum crimen sine culpa» kaidesini de kapsamakda olup, 
kimsenin tesadüfi tamamen dış etkE:nlerin ve iradelerin ürünü olan 
neticelerden sorumlu tu~ulmamasını da amaçlamaktadır. 

b) Kişi kendi hareketinin ürünü olan neticelerden sorumlu tu
tulduğu zaman cezaların şahsiliğine uyulduğu görüşü, ceza hukuku 
alanında «fiih>in, zaten iradi ve bu sebeple de kusurlu olduğu esa ı
na da dayandırıbbılir. Bu :ekilde gerçekde, sübjektif görüş benim-
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senmi~ olacağı gibi, suçun objektif ve sübjektif unsurları da, bir bi
rine karıştırılmış olacaktır. Bu unsur karıştırılması da, temelde, her
hangi bir maddi fiilin, kusurluluk ve hukuka aykırılık aranmaksızın 
cezalandırılması imkanına yol açacaktır. Bir normu ihlal eden fiilin, 
mutlaka kusurlu fiil olduğu gi)rüşü, irade ıle kusuru aynı a:rılamda 

kabul etmek ve kusurluluğu faraziyeye dayandırmaktan başka anlam 
taşımaz; fiilin faile ait olması, sübjektif sorumluluk için yeterli de
ğildir (100). 

Kanaatimizce, «kişinin kendi fiilinden sorumluluğunu» sübjek
tif sorumluluk olarak kabul etmek de, «sorumluluğun şahsiliği-süb

jektifliği» ayırımı da, gerçekde ceza sorumluluğundan kusuru çı

karmak ve sırf fiile önem vererek «kader sorumluluğunu» dahi, ce
zaların şahsiliği kuralına uygun saymak sonucuna varır. 

Kanaatimizce, üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk kadar, kişi

nin kendi fiilinde'n kusursuz sorumluluğu da, cezaların şahsiliği kura
lına aykırıdır. Bu açıdan da, cezaların şahsiliği kuralını sübjektif 
bir görüşle ele almak gerekir. Cezaların şahsiliğinin ölçüsü, sadece 
fiilin <<faile ait olması» değildir; kusurlu ve hukuka aykırı fiilin faile 
ait olması,cezaların şahsiliği kuralı için zorunludur. Gerçekde, ceza 
hukuku yönünden, <<fiilin faile ait olması», «hukuka aykırı n~ticenin 
is~ndiği fiilin» mevcudiyeti demektir. Ceza hukuku yönünden, bir 
fiilin hukuki değer taşıması, o fiilin kusurlu olmasına bağlıdır. Ku
surluluk ise, «'hukuka aykırı neticenin istenmesidir». Bu durumda, 
ceza hukuku alanında, fiilin suç teşkil etmesinin ön-şartı, o fiilin ku
surlu olmasına bağlıdır (101). Ceza hukuku, sorumluluğa esas teşkil 
eden fiille ilgilendiğine, sorumluluğa esas teşkil eden fiil «kusurlu 
fiil» olduğuna göre, ceza hukuku yönünden «failin fiili», ancak «ku
surlu olan fiildir». Belirtiğimiz bu hususlar göstermektedir ki, <<fai
lin fiili» kavramı, «kusurlu fiili-.> ifade eder; cezaların şahsiliği de <<fa
ilin fiilinde!! sorumluluk>> şeklinde anlaşılması halinde. de, fiilin ku
surluluğunu aramak gerekecektir. 

Belirttiğimiz açıdandır ki, özellikle, Nnvolone'nin görüşünü (102) 

benimseyememekteyiz. Nuvolone, basın suçlarında sorumluluğu, ob
jektif, üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk olarak kabul ettiği halde, 
sırf, mesleğe girişteki iradiliği, sorumluluğunda iradiliği için gerek-

(100) Porzio, La illegitimita ... 331 v.s. 
(101) Spasari. 71 
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çe olarak gö.stermektedir. Sorumluluğa esas le~kil eden mesleki fa
aliyetin iradiliğini, sorumluluğun ~ahsi obbilmesi için yeterli gör
mek, adeta, sorumluluğa peşinen rıza göstermenin muteberiyetini \ e 
bu sorumluluğa rızanın her türlü sorumluluk türüne imkan verece
ğini kabul etmek demektir. Hafbuki, belirtilen durumda, <<fiilin ~ahsi
liği» ön rıza faraziyesine dayanôrı]makta, peşinen <•riski» yüklen
mek, şahsilik anlamına kabul edilmektedir. Bu tür bir düşünce sis e
minin, kusursuz, hukuka uygun, hatta «hareketsiz» durumlarda dahi 
sorumluluğa cevaz verebilecek, ceza hukukunun bugün eriştiği düze
yin çok gerisinde sorumluluk sistemlerine imkan sağlayacak bir gö
rüş olduğu açıktır. 

2 - Ba:mı suçlarında sorumluluk sistem? «cezaların şahsiliÇ;i» 

kuralına aykırı nitelik taşımaktadır 

Cezaların şahsiliği kuralı, sübjektif bir anlayışla ele alınınca 

kusurun aranmadığı bir sorumluluk şekli olan, basın suçalrında so
rumluluk sistemini de cezaların şahsiliği kuralına aykırı saymak ge
rekecektir. 

Basın suçlarında sorumluluk sistemi, diğer objektif sorumluluk 
duruınlarndan çok daha geniş ölçüde, kurala aykırılık niteliği taşı

m~ktadır. Gerçekten, yukarıda da belirttiğimiz gibi, kastın aşılması 
ve netice sebebiyle ağırlaşmış suçlaıda, failin kusurlu bir fiili mev
cuttur ve fakat sorumluluğa esas teşkil eden netice, failin istediği 

· neti~eden daha ağır ve istenmeyen bir netice teşkil etmektdir. Buna 
rağmen, sorumluluk için, söz konusu istenmeyen neticenin, failin 
kusurlu hareketiyle illi bağ i~inde bulunması, diğer birdeyişle, is
tenmeyen neticenin doğrudan doğn.iya fail tarafından tahakkuk et
tirilme~i zorunluluğu vardır. Halbuki basın suçlarında sorumluluk 
durumunda, failin sorumluluğuna esas teşkil eden «tipe uygun» fiil, 
kanunen sorumlu tutulan kişinin hareketleri sonucunda «SUÇ» teşkil 
etmiş bulunsa dahi, fail tarafından gerçekleştirilmemiştir. Bu isten
meyen ve üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilen neticeden sorum
luluk ise, objektif nitelik taşımaktadır. Ayrıca, kanunen sorumlu tu-

. tulan kişinin fiili hukuka aykırı da değildir; belirtildiği gibi bu hu
kuka uygun fiili, üçüncü şahsın fiilince hukuka aykırı olarak tavsif 
edilmektedir. Bütün bunlar göstermektedir ki, sırf, kanunen sorum
lu tutulanın fiili ele alındığında, cezalandırılan. hukuka uygun ·e 
kusursuz bir fiildir. Fakat bu fiile .bağlı üçüncü şahsın fiili sorum
luluğa yol açmaktadır. 

F.: 27 
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Belirtilen durumda, basın suçlarında sorumluluk durumundan, 
kanunen sorumlu tutulanın kendisine ait bir fiili bulunmakla bera
ber, sorumluluk üçüncü şahsın fiilinden olmaktadır. Sorumluluğu 

doğuran fiil, üçüncü şahsa ait bulunduğuna göre, sorumluluğun şah
siliği mevcut bulunmamaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ceza 
hukukunu ilgilendiren «<fiil», «kusurlu ve hukuka aykırı fiildir». Ba
sılmış eserin muhtevasında suç teşkil eden bır husus bulunma3aydı, 
kanunen sorumlu tutulanın fiili, ceza hukukunu hiç ilgilendirmiye
cekti; bu fiilin ceza hukukunu ilgilendirmesi, doğrudan doğruya, 

eser sahibinin fiili nedeniyledir, sorumluluk bu fiil yüzünden doğ
maktadır. Öyleyse, ceza sorumluluğunun şahsiliği de söz konusu ol
maktadır. Kanunen sorumlu tutulanın «kendi fiilinin» mevcudiyeti, 
sorumluluk kendi fiilinin doğrudan doğruya sonucu olmadığı için, 
ceza sorumluluğunun şahsiliği, anlamına gelmemektedir. Aynı za
manda, sorumluluğa esas teşkil eden fiil yönünden, kanunen sorumlu 
tutulanın bir kusurunun bulunup. bulunmadığı da araştırma konusu 
olmadığına göre, yine, sorumluluğur. şahsiliğinden bahsedilemez. 

Nitekim, cezaların şahsiliği kuralını vaz'eden Anayasamızın 33. 
maddesinin Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Gerekçesinde 
de, «Esasen bu kaidenin Anaya~>aya konulması sayesinde, basın dava
larında yazı veya karikatürün müellefinden ve haberin vericisinden 
gayri kimselerin (gazete sahip ve yazı işleri müdürlerinin) rastgele 
cezalandırılm:ısını derpiş eden ceza hükümleri bertaraf edilmiş ola
caktm» denilmektedir (103). Bu ifade de göstermektedir ki, Anayasa 
yapıcısı, cezaların ~ahsiliği kuralını vaz'ederken, basın suçlarında so
rumluluk sistemini bu anayasal kur:üa aykırı nitelikte görmüş ve bu
nu örnek olarak göstermek ihtıyacın! duymuştur. 

VII - Basın suçlarında sorumluluk konusunda öneriler 

Basın suçlarında ceza sorumluluğunu, değişik ülkelerde ve ülke
mizde sist~m olarak inceledikten ve < 'basın suçundan kanunen sorum -
luluğun» hukuki niteliğini, unsurlarının özelliklerini belirtmeğe ça
lıştıktan sonra, vardığımız son1Jçları, kısa öneriler şeklinde belirtmek 
isteriz. Belirteceğimiz öneriler.özellikle, basın suçlarında sorumluluk 
konusunda ortaya çıkan ve üzerinde çok tartışılan aksak noktalarla 
ilgili olarak belirmektedir. 

(103) Gerekçe için bk. Öziitürk, II, 1667 
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Basın suçalrında ceza rnrurnluluğu yönünden ileri sürülecek olan 
öneriler yönünden özellikle iki nokt8ya işaret etmek gerekir : 

a) Basın suçlarında sorumluluk konusunda tartışılan hususlar, 
kanuni sorumlulukla ilgilidir. Eser sahibinin sorumluluğu, genel hü
kümlere göre, suç teşkil eden veya etmeyen bir fiildir ve bu hususun 
tec:biti özellik taşımamaktadır. Bu nedenle de, esas itibariyle eser sa
hibinin sorumluluğu yönünden üzerinde durulacak bir mesele mevcut 
bulunmamaktadır. 

b) Söz konusu tartı~malar ve sorumluluktaki özellikler, iştira

kin söz konusu olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Kanaa i
mizce, iştirak durumunun tesbit edilebildiği durumlarda, zaten bir 
problem doğmamakta, iştirak sorumluluğunun genel hükümleri uy

gulanmaktadır. 

lştırak dışı ve kanunen sorumlu tutulanlar açısından ise aşağ1da
ki hususların göz önünde bulundurulmasının yerinde olacağı kanaa

tindeyiz : 

ı - Kanunen sorumlu tutulan kişilerin fillerinin müstakilliği 

belirlenmelidir 

Kanaatimizce, basın suçlarında sorumluluk konusunda çıkan tar
tışmaların temeli, basın suçundan kanunen sorumlu tutulan kişilerL 
sorumluluklarına esas teşkil eden fiillerinin müstakilliğinin belirli 
olmayışıdır. Bu belirsizlik, özellikle, «varsayım sorumluluğu» görüşle

rine yol açmaktadır. 

Basın suçunun iştirak dışı :)ir şekilde işlenmesi durumunda, eser 
sahibinin fiili ile kanunen sorumlu tutulanın fiilinin müstakilliği ye 
ayrılığı, basın suçunun yapısının doğal bir sonucudur. Gerçekten, bir 
yanda eser sahibinin meydana getirdiği «tipe uygun fiil» mevcuttur. 
Diğer yanda, Basın Kanununun 3. maddesine göre, eser sahibinin fii
linin suç teşkil edebilmesi, ba::iılmış eserin «neşri e» bağlıdır. « e~

ri» tahakkuk ettiren ise kanunen rnrumlu tutulan kişilerdir. Bu şe
kilde, suçun yapısı, iki ayrı fiilin mevcudiyetini gerektirmek edir. 
Bu iki fiilin mevcudiyeti ve ayrılığı; kesin bir şekilde belirlenmeli

dir. 
İki fiilin, müstakilliğinin ve ayrılığının kesin olarak belirlenme

si, ancak, kanunen rnrumlu tuhıh~nlara ait «fiilin» müstakil bir suç ti-
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pi» olarak tanzimi ile mümkündür. Basın suçlarında sorumluluk ko
nusundaki tartı~malar, kanaatimizce, kanunen sorumlu tutulan kişi
lerin basın suçu müstakil bir nitelik taşıdığı halde, sorumluluğun eser 
sahibinin fiilinden oluşu sebebiyledir. Kanunen sorumlu tutulanların 
fiilleri müstakil suç durumuna getirilince. anormal sorumluluk duru
mu da ortadan kalkmış ohcaktır. 

Kanunen sorumlu tutulan ki~ilerin filli müstakil suç durumuna 
getirilirken, aşağıdaki hususlar da, müstakil suçun unsurları olarak 
göz önünde bulundurulmak gerekir. 

2 - Sorumluluğun nedeni belirtilmelidir 

Basın suçundan kanunen sorumluluğun nedeni, yayın konusun
da yetki sahibi olan ki;ilerin, suç teşkil eden neşriyatı önlemekle gö
revli bulunmalarına rağmen, muhtevasında suç bulunan basılmış 

eserin neşredilmiş bulunmasıdır. Sorumluluğunu müdrik, suç teşkil 
eden yayınlara iltifat etmeyen bir «basın» yaratmak amacıyladır ki, 
yayın konusunda yetki sahibi olan kişiler, suç teşkil .eden neticeyi 
istemedikleri, bu konuda bir iştirakleri bulundurmadığı halde sorumlu 
tutulmaktadırlar. Öyleyse, gerçekde, bu kişiler yayın yoluyla işlenen 
suç sebebiyle değil, bu suçun meydana gelmesine sebebiyet verdikle
ri, bu konuda mesleki görevlerini yerine getiremedikleri için sorumlu 
t.utulmaktadırlar. Adeta, mesleKi disipliner bir suç işlenmektedir. 

Bu şekilde. basın mesleğinde çalışanları, daha dikkatli, daha meslek 
gereklerine bağlı bir davranışa itelemek, basın suçlarında özel sorum
luluk ~isteminin bir gayesidir. 

Basın mesleğinde çalışanl&nn, adeta, görev !erindeki kusurları 

sebebiyle cezalandırılmalarını Jfade eden <~özel sorumluluk» sistemine 
taraftarız. Bu sistemin, basında sorumluluğu ve titizliği sağlayacağı -
na inanıyoruz. Fakat, buna karşılık, sanki suçu kendisi işlemiş gibi, 
eser sahibr ile birlikte ve aynı ağırlıkta sorumlu tutuluşun da adalet
siz olacağına kaniyiz. Kaldı ki, bu sorumluluk şekli, sorumluluğun be
lirttiğimiz nedeni ile de uygui1 düşmemekde. ayrıca, sorumluluğun 
dayandığı «Objektif biçim»de, anormal bir sorumluluk yaratmaktadır. 
Belirtilen açılardan, basın suçundan kanuni sorumluluğun, «denetim 
görevinde kusur>> suçu olduğu, açık bir şekilde ifade edilmek gerekir. 
Bu neden açıkça ifade edilip, suçun müstakil düzenlemesi de yapılın
ca, iki fiil arasındaki karışım izale edilmiş olacak. kanunen sorumlu 
tutulanın «fiili» müstakil bir suç tipi olarak belirecektir. 



421 

3 -- Sorumluluk sübjektif temellere oturtulmalıdır 

Basın suçundan kanuni sorumlulukta, fiilin müstJkilliği ve , 0 -

rumluluğun nedeni, «denetim göre inde kusurlu davranma fii.i» \·c 
bundan doğan sorumluluk olunca, kcmuni sorumluluk için, gerçek~e. 
bir denetim ihmalinin mevcut bulunup bulunmadıgının e suçun 
bu ihmal sonucu olup olmadığının da tesbit edilmesi gerekir. Madem 
ki, biz kişileri, basın suçunun işlenmesine engel olmamaları.bu konu
da kendilerine yüklenmiş bulunan görevi :yerine getirmemiş olmala
rı sebebiyle sorumlu tutuyoruz, öyleyse gerçekten bu konuda bir ih
malin veya göreve uygun olmayan bir icranın bulunup bulunmadığı
nı araştırmak zorundayız. Aksi takdirde~ suç teşkil eden yayın ~rönün
den hiç bir kusuru bulunmayan bir kişiyi dahj, bulunduğu mesleki 
durum sebebiyl~, mutlak olara~~ cezalandırmış duruma düşmekteyiz. 
Böyle bir cezalandırma, ceza hukukunun bugün eriştiği seviyenin çok 
gerisinde kalan ve benimsenemeyecek bir sorumluluk ~ekli olmakta
dır (104). 

Sorumluluğun sebebini, görevin kurallara uygun görülmemesi 
olarak kabul edilip, her suçda böyle bir durumun bulunup. bulup
madığının araştırılması, sorumluluğun «kusurluluk» esasına da andı
rılması demektir. Bu durumda, fc.il suç teşkil eden neticeyi isteyip 
suça iştirak etmediğine göre kusurluluğun türü de taksir olmak adır. 

Belirtilen şekilde, basın suçunda görevin gereğince yerine getiril
memesi suçunun «taksirli» suç olar3k tanzimi, şu sonuçları doğura
caktır: 

a) Her basın suçu işlendiğinde, bu suç'un işleni~i 1önünden. ka
nunen sorumlu tutufanın hareketinin illi değeri araş ırılmak ya ın 

neticesi ile sorumlu kişinin hareketi arasmda maddi sebebiyet ili'iki
siııin bulunması şart koşulmak gerekir. Bu, aynı zamanda. hareke in 
iradiliğinin de aranması anlamına gelecektir. 

b) Her suç yönünden «ma~ıevi ~ebebiyet alakasının» varlığl araş
tırılmak gerekecektir. Diğer birdeyişle, failin, yayınla· ilgili kanuni 
görevlerini yerine getirip getiremediği, eğer görevin göri.ılme

sinde bir kusurluluk mevcutsa, suçun bu kusurlu davranıiının sonu
cu olup olmadığı tesbit edilecektir. Basın suçu teşekkül ettiği zaman, 

(04) J ovane, 21U 
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<"(taksirin varsayılması» şeklindeki farazi kusur anlayışının ise geçer
li olamayacağı; böyle bir anlayışın temelde, kusursuz sorumluluk esa
sına dönüş analmını taşıyacağı kanaatindeyiz. 

c) Kusurluluğun aranması, failin, yapabileceği bütün denetim
leri yaptığı, denetimde kusurlu olmadığını ispat ederek sorumluluk
tan kurtulması sonucunu doğuracaktır. 

d) Kusurun aranması, basında sorumluluğun basın mesleğinde 
çalışanları daha itinalı davranmağa sevketmek amacını da zedelemiş 

olmayacaktır. Taksirin aranması, eser sahibi tarafından işlenen <<her 
kastlı suçtan, taksir sorumluluğu» gibi bir durum yaratacak, adeta, 
bütün kastlı suçlar, basın yoluyla işlendiğinde, kanunen sorumlu tu
tulanlar açısından taksirli suç durumuna girmiş olacaktır. Bu durum, 
sorumluluğun yine de, özel bir nitelik taşıdığını göstermektedir. Bu 
özellik de, basını sorumluluk duygusuna ve titizliğe sevkedici bir 
etkenlik sahibidir. Kaldı ki, genel olarak, taksir sorumluluğu, kişileri 
daha dikkat ve itina ile davranmağa sevketmek amacını güden bir so
rumluluk sistemidir. 

e) Belirtilen kusurluluk kuralı kabul edildiği takdirde, sorum
luluk cezaların şahsiliği kuralın::ı da uygun olacaktır. 

f) Kusurluluk kabul edildiği takdirde, anormal sorumluluk şek
li ortadan kalkacaktır. Sorumluluğun bir tesadüf sonucu doğması, 

üçüncü şahsın fiilinin hukuka aykırılığı ve suçun muhtevasını teşkil 
etmesi, gibi eleştirilen ve tartışıfan durumlar sona erecektir. 

Bu şekilde, müstakil suçun ihlal ettiği hukuki menfaat, «basın 

mesleğinin kuralarına uygun davrarnlarak suç teşkil eden yayın ya
pılmaması», sorumluluk türü de «taksir sorumluluğu» olacaktır. 

4 - Gayrımevkut neşriyat yönünden de «kusurluluk» uygulan
malıdır 

«Kusurluluk» kurah, gayrımevkut neşriyat yönünden de kabul 
edilmelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi (105), gayrımevkut neşri
yatda sorumluluğun tabakalar arasında intikalinde, eser sahibi hak
kında dava açılmaması da bir sebep olarak kabul edilmektedir. Bu 

(105) Bk. yukarıda s. 178 v.s. 
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sebebin bu şekilde geniş bir ifade taşıması karşısında. eser sahibinin 
ölmesi, kaçması, sübjektif bir sebeple takip edilememesi v.s. durumla
rında, sorumluluk alt tabakalardakilere intikal etmektedir. Bu du
rumda, mesela, eser sahibi milletvekili olduğu ve dokunulmazlığı da 
kaldırılmad1ğı için takip edilmeme durumunda, n.:ışir, sorumlu olmak
tadır. Halbuki naşirin, eser sahibi hakkında dava açılam;:ıması ko
nusunda hiç bir kusuru mevcut bulunmamaktadır. Eser sahibi bilin
diği ve bulunduğu durumlarda dahi, kendisi sorumlu tutulamamak a 
ve suçu işlemeyen kişi sorumlu tutulmaktadır. Bu açıdandır ki, an
cak, eser sahibi hakkında Türk Mahkemelerinde dava açılamamasın
da, naşirin kusuru bulunması halinde, sorumluluk alt tabakaya inti
kal ettirilmelidir (106). 

5 - Ayrı bir müeyyide sistemi uygulanmalıd1.r 

Kanunen sorumlu tutulanların «fiili» hukuki muhteva, tipiklik ·e 
kusurluluk yönünden müstakil mahiyetde kabul edilince, müeyyide
nin de müstakil nitelik taşıması zorunludur (107). Gerçekten, bu
günkü sistemde, kanunen sorumlu tutulanın eser sahibinin işlediği su
çun cezası ile cezalandırılması, hem <<kastlı suçtan kusursuz sorumlu
luk» gibi anormal, suçların muhteva ve unsurlarının karışmasına yol 
açan bir nitelik taşımaktadır; hem de, suça iştirak etmeyen. kusuru 
aranmayan bir kimsenin, suçu işleyenle aynı ağırlıkda cezalandırıl
ması '5ibi <<adalet duygularını inciten» bir görünüştedir. Bu nedenle
dir ki, «görevde kusur sebebiyle suçun işlenmesine yol açan» kışi. 

esas suçun vehametine göre değil, kendi fiilinin vehametine göre ce
zalandırılmak gerekir. 

Ceza müeyyidesinin ise, ancak, basılmış eserin suç teşkil eden bir 
muhteva taşıması durumunda söz konusu olacağı açıktır. Suç eşkil 

eden bir yayın olmadıkça, yayın konusunda görevli kişinin göre in· 
yerine getirdiği kabul edilmek lazım gelir. 

Müstakil müeyyide yönünden tek istisnanın "'2.nonimlik hakkı
nın» kullanılması durumunda kabui edilmesi zorunludur. Kanunen 

(106) Erman, Basın suçlarında ceza mesuliyeti. 8 
(107) Basın suçlarında kanunen sorumlu tutulanların para cezası ile 

cezalandırılmaları geerkliliği savunulmuştur: bk. Donay, Milliyet 5 Şuha 

1972. Bu konuda eleştiriler ve değişik gdrüşler için bk. F1rman, Basın suçla
rında müeyyide, 100 v.s. 
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sorumu tutulan kişi, eser sahibinin kim olduğunu bildirmemesi duru
munda, eser sahibinin işlediği suçun müeyyidesini de yüklenmesi 
gerekir. Aksi takdirde, basın alanında suisbmale yol açılmış olur. 
Zira, suç teşkil eden bir yazının imzasız olarak yayınlanması ve -ya
zı işleri müdürünün hafif müeyyide ile karşılaşmasından istifade edil
mesi yolu açılmış olur; suçun esas failleri, her zaman, müeyyideden 
kaçmak imkanma sahip kılınır. 
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