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Ki~1s Yasalar1nda Basin" konulu bu tezin amac1, bir 

gok a9amalardan gegerek KKTC'ye ula§an Kibr1s TUrk Toplumu

nun ya9ad1g1 topraklar Uzerinde gegerli clan basina ili9kin 

yasalar1, uygularnalar1 ortaya 91karmakt1r. 

Ge9mi9ten gUnumUze yonelik olarak yap1lan bu 9al19-

mada, ingiliz Sornurge idaresinin Kibr1s'ta fiilen son bul

dugu, buna kar§in mevcut yasalarin devaml1l1g1n1n da sa~~ 

land1g1 1960 ba§lang19 y1l1 olarak esas al1nm19t1r. 

Buna gore tezin konusu (1960-1990) y1llar1n1 kapsa

maktai ancak konular1n daha iyi anla§1labilmesi i9in, ge
rekti~i yerlerde, 1960 y1l1ndan da daha gerilere gidilmek
tedir. 

Ara§t1rmam1z1n birinci bolumunde, Kibris•taki hukuk 
sistemi; ikinci bolUmde ise, yasalardaki basin incelenmek

tedir. 

Birinci ve ikinci bolUmlere ba~lant1l1 olarak, U9Un
cu bolUmde basin davalar1 ele al1n1p onemli ornekler veril

mi~tir. 

Brnekleme yap1l1rken konu davalarin basina uygulanan 
yasalara dayand1r1lm1§, kapsaml1, ilginc veya ilk olmasina 

ve tarihi donemine ozen gosterilmi§tir. 

Alt mahkeme kararlar1n1n derlenip yay1nlanmamas1 ne
deniyle . baz1 basin davalar1nda ilgi tarihe ait gazete kol

leksiyonlar1, YUksek Mahkemeye istinafa (temyiz) gidilen 

davalarda ise do~rudan Vuksek Mahkemeye kararlar1 kaynak 

olarak kullan1lm1§t1r. YUksek Mahkeme Kararlar1 y1llar iti
bariyle derlenip yay1nlanmaktad1r. 
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OU§Unce ve basin ozgUrlO~U baz1nda ula§ilan sonu9 ile 

ekler bolumundeki "belgesel"lerse 9al 1§mam1z1n sonunda yer 

almaktadir. 

Ara§t1~malar1m1z s1ras1nda kar§1la§t1~1m1z belge, ar

§iv, kaynak sorunlar1n1 bir tak1m zorlKlara kar§1n a§t1~1m1za 

inan1yor, bu alandaki eksikliklerin giderilece~ini umuyoruz. 

Kibr1s'la ilgili bilimsel 9al1§ma ve yay1nlar1n artma

si dile~imizdir. 
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1878-1960 y1llar1 aras1nda ingiliz S5mUrgesi olan Kib
r1s, 1959 ZGrih ve Londre Antla§malar1 ile Turk ve Rum toplum

lar1n1n olu§turdugu ba~1ms1z bir Cumhuriyet olarak egemenli

gine kavu§tu. 

l<1br1s' in hukuk sistemi ise, do gal olarak, Ingiliz hu

kuk sisteminin etkisi alt1nda kalm1§tl.r. Nitekim bu sistemin 
etkileri halen gerek GUney gerek Kuzey Kibr1s 1 ta hUkUm sUrmek

tedir. 

KKTC Hukuk sistemine de~inmeden once, K1br1s TUrk Top
lumunun gegirmi§ oldu~u a§amalara bu ba~lamda, bakmakta yarar 

vard1r. 

I.l. Kibr1s Cumhuriyet Donemi: 

1960 Anayasas1 ile olu§turulan K1br1s Cumhuriyeti'n

de, Anayasa kurallar1 sakl1 kalmak ko§uluyla mevcut yasalar 
yurUrlUkten kald1r1l1ncaya kadar bunlarin gegerli olmalar1 

ayn1 Anayasanin 188. maddesinde ongorUlmG§tGr. 

16 A~ustos 1960 tarihinde TUrk ve Rum toplumlar1n1n 
ortakl1~1na dayal1 olarak olu§turulan Kibr1s Cumhuriyet Ana

yasas1 uyar1nca, Cumhuriyetin Yasama Erkini yerine getirmek 

Ozere; 15 Turk ve 35 Rum Oyeden olu§an 50 ki§ilik Ternsilciler 
Meclisi ve belirli Anayasal yetki ve gorevler Qer9evesinde 
kendi toplumsal i§lerini yUrUtmek Uzere, Hzerk TOrk ve Rum 
Cemaat Meclisleri kurulmu§tu. TLlrk Cemaat Meclisi 30 TUrk 
Uyeden olu§makta idi. 

Kibr1s Cumhuriyeti Anayasas1 uyar1nca 28 Temmuz 1960 

tarihinde yap1lan secimlerde, TUrk Cemaat Meslisi'nin 30 Uye

si, 31 Temmuz, 1960 tarihinde yap1lan segimlerde ise, Temsil

ciler Meclisinin TUrk kanad1n1 olu§turan 15 Oyesi secilmi§ti. 
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Anayasaya gore Cumhurba§kan1 Rum (Ba§piskopos Makari

os), Cumhurba9kan Muavini ise Turk (Dr.faz1l KG~Uk)'tU. 

TUrk Cemaat Meclisi Ba§kan1 ise, Rauf Denkta§'t1. 

1960 Anayasas1n1n ongordU~U iki toplumlu dOzen 1963 

Ara11a1nda Rumlar1n TUrklere sald1r1s1 ve TGrklerin Cumhuriyet 

Hukumetinden d1§lanmalar1 ile son buldu. 

Bu durum Kibris TUrk Toplumunun yasama, yUrUtme ve 

yarg1 sistemlerinde farkl1la9ma g5stermesine neden olmu§tur. 

1.2. Genel Komite Donemi 

21 Aral1k 1963 Rumlar1n silahl1 sald1r1lar1 uzerine 

TUrk toplumu bulundugu bolgelerde silahl1 direni§e ge~mi§ ve 

o gune dek yeralt1 orgUtG olarak faaliyet gosteren TUrk Muka
vemet Te§kilat1 (TMT) yer UstUne ~ikarak askeri ve sivil yo

netimi ele alm1§t1r. 

Daha once TGrkiye'den gizlice gonderilen sivil giyimli 
ve kod isimli Turk subaylar1 bulunduklar1 TGrk bolgelerinde 

Sancaktar ad1 alt1nda gorev yapmaya ba§lam1§lard1. Sancaktar
lar1n Lefko§a'da bagl1 olduklar1 komutanlar1na ise Bayraktar 

denmekteydi. 

Sancaktarlar1n, Kibr1sl1 TUrklerden olu§an ve kendile

rine Serdar denen yard1mc1lar1 vard1. 

Halk aras1nda "Te§kilat" veya "Sancaktarl1k Donemi" 

diye an1lan bu y1llarda, Kibr1s TUrk Toplumu merkezi bir 

''Genel Komite" taraf1ndan yonetilmi§tir. 
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Yasama, YUrUtme ve Yarg1 i§levlerini Ustlenen Genel 

·Komite taraf1ndan ise, Ceza Komisyonu ile Kira Takdir Komis

yonu kurulmu9tu. (1) 

Bu olaganustU donem 1963-1967 y1llar1na kadar devam 

etmi9tir. 

GUnUn ko9ullar1ndan dolay1 Kibris TUrkU, hukukun Us

tUnlUgU, hukuk devleti gibi kavramlara bu y1llarda yabanci 

kalm1§t1r. 

1.3. Gegici Kibris TUrk Yonetimi 

28 Aral1k 1967'de "K1br1s Ge9ici TUrk Yonetimi" 

olu9turularak Yasama, VUrUtme ve Yarg1 i§leri ilan edilip 

yay1nlanan "Temel Kurallar"a gore yUrUtUlmeye ba§lanm1§t1r. 

Kibris TUrkUnUn kendine ozgU ilk anayasas1 niteli~in

de olan Temel Kurallara gore Ge9ici Turk Yonetimi Meclisi, 
Temsilciler ve Cemaat Meclisi Uyelerinden olu§mu§; YUrUtme 

gorevi igin Cumhurba§kan Muavini ba9kanl1g1nda YUrUtme Ku
rulu (hUkUmet) kurulmu9tu. 

Temel Kurallara gore Varg1 i§leri bag1ms1z TUrk mah

kemeleri taraf1ndan gorUldUgU (Madde 16) ve yarg19lar1n YU

rUtmP Kurulu Ba§kan Vard1mc1s1n1n teklifi ve 8a§kan1n onay1 

ile ~tand1g1 (Madde 17) belirtilmekteydi. 

Yarg19lar1n bu atama yontemi 1975 y1l1na kadar sur

mU§tU~. Mahkemelerin bag1ms1zl1~1na golge dU§Llrebilecek clan 

bu yontem gUnun ko§ullar1ndan kaynakland1~1 anla91lmaktad1r. 
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1.4. Otonom Kibr1s TUrk Yonetimi (OKTV) 

21 Nisan l97l'de Gegici TOrk YHnetimi Meclisinin 
ald1ij1 k~ar uyar1nca yonetimdeki "Ge9ici" s1fat1 kald1r1l

m1§ ve 1 Ekim 1974 tarihine kadar Yasama erkini "K1br1s Turk 
Yonetimi·Meclisi" ad1 alt1nda sUrdUrmO§tOr. 

Meclis, 1974 Bari§ Harekat1n1n yaratmi§ oldu§u yeni 

ko§ullar 1§1ij1nda 1 Ekim 1974 tarihinde ald1~1 kararla yone~ 

timin ad1n1 "Otonom Kibris TUrk Yonetimi" olarak de§i§tir

mi§tir. (2) 

1.5. ~ibr1s TUrk Federe Devleti (KTFD) 

Otonom Kibris TUrk Yonetimi ve Meclis Uyelerinin 
13 eubat 1975 tarihinde yapm1§ oldukl~i ola~anUstU ortak 

toplant1da alinan karar uyar1nca, Kibris TUrk Federe Dev

leti kurulmu§tur. 

KTFD Anayasas1n1 haz1rlamak Uzere olu§turulan Kurucu 

Meclisin 25 Nisan 1975 tarihli bile9iminde kabul edilen Ana
yasa, 8 Haziran 1975'de Halk Oylamas1na sunulmu§tur. Gegerli 

oylar1n salt go~unlu~u ile kabul edilen KTFD Anayasasi KKTC 
Anayasasinin kabulune kadar yUrurlUkte kalm19t1r. 

~agda§ anlamda ilk kez Turk toplumu bir anayasa ve 

anayasal bir dUzene kavu9mu~tu. 

Bu Anayasa ile temel.hak ve ozgUrlUklere, yasama ve 

yurutme onemli dUzenlemeler getirirken, bir YOksek Mahkeme

nin kurulmas1n1 ve bu mahkamenin Anayasa Mahkemesi, YUksek 
idare Mahkemesi ve Varg1tay olarak gorev yapmas1n1 ongur

mu~tur. Vine, ilk kez Varg1n1n ba~1ms1zl1~1 ile yarg1~lar1n 
haklari Anayasa teminat1 alt1na al1nm19t1r. 
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1.6. Kuzey Kibris TUrk Cumhuriyeti (KKTC) 

Rumlarla e§i t statude gorU§mel er yapmak amac1yla 
self-determinasyon hakk1na dayal1nalarak 15 Kas1m 1983'de 

KKTC ilan edilmi§tir. 

KTFD Meclisinin ayb ir 1 il]i il e kabu 1 et t i~i 11 Ba~1m

s1z l1k Bildirisi"nden sanra 2 Aralik 1983'de alml.§ olduau 

karara istinaden Kurucu Meclis olu§turulmas1 yonOne gidil

mi§tir. 

Kurucu Meclisin haz1rlam1§ oldu~u Anayasa ise, 
5 May1s 1985'de halkoyuna sunulmu§tur. 

Halkoylamasinda %70 ayla kabul edilen yeni Anayasa 

ise 7 May1s 1985 tarih ve 43 say1l1 Resmi Gazetede yayin

lanarak yUrGrlu~e girmi§tir. 

KTFD Anayasas1 esas alinarak hazirlanan KKTC Anaya

sas1 Yasama, VurUtme ve Yargi organlar1n1 dtizenleyen ve te
mel hak ve ozgOrlOklere yer veren ga~da§ anlamda bir Anaya

sa niteliaindedir. 

Parlamenter sistemin benimsendi~i KKTC Anayasasina 
gore, Mahkemelerin ba~1ms1z11a1 ve yarg1glar1n gGvenceleri 

135 ve 137.ci maddelerle korunmaktad1r. 

Yarg1glar1n tayin, meslekte ilerleme ve disiplin i§
lemlerin i yapmaya yetkili organ ise, YUk~ek Adliye Kuruludur. 

(Madde 141) 

KKTC'nin en yUksek mahkemesi olan YUksek Mahkeme YUce 
Divan, Anayasa Mahkemesi, Yarg1tay ve YGksek idare Mahkemesi 

(Dani~tay) olarak gorev yapmaktad1r. (Madde 143) 
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1976 Mahkemeler yasasina gore ise Lefko§a, Gazimagosa 

~e Girne ilge merkezlerinde A~ir Ceza Mahkemeleri; hukuk ve 
ceza yarg1 yetkisine sahip Kaza (ilge) Mahkemeleri, aile hu

kuku ile ilgili davalara bakrnak Ozere Aile Mahkemeleri ku

rulmu§tur. 

JUri sistemi ise, Kibris'ta hig uygulanmam1§t1r.(3) 

Anayasan1n Gegici 4. Maddesi ile de gexerli mevzua

tin devaml1l1~1 saglanm1§t1r. 

Devaml1l1~1 sa~l aian mevzuat §Dyle s1ralanabil ir: (4) 

1.- 15.8.1960 tarihine kadar (K1br1s Cumhuriyetinin Kurulu

§u) Kalani devrinde ingilizce olarak yap1lan yasalar. 

2.- 16.8.1960 - 21.12.1963 tarihleri arasinda Kibris Cumhu
riyeti ve Turk Cemaat Meclisi taraf1ndan TUrkge olarak 

yapilan yasalar. 

3.- 21.12.1963 - 13.2.1975 tarihleri arasinda Gegici TUrk 

Yonetimi ve Otonom Kibr1s Turk Yonetimi taraf 1ndan ya

pilan yasalar. 

4.- AhkftmUl Evkaf (Temel Evkaf Kurallar1) 
(Evkaf ve Vak1flarla ilgili bir9ok kurallar yasa ile 

duzenlenmi§ olup rasil 337 ve 31/1970 say1l1 yasalar 
yurUrlUktedir.) 

5.- "Common Law" (Ahkam1 Urnumiye ve Nisfet Hukuku/Equity) 
(Common Law, once ing:.ltere sonral ar1 ise ABD' de uy

gulanan ve yaz1l1 yasa metinleri yerine yarg1 karar

lari ile geli§mi§ ala~ hukuk kurallar1n1 igermektedir. 

Toplumun gelenek ve gorenekleri esas al1narak yarg19-
lar taraf1ndan olu§turulan bu hukuk kurallar1na 

"judge-made law" da denmektedir. Nisfet Hukuku (Equity) 
adalet, hakkaniyet anlam1nda olup buna gore'hukukta 

bo~luk bile olsa hakl1 olan taraf garesiz b1rak1lmama
l1d1r' ilkelerini igermektedir.) 
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6.- 21.12.1963'de yUrUrlUkte clan Deniz Hukukuna ili§kin 

mevzuat. 

7.- 13.2.1975 tarihinden sonra KTFD ve 15.11.1983 tarihin

den sonra KKTC Meclisleri taraf1ndan yap1lan yasalar. 

19/1977 say1l1 Yasalarin TUrkgele§tirilmesi ve Bir

legtirilmesi Vasasi uyar1nca ise, 1 Nisan 1959 tarihine ka

dar yUrUrlUkte olan ve 1959 y1l1nda alti ciltte toplanarak 

yay1nlanan Ingilizce Kibr1s yasalar1, TUrkgeye gevrilerek 

redere Meclis taraf1ndan yay1nlanm1vt1r. Fas1l (Chapter) 

diye anilan bu koloni devri yasalar1nda ihtilaf halinde 

Ingilizce as1llar1 esas al1nmaktad1r. 

KKTC'deki ceza sistemine deginecek olursak, Anglo

Sakson hukuk sisteminden kaynaklanan "adversay" esaslar1na 

dayand1r1ld1~1 gorUlUr. Buna gore sanik su9lan1r ancak yar-

919 resen sugu ara§t1r1c1 bir tutum igine girmez. Yargilama 

s1ras1nda yarg19 genellikle pasif kal1r, davan1n seyri ta

raflara b1rak1l1r. Yarg19, huzurunda verilen vahadete gore 
karar vermek zorundadir. Dasya uzerinde yarg1c1n karar ver

mesi sozkonusu de~ildir. Kara Avrupas1nda ise 11 Inquisito
rial11 (ara§t1r1c1, tahkik edici) sistem uygulanmaktadir.(5)(6) 
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2. KIBRIS YASALARINDA BASIN 

Basin Yasasi ve Yasalar1 yerine "Yasalarda Basin" 

demeyi uygun bulduk. Nedeni ise, basin sadece Basin Yasa

sinda degil, yururlukteki ingiliz Doneminden kalma birgok 

yasada konu edilmektedir. 

Bas1n1n konu edildi~i yGrUrlUkteki Yasalara gegmez

den once yasalarin ustu clan "Anayasalardaki Basin"a de(Ji

necegiz. 

"Yasalarin mevcut Anayasaya ayk1r1 olamayaca~l." il

kesinden hareket etti~imizde oncelikle Anayasalardaki bas1-
n1n ele alinrnasi gerekmektedir. Basina ili§kin yasalar ise 

ilgingtir, gelip ge9en tum anayasalardan once de vard1, 

§imdi de var. 

1960 Kibris Cumhuriyeti Anayasasi, 1975 KTFD Anaya

sasi ve 1985 KKTC Anayasasindan once de bu yasalar yUrur

H.ik te vard1. 

Anayasalardan once var olan ve yGrGrlukte bulunan 

bu yasalar1 daha sonra gorece~iz. eimdi 'Anayasalarda Ba

sin• konusunu inceliyelim. 

2.1. Anayasalarda Basin 

2.1.1. 1960 K1bris Cumhuriyeti Anayasasi 

1960'da kurulan Kibr1s Cumhuriyeti Anayasasinda ba

sina ili~kin tek madde vardir. Bu Anayasan1n 19. cu madde

sinde; 

"Her §ah1s, her §ekli ile soz. ve ifade hurriyeti 

hakkina sahiptir. Bu hak herhangi bir resmi makam1n muda

halesi ve memleket s1n1rlar1 bahis konusu olmaks1z1n kanaat 

ifade etme ve haber ve f ikir alma ve verme hurriyetlerini 
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191ne al1r. Yalniz Cumhuriyet gGv~nligi veya Anayasa dOzeni 

veya lmme selameti veya lmme nizami veya lmme sagl1~1 veya 
~mme ahlak1 yarar1 igin veya ba§kalar1n1n §Dhret veya hakla

r1n1n korunmas1 veya bir s1rr1n if §as1n1n onlenmesi veya 
koydugu formalitelere §artlara, tahditlere veya cezalara ta

bi tutulabilir. Gazeteler veya diger bas1l1 §eyler Cumhuri
yet Ba§ savc1s1n1n yaz1l1 musadesi olmaks1z1n toplatt1r1la

maz. Bu musade enge9 72 saat iginde mahkeme karar1 ile tas
dik olunmad1g1 taktirde toplatt1r1lma kalkar •• Bu madde hu

kumleri ses ve rUyet yay1nlar1 veya sinema i§letmeleri igin 
ruhsat al1nmas1n1 engellemez" denmektedir. (7) 

Kibr1s Cumhuriyeti Anayasas1 1960 hayata gager, an

cak somurge doneminden kalma bas1nla ilgili yasalara ise 
dokunulmaz. Aynen yurUrlUkte kalirlar. 

2.1.2. K1br1s Turk Yonetimi Temel Kurallar1 

21 Aral1k 1963 olaylar1n1n patlak vermesi ile Kibr1s 

Anayasas1 ortadan kalkar ve Kibr1s TUrkO 'Genel Komite' ad1 

altinda kendi yonetiminin ilk bigimini olu§tur~. 

28 Aral1k 1967 de ise Kibr1s Anayasas1n1n tum kural

lar1 uygulanincaya kadar KIBRIS GECiCi TORK YHNETiMi kuru

lur ve "kendimize 5zgil ilk Anayasamiz" olan TEMEL KURALLAR 

yUrurluge girer. 

19 rnaddeden olu§an "K1br1s Gegici TUrk YHnetimi Temel 

Kurallar1"nda basin konusuna de~inilmez. 

21 Nisan l97l'de "Gegici" s1fat1 kald1r1l1r ve 1 Ekim 
1974'de kadar "K1br1s TGrk V5netimi", 1974 HarekAt1ndan son

ra ise "Otonom Kibr1s TUrk YHnetimi olu§turulur. 13 $ubat 

1975 1 de de KTFD kurulur. 
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TUm bu geli§melere kar§1n YASALARDAKi BASIN'da bir 

geli§me, bir dB~i§iklik olmaz. Ancak TEMEL KURALLARIN yBri

ni alan KTFD Anayasas1nda Basin ve Basin ozgurlu~une geni§ 

ve onemli yer verilir. 

2.1.3. 1975 KTFD Anayasas1 

KTFD ANAVASASI'nin 13, 16, 18, 19, 21, 22, ve 23 mad

deleri Basin VB Basin 5zgOrlO~O konularini igerir. ~oyleki, 

"Her TUrk Yurtta§1 haberle§me, dl.i§Unce VB kanaat ozgUrluljUne 

sahiptir. TUrk yurtta§lar i9in basin ozgUrdUr, sansUr edile

mez. Gazete ve dergi 9ikar1lmas1, yayin~ mali kaynaklar1 ve 
gazetecilik mesle~i ile ilgili ko§ullar yasa ile dUzenlenir." 

Tilm bu basin ozgUrlilkleri ise "ulusal gUvenlik, Anaya

sal dUzen 1 kamu gUvenli~i, kamu dUzeni, genel sa~lik, gene! 
ahl~k gibi gerekgelerlB s1n1rland1r1labilir. Gazete ve dergi

ler "yetk ili merci "n in emr i ile toplattir 1l1r ve 24 saat 

iginde mahkemeye verBbilir. Mahkemenin ise bu karar1 en ge9 

Ug gUn iginde onaylamas1 gerekir. 

KTFD ANAYASASI'nin getirdi~i bu yasal boyutlara kar

§1n YASALARDAKI BASIN'da yine bir de~i§iklik olmaz. 

2.1.4. 1985 KKTC Anayasas1 

15 Kasim 1983'de kurulan KKTC'de yeni Anayasa yap1-

l1ncaya kadar KTFD Anayasas1 ve 192l'lerden, 1929'lardan 

ve 1947 1 lerden kalma basinla ilgili yasalar yOrUrlUkte kal
maya devam eder. 

KKTC ANAYASASI'nda da KTFD ANAYASASI'nda oldu~u gi- . 

bi, (hatta daha ileri dUzeyde) Basin ile ilgili rnaddelere 
yer verilir. 
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Bu Anayasanin 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 31 mad-

-deleri haberle§me dO§Once, s5z ve anlat1m, bilim VB sanat, 

gazete-dergi ve bro§Or 91karma. kitap 91karma, basin hak ve 

ozgOrlOkleri ile basin ara9lar1n1n korunmas1 konular1n1 i9e

rir. 

Anayasada ilk kez "du§Unce sugu yoktur" hUkmUne yer 

verilir. Turk yurtta§lar1 ibaresi yerine "Vurtta§lar" iba

resi kullan1lll', toplatma karar1n1n ayn1 gUn "yetkili merci" 

tarafindan mahkemeye bildirilmesi ile mahkemenin bu karar1 

en geg iki gUn iginde onaylama §art1 getirilir. 

Konumuzla ilgili Anayasa maddeleriyse §unlard1r: 

Haberle§me OzgOrlO~O 

Madde 21. 

(l) Herkes, haberle§me ozgurlugOne sahiptir. 

(2) Haberle§menin gizlili~i esast1r. Yasan1n goster

digi durumlarda mahkeme veya yarg19 taraf 1ndan yasaya uygun 

olarak verilmi§ bir karar olmad1k9a bu gizlili~e dokunula-

maz. 

DO§Gnce, S5z ve Anlatim DzgUrlU~O 

Madde 24. 

(1) Herkes, dO§Once ve kanaat ozgOrlO~One sahiptir; 

kimse dO§Once ve kanaatlar1n1 a91klamaya zorlanamaz. DO§On

ce sugu yoktur. 

(2) Herkes, dO§Once ve kanaatlar1n1, soz, yaz1, re

sim veya ba§ka yollarla tek ba§ina veya toplu olarak a91k

lama ve yazma hakk1na sahiptir. 

Bu hak, herhangi bir resmi makam1n mOdahalesi VB DBv

lat s1nirlar1 soz konusu olmaks1z1n, kanaat1n1 anlatma, ha

ber ve fikir alma VB verme ozgurluklerini kapsar. 
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(3) Soz ve anlat1m ozgUrlLlklerinin kullan1lmas1, 

yalniz ulusal gUvenlik, anayasal dUzen, kamu guvenli~i, ka

mu dUzeni, gene! sa~l1k, gene! ahlak yarar1 igin veya ba§

kalarinin §ohret veya haklar1n1n korunmasi veya yarg1n1n 

otorite veya tarafs1zl1g1n1n sUrdUrUlmesi i9in gerekli ve 

yasanin koydugu yontemlere, ko§ullara, s1n1rlamal ara veya 

cezalara bagl1 tutulabilir. 

Bilim ve Sanat DzgUrlUgU 

Madde 25. 

Herkes, bilim ve sanat1 serbest9e B~renme ve o~ret

me, a91klama, yayma ve bu alanlarda her tLlrlU ara§t1rma 

yapma hakk1na sahiptir. 

Basin Dz gUr lu!JU 
Madde 26. 

(1) Yurtta§lar i9in basin ve yay1n ozgUrdUr. sansUr 

edilemez. 

(2) Devlet, basin, yay1n ve haber alma ozgUrlu~unU 

saglayacak onlemleri al1r. 

(3) Basin ve haber alma ozgUrlUgU, kamu dUzenini, 

ulusal guvenligi veya genel ahlAk1 korumak; ki§ilerin §e

refr haysiyet ve haklar1na tecavUzU, sug i§lemeye ki§k1rt

may1 onlemek veya yarg1 gorevinin amac1na uYgun olarak ye

rine getirilmesini saglamak i9in yasa ile s1n1rlanabilir. 

(4) Yarg1 gorevinin amac~na uygun olarak yerine ge
tirilmesi igin 1, yasa ile belirtilecek s1n1r lar ii;inde, mah

keme veya yarg19 tarafindan verilecek kararlar sakl1 kalmak 
Ozere, olaylar hakk1nda yayin yasa~1 konamaz. 

Gazete, Dergi ve Bro§ur C1karma Hakk1 

Mad de 27. 

(1) Gazete, der gi ve bro§ Gr i;1k ar 1lmas1, her yurt

ta§ i9in onceden izin alma ve mali gUvence yat1rma ko§u
luna baglanamez. 
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(2) Gazete, bro§Or ve dergilerin 91kar1lmas1, ya

y1m1, mali kaynaklar1 ve gazetecilik meslegi ile ilgili 
ko§ullar yasa ile duzenlenir. Yasa, haber, du§Once ve ka

naatlarin serbest9e yay1mlanmas1n1 engelleyici veya zor
la§t1r1c1 siyasal, ekonomik, mali veya teknik kayitlar ko-

yamaz. 

(3) Gazete ve dergiler, Devletin ve di~er kamu tu
zel ki§ilerinin veya bunlara bagl1 kurumlarin ara9 ve ola
naklarindan e§itlik ilkesine g5re yararlanir. 

(4) Devlet s1n1rlar1 iginde yayimlanan gazete, deF

gi ve bro9urler, yasanin gosterdigi su9lar1n i9lenmesi ha

linde, yarg19 karar1 ile, ulusal guvenli~in kamu duzeninin 

veya gene! ahlak1n korunmas1 bak1m1ndan gecikmede sakinca 

bulunan dururnlarda da yasan1n ag1k9a yetkili kild1~1 merci
nin emriyle toplat1labilir. Toplatma karar1n1 veren yetkili 

merci, bu karar1 ayn1 gUn mahkemeye bildirir. Mahkeme bu 

karar1 en ge9 iki gun iginde onaylamazsa, toplatma karar1 
gegersiz say1l1r. 

Kitap ~ikarma Hakk1 

Madde 28. 

(1) Kitap yay1m1, yurtta§lar igin izne ba~l1 tutu

lamaz; sansur edilemez. 

(2) Devlet s1n1rl~1 iginde yay1mlanan kitaplar, ya

sanin gosterdigi suglar1n i§lenmesi halinde, yargig karar1 
ile; ulusal gUvenli~in, kamu dDzeninin veya genel ahlak1n 

korunmas1 bak1m1ndan ge~ikmede s~1nca bulunan durumlarda 
da, yasan1n a91k9a yetkili k1ld1g1 merciin emriyle toplat1-

labilir. Toplatma karar1n1 veren yetkili merci, bu karar1 
en ge9 yirmi dart saat iginde mahkemeye bildirir. Mahkeme 

bu karar1 en ge9 yedi gGn i9inde onaylamazsa, toplatma ka
rari ge9ersiz say1l1r. 
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Basin Ara9lar1n1n Korunmas1 

Madde 29. 

Yurtta§lara ait basimevi ve eklentileri ve basin 

araglar1, ~ug araci olduklari gerekgesiyle de olsa, zorla 

alinamaz veya el konulamaz veya i'letilmekten al1konamaz. 

Duzeltme ve Cevap Hakki 

Madde 31. 

(1) Duzeltme ve cevap hakk1, ancak ki§ilerin §eref 

ve haysiyetine dokunulmasi veya kendileriyle ilgili ger
ce~e ayk1r1 yay1nlar yap1lmas1 hallerinde tan1n1r ve yasa 

ile duzenlenir. 

(2) Duzeltme ve cevap yayinlanmazsa, yay1nlanmas1-

n1n gerekip gerekmedi~ine, ilgilinin ba§vurusu tarihinden 
ba§layarak engeg yedi gun igerisinde yargi~ taraf1ndan ka

rar verilir. 

2.2. Yasalarda Basin 

Kibris Bas1n1n1 duzenleyen ilk yasalar Osmanl1 
Yasalar1d1r. ilk dUzenleme ise 1864 y1l1ndaki MATBUAT 

NiZAMNAMESi'dir. 

PA Di ;>AHCA tasdikli M ATBU AT N iz AM NAMES iNE gore' ga
zeteler "RUHSAT ALMAKSIZIN" yay1nlanamazlar •• 

"Ruhsat" almak igin de, Osmanl1 uyruklu olanlar 
MAARIF NEZARETI CELILESiNE, yabanc1 uyruklularsa HARiCiYE 

NEZARETi CELILESINE dilekge vermeleri gerekir. 

Nizamname'ye g6re "bir kimsenin gazete 91karabilme

si igin 30 ya91n1 gegmi§ olma §artt1yla, Gazetenin Ad1n1n, 

Sorumlu MudGrUnGn bildirilmesi ve Gazetenin yay1nlanan her 
say 1s1ndan birer nushan in Matbuat Mudur 1U!;1Une gander ilmes i" 

§artlar1 s1ralan1yor. 
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Nizamname'nin di~er maddelerinde "cevap hakk1, ruh

sat alinmadan g1kar1lan gazetelerle, ADAB-I UMUMiYE'ye ve 

AHLAK-I MiLLiYE'ye" ters dU§en yay1nlarla PADieAHA kar§1 

i§lenen basin suglarina verilecek cezalar belirtiliyor ••• 

MATBUAT NiZAMNAMESi (1864), Osmanl1 imparatorlu~un

da 1909'da degi§tirilirken Kibr1s'ta 1930 y1l1na kadar yO

rOrlOkte kalir. (8) 

Nitekim, 1878 1 de K1br1s 'l. "kiralayan" ingilizl er ba

sinla ilgili Osmanli Yasalar1na bir sUre dokunmazlarken •• 

(a) 1921 y1l1nda MLJFSiT YAZILAR KANUNU (FASIL 164) 

(Y1k1c1 Yayinlar Yasas1 olarak resrnen tercUrne edilmi§tir). 

(b) 1929 y1l1nda CEZA YASASI (Criminal Code, FASIL 

154) 1 da basin igin ceza maddeleri 47, 48; 49, 50, 51. ci 

maddeler ••• 

(c) 1930 y1l1nda GAZETE- KITAP VE BASIMEVLERi 

VASASI (PRESS LAW 1930) ile Osmanl1 Yasalar1 yurOrlukten 

kald1r1l1r ••• 

(d) 1933 y1l1nda bas1na ait ceza hukumleri igeren 

OnlU zem ve kadih davalarima mesnet te§kil eden Fas1l 148 

Haksiz Fiiller Yasas1n1n ardindan. 

(a) 193L y1l1nda basin igin ba§ka bir yasa (PRESS 

LAW) g1kar1l1r ve 1947 y1l1nda g1kar1lan BASIN YASASI 

(rASIL 79)'a k~dar yUrurlUkte kalir •• 

Halen yUrOrlOkte olan yasa somOrge doneminden kalma 

tASIL 79 BASIN Yasas1d1r •• 

2.2.1. ingiliz Donami Yasalar1nda Basin 

ingilizlerin basin i9in 91kard1klar1 ilk yasa 
13/4/1921 tarihli MLJFSIT VAZILAR KANUNU FASIL 164 1 dur. 
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Bu yasadan Hnce ise basin "Defence Regulation" yani "Savun

ma Nizamati" ile sansUre tabi tutulmu§tur. 

"Yik1c1 YAYINLAR YASASI" ad1 alt1nda Turk9eye tercu

me edilen FASIL 164, ozUnde BASIN CEZA YASASI'dir. 

Halen yururlukte olan 192l'den kalma bu YASA'dan 

i9te baz1 al1nt1lar! (Madde 4) 

"K 1br is YUl<sek Komis er i her hangi bir yay1n1n veya 
tahrik edici veya mUfsit olduguna kanaat getirdi~i takdir

de Resmi Gazetede yay1nlayacag1 bir emirle soz konusu ya

y1n1n Kibr1s'a ithalini yasaklayabilir. Eger ilgili yayin 

bir dergi ise, bu derginin hem ge9mi§teki, hem gelecekteki 

yay1nlar1n1n ithalini yasaklayabilir. 

Herhangi bir §ah1s, Ada'ya ithal edilmesi yasakla

nan bu gazete veya dergiden iktibas yoluyla veya aynen al

mak suretiyle su9 i§lemi§ olur. Soz konusu yayin da mlisa

dere edilir. 

Yasaklanan yay1nin Kibr1s'a ithali men edilir. Ve 
pasta ile gelen her hangi bir pakette yasak yay1n oldu~un

dan Pasta Muduru §Ophelendigi takdirde, §Llpheli paketi 
GUmrUk Ba§mUdUrune havale ettirerek a9t1r1p kontrol etti

rebilir. 

Kibr1s dahilinde yay1n yapan bir gazete de hakare
tamiz veya tahrik edeci yay1nlar saptad1g1 zaman, onun ya

y1nlanmas1n1 makamlar durdurur. Mahkeme hakaretamiz veya 

tahrik edici yaz1y1 i9eren herhangi bir yay1n1 durdurabi

lir ve yay1nlanmas1n1 yasaklayabilir. 

Bu yasa tahdinda su9 i§ledi~i sabit olanlar 100 
Kibr1s Liras1 para cezas1 veya alt1 ay1 ge9meyen hapis 

cezasina, veya her ikisine birden 9arpt1r1labilir~" 
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MOrsit YAZILAR KANUNU ingiliz S5mUrge idaresine 

"kifayetsiz" gelmi§ olacak ki, 1929'da yUrLirlu~e koydugu 

KIBRIS CEZA YASASI (PASIL 154 ) ile de basina BALYOZ hu

kOmleri getirilmi9tir. 

Di~eri gibi, halen yilrOrlukte olan 1929'dan kalma 

CEZA YASASI'ndaki basina ait ceza maddelerinden al1nt1lar •• 

(Madde 47, 48) 

"Herhangi bir §ah is 'mUfsit' mahiyette bir yazi 

yayinladigi takdirde gerek yaz1y1 yazan ki§i, gerek basin 
yayinlayan ki§iler sug i§lemi§ olurlar ve mahkum oldukla

r1 takdirde ~ y1lchapis cezas1na 9arpt1r1l1rlar •• " 

" •• ~zellikle Majestelerinin, yahut varislerinin, yahut 

hUkOmetlerinin, gerek Birle§ik Krall1kta, gerekse MUstem-· 

lekelerde olan hUkUmetlerin aleyhine nefret hissi uyandir
maga yonelik olan yaz1lar1 ve de herhangi bir mustemlekede 

egemenli~i de~i§tirme egilimini gosteren bir yaz1 mUfsit 
veya ki§k1rt1c1 bir yazi olarak kabul edilir ve bu yasa 

hUkumleri tahdinda muameleye tabi tutulur. 

Bu nitelikte bir yaz1, Kibr1s d191nda yaz1lm19 olsa 
bile, bu yazinin tumu bir kism1 aktarilarak Kibr1s s1n1r

lar1 iginde yay1nlan1rsa ayni sug i§lenmi§ olur." 

23 Mayis 1930'da yUrU~lU~e giren GAZETE, KiTAP ve 
BAS IME VL ER i Y AS AS IN IN 3. maddesinde "Mustemleke MUste§ar

l1~1ndan ruhsat al1nmad1k9a 'gazete yay1nlanamayaca~1 11 em
redilir." 

"Ruhsat" isteyen ki§inin ayr1ca, 30 ya91n1 doldurmu§ 

olmas1, 200 Kibr1s liras1 tutar1nda kefalet senedi imzala
y1p vermesi, Mustemleke Muste§arina gazetenin her say1s1ndan 

birer suret sunmas1 (aksi halde 5 Kibr1s Liras1 cezas1 var) 
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gibi hGkUmleri i9eren 1930 YASASI ile o gUne kadar yUrur

lUkte clan bas1nla ilgili Osmanl1 Yasalar1 da ortadan kal

kar. 

Bu yasada, gazete ~ikarmak isteyenlerin Ingiliz 

idaresine vermekle zorunlu olduklar1, ~Ahret Sorular1" 

i~eren BEYANNAME ile YEMIN olay1 vardir. 

Bir somi.irge Ulkede "Nas1l bir basin yasas1" sorusu

na en iyi cevab1 verebilecek nitelikte olan bu yasaya gore 
"Gazete 91karacak olan §ahis Kaza Mahkemesinde, BEYANNA

ME 'deki BEYANLARININ dogru olduguna dair YEMiN EDER. Aksi 

halde gazete gikaramaz. Aranan ve istenen §Brtlar yerine 

getirilmemi§, tamamlanmam1§ olur. 

1931 Isyanindan sonra ise 1934 y1l1nda yeni GAZETE, 

KiTAP VE BASIMEVLERI YASASI-1934 yUrurlU~e girer. 

1930'daki Basin Yasas1n1n benzeri olan bu yasa, daha 

da ag1rla§t1r1lm1§ ceza maddeleri ile doludur. Nitekim 1947 

y1l1na kadar yururlukte kalan yasa, Kibr1s Bas1n1n1 derin
den etkiler, suskunluk donemi ve sansUr ya§an1r. 

1933 y1l1nda yUrUrluge giren ve halen yUrUrlUkte 

olan diger bir yasa da Fas1l 148 Haksiz Fiiller Yasas1d1re 

Ileride deginecegimiz birgok zem ve kadih (9) dava

s1nda dayanak yap1lan bu Yasan1n giri§ bolumunde §Dyle de
nilmektedir: (Madde 2.(1)) 

"Bu Vasa, ingiltere'de yGrGrlUkte olan hukuki tef~ 

sir prensibleri uyar1nca tefsir edil ir ve Yasada kullan1-
lan deyimler, metinde durum ve ba§lamlariyla bagda9t1g1 

olgOde, Ingiliz Hukukunun onlara verdigi anlamda kullan1l
m1§ say1l1rlar ve ona gore tefsir edilirler." 
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Haksiz tiiller Yasas1n1n 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 ve 24. cG maddeleri ise yay1n yolu ile ki§ilere "Haka

ret ve SHvme" davalar1na ili§kin hususlar1 dUzenlemektedir. 

Nitekim bugUne dek bas1na kar§1 a91lan bir9ok "zem ve ka
dih" davas1 bu maddelere gore a91lm1§ davalardir. 

1947 y1l1nda, ikinci DUnya Sava§1ndan sonra ise 
ingiliz ler ba§ka bir Bas in yas as1n1 yur Ur lUge koyar 1 ar: 

Fasil 79 Basin Yasas1 (Press Law) 

Bu yasa da, ondan Hnceki yasalar~a var olan mad

deleri ve ozO, ozellikle korur ve geli§tirir! 

"Ruhsatlar1, Yeminli Beyannameleri, MUstemleke 

Idaresine bedava imzal1 Gazete verilmesini, Kefalet Se
netlerini ve para cezalar1n~' igeren (23 Aral1k 1947) 

tarihli bu BASIN YASASI, K1br1s Cumhuriyeti'nde, Gegici 
Kibr1s TUrk Vonetiminde, Kibr1s TUrk Yonetiminde, Oto

nom Kibris TUrk Y6netiminde KTFD'de ve KKTC'de yururlukte 
kalm1§ ve uygulanm1§t1r! 

Halen yurUrlUkte olan 1947 y1l1ndan kalma Fas1l 79 

Basin Yasasi, ingilizceden TUrk9eye tercUme edilmi§ ve 

Yasadaki "MGstemleke MUste§ar1", "Vali" gibi kelimelerin 

yerine "Bakanlik", "Bakanlar Kurulu" konmu§tur. 

Yasada "Majestel et' i" ad1na "K 1br is Valisinden" ga
zete 9ikarmak i<;in "ruhsat" al1nmas1 gerekirken KKTC Anaya

sas1ndaki maddelerden dolay1 bu hUkUm ise uygulanm1yor. 

Gorulece~i Uzere Kibr1s TUrk Toplumu 9agda~ bir 
Anayasaya sahipken hala daha ingiliz S5mUrge Doneminden 

kalma Vasalarla yonetilmektedir. 
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Basina ili§kina 

a) Fasil 79 Basin Vasas1 

b) Fasil 148 Haksiz Fiiller Vasas1 

c) Fas1l 154 Ceza Yasasi 

d1 Fas1l 164 Y1k1c1 (MOfsidane) Yay1nlar Yasasi 

gUnumOzde de gegerliliklerini korumakta, bir gok davalar

da kullan1lmaktad1rlar. 

Anayasa ile geli§en bu yasalarin yeniden duzenlen

mesi zorunlulu~u vardir. 

2.2.2. 1960 Y1l1 Sonras1 Yasalarda Basin 

YOrUrlUkteki ingiliz Donemi Yasalar1na ilaveten; 

1950 Kibr1s Cumhuriyeti D5neminde, 35/1963 say1l1 "MOsteh
cen Vay1nlar" Yasas1, Kibr1s TDrkDnOn •Ayr1 Devletle§me 

SUreci"nde ise 29/1983 say1l1 Askari Sue ve Cezalar" Yasa

s1 ile bas1na ceza hukUmleri getirilmi§tir. Bu arada 

9/1976 say1l1 Mahkemeler Yasas1n1 da belirtmek gerekir. 

MGstehcen Yay1nlar Yasas1 Madde 2'ye gore "Bir mad

denin i9erdigi veya tecessGm ettirdigi konulari okumasi, 

gormesi veya dinlemesi muhtemel olan §ah1slar1n ahlak1n1 

bozrnaya ve onlari ba§tan 91karmaya yonelik oldugu takdir

de mUstehcen addolunur." Bu rnUstehcenlik tan1m1ndan sonra 
bu sugu i§leyenlerin para veya iki yildan fazla olmayan ve

ya: iki cezaya birden 9arpt1r1labilecegi belirtilmektedir. 

(Madde 3) 

Askari Sue ve Cezalar Yasas1n1n 29. Maddesinde ise 

§5yle denilmektedir: 
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"Halk1 veya asker ki§ileri askerlikten so~utucu 

nitelikte yayin yapan, telkinde bulunan veya kamuya a91k 

bir yerde soylev veren kimse sug i§lemi§ olur ve 3 y1la 

kadar hap is cezasina 9arpt1r1l1r." 

Mahkemeler Yasas1n1n 52. maddesinde "yay1nlar ve 

foto~raf gekme"yle ilgili yasaklar ve HngorUlen cezalarsa 

§i:iyledir: 
Mad de 

52(1) Bir ki§ij 

(c) Yargisal i§lemlerin ask1da veya kararla§t1r1lrnam19 ol

dugu s1rada, i§lemi yanl19 aksettiren veya i9lemin adil 

bir §Bkilde g5rUlmesine hale! getirici nitelikte olan 

veya adaletin seyrine engelleyen veya geciktiren veya 

i9lemin huzurunda yap1ld1g1 veya yurutuldu~u ki§inin 

otoritesini ku9uk du9UrucU nitelikte yaz1 yayinlar, 
konu9ma yapan veya harekette bulunursa veya 

(g) Vasalar uyar1nca, sadece taraflarin ve avukatlar1n1n 

veya ba§ka temsilcilerinin veya Mahkeme Memurlar1n1n 

haz1r bulunmasina mUsaade olunan bir yargisal i§lemde 
alinan tan1kl1g1 veya bir kism1n1 yayinlarsa; veya 

(d) Yargisal i§lemlerde karar vermi§ olan Mahkeme hakk1nda 

§eref veya haysiyet veya onur kir1c1 nitelikte yaz1 y.a

y1nlar, konu9ma yapar veya harekette bulunursa; 

(e) Yargisal i9lemlerde, taniga gerek tan1kl1k yapmadan 

once, gerekse tan1kl1k yapt~ktan sonra, tan1kl1g1 ile 

ilgili olarak haksizca mUda~aleye veya tesir etmeye te

§ebbus ederse; veya 

(h) istisnai hallerde YUksek Mahkemenin vermi~ oldu~u ganel 
veya Hzel direktifler sakl1 kalmak ko§uluyle:-

i) Bir Mahkeme salonunda veya Mahkemenin oturum yapmak

ta oldu9u binada fotograf .yeker veya 9ekmeye teqebbus 

ederse; veya 
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i) Bir Mahkeme salonunda veya Mahkemenin oturum yap

makta oldu~u binada foto~raf ceker veya 9ekmeye 

te§ebbUs ederse; veya 

ii) Yarg1c1n, olUm sebebini tahkik eden soru yarg1c1-
c1n1n Mahkeme kamu gorevlisi, avukat veya herhangi 

bir hukuk veya ceza i§leminde tan1k veya taraf olan 

herhangi bir ki§inin bu gibi bir yerde, foto~raf1-

n1 9eker VB cekmeye te§ebbUs ederse veya yay1nlamak 

maksadiyle portre veya herhangi bir §ekilde resmini 

yaparsa; veya 

iii) {ii) de gosterilen ki§inin Mahkeme salonunda veya 

Mahkemenin oturum yapmakta oldu~u binada bulundu~u 

esnada ba9ka bir yerden foto~raf 1n1 9eker veya 9ek

meye te9ebbUs ederse; veya 

{j) Bu f1kran1n (h) bendi kurallar1na ayk1r1 olarak cekilen 

bir foto~raf1 veya yapilan bir portre veya resmi veya 

bunlar1n bir suretini yay1nlarsa; veya 

(k) Yar91sal bir i9leme veya bu i9lemin huzurunda yap1ld1~1 

veya yUrUtUldU~U ki9iye kasten sayg1s1zl1kta bulunursa, 

sug i9lemi9 olur ve Uc sane hapis ve/veya 500KL's1n1 

gegmeyen para gezas1na garpt1r1labilir. 

52(2} Bu maddenin (1). f1kras1n1n (a), (b), (c), (h), {j) 
veya (k) bendleri kurallarina ayk1r1 olarak i§lenen 

bir su9 Mahkemenin gozU onUnde i§lenmi§ ise, Mahkeme, 

suglunun nezaret altina al1nmas1n1 emred8bilir ve o 

gUnkU oturumuna son vermeden Bnce san1~1 yarg1layabi

lir ve 100 KL's1 para ve/veya alt1 ay hapis 9ezas1na 

9arpt1rabilir. 

Yukar1da an1lan·.yasal dOzenlmelere ek olarak bu d6-

neme ait iki Emirnameden de sBz etmek gerekiyor. 
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Resmi Gazetenin 19 Temmuz 1972 ve 7 Ekim 1972 tarih

li say1lar1nda K1br1s TUrk Vonetimi YUrUtme Kurulunun, MUf

sidane Vay1nlar Yasasi (rasil 164) Madde 4 tahtinde yay1n

lanm1§ olan "Yasak Kitaplar Emirnamesi" vardir. 

19 Temmuz 1972 tarihli Emirname ile 207, 7 Ekim 1972 

tarihli Emirname ile de 328 kitabin ithali, sat1§1 ve ta

sarrufta bulundurulmas1 yasaklanm1§t1r. 

TUrkiye'de "12 Mart Donemi"nin hOkOm sUrduao yillar

da Kibr1s'ta yayinlanan Yasak Kitap Emirnamelerinin tamam1 

Ekler bolUmUnde verilmi§tir. (10) 

Ayr1ca o y1llarda tek siyasal parti olan Cumhuriyet

ci TOrk Partisinin 26 Mart 1973 tarih VB 5 no'lu "Anavatan 
Bas1n1nin Kibr1s" ba§l1kl1 bOlteni, Turk Emniyet MOdUrlU

aunce MLlfsidane Yayin olarak nitelendirilmi§ ve bUlteni ta
sarruflar1nda bulunduranlar aleyhine ceza davalar1 a91lm1§

t1r. Mahkemede, bu yUzden suglu buluMan ki§iler ise muhte

lif para ve hapislik 9ezalar1na 9arpt1r1lm1§lard1r. 

Sozkonusu BUltende, 09Uncu Cumhurba§kan Muavinli~i 

segimlBri VB toplum sorunlar1yla ilgili olarak Turkiye ba

s1n1nda Mustafa Ekmek9i, Oktay Akbal, Ya§ar Aysev ve Mehmet 

Barlas'1n yay1nlanm1§ olan yaz1lar1ndan iktibaslar yap1!

m1§t1. (11) 

Ozetle, 1960 Y1l1 Sonrasi Donemde 91kar1lan, 

a) 35/1963 Mustehcen Yay1nlat' Vasasi 

b) 9/1976 Mahkemeler Yasasi 

c) 29/1983 Askari Sug ve Cezal~ Vasasi 

bas1na ili§kin ceza maddeleri i9ermekte 19.7.1972 ve 

7.10.1972 tarihli Emirnamelerle de kitaplar yasaklanmak

tadi.r. 
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Adi gegen yasalar yururlukte olup 1975 KTFD Anaya

sas1 ile sozkonusu Emirnameler kadilkle§mi§tir. (12) 
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3. BASIN DAVALARI 

~irndiye kadar olan bolUrnlerde Hukuk Sistemini ve Ba· 

sin a ili§kin Yasal ar1 incelemeye r;al l§t ik. Bu b51Umd e i se, 

belirtmi9 oldugumuz Yasalara istinaden ac1lan Basin Davala

r1ndan ilginc ornekler vermeye r;al1~aca~1z. (13) 

1950 y1l1 5ncesi 1 ingiliz Somurge Doneminde, K1br1s 

TUrk Bas1n1na kar~1 uygulanan bask1lar1 ve ar;1lan davalari 

yans1tmas1 ar;1s1ndan K1br1s Turk Toplumunun liderlerinden, 
eski Cumhurba§kan Muavini ve Halk1n Sesi Gazetesinin kurucu

su ve ba§yazar1 merhum Dr.raz1l KUcUk'Un "DUnden BugUne 8a
s1n1m1z" adli makalesini ozetleyerek sunmayi uygun bulduk. 
(14) 

3.1. Dr.KUcuk ve Basin Davalar1 

1878 sonras 1 K1br1s TUrk Cemaatinin 

Rum ve ingiliz somUrge idarecileri altinda 

ezilmesine engel olabilme amaciyle 91kmaya 

ba§layan TUrkge gazeteler devamli surette 

bask1 alt1nda bulundurulduklarindan omUr

leri kisa olmu§, l92D'lerden sonra Remzi 

Okan taraf1ndan yayina ba§liyan "SBZ" gaze

tesi yay 1nlad1g1 yaz 11 arla top! umun deste

gini kazanabildiginden hayat1n1 sahibi olUn

ceye kadar uzatabilmi§tir •• 

Somurge idaresi,az1nl1kta bulunan 

Kibris TilrkGnGn milli his ve heyecanlar1-

n1 sondurmeyi gays edinmi§, milli e~itimi 

elinde tuttu~undan okullarda her tUrlU 

kitablarin TUrkiye'den ithaline mUsade et

memi§, bunun yan1nda dini liderlerle top

lumu daimi surette bo§luk icinde birakmaya 

9al1§m1§t1r. Medreselera buyUk kiymet ve-
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riliyor, Ortaokulda ba9layan Arap9a ve 

Acemce dersler 9ocuklar1n bUyUk bir vak

tini alip gHtLlrUyordu. Hatta o siralarda 

istanbul'daki ingiliz Milletler Cemiyeti

nin 8a§kan1 ile Yemen Kral1 ve K~bris'a 

~agr1lm19 onlara ko9kler, bahgeler tahsis 

etmi9, camilerd~ verdi~i kUrsUlerden TUr
k iye aleyhine geni§ propaganda y apmalar1-
na mUsade ediyordu. ''soz" gazetesi, mUcade

lesini bir taraftan somUrge idaresine kar

§1 yUrUtUrken di~er taraf tan toplumu TUr

kiye 'den uzakla§tirmaya 9al19an hoca ve 

softalara da ac1mas1z hUcumlarda bulunu

yordu. C1kar1lan basin kanunlar1 TUrk9e 

gazetelerin ozgUrlU~UnU tamamen ortadan 
kald1rm19 olduQundan her yazilan yaz1 ka

kanuna ayk1r1 g5r01Uyor Mahkemede sorguya 

i:;:ekil iyordu ••• 

Vine bu sitalarda Evkaf, Kibris Va

lisi taraf 1ndan tayin edilen bir ingiliz 

murahhasi taraf1ndan idare edildiQinden 

milyonluk servet her gUn biraz daha eri
yor, cam! mallar1 sat1l1yor, y1k1lan cami

lerin yerine yenileri yap1lm1yor, tamire 

muhta9 olanlar kendi mukadderat1 ile ba9-

ba9a birak1l1yordu. Bu durumu goren Avukat 

Con Rifat isimli §ah1s "MASUM MiLLET" ga

zetesini 91karmaya ba§l1yor •• Buna da ayn1 

kanunlar tatbik edildi9inden, mahkemelerde 

hesaba 9ekilmekten kurtar1lam1yor. 

1931 Rum isyan1ndan sonraysa dikta 

rejimi uyguland1g1ndan, vali her turlU ic

raati istediQi ve diledi~i tarzda tatbik 
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sahas1na koyuyor, isted~ini hapse, ista~i

ni sLlrgGne gHndariyordu. Ne kadar ac1 idi 

ki isyan edenler taltif ediliyor, yay1nla
d1klar1 yazilar mLlsamaha gordu~Ondan caza

land1r1lmad1g1 gibi toplumlar1m daha da 
ba§ kald1rabilacek duruma getirebiliyordu. 

1933 y1llar1nda Paris'te tahsilde 

bulundu~um s1ralarda her iki gazeteye go
rebildiklar imi kanunun mLlsade etti~i nis

bette yazmama ra~man ingiliz aleyhtar1 
olarak damgalanmi§ tatilimi Kibr1s'a ae-

9irmeye geldigim gunlerde Lefko§a Kayma-

kam1 ingiliz beni makam1na ca91rarak bu 

gibi yaz1lara devam etti9im taktirde beni 
memlakete girmeme mUsade edmeyeca~i va ailemi 

ailami de Ulkeden sLlrgLln edecegi tahdidin-

de bulunmu§tu. 

Bu tehditlare ald1r1§ etmeyip, tatil gLln

lerinde Kibris ta bulundu~um s1ralarda 
yine yazmaya devam etmi§ ve bundan sinir

lenen Kaymakam Monteka gUnun birinda iki· 

polisle bani avimden sabah1n erken saat

lerinde aramaya gelmi§ler u~ yine makam1-

na gotUrulmO§tLlm. Yaninda birkac resmi 

kiyafette olan ingilizler de vard1. Fran
sizca lisana iyi vak1f oldugundan bana 

Fransizca olarak "En gariz" kelimelerla 

hitaba ba§lad1. Yar1m saat kadar saran 

bir kUfUrden sonra surat1ma bir tokat, 
kicima bir tekma atarak "defol git" diye 

atm1§t1 dairasinden ••• 
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Villar gegiyor tahsilimi bitirip 

adaya dondUkten sonra gordU~Um muamelenin 
ac1s1 bends biraz daha canlaniyordu •• 

Ikinci Cihan Sava91 patlak verrni9ti; 91-
karilan ola~anustU kanu nlar yalniz yaz 1 

yazanlar1n de~il sokakta yUrUyenlerin bi

konw1ma ozgUrl U9UnU tamamen ortadan kal-· 

d1rm1§t1. 

1940 y1l1nda MASUM MiLLET kapat1l

m1§, 1941 de de ~SBZ" gazetesi kapanm1§t1. 
TPrk toplumu ig ve d1§ olaylardan tamamen 

habersiz ve kendi §ikayetlerini az bir§ey 
olsun bildirmek imkanlar1ndan tamamen mah

rum kalm1§t1. Baz1 dostlarim beni yeni bir 
gazete gikarmaya te§vik ederken buldugum 

dest~ge gUvenerek HALKIN SESI'nin 91kmas1 
igin hukumete resmi mUracatta bulundum. 

istidam aylarca bekletildikten sonra §artl1 
olarak kabul edilmix ve §artlarin ba~1nda 

somurge idaresini tenkit edecek hi9bir yaz1-
nl.n yay1nlanm1yacag1 tahaUdU istenmi9ti. Bu

na kay1ts1z §arts1z "evet" demenin mUmkUn 
olam1yaca~1n1 a91kca anlattim. Samurge ida

resi s1k1§1k bir durumda idi. GUnliik yayin~ 
lad1g1 bir9ok "emirnameler" varj1. Toplum bun

lardan tamamen habersiz kald1g1nd an her gUn 
yeni yeni mU9killer 91k1yordu. Sagdan soldan 

hOkOmet kendine "yar" olabilec6~ oianlar1 
arami§sa da, higbir kimse Avrupada sava91n 

devam ettigi karanl1k gOnlerde yakla9mad1-
g1ndan bana "evet" demi§lerdi. 

L· 14 Mart 1942'de Haik1n Sesi'ni toplum 

huzuruna 91karabilmi9tim. Yedi9im tokat ve 
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takmeni n ac1s1n i unutamad11;J1mdan ilk yaz i

larimda idarenin TUrk toplumuna reva gordU

gU haks1zl1klar 1 de§meye ba§l edim. Eli Ka

lem tutan bir9ok kimseler iglerini d5kebi

lecek bir yay1n organi bulduklarindan ya
z1lar1n1 g5nderiyor ve biz de onlar1 sayfa

lar1m1za seve save al1yorduk. Ba§ta Evkaf 
murahhas1 fngiliz, TUrk Lisesi fngiliz MU

durlerin yanl1§ icraatlar1 hergUn te§hir 
ediliyor yine idareciler taraf 1ndan yap1-

lan ikazlar da tesirsiz kaliyordu. 9. ayin 

sonunda somurge valisi taraf1ndan ald1~1m 

bir yaz1da gazetenin 3 ay kapat1ld191 ha

ber veriliyordu. 

Bizi susturmu§lard1 •• Ba§ka bir ga

zete daha 91kmaya ba§lam1§t1. Il1ml1 bir 

politika takip ediyordu. Bizim cezaml.§ bit

mi§ tekrar yay1n hayat1na girece~im gunler

de, gazete k~git tevziatirm. yapan ingiliz 

idarecileri toplumun ihtiya9lar1na cevap 

verebilecek gazete 91kt1g1ndan b izim ic;in 

kag1t ayr1m1 yapmad1klar1n1, bu yuzden ba

§1m1n ~aresine bakmam1 ifade etmeleri uze
rine, karaborsa ile bani kar§l kar§1ya b1~ 

rakm1§lard1. HUkUmetin verdi~i k8g1d1n toeu 
l KL. iken karaborsada 10 KL. na bulunabi

liyordu. Birc;ok defalar 20 KL. na kadar ka

g1t almak zorunda kal1yordum. Bt· demekti ki 

bir kuru~a satilan gazetenin kag1d1 bana 

5 KL. na mal oluyordu. ~u kadar1n1 da sHz 

ag1lm1§ken soyleyeyim ki o s1ralarda Mago
sada avukatl1k yapan Hakk1 Suleyman Beyin 

yard1mlar1n1 unutam1yorum ve daima minnetle 
an1yorum •• O da o gun.la-de Rum matbaalar1n1n 
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art1rd1klar1 kft91d1n topunu 20 KL. na 

saqlayabilecek guvallar icerisinde giz

lice bize ula§tirabiliyordu •• Benim ve 

onun kSgit bulamad1g1m1z gunlerde bak

kallara muracaat ediyor ve bakkal kftQ1t

lar 1 uzerine gazete bast1g1m1z gunlerde 

olmu§tur. Bunlar kolleksiyonlar1m1zda · .. 

duruyor ve aras;r~ onl~r1 kar1§t1rd1Q1m 

zaman o karanl1k gUnlerde ge9irdi~im s1-

k1nt1lar1 hala bUtUn canl1l1~1 ile ya§1-

yorum. 

4 yil devam eden bu ka91t s1k1n-

t1s1 sona erip kag1t tUccarlar1n1n yeniden 

ithalata ba§lamas1 Ozerine daha kolay ve 

di~er yerli gazeteler hacrninde yayina ba§

lad1g1m zaman bu defa kar§imda mahkemeleri 

bulmu§tum •• Ay gecmiyordu bir "zem ve kadih" 

davas1 ile hakim huzuruna 91kar1lm1§ olma

yim •• Her defasinda ag1r cezalar 5deyerek 

mahkeme salonlarindan 91k1yordum. 1942'den 

1957 y1l1na kadar 47 defadan fazla aleyhime 

dava ax1lm1§ ve bu sUre bani mali bak1mdan 

yere serecek kadar bitkin hale getirmi§ti •• 

BGtLln bunlar yan1nda tek tesellim 

mensup oldu~um topluma kar§i gorevimi yeri

ne getirmenin bahtiyarl1g1 idi. 

Bugunde ma~lesef hala devam eden 

Ingiliz basin kanunu bizim bas1n1 olduk9a 

k1s1tlamakta ve gorulen bir9ok yolsuzluk

lar ve hatalar istenilen yekilde ortaya se

rilememektedir. Yeni ve bugUnku demcirkatik 
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Ulkelere uyan yeni bir basin yasas1na ihti

yag vardir. ~unu da kabul etmeliyiz ki 

"Basin Yasas1" derken eline kalem alanlar 

geli§i gUzel begenmedigi, 9ekemediQ.i kim

seleri geli§igUzel ele§tirmesi veya te§hir 
etmesi demek de~ildir •• Ve yine bugOnkU 

idarenin mUsamahasi da ink8r edilemez, an

cak bu kaf i degildir ve her an igin basi

nin ba§1na inebilecek bir kili9 mevcuttur •• 
Bekledi9imiz ve temenni ettigimiz basin 

igin bunalt1c1 sinirlarin birazcik olsun 

geni§letilmesi toplum zararina olan i§le

rin a91kca ifade edilebilmesi, §ahsi hirs 

ve kinler igin yaz1lan yazilarin da ayni 

s1n1rda kalmas1d1r. 

Basin bir Ulkenin dilidir, nas1l 

ki "tat" bir insan tam anlamiyle icinde 

olan1 bir anda ifade edemez, basin da 

peltek kaldikga topluma yarar saglayamaz 

ve toplum yetarince sesini duyuramaz_ka
naatindeyim. (15) 

Y1llar1n deneyirnli politikacisi ve gazetecisi 

Dr.Fazil KUgUk, anla§ilacagi Llzere, dUnO gok anlamli 

bir §ekilde gozler onUne sererken bugUne de dikkati 

gekmeyi ihmal etmemi§ti. 
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3.2. Vorgacisin Bozkurt Gazetesine Act1~1 Dava 

Bilindi~i Uzere 1960'a Kibr1s'ta ingiliz idare

si son bulmu§. Rumlarla TUrklerin kat1l1m1 ile Kibr1s 
Cumhuriyeti kurulmu§tu. Kibr1s Cumhuriyeti'nin Cumhur

ba§kan1 Makarios, Cumhurba§kan Muavini Dr.KUgUk'tU. 
HUkUmetteki bakanlarin UgU TUrk (Osman Orek, Dr.Niyazi 

Manyera, Faz1l PlUmer)'tU. Bunlar s1ras1yle Savunma, 

Sagl1k ve Tarim Bakanl1klar1n1 Ustlenmi§lerdi. 

Rumlarda olan igi§leri Bakanl1g1n1 ise, UnlU 

EOKA'cilardan Polikarpos Vorgacis yUrUtUyordu. 

Bu kisa sUren bar1§ doneminde, ici§leri Bakani 

Yorgacis bir TUrk gazetesi clan Bozkurt'ta g1kan bir 

haber Uzerine tazminat davas1 a9m1§t1. ilk kez bir Ra~, 
Ustelik Bakan 1 bir yerel TUrk gazetesi aleyhine basin 

davas1 a91yordu. 

Dava konusu clan haberle ilgili geli§meler §Hyle 
olmu§tu: 

Deak 1961 tarihinde~ TUrkiye'de gorU§meler yapmak 

Llzere Dr.Orhan MUderrisoglu ba§kanl1g1nda bir parlamento 

heyeti Ankara'ya gitmi§ti. Bu heyette parlamenter olarak 

Dr.Necdet Onel. Av.Halit Ali Riza, Dr.Burhan Nalbanta~lu, 

Av.Hakk1 SUleyman ve Dr.Ali rikret yer alm1§t1. 

TUrkiye'de zamanin HUkUmet yetkilileri ile goru9-

meler yapan Heyet daha sonra Dil~Tarih Co~rafya Fakulte

sinde ''K1br1s'1n DUnU, BugunU, Var1n1" konulu toplant1ya 

kat1larak konu§ma yapm1§lard1. 

Bu toplant1y1 ise Bozkurt gazetesi TUrkiye bas1-

n1ndan iktibas ederek haber yapm1§t1. 
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31 Deak 1961 tarihli Bozkurt gazetesinde yay1nla

nan ve dava konusu yap1lan haberin ilgili kism1 §Dyle 

idi: 

"Daha sonra Kibr1s Heyetinin bir mensubu konu9mu9 
(isim belirtilmiyor) ve Kibr1s'ta ceryan eden olaylara 

temasla §Dyle demi9tir: Kibr1s'1n bugUnkU Igi9leri mesu

lU EOKA tedhi§ te9kilat1n1n ba1kan1d1r. Son zamanlarda 

Kibr1s'ta Rumlar arasinda ceryan eden tedhi§ hareketle

rinde polis silahlar1n1n rol oynamasi bu hareketin ic
i§leri Bakaninca desteklendiginin a91k bir delilidir." 

Haberde yeralan "Igi§leri Bakan1 EOKA'nin Ba9ka
n1d1r11 sozcukleri, Yorgacisin i9i1leri Bakan1 olarak 

Bozkurt'a ''zem ve kadih" (tazminat) davas1 a9mas1na ne

den olmu1tu. 

Yaz1l1 metin bulmakta zorluklarla kar11la9t1g1m1z 

bu ilging konud~ daha fazla bilgi edinmek igin Bozkurt 

Gazetesinin o zamanki sahibi ve genel yay1n yonetmeni 

clan Sayin Cemal s. Tegan ile ayn1 yillarda babas1 ile 

birlikte gazetede gorev yapan Sayin Sadi Togan'a ba9vur

duk. Davanin daha sonraki seyrini bize 96yle anlatt1-

lar: (16) 

11 i9i9leri Bakani Vorgacis bahsettigimiz yaz1dan 

dolayi aleyhimize a9m11 oldugu davada, bizden 10.000 

Kibris Liras1 tutar1nda tazminat istiyordu. Kendisini 

bir tedhi§ te9kilat1 olan EOKA'n1n Ba9kan1 olarak gos
terdigimiz i9in bizi sugluyordu. Gergekte EOKA'n1n 

ileri gelenlerindendi ama bunu yazmam1z1n yasalara ay

k1r1 oldu~u ileri suruluyordu. Bizim savunma avukat1-

m1z ise Rauf Denkta1't1. Dava sonucunda uyu9maya gittik 

ve kendisine 1.300 Kibris Liras1 tazminat Hdedik." 
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3.3. "Katimerini" ve "Cumhuriyet" Gazetelerine Dava 

21.5.1961 tarihli Bozkurt Gazetesinde iki ilgin9 

dava haberi veriliyordu. Biri Atina'da yay1nlanan "Kati
meri' di~eri ise yerel gazete "Cumhuriyet" hakk1nda •• 

"Katimerini" ile ilgi olan haber §oyle: 

"Lefko§a' da }'ayiml en an Mahi gazetesinin ba§yazar1 
Nikos Sampson, Lefko§a'da gazete da~1tan Pulyas ve Koni

aris adl1 bir firmaya kar§1 dLln zem ve kadih davas1 a9-

t1. Sampson aleyhinde iftirada bulunduau iddia edilen 

"Katimerini" adl1 Atina gazetesini Kibr1s 1 ta daa1tt1~1-

n1 ileri sUrerek firmadan on bin lira talep etmektedir. 

Lefko§ali Neaptolemos Yeoryiu da zem ve kadih davas1 a9a

rak ayni f irmadan be§ bin lira talep etmektedir. 

Sampson ile Yeoryiu, Peter Gray'in Girne'de 5ldU

rUlmesiyle ilgili olarak sorguya gekilmek uzere gegen haf

ta polis taraf1ndan tevkif edilmi§sede aleyhinde higbir 

dava ikame edilmeden serbest b1rak1lm1§lard1." 

Davan1n sonucunu o~renemedik ama EOKA'n1n unlu vu

rucu tak1m1ndan Sampson'un bir gazete bayiine mevcut ya

salara dayanarak dava a9m1§ olmas1 oldukga ilgi gekicidir. 

"Cumhuriyet'le ilgili dava haberi ise 5zetle §oy-

"Muhclif gazetelerden Cumhuriyet 800 lira 5demeye 

mahkum oldu. Rauf Denkta§ ve Dr.Fazil KugUk taraf1ndan 

a91lan zem ve kadih davas1 neticesinde gazete tum mesul
lar1yla beraber BOO lira tazminat 5deyecek." 
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3.4. Gazetecilerin DldUrUlU§U 

~imdi herhangi bir basin davas1na de~il, kimli~i 

meghul maskeli §ahislar tarafindan oldUrUlen iki Kibr1s

l1 TUrk gazetecisine deginmeye 9al1§acag1z. 

16. Agustos 1960'da haftal1k olarak yayinlanmaya 

ba§layan Cumhuriyet Gazetesinin sahip ve yazarlar1 Avukat 

Ayhan Hikmet ile Avukat Ahmet Muzaffer Gurkan, 1962 y1-

l1nda 23 Nisan1 24 Nisana ba~layan gece silahl1 ki§ilerce 
BldUrUlmLl§lerdi. Kibr1s'ta ilk defa gazeteci 5ldUrU1Uytirdu. 

Gazetecilerin cinayeti ile ilgili haberi 25.4.1962 

tarihli Bozkurt Gazetesi §Dyle vermi§ti. 

"K1br1s'ta yay1nlanan muhalif Cumhuriyet Gazetesi 

idarecilerinden Ayhan Hikmet maskeli meghul §ah1slar ta

raf1ndan yataginda yatmakta iken vurularak oldUrUldU. 

Pazartesi gece 8.30'da Muzaffer Gurkan evinin onOn

de, arabas1nda otomatik silahla oldUrUldU. Ihbar 4.40'da 

yap1ld1. Ayni gees l.45'de Ayhan Hikmet maskeli §ah1slar 

taraf1ndan oldUruldU." 

Planl1 bir cinayete kurban giden gazetecilerin ka

tilleri ise bulunamad1. T1pk1 bu olaydan y1llar sonra dU

§Unce ve yaz1lar1ndan otGrG katledilen Atdi Ipekgi, Cetin 

Emeg ve di~er gazeteci-yazarlar1n cinayet failleri gibi •• 

3.5. Yasak Kitap ve Bulten Davalar1 

Daha once de~indi~imiz "Yasak Kitaplar Emir

namesi" nedeniyle bir gok ki§iye dava ag1lm1§t1r. Bun

lardan sadece bir tanesini ornek ola~ak sunuyoruz. (17) 
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~u dava, iki yasa~1 da (m~fsidane kitaplarla mufsidane 

bulteni) i~ermektedir: 

VLiKSEK HAHKEME HUZURUNDA; Ceza istinaf No. 17/73 
(Dava No. 498/73; Magusa) 

M.Necati MUnir, Ba§kan, Ahmet izzet ve 

~akir s.ilkay. 

istinaf eden: Aydin Hasan. Ma~usa 
(Sanik) 

• ile -
Aleyhine istinaf edilen: TUrk Emniyet MudUrlu~U 

aras1nda. 

istinaf eden nam1na: Naci Tal~t. 

Aleyhine istinaf edilen nam1na: Kidemli Savc1 Vedat Aziz. 

fasil 164 MUfsidane Yay1nlar Yasas1 ~ Yasan1n 3, 4(1)(3) 
ve 6. maddelerine vs Yasan1n 4. maddesine dayanarak 
g1kar1lan Emirnamelere ayk1r1 ithali yasaklanm1§ 

yayin olarak ilan edilen mUfsit gayesi bulunan kitap 
tasarrufu. 

Fas1l 154 Ceza Vasas1 - Yasan1n 59(a), 48{a) ve 48(e) mad

delerine ayk1r1 mufsit gayesi bulunan bulten tasar

rufu. 

Vetki A~1m1 - Emirnamelerin yetki a§1m1 nedeniyle malOl 

(ultra vires) oldu~u iddias1 - Mufsit gayesi bulunan 
bUltenlerin tasarrufunun me§ru mazarete dayanmas1. 

Caza - Cezanin A~1rl1~1 - MUfsit gayesi bulunan kitap 

adedi azl1§1n1n cezaya etkisi. 
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OLAV: San1k, ithali yasaklanm1§ 6 adet mGfsit gayesi bulu

lunan kitap tasarrut etmekle ve mGfsit gayesi bulu

nan 2 adet Cumhuriyet9i TGrk Partisi BUlteni bulun

durmakla itham edildi. 

Bidayet Mahkernesi. San1a1 Fas1l 164, MUfsida

ne Yay1nlar Vasas1n1n 3, 4(1)'3) ve 6. maddelerine ve 

bu Yasanin 4. maddesine dayanarak Kibr1s TUrk Yoneti

mi YUrutme Kurulu taraf1ndan 91kar1lan Emirnamelere 

ayk1r1 ithali yasaklanm1§ 6 adet mUfsit gayesi bulu

nan kitap tasarrufundan 2 ay hapse mahkOm etti. San1k 
Fasil 154 Caza Vasas1'n1n 59(a), 4B(a) ve 48(e) mad
delerine ayk1r1 yasaklanm1§ Cumhuriyet9i TUrk Partisi 

bUltenlerini tas~rruf etmekle ilgili olarak 2. ve 4. 

davalardan 2 sens muddetle K.L.200.~ kefalete ba~lan

d1, 3. davadan ise K.L.75.- para cezas1na 9arpt1r1l

d1. 

San1k, mahkOmiyet ve ceza aleyhine istinaf 

et ti. 

SDNU~: YUksek Mahkeme; 

a) Kitaplar1n yasaklanmas1 ile ilgili Emirnamele
rin yetki a§1m1 dolay1s1yle ge9ersiz (ultra 

vires) olduklar1na ili§kin iddiay1, Ceza isti
naf 15/73'e at1fta bulunarak reddetti. 

b) Yasaklanml.§ Cumhuriyetci Turk Partisi bUlten

leri tasarrufunun me§ru mazarete dayand1~1 mG
dafaas1n1, bUltenl er in beyaz ka~ida sar1l1 ve 

jelfttinle kapat1lm1§ oldu~unu dikkate alarak 
kabul etti ve 3 ve 4. davalardan verilen mah

k~miyeti iptal etti. 
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c) 2. davada ise ithamnamenin Yasanin gerektirdi

gi tafsilat1 igermemesi nedeniyle verilen mah

kOmiyeti iptal etti. 

d) Ceza aleyhine yap1lan istinaf1 ise, Ceza Isti

naf 16/73'e atifta bulunarak reddetti. 

H 0 K 0 M 

M.Necati MUnir, Ba§kan: istinaf eden Fas1l 164, 

MUfsidane Yay1nlar Kanunu'nun 3, 4(1)(3) ve 6. maddeleri
ne ve Fas1l 164'Un 4. maddesine istinaden Kibris Turk 

Vonetimi Yurutme Kurulunun 19 Temmuz 1972 tarihli Resmi 

Gazetesinin Ek III'Unde yayinlanan 42 say1l1 Emirnamesi

ne ve 7 Ekim 1972 tarihli Resmi Gazetenin Ek. III'unde 

yay1nlanan 64 say1l1 Emirnamesine ayk1r1 olarak 8 Nisan 

1973 tarihinde Magusa'da Kibr1s Turk Vonetimi YurUtme Ku

rulu taraf1ndan ithali yasaklanm1§ yayin olarak ilan edi

len 6 adet mufsit kitab1 tasarrufunda bulundurmaktan su97 

land1r1lm1~t1r. Keza istinaf edenin aleyhine Fas1l 154, 

Ceza Kanununun 59(a), 48(a) ve 48(e) maddelerine ayk1r1 
olarak tasarrufunda mUfsidane Cumhuriyetgi TUrk Partisi 

bultenini bulundurdugu igin 3 dava daha getirilmi§tir. 

istinaf eden her 4 davadan da kabahatl1 bulunarak 1. da

vadan 2 ay hapse mahkOm olmu§, 2. ve 4. davalardan 2 sens 

sure ile K.L.200.- kefalete raptedilmi§ ve 3. davadan ise 

K.L.75.- para cezasina 9arpt1r1lm1§t1r. 

istinaf eden 24 ya§l~inda olup Magusa'da ikamet 

etmekte ve Cumhuriyetgi TDrk Partisi'nin Magusa'daki §U

besinde Gye bulunmaktad1r. 8 Nisan 1973 tarihinde Polis 
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MUfetti§ Muavini Fikret Sezai, PE. 1079 Suha Hilmi-ve 

PE.813 Nevzat ibrahim istinaf edenin evine gitmi9ler ve 

istinaf edene Cumhuriyetgi TUrk Partisi'nin 5 numaral1 

mufsit diye ilan edilen yay1n1n kendisinde olup olmad1-

g1n1 sorm~lard1r. istinaf eden de "b5yle bir yay1n var

d1r" diyerek odada bir kanepe Uzerinde bulunan 2 adet 

kapal1, beyaz ve yaz1s1z bir kag1tla yap19t1r1lm19 Cum

huriyetgi Turk Partisi bUltenini polislere teslim &t

mi9tir. BUltenler istinaf edenin huzurunda a91ld1g1 za

man PE.1079 SUha Hilmi istinaf edene bu beyannamelerin 

mUfsit oldugunu sByledigi zaman istinaf eden "ben bu ya

y1nlar1n yasak olmad1g1n1 bilirim" diye cevap vermi9tir. 

Daha sonra istinaf edene tasarrufunda mUfsit kitap olup 

olmad1~1n1 sorduklar1 zaman "bilmiyorum birgok kitapla

rim vard1r, buyur gBrUnUz, mUfsit olduklar1n1 bilmiyorum" 
demi§tir. Bunun Uzerine polisler odadaki 37 cilt ge§itli 

konularda Turkge yaz1lm1§ kitaplar1 tetkik igin Emniyet 

MUdurlugUne gBtUrmU§ler, bunlar1n 6 tanesinin mUfsit ol

dugunu tesbit ederek bunlara el koymu§lard1r. Ayni gUn 

istinaf edene dava okunmu§, buna istinaf eden §U cevab1 

vermi§tir. "Bu kitaplar bende bulundu, fakat yasaklanm1§ 

olduklar1n1 bilmiyorum. BUltenler bana arkada§lar tara

f1ndan verildi. Daha a91p okumam1§t1m. Dnlar1 ilk defa 
polis a9t1. Bu bUltenlerin de yasaklanm1§ olduklar1n1 

bilmiyordum." 

istinaf eden Bidayet Mahkemesindeki mUdafaas1nda 
YUksek Bgrenim yapt1g1n1, fakat halen marangozluk yap

t1t1n1, Cumhuriyetci TUrk Partisinin Oyesi oldu~unu, Cum

huriyetgi Turk Partisi'nin bir bUlten ~ikard1~1n1 bildi

gini, bu bultenlerin kendisine Dye olarak geldigini, ba
zan pasta ile gBnderildigini bazan kendisinin gidip ald1-

g1n1, bazan da bultenlerin evine birak1ld1~1n1, 2 adet 
bultenin ayr1 ayr1 sar1lm1§ bir §ekilde Uzerleri beyaz 

bir kag1t ile ve jelatin ile kapat1lm1§ oldugunu1 5 numa-
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ral1 bUltenin yasakland1~1n1 bilmedi~ini, 5 numaral1 bUl

teni kendisinin okumad1g1n1 ve daha once 91kar1lan Cumhu

riyetgi TUrk Partisinin bUltenlerinin herhangi bir §Bkil

de takibata ugrad1~1n1 bilmedi~ini, kitap okumas1n1 sev

digini ve kUtUphanesinde muhtelif konularda kitaplar bu

lundugunu, bunlarin aras1nda baz1lar1n1n yasaklanm1§ ol

dugunu bilmedi~ini ifade etmi§tir. 

istinaf eden kitaplar1n yasaklanmas1 ile ilgili 

Emirnamelerin yetki a§1m1 dolay1s1yle ge9ersiz · (ultra 
vires) olduklar1n1 iddia etmi§tir. Bu istinaf sebebi 

Ceza istinaf1 16/73'de ileriye sUrOlen istinaf sebebinin 

aynisidir. 0 istinafta verdi§imiz sebeplerden dolay1 bu 

istinaf sebebini reddederiz. 

Diger bir istinaf sebebi ile mahk~m iki bUltenin 

tasarrufunun me§ru mazarete dayand1g1n1 iddia etmi§tir. 

rasl.l 154, Caza Kanunu'nun 59(a) maddesi §oyledir: 

"59. Any person who -

(a) transmits through the post or who, 

without lawful authority or excuse, 

the proof of which lies upon him, 

(b) 

has in his possesion any book, 

periodical, pamphlet, poster, procl

amation, newspaper, letter or any 

other document or writing whatsoever 

having a seditious intention as 

defined in section 48 of this Code; or 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
is guilty of a felony and is liable 

to imprisonment for three years, and 

any book, periodical. pamphlet, poster 
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proclamation, newspaper. letter or 

any other document or writing in 
respect of which such person shall 

have been convicted shall be forfe
ited." 

Bu maddeden gorulecektir ki tasarrufunda 

mufsit gayeli beyanname bulunan birisi mudafaa olarak 

bu beyannameyi kanunt otorite veya mazaret taht1nda bu

lundurdu~unu ileriye surebilir. Bunun isbat1 da kendi
sine du§mektedir. Bidayet Mahkemesi huzurunda istinaf 

edenin tasarrufunda bulunan 2 bultenin ayr1 ayr1 beyaz 

ve yaz1s1z bir ka~1t ile sar1!1p yap1§t1r1lm1§ oldukla

r1na dair §ahadet vardir. Kaza PE.813 Nevzat ibrahim de 

istintakta s6rulan bir suale cevaben beyaz bir ka~itla 

sar1lm1§ olan bultenlerin d1§ar1dan bak1ld1~1 zaman na

s1l bir§BY oldugunun belli olmad1~1n1 ifade etmi§tir. 

istinaf eden ta iptidadan 5 say1l1 bulteni okumad1~1n1 

ve bunun muhteviyat1n1n mufsit oldugunu bilmedi~ini ile

ri surmu§tur. Sunun aksini isbat edecek hi9bir §ahadet 
yoktur. Cumhuriyet9i Turk .Partisi'nin 1, 2, 3 ve 4 say1~ 

11 bultenlerinin de mufsit oldu~una dair hi9bir §ahadet 

mevcut olmad1g1 i9in Bipayet Mahkemesi istinaf edenin 

me§ru mazaret mudafaas1n1 kabul etmesi gerekirdi, ve bu
nu yapmamakla hata i§lemi§tir. Bu sebeplerden dolay1 

bUltenlerle ilgi 3. ve 4. davalardaki mahk~miyet iptal 

edilir. 

2. dava Kanunun gerektirdi~i tafsilat1 ihtiva 

etmedigi i9in kusurludur ve Bidayet Mahkemesi istinaf 
edeni bu davadan mahkOm etmemesi gerekirdi. Bu nokta 

istinafta ileri sUrUlmemekle beraber, fakat mahkOrniyet 

aleyhine istinaf rnevcut oldu~undan; kanaat1m1zca 9ok ba

r iz olan bu usulsuzlU~u gidermek gerekmektedir. Bu se
beple 2. davadaki mahkOmiyet de iptal olunur. 
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Son istinaf sebebi cezanin a§ikar surette fahi~ 

aldugu hususundad1r. Biraz evvel verdi~imiz hUkumde (Ca

za istinaf 16/73) ithali yasaklanm1§ mUfsit kitap tasar

rufu i9in 3 ayl1k hapis cezasina, fahi§ olmad1~1 nedeniy

le, mudahale etmemi§tik. Bu davada istinaf edenin tasar

rufunda bulunan mUfsit kitaplarin say1s1 daha azdir ve 

istinaf eden 2 ay hapse mahkOm edilmi§tir. Kanaat1m1zca 

verilen 2 ay hapislik cezasi fahi9 addedilemez. Bu se

beple mUdahale etmemiz dogru olmaz. 

Netice olarak 1. dava ile ilgili istinaf reddolu

nur. 2, 3 ve 4. davalarla ilgili mahkOmiyet kararlar1 ip

tal edilir. Hapislik mahkOmiyet tarihinden ba§layacakt1r. 

Ahmet izzet: Hemf ikirim. 

§akir s.ilkay: 16/73 say1l1 Caza istinafinda soy

lediklerime tabi olmak §arti ile Say1n 8a9kan1n vermi§ 
oldugu hukmUn esasi ve var1lan netice ile hemf ikirim. 

8 EylUl 1973. YUksek Mahkeme 

Bu davada at1fta bulunulun 16/73 no'lu Caza istinaf 

da, istinaf edenin avukat1, kitaplarin muhteviyat1n1n 

mUfsit olmad1g1n1, bu yUzden de mUfsit olmayan bir kita

bin mUfsit diye yasaklaman1n yetki a§1m1 (ultra-vires) 

oldugunu iddia etmi§ti. 

YUksek Mahkeme ise yasaya gore (Fas1l 164) bir ya

y1n1n mUfsit olup olmad1g1na YUrUtme'nin karar verebile

cegini, bu takdir yetkisine Mahkemenin mUdahale edemeye

cegini, Mahkemenin b6yle bir mUdahale yapmas1n1n YUrOt

me 'nin bu takdir hakk1n1 elinden almak anlamina gel~ce

gi gerekgesiyle, bu iddiay1 reddetmi§; ayrica san1~1n 

3 ay hapis cezas1n1 da onaylam1§t1.(6.9.1973) 
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3.6. Hapis Cezas1na Carpt1r1lan ilk Gazeteci: 

Arif Hasan Tahsin'in Davas1 

Soz Gazetesinin sahibi ve Genel Vayin Vonetmeni 

Arif Hasan Tahsin'in 26 Nisan 1982 tarihinde Soz Gazete

s in de 11 Cirkef Vat ag1n1n Ortasinda GUl istanl1k Olmaz 11 

ba§l1kl1 yaz1s1ndan dolay1 60 gUn hapse mahkum edilmi§-

ti •.• 

Ilk kez hapis cezas1na 9arpt1r1lan ve yine ilk 

kez ozel af yasas1 ile hapisten 91kan tek gazeteci Arif 

Hasan Tahsin (18) olmu§tur. 

Kendisine hapis cezasi verilen duru§madaki it

hamname ise aynen §oyledir: (19) 

11 iTHAM OLDU~U SUC" 

Fas1l 154 Ceza Yasas1n1n 20,47(b) vs 48(d) 

rnaddelerine ayk1r1 Kibris TUrk Federe Devletinde ada-

1 etin tecellisine kar§1 nefret yaratmak maksadina ma

tuf mUfsit yaz1 yayinlamak. 

SUl;UN TArsiLftTI 

San1klar, 26 Nisan, 1982 tarih ve 570 say1l1 
11 s5z Gaze~esi"nde yay1nlad1klar1 11 !;irkef yataa1n1n or

tasinda GUlistanl1k olmaz." ba§l1kl1 yaz1 muhteviya-· 

tinda a§aj1da al1nt1s1 yapilan kis1mlar1 mOfsit gaye 

ile ve Ki0r1s Turk redere Devletinde adaletin tecelli

sine kar91 nefret yaratm~k maksad1 ile yay1nlad1lar: 

"CUnkG sistem boyle. Varg19, avukat ve yarg19-

lar1n onUne sGrduklerinin d1§1na pek 91kamaz. C1ksa za

ten avukatlara gerek k almazd1. 
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Ve bir bak1yoruz ki, halkin suglu dedi~i ki§i 

sugsuz, su~suz dedigi ki§i suglu 91k1yor. 

--Bu nasil oluyor? 

-CUnkU bizde juri sistemi uygulanm1yor. 
Halk1n temsilcileri mahkemeye ~ag1r1l1p duru§madan son

ra, san1g1n suglu olup olmad1g1na karar vermiyor bizde. 

Bizde yarg19, san1g1n hem suglu olup olmad1~1na, 

hem de cezanin ne olaca~ina kendisi karar veriyor. 

i§in en rezil yanlar1ndan birisi de avukatl1k 

mUessesesinin 9al19ma §eklidir. Daha yukar1da degindik 

ama. eklemekte yarar vardir. Para kar§1l1g1nda 9al19an bu 

mUessese ku§kusuz ki, gok para odeyebilene gok, az para 

odeyebilene az hizmet verecektir. 

H~kimlere ikinci i§ yasaklan1r, insanca ya91yacak 

Ocret verilmezken avukatlara tum kar hanelerinin a91k tu

tulmas1, hakimi avukatin ekonomik bask1s1 altina da it

mektedir bir noktada. 

Sorun aslinda di§tan gorUndUgunden gok girkindir. 

Ku§kusuz, her yan1 dokUlen bir devletin yargi organ1n1n 

ayakta durdugunu, durabilecegini sanmak enayilik olur. 
Varg19 da insand1r ve bu rezil dUzenden etkilenmi§tir 

ve de etkilenecektir. Hele ele9tiriden uzak tutulursa 

i9ler daha da berbat bir hal alacakt1r. 

Gergi "Meclis yasa yapmazsa Yargi ne yapsin" di

yoruz ama bu yeterli mi? 

Aslinda degildir. Yarg1n1n da, yarg1c1n da bir 

namusu vardir ve olmal1d1r. 
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Lirnekliyelim: 

Eger bir hOkumet oturur da Kibr1s Liras1'n1n 

degeri 36 TL'dir~derse bu bunun gergek de~eri 360 TL 

ise, bir mahkeme oturup da "hukumet kur ayarlamas1 yap

mak hakk1na sahiptir" diyerek i§in iginden s1yr1lamaz. 

Hukumetin kur ayarlama kararina halk, bir nevi sahtekar

l1k olarak bakarken, mahkemenin haigi gerekgelerle olur
sa olsun vard1~1 tars sonuca adalatli bir sonug olarak 

bak1lmas1 mumkun degildir. 

Kamu vicdan1, yarg19 vicdan1ndan daha az Hnemli 

degildir, Kitlelere mal olmu§ davalar da ••• 

Mahkeme on binlerce yurtta§1 hOkOmetin soymas1na 

ferman veremez. Bag1ms1z Yarg1 Organ1, Osmanl1 Padi§ah1-

n1n "h1k" deyicisi ~eyhulislaml1k de~ildir. Unutulmama
l1d1r ki, bir SeyhUlislam. Zembilli Ali Cemali Efendi bi-

1 e Yavuz Sultan Selim gibi bir padi§ah1n "h1k" deyicili
gini reddedebilmi§tir. D5rtbuguk asr1 a§an bir sure 5nce •• 

Yarg19lar1m1z, kendilerine sayg1 istiyorlarsa, zem

billi Ali Cemali Efendiyi a§mak zorundad1rlar ••• 

Veya, TUrkiye'de 9evrilen bir filme sansur karar1 

almanin anlams1z11a1n1 anlamal1d1r yarg19lar. Turkiye ile 
bu kadar yakin ili9kisi clan Kibr1s Turkleri bilmiyor mu 

TUrkiye'deki ger~ekleri? Ve, bir filimle bozulacak m1 
TUrkiye•ye1 K1br1s Turku? 

Gecekondu ya§am1n1n, sanayile§me sUrecinde koylar

den §ehirlere ak1§1n bir dogal sonucu va geli§imin mUjde, 

cisi oldugunu yarg1~lar1m1z bilmek zorundad1rlar. 

Fa9izm nadir, Komunizm nadir, davrim nadir, Sosya~ 

lizm nadir, Makrsizm nadir, en az1ndan 9ok iyi bildikleri 
kapitalizm kadar bilmelidirler Say1n yarg1~lar. 
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Bu davada yarg19lar, ald1klar1 kararla hem 9ag1-

m1z1n hen de halk1m1z1n gerisinde kald1klar1M1 kan1tla

maktan oteye ge9ememi9lerdir. 

Ve bu karar, hangi dU9Unce sahiplerinin yarg19 

olarak se9ilebildiklerinin gesterilmesi bak1m1ndan il

gin9tir. 

Veya, bir mahkeme zab1t memuruna, "Tutanak tutma

y1 birak biraz da gergekleri konu9al1m" derse ve ger9ek

leri tutanaga gegirmez ve gergek d191 konularla yarg1la

may1 sUrdUrUr sonu9ta da ''ba9kalar1na ders olsun diye" 

san1k hapse at1l1rsa ••• 

Veya, bir hukuk9u bir davadan once san1g1 mahkOm 

ettirmek igin §ahitleri bir odaya kapatip nasil ifade 

vereceklerini soylemeye kalk191r ve §ahitlerin birisi 

ba~ira gaaira "ben bu ya9tan sonra namusuzluk yapamam'' 

diyerek d19ar1 f1rlarsa ve bu hukuk9u yarg19 olursa, 

Varg1 Organ1 i9in nasil soz soylenmesin? 

Veya, bir mahkerne, araba kazas1 ge9irmif bir yurt

ta§a ikibin Kibris Liras1 garp otuzalt1 eder yetmi§ iki 

bin TL. tazminat keser veya bu gibi davalarda avukatlarin 

kazazadelerden daha 9ok para kazanmas1n1 saglarsa, ku§

kusuz ki Yarg1 Organ1'n1n da ele9tirilmesini hem de a91-

mas1zca ele§tirilmesini gorev haline getirecekti ve ge

tirmi§tir. 

Uzun iaf1n kisas1: ~irkef yata~ina donU9tUrUlen 

bir Ulkede, Uzerine 9irkef s19ram1yacak muessesenin kal

mas1 9ok gUgtur. 

Yarg1 Organ1'na da s19ram1§t1r bu 9irkef. Temiz

lemeye soyunan varsa alk19l1yoruz. 
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Ancak, unutulmamal1d1r ki, tum pislikler ortada 

dururken, Vargidaki pisli~i de temizlemek mumkUn olm1-

yacakt1r. 

Cirkef yataa1n1n ortas1nda gOlistanlik olmaz ••• " 

iTHAM OLDUGU sur; 

Ikinci Dava 

Fasil 154 Caza Vasas1n1n 20,47 (b) ve 48 (d) 

maddelerine ayk1r1 Kibr1s Turk Federe Devletinde Adale

tin tecellisine kar§1 Adaleti kU90k dO§OrUcu maksada rna

tuf mOfsit yazi yayinlarnak. 

SUCUN TAFS iLATI 

S aniklar, 26 Nis an, 198 2 tar ih ve 570 say1l1 "S DZ 
Gazetesinde• yay1nlad1kl~1 "Cirkef Vataa1n1n Drtasinda 

GOlistanl1k Dlrnaz" ba§l1kl1 ve Birinci davada al1nt1s1 
yap1l1p tafsilat1 verilen yaz1y1 rnufsit gaye ile ve Kib

ris TOrk Federe Devletinde Adaletin tetiellisine kar§1 

adaleti k090k du§OrOcO maksatla yay1nlad1lar. 

iTHAM OLout;u sur; 

LJ90ncG Dava 

Fasil 154 Ceza yasas1n1n 2D,47(b) ve 48(d) mad

delerine ayk1r1 Kabris Turk Federe Devletinde Adaletin 

tecellisine kar§1 adalete kar§i itiaatsizli~e yol a9mak 

maksadina rnatuf mufsit yazi yayinlamak. 
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SUt;UN TAfS iLATI 

San1klar, 26 Nisan, 1982 tarih ve 570 say1l1 "S~Z 

Gazetesinde yay1nlad1klar1 "Cirkef yata~1n1n ortas1nda 

Gulistanl1k olmaz" ba9l1kl1 ve birinci davada al1nt1s1 

yap1l1p tafsilAt1 verilen y1z1y1 mUfsit gaye ile ve Kib

ris Turk Federe Devleti'nde Adaletin tecellisine kar91 
adalete kar§l ittiatsizli~e yol acmak maksad1yle yay1n

lad1lar. 

iTHAM OLDU~U sue 

DorduncU Dava 

Fasil 154 Csza Vasas1n1n 20,9/76 say1l1 Mahkeme

ler Yasas1n1n 52(1) (d) maddesine ayk1r1 karar vermi§ 

olan mahkeme hakk1nda §eref kir1c1 nitelikte yaz1 yay1n

lamak. 

SUl;UN TAFS IL AT I 

San1klar 26 Nisan, 1982 tarih ve 570 say1l1 11 s'.:Jz 
Gazetesinde 11 yay1nlad1klar1 "Cirkef yatag1n l.I1 ortas1nda 
gUlistanl1k olmaz 11 ba§l1kl1 yaz1 muhteviyat1nda a§a~1da 

al1nt1s1 yap1lan kis.1mla11 yay1nlamak suretiyle t:\nayasa 
Mahkemesinin 17/78 say1l1 davad~ vermi§ oldu~u 1 KL 35i_ 

d1r dogrultusundaki karar1na kar§1 §eref kir1c1 davra

nixlarda bulundular. 

11 tirnekliyelim: 

Eger bir hUkOmet oturur da Kibr1s Liras1'n1n de

geri 36 TL'dir derse ve bunun ger9ek degeri 360 TL ise, 

bir mahkeme oturup da 11 hOkOmet kur ayarlamas1 yapmak 

hakk1na sahiptir" diyerek i§in i~inden s1yr1lamaz. HOkU

metin kur ayarlama karar1na halk. bir nevi sahtekarl1k 
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olarak bakarken, Mahkemenin hangi gerekgelerle olursa ol

sun vard1g1 ters sonuca adaletli bir sonug olarak bak1l

mas1 mumkun degildir. 

Kamu vicdan1, yarg19 vicdan1ndan daha az onemli 

degildir kitlelere mal olmu§ davalarda ••• 

Mahkeme on binlerce yurtta§1 hOkOmetin soyrnas1na 

Ferman veremez. Bag1ms1z Varg1 Organ1, Osmanl1 Padi§ah1-

n1n 11 h1k 11 deyicisi ;>eyhulislaml1k degildir. Unutulmama
l1d1r ki, bir ~eyhOlislam Zembilli Ali Cemali Efendi bi

le Yavuz Sultan Selim gibi bir padi§an1h 11 h1k 11 deyicili

gini reddedebilmi9tir dortbuguk asr1 a§k1n bir sure once. 

Yarg19lar1m1z, kendilerine sayg1 istiyorlarsa, 

Zembilli Ali Cemali Efendiyi a§mak zorundad1rlar. 

Veya, Turkiye'de gevrilen bir filme sansur karar1 

almanin anlams1zl1g1n1 anlamal1d1r yarg19lar, TOrkiye ile 

bu kadar yak1n ili9kisi clan Kibr1s TOrkleri bilmiyor mu 

TOrkiye'deki gergekleri? Ve, bir filimle bozulacak m1 

TUrkiye'y~ Kibr1s TOrkO? 

Gecekondu ya~am1n1n sanayile§me surecin de koyler

den §ehirlere ak1~1n bir dogal sonucu ve geli9irnin mUj

decisi oldugunu yar~19lar1m1z bilmek zorundad1rlar. 

Fa9izm nedir, Kominizm nedir, Devrim nadir, Sosya

lizm nadir, Marksizm nedir, en azindan gok iyi bildikleri 

kapitalizm kadar bilmelidirler Say1n yarg19lar. 

Bu davada y arg19lar, ald1kl ar 1 kararla, hem c;;:e~1-

m1zin hem de halk1m1z1n gerisinde kald1klar1n1 kan1tla

maktan oteye gegememi§lerdir. 
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Ve bu karar, hangi dU§Once sahiplerinin yarg19 

olarak segilebildiklerini gostermesi, bak1m1ndan ilgin9-
tir. 

Veya, bir mahkeme zab1t memuruna, "Tutanak tutma

y1 b1rak biraz da ger9ekleri konu§al1m" derse ve ger9ek

leri tutanaga ge9~rmez ve ger9ek d191 konularla yarg1la

may1 sOrdOrUr sonu9ta da "ba§kalar1na ders olsun diye'' 
sanik hapse at1l1rsa ••• 

Veya bir hukuk9u bir davada once san1g1 mahkum 

ettirmek i9in §ahitleri bir odaya kapat1p nasil !fade 

vereceklerini soylemeye kalk191r ve §ahitlerin birisi 

ba~1ra 9a~1ra "ben bu ya§tan sonra namusuzluk yapamam" 

diyerek d1§ar1 firlarsa ve bu hukukgu yarg19 olursa; 

Varg1 Drgan1 igin nas1l soz soylenmesin? 

Veya bir mahkeme. araba kazas1 ge9irmi§ bir 

yurtta9a ikibin Kibr1s Liras1 9arp otuzalt1 eder yet

mi§ iki bin TL tazminat keser veya bu gibi davalarda 
avukatlar1n kazazadelerden daha gok para kazanmas1n1 

saglarsa~ ku§kusuz ki Yarg1 D=gan1'n1n da ele§tirilme

sine hem de ac1mas1zca ele§tirilmesini gorev haline 

getirecekti ve getirmi9tir. 

Uzun iaf1n kisas1 ~irkef yata~ina donU9tUrUlen 

bir Olkede, Uzerine 9irkef s19ram1yacak muessesenin kal

mas1 9ok gUQtLlr. 

Yarg1 Organ1'na da s19ram19t1r bu 9irkef. Temiz
lemeye soyunan varsa alk1§l1yoruz. 

Ancak- unutulmamal1d1r ki, tum pislikler ortada 

dururken Yar91daki pisli~i de temizlemek mGmkGn· olm1ya
cakt1r. 
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Cirkef yata~1n1n ortas1nda gOlistanl1k olmaz." 

iTHAM OLUNDU~U sue 
Be§inci Dava 

Fasil 154 Ceza Yasas1n1n 20 ve 9/76 say1l1 Mahke
meler Yasas1n1n 52(l)(d) rnaddesine ayk1r1 karar verrni§ 

olan mahkeme hakk1nda haysiyet kir1c1 nitelikte yaz1 ya
yinlaraak. 

SUCUN TAFSILATI 

San1klar 26 Nisan, 1982 tarih ve 570 say1l1 "SDZ 

Gazetesinde" yay1nlad1klar1 "Cirkef yatag1n1n ortas1nda 
gOlUstanlik olmaz" b21§l1kl1 ve dordUncu davada al1nt1s1 

yap1l1p tafsilat1 verilen yaz1y1 yay1nlamak suretiyle 

Anayasa Mahkemesinin 17/78 say1l1 davada vermi§ oldugu 

I KL:35 TL dogrultusundaki kararina kar§1 haysiyet ki
r1c1 davran1gta bulundular. 

iTHAM OLDU~U sue 

Alt1nc1 Dava 

Fas1l 154 Caza Yasas1n1n 20 ve 9/76 say1l1 Mahke

meler Yasas1n1n 52(1) (d) maddesine ayk1r1 karar vermi§ 
olan mahkeme hakk1nda onur kir1c1 nitelikte yaz1 yay1n

lamak. 

SUCUN TAfS ILATI 

Saniklar, 26 Nisan, 1982 tarih ve 570 say1l1 "SOZ 
Gazetesinde" yay1nlad1klar1 "Cirkef yatag1n1n ortasinda 

giHistanlik olmaz" ba§l1kl1 ve dorduncu davada al1nt1s1 
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yap1l1p tafsilat1 verilen yaz1y1 yay1nlamak suretiyle 

-Anayasa Mahkemesinin 17/78 say1l1 davada vermi§ oldu~u 
I KL=36 TL. do~rultusundaki karar1na kar§1 onur kir1c1 

davrani§ta bulundular. 

iTHAM OLUNDU~U SUC 

Yedinci Dava 

Fasil 154 Ceza Yasas1n1n 20 ve 9/76 say1l1 Mah

kemeler Yasas1n1n 52(!) (d) maddesine ayk1r1 karar ver
mi§ olan Mahkeme hakk1nda §eref kir1c1 nitelikte yaz1 
yay1nlamak. 

SUCUN TAFSiLATI 

San1klar 26 Nisan, 1982 tarih ve 570 say1l1 "S~z

Gazetesinde" yay1nlad1klar1 "Cirkef yata~1n1n ortas1nda 

gUlistanlik olmaz" ba§l1kl1 ve dordLlncO davada al1nt1s1 

yapilan tafsilat1 verilen yaz1y1 yay1nlamak suretiyle 

YUksek Mahkemenin idare Mahkemesi olarak vermi§ oldu~u 

karar aleyhine Mahkeme i~in §eref kir1c1 davran1§ta bu
lundular. 

iTHAM OLUNDU~U sue 

Sekizinci Dava 

Fas1l 154 Ceza Yasas1n1n 20 ve 9/76 say1l1 Mah
kemeler yasas1n1n 52(1) (d) maddesine ayk1r1 karar ver

mi§ olan Mahkeme hakkinda haysiyet kir1c1 nitelikte ya
zi yay1nlamak. 
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SUCUN TAFSiLATI 

San1klar, 26 Nisan, 1982 tarih ve 570 say1l1 "S~Z 

Gazetesinde" yay1nladiklar1 11 r;irkef yata1j1n1n ortasinda 

gulistanlik olmaz" ba9l1kl1 ve dorduncu davada a11nt1s1 

yap1l1p tafsil~t1 verilen y1z1y1 yay1nlamak suretiyle 

Yuksek Mahkemenin idare Mahkemesi olarak vermi~ oldu~u 

karar aleyhine mahkeme i~in haysiyet kir1c1 davran1§ta 

bulundular. 

iTHAM OLUNDU~U sue 

Dokuzuncu Dava 

Fas1l 154 Ceza Yasas1n1n 20 ve 9/76 say1l1 Mahke

meler Yasas1n1n 52(1) (d) maddesine ayk1r1 karar vermi§ 

clan Mahkeme hakk1nda onur kir1c1 nitelikte yaz1 yay1n

lamak. 

SUCUN TAFSILATI 

San1klar 26 Nisan) 1982 tarih ve 570 say1l1"SHZ 

Gazetesinde" yay1nlad1klar1 "Cirkef yata~1n1n ortas1nda 

gLllistanl1k olmaz" ba1l1kl1 ve dordLlncU davada al1ntis1 
yap1l1p tafsilat1 verilen y1z1y1 yay1nlamak suretiyle 

YLlksek Mahkemenin Idare Mahkemesi olarak, ViM.159/81 sa

y1l1 davada sansUr karar1 i9in vermi~ oJdu~u karar aley

hine mahkeme igin onur kir1c1 davran1§l2rda bulundular. 

iTHAM DLUNDU~U DAVA 

Dnuncu Dava 

Fas1l 154 Ceza Yasas1n1n 20 ve Fas1l 79 Basin ya

sas1n1n 8 maddesine ayk1r1 harekette bulunmak. 
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SUt;!JN TAFSILATI 

San1klar, 26 Nisan, 1982 tarihinde Lefko§a'da ya

y1nlad1klar1 570 say1l1 "StiZ Gazetesinin" son sahifesinin 

sonuna sahibinin ismini ve adresini yazmakla mUkellef ol

duklari halde yazmay1p buna ayk1r1 harekette bulundular. 

iTHAM OLUNDU~U sue 

Onbirinci Dava 

Fas1l 154 Caza Vasas1n1n 20 ve Fas1l 79 Basin ya

sasinin s. rnaddesine ayk1r1 harekette bulunmak. 

SUl;UN TAFSiLATI 

Saniklar 26 Nisan, 1982 tarihinde Lefko§a'da ya

y1nlad1kl ari 570 say1l 1 "S tiz Gaz et es in in" son sahi fes in in 

sonuna gazetenin sahibi §irket olmas1 nedeni ile sahibi 

§irketin, tescil edilmi§ ismini ve adresini yazmakla mU
kellef olduklar1 halde bunu yapmaktan imtina ettiler." 

Davan1n karar1 1 Kas1m 1983 tarihinde okunmu§ ve 

S~z Gazetesinin bas1ld1~1 Varin Gazetecilik ve Matbaac1-

l1k girketine 30 bin TL para cezani, gazeteci~yazar Arif 

Hasan Tahsin'e de 60 gun hapislik cezas1 verilmi~ti. 

Karar1n okunmas1ndan hemen sonra ise, Arif Hasan Tahsin 

Cezaevine goturulmO§tu. 

Arif Hasan Tahsin'in hapse girmesi toplumun buyuk 

bir gogunlu~unun tepki gostermesine neden olmu§tu. Nite
kim yo~unla§an tepkiler Ozerine KTFD Meclisinin 4 Kas1m 

1983 tarihli bile§imde kabul edilen 52/1983 say1l1 "'Arif 

Hasan Tahsi~ Desem'in Carpt1r1ld1~1 Cezanin BUtUn Hukuki 



-57-

Sonuglariyla Birlikte Aff1na ili9kin" Vasa ile hapisten 

kurtulur. ( 20) 

Bu basin davas1 gorUldugu gibi, Fas1l 154 Ceza 
Vasasina, fas1l 79 Basin Yasas1na ve 9/1976 Mahkemeler 

Yasasina dayand1r1lm19t1r. 

3.7. n[jzgurluk" ile 'Gent;lik' Dergilerinin Davalar1 

1985 V1l1 EylLll ay1nda "Gen9ligin Sorunlar1 11 ba9-
l1g1 alt1nda OzourlUk Dergisinde gazeteci-yazar Hurrem 

Tulga taraf 1ndan yazilan bir makaleden dolay1 Gl.ivenlik 
Kuvvetleri Mahkemesinde dava a91lm19t1. Yaz1da "Gencle

rin askerlik donemlerinde kotu al19kanl1klar edindi~i 
bir oeri;ektir" cUmlesi 29/83 say1l1··Askeri Sue ve Ceza~ 

lar Vasas1n1n 29. maddesine gore 11 Halk1 askerlikten so

gutucu oldugu" iddiasi ile a91lan dava sonucunda Mahkeme 
beraat karar1 alm19t1r. Kararda san1g1n bir tak1m oneri
lerde bulundugu ve yaz1 bir butiln olarak ele al1nd1~1nda 

askerlikten sogutucu bir nitelik gorulmedi~i belirtil
mii,;;tir. (21) 

Gen9lik Dergisinin 13. say1s1nda "Askerde Ozerine 

V1ld1r1m OU9en Bir Gencin An1lar1" ba~l1kl1 bir r5portaj

dan dolay1 yukar1da belirtilen Askari Su9 ve Cezalar Ya

sasina istinaden "askerlikten sogutma" iddias1 ile dava 
a91lm19t1. 6.5.1986 tarihinde Askeri Mahkemede ba~layan 

ve 19.6.l987 1 de sonu9lanan davada, yaz1 i9lari sorumlusu, 
roportaj1 yapan muhabir ve r5portaj y~1lan ~ah1s mahkum 

edilerek her 09 sah1s icin toplam 120 bin TL para cezas1-
na 9arpt1r1lm1§t1r. Ayr1ca her 09 §ah1s da 100 bin TL 

§ahsi kefalete baglanm1§t1r. (22) 
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3.B. Karikatur Davas1 

l<1br1s Turk Kar ik atur istl er Derne~i Ba§kani, ga

zeteci HUseyin Cakmak'in 7 Mart 1987 tarihli Ortam Gaze
tesinde yay1nlanan ve Turgut Szal'la Dervi§ Ero~lu'nu 

konu eden karikatOr nedeniyle dava a91lm1§t1r. (23) 

Ba~bakan Dervi§ Eroglu tarafindan a91lan bu zem ve 
kad1h davas1 (Fasil 148 Haks1z Fiiller) henuz sonuglanma

mi§t1r. 

Kibr1s TUrk Bas1n1nda ilk kez bir karikatur dava 

konusu yap1lm1§t1r. 

3.9. "Jaguar ve Mersedes" Davas1 

eener Levent'in 17 Temmuz 1986 tarihli Kibris 

Postas1 gazetesinde yay1nlanan "Jaguar ve Mersedes" 
ba§l1kl1 makalesi Uzerine Ba9bakan Dervi§ Eroglu, i£:. 
iqleri Bakan1 Ta§kent Atasayan ve Maliye Bakan1 Mehmet 

Bayram tarafindan Kasim 1987'de dava a91lm1§t1. (24) 

Fasil 148 Haksiz Fiiller Vasas1na gore dava edilen gaze
teci-yazar sozkonusu yaz1s1n1 15 Aralik 1987 tarihli 

Drtam Gazetesinde §Dyle tekrarliyordu: 

JAGUAR ve MERSEDES 

Dun mahkemedeydik ••• 

17 Temmuz 1986 gunU yazd1~1m1z bir yaz1 

igin ••• 

Neydi y az1? 

- Jaguar ve Mersedes! 

Ug bakan davac1 olmu§ yaz1dan. Ero~lu, 

Atasay ve Bayram. 
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Dun mahkemede bir kez daha okunan bu 

yaz1y1 yeniden okurlara sunmak istiyorum. 

Bu arada dunku duru§mada, ge§itli tarih

lerdeki ge§itli yaz1lar1m1zdan da ornek

ler sunuldu. Bunla-1 da s1ras1 geldikge 

okurlara aktaracag1m. 

~imdi gelelim "Jaguar ve Mersedes" 

yaz1s1na. 

Vaz1 fioyle: 

"Son gunlerde Turkiye bas1n1n1n man

getleri altust oldu. 

Konu ne? 

- Muzl.r Jaguar! 

Okuduk9a du§unuyorum: 

- Acaba Turkiye'deki meslekta§lar1m1z 

da Denkta§'1n dediai gibi oto-kontrolu 

mu kaybetti? 

Koskoca ba§bakan ru9vetle suglani

yor ••• Hem de ru§vet ki ne ru§vet ••• 

52 milyon liral1k 86 model Jaguar! 

Ulkemize ga~1rd1~1m1z, meydanlarda 

alk1§lad1~1m1z, kutsal paketini bagr1-

m1za bast1g1m1z Say1n Dzal'a boyle leke 

surulur mu? Ay1p, gok ay1p ••• 

Alt tarafi basit bir hediyecik ••• 

Zeki Kugukberber gibi mOmtaz bir 
i§ adam1 koskoca ba9bakan1n kiz1na bi

siklet hediye edecek degildi ya ••• 

Bir Jaguarc1k ald1ysa ne 91kar? 
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Cikar mi 91kar i§te ••• Hainler kaleme 

sar1l1verdi hemen. Gozleri kiskan9l1k ve 

9ekememezlikle kararanlar alt1n1 ustune 

getirdiler ortal1~1n. 

Arna Sayin Ozal a~z1n1n pay1n1 veriyor 

bunl ara. 

f>Je diyor? 

- F1rsati;:1lar! 

Ha 9i:iyle ••• 

Haddini bilmeyenlere haddini bildir
mek gerek! 

Hem anavatanda ya§ayacaklar, hem de 

anavatan ba§bakan1n1 kuguk du§Llrecekler. 
Biz bile yavruvatanda anavatan ba§baka- ·. ·· ., 

nina toz kondurmayiz. Agz1n1 y1rtar1z ona 
soz soyleyenin •• Istanbul ve Ankara'daki

lerin de haberi olsun. Anavatan ba§baka
n1m1za hakaret edemezler. Ederlerse ala

cag1 olsun hepsinin de ••• 

Sizi gidi algaklar sizi ••• Sizi gidi 

f1rsatg1lar ••• 

Ne zamandan beri ru§vete 91kt1 hedi

yenin ad1? 

Hediye insan sevgisinin bir pargas1 
degil mi? 

Bir dolmakalem de olaLilir bu, bir 

gakmak veya bir buket gigek de ••• 

Neden Jaguar olmas1n? 

Al bir 86 model, yaz ustune: 

- ~am sak1z1, goban arma~an1! 
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Bizde boyle hediyecikler yak mu 

sanki? 

Drda Jaguar veriliyorsa, bizde de 

Mersedes raabette! 

Neden Mersedes? 

Akdeniz iklimine daha uygun da on

dan: Alevkaya'ya, Kantara'ya daha ko

lay tirman1r ••• 

Biz dedikoducu degiliz ama ••• Ela

lemin ald1g1 hediyelerde ne gozGmuz 
var, ne gonlumuz. 

Alsinlar seve seve, tepe tape kul

lansinlar ••• 

Bakin ne dedikodular yayiyorlar: 

- Dervis Ero~lu, Ta§kent Atasayan 
ve Mehmet Bayram'a yirmi§er milyonluk 

son model Mersedesler armagan edilmi§ •• 

Kim hediye etmi§? 

·- Bir Mersedes ithalat91s1! 

Dogru mu, de~il mi bilmem •• Arna do~
ruysa da zarar1 yak. Sana sorarsan1z he

lald1r helal. 

Diyecegim §U: 

Mersedesleri ald1larsa, Ozal gibi 

sak1n tela§a kap1lmas1nlar. 

Sayin Ozal kaikmi§ geri gondermi§ 52 

milyonluk Jaguar1 sahibine •• 

C1lg1nl1k ••• Ostelik ay1p •• Al1nan 

hediye hig geri verilir mi? 
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Ero~lu Dzal'1n ekonomik modelini ornek 

alabilir kendine, ama bu davrani§ina sa

k1n kanmas1n ve ayn1 yolu se9mesin ••• 

Ne kanla alinan toprak geri ver.ilir, 

ne de ku9uk bir te§ekkOrle al1nan o 9am 
sak1z1 9o~an arma~an1 hediye!" 

Bu davada, daval1lar 24 ~ubat 1988 tarihinde 

Alt Viahkerne taraf1ndan toplam 80 milyon TL cezaya 

garpt1r1lm1§lard1r. Davalilar bunun Ozerine YOksek 

Hahkemeye istinafa gitmi§lerdir. 

Yuksek Mahkeme ise, istinafla ilgili karar1n1 

26 Ekim 1988'de a91klam1§t1r. YOksek Mahkemenin Kara

ri ozetle §5yledir: ( 25) 

"Alt Mahkemenin Mehmet Bayram lehine vermi§ ol

dugu 10 milyonluk tazminat1n 15 milyona yUkseltilmesi

ne, Denvi§ Eroglu igin olan 55 milyonluk tazminat1n 

35 milyona indirilmesine, Ta§kent Atasayan i9in olan 
15 milyonluk tazminat1n aynen onaylanm asina." 

Buna gore dava ile iloili olarak Alt Mahkemenin 

vermi§ oldugu toplam BO milyon TL tutar1ndaki tazmi
nat cezas1 VUksek Mahkeme taraf1ndan 65 milyon TL'ye 

indirilmi§ oldu. 

3.10. Rauf Denkta§ ile Ozer OzgOr Aras1ndaki 

"Babalar" Davas1 

Kamuoyunun yakindan ilgilendi~i, son y1llar1n 

en ilging basin davas1 ku§kusuz Cumhurba§kan1 Rauf 

Denkta~ ile Ana Mahalefet Partisi 8a§kan1 ve Yeni 
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DUzen Gazetesi yazar1 Ozker Ozgur aras1nda ge9en ve 

"Babalar Davas1" diye an1lan basin davas1d1r. 

16 Aral1k 1985 tarihli Yeni DUzen gazetesinde 

Uzker ~zgUr 1 Un "Babalar" ba§l1g1 ile yay1nlanan makale

si Uzerine Cumhurba§kan1 Rauf Denkta§ gazete ycnetici-

1 eriyl e yazar aleyhine "zam ve kadih" davas1 a9m19t1. 

Alt Mahkeme taraf1ndan 200 milyon TL tazminat 

odemeye mahkum edilen daval1lar daha sonra Yuksek 

Mahkemeye istinaf i9in ba9vurur 1 ar. 

26 Ekim 1988 tarihinde, VUksek Mahkeme ise "200 

milyon TL tazminatin iptaline ve bunun yerine 80 milyon 

TL tazminata" hUkLlm vererek davay1 sonu9land1rm1§t1r. 

VUksek Mahkemenin konuya ili§kin olarak alm1§ 

oldugu karar1, hukuki a91dan bir gok unsurlar1 iger

mesi nedeniyle a9ag1da aynen veriyoruz. Yasalar1m1za 
gore Mahkemelerin Kararlar1n1 ele§tirmek yasak oldu

gundan yorumlar1m1z1 ise ilave etmiyoruz: 

YUksek Hahkeme Huzurunda 

D. 44/88 

Yarg1tay/Hukuk No: 9/88 

(Dave No: 1232/86 Lefko§a) 

Mahkeme Heyeti: N.Ergin Salahi, Niyazi F.Korkut, Taner 

Erginel. 

istinaf eden: Ozker DzgUr c/o Cumhuriyetgi TOrk Par

tisi ve digerleri. 

ile 
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Aleyhine istinaf edilen: Rauf Raif Denkta§ c/o Cumhurba§

kanl1~1, Lefko§a. 

Aras1nda. 

istinaf eden namina: Av. Ergin Ulunay, Av. Huseyin Ce1a1, 
Av. Aytekin Musa ve Av. Boysan Boyra. 

Aleyhine istinaf edilen nam1na: Av. Fuat Veziro~lu ve Av. 
timer Adal. 

H U K 0 M 

N.Ergin Salahi: Bu istinafta Mahkemenin hUkmunU Say1n 
Yarg19 Niyazi r.Korkut verecektir. 

Niyazi F. l<orkut: istinaf eden davali 1 Cumhuriyetci 

TUrk Partisi Genel Ba§kan1 ve halen milletvekilidir. 
Daval1 l ilaveten davall. 2 olan Yeni DOzen adl1 gOn

luk siyasi gazetenin yazarlar1ndan ve keza yonetici

lerinden biridir. Davali 3 kay1tl1 bir §irket olup 

Yeni DOzen adl1 gazetenin sahibidir. Daval1 4 konu 
gazetenin bas1ld1~1 matbaa ve davall. 5 ise Yeni DU

zen Gazetesinin yayin mudUrU olup bu s1fatla dava 
edilmi§tir. 

Kuzey~K1br1s Turk Cumhuriyeti Cumhurba§kan1 

olan aleyhine istinaf edilen davac1 Lefko§a Kaza 
Mahkemesinde yukar1da belirtilen istinaf edenler da

val1 1, 3 ve 5 ile birlikte Yeni Duzen gazetesi ve 
ilgili bas1mevi de dahil 5 daval1 aleyhine dosyala

m1§ oldugu bir dava uyar1nca daval1lar1n 16.12.1985 

gun ve 890 say1l1 Veni Duzen gazetesin in 3. sayfa.

s1nda "SAKI;>". ko§esinde "BABALAR" ba§l1kl1 yaz1 ile 
davaci hakk1nda yazd1kl ar1 ya da yazd1r1lmas1na mU

saade ettikleri kuguk dO§urucO, Un kir1c1, §eref ve 
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haysiyBt zedBleyici, aleyhinB nefrBt VB ~UphB uyand1r1c1 

yaz1lar ya da Zem ve Kadihden dolay1 ugram1§ oldu~u Bzel 

VB genel zarar ziyan igin tazminat BdemelerinB ili9kin 

istBmde bulundu. 

Davac1 taraf1ndan dosyalanan talep takririnde pa

ragraf 1-lO'a kadar davac1n1n 1941 y1l1nda ingiliz oku

lundan rnezuniyetinden itibaren Cumhurba§kan1 olu9una ka

darki sOre9 igersindeki Bzge9mi9ine ili9kin savlar ileri 

sOrUlerek ba9ar1l1 ge9mi9i ve mOcadeleleri nedeni ile 

halkin bUyUk bir 9o~unlu~u taraf1ndan sevilip takdir edi

lirken Kibr1s Turk halk1na ya9ama hakk1n1 bile 9ok g5ren 

Rum liderligi ve onlar1n i9birlik9ileri ya da sempatizan

larl. taraf1ndan sevilmeyip do~al olarak gerek Kibris'ta 

gerBkse Dunya'da bir9ok dU9man Bdindiaini, halkin gBzUn

dBn dO§mBsi ve Dunya kamuoyunda kazand1~1 itibar1n1n sar

s1lmas1 i9in du9manlar1n1n her f 1rsat1 deaerlendirdiklB

rini ve Kibr1s TOrk Halk1n1n hakl1 davas1n1n kazan1lmas1, 

Kuzey Kibris TUrk CumhuriyBti'nin ba9ar1l1 dUnyada sayg1n 

bir yere kavu9mas1 ya da K'1..br1s sorununu Turk halk1n1n 

arzusu dogrultusunda sonu9land1r1lmas1n1n, sair 9eyler 

yaninda, y5neticilerinin ve 5zellikle Cumhurba9kan1 olan 

davac1n1n ba9ar1s1na, gUvenliaine, sayg1nl1§1na, beceri

sinB ve itibarina ba~l1 oldu~unu ve davac1n1n bu zor g5-

revini ba9ar1 ile sUrdUrmesinin onun yeniden se9ilmesi ve 

halk1n ona gOven duymas1 ile mOmkOn oldu~unu, 16.12.1385 

tarihinde daval1lar1n mOnferiden ya da m09tereken basj1k

lar1 ve y?.y1nlad1klar1 ve Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti 

ile Kibr1s'1n Rum kesiminde, TUrkiye'de ingiltere'de ~e 

diger Ulkelerde de da~1ttt1klar1 Veni Duzan gazetesinin 

ayn1 tarih ve 890 say1l1 nOshasinda 3. sayfada "SAKI§" 

k5§Ssinde ve "BABALAR" ba§l1~1 alt1nda ;ikan yaz1n1n ken

diliqinden davaci aleyhine Zem ve Kadih olu§turdu~unu 

iddia etti. 
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Davac1 talep takririnde ayr1ca altarnatif olarak 

sozU edilen yaz1da "BABALAR" sozcUgO ile "c;ocu~u olan 

erkek" anlam1 d1§1nda "sue; orgutlerinin lideri" anlam1 

ima edildiqi ya da "mafia lideri" anlam1nda~~llan1ld1~ 

.9-3:. _s_av1n1 ileri fi~Urerek dava konusu yaz1n1n davaciya 

bir sug ya da c;e§itli suc;lar ile kamu gorevinde yolsuz

luk isnat ederek davac1n1n mevkii ile ilgili §ohretini 

zedeleyici ya da haleldar edici nitelikte oldu~unu, da

vac1ya kar§1 nefret uyand1rd1g1n1 ya da onu tahkir edi

ci, gUlUn9 dU§GrOcO oldugunu, ya da ba§kalar1n1n ka91n

d1g1 ve geri durdugu bir ki§i durumuna getirmek olas1l1-

g1n1 ic;erdigini savunarak konu yaz1 nedeni ile davac1n1n 

bUyuk UzOntU, elem ve 1zd1rap 9ekti~i ileri sOrUlerek 

daval1lar aleyhine mOnferiden ve/veya mO§tereken genel 

tazminat ve dava masraflar1na ili§kin istemde bulunuldu. 

Daval1 1 adina dosyalanan mUdafaa takririnde, 

sair §eyler yan1nda, Cumhuriyet9i Turk Partisinin 8a§

kan1 ile milletvekili oldu~u, Yeni DUzen ga7etesinde 

yaz1 yazd1g1 ve dava konusu "BABALAR" ba§l1kl1 yaz1n1n 

yazar1 ve kendi ad1na ne§reden oldugu, daval1 2'nin Ku

zey Kibris Turk Cumhuriyetinde yay1nlanan gOnlUk siyasi' 

gazetesi oldugu ve daval1 3'0n kay1tl1 Limited bir ~ir

ket oldugu kabul edilerek davac1n1n talep t~kririndeki 

sair savlar1 reddedilmekte ve dava konusu yaz1n1n Zem 

ve Kadih te§kil etmedi9i savun~larak ilaveten konu ya

z1n1n ic;eriginin dogru oldugu ve ozellikle de konu ya

z1n1n Zem ve Kadih te§kil etmesi halinde dahi kanun an

laminda "fair Comment 11 ve "Pr iv ilt: ge" ya da "Qualified 

Privil~ge" te§kil etmesi nedeni ile davan1n ileri gide

miyecegi savunuldu. Daval1 2, 3, 4 ve 5 taraf1ndan dos

yalanan mudafaa takririnde ise ayni savlara il~veten 

daval1 2 ve 4'un dava edilebilir ki§ilikleri olmad1~1 

ileri sOruldO. 
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Davalllar mUdafaalar1nda alternatif olarak dava 

konusu yaz1 Zam ve Kadih te§kil etmi§ olsa dahi bunun 

bir su9 da olabilecegi ve "felony" olabilecegi vs henilz 

davali 1 aleyhine boyle bir ceza davas1 dosyalan1p so

nu9lanmad1g1 nedeni ile bu davan1n ileri gidemiyece~i 

savunuldu. 

Davan1n duru§mas1nda davac1 bizzat §ahadet verdi 

ve ayr1ca 5 tanik dinletti. Mudafaa adina ise daval1 · 

bizzat §ahadet verdi ve ilaveten yedi tanik dinletti. 

Duruema s1ras1nda da dava konusu yaz1y1 i9eren 16.12.1985 

tarihli Yeni DUzen gazetesi dahil 63 emare ibraz edildi. 

Alt Mahkeme hUkUmUnde, davac1n1n §ahadeti s1ra

s1nda talep takririnde l'den lO'a kadar olan paragraf

larda ileri sUrUlen hususlar Uzerinde hi9 istintaka ta

bi tutulmad1g1, bu §ahadetin aksine mUdafaa taraf1ndan 

hi9bir §ahadet sunulmad1g1 ve keza davac1n1n Mahkeme 

uzerinde tam anlam1 ile olumlu bir etki yapt1g1 ve ver

digi §ahadeti aynen do~ru kabul ederek davac1n1n talep 

takririnin l'den lO'a kadar olan paragraflar1ndaki sav

lari do~ru kabul edip bu hususta bulgu yapt1. Alt Mahke

me keza daval1 l'in Cumhuriyet9i TUrk Partisi adl1 siya

si partinin genel ba~kani oldugu ve halen milletvekili 

olarak Curahuriyet Meclisinde gorev yapt1g1, ayr1ca Yeni 

DUzen adl1 siyasi gazetenin yazarlar1ndan uldu~u ve ila
veten bu gazetenin yoneticilerinde ve daval1 3 §irketin 

direktorlerinden biri oldugu, daval1 3 §ir~etin daval1 

2 gazetenin sahibi oldugu ve bu gazetenin daval1 4 tara

f1ndan bas1ld1g1 ve daval1 5'in davali 2 gazetenin dava 

ile ilgili tarihlerde yay1n mGdGrG oldu~u hususunda da 

bulgu yapt1. Alt Mahkeme ilaveten konu gazetenin gUnde 

en az 2500 tiraj1 oldugu, Kibr1s Rum kesimine de gonde

rilen ve oradaki yabanc1 el9ilikler ve Rum ilgili ma-



-68-

kamlar1 taraf1ndan tercUme edilan ve okunan bir gazete 

oldugu, K.K.T.C taraf1ndan yabanc1 memleketlerdeki tem

silciliklerimize de gonderilip Kibr1s Rum as1ll1 ki9i

ler tarafindan bu memleketlerde okundugu, ilaveten 
11 BABALAR 11 ba9l1kl1 dava konusu yaz1ya gUneyde Rum Radyo 

ve Televizyonu taraf1ndan TUrk9e olarak haftada iki ke
re yay1nlanan Aktu.alite program1nda yer verilerek bir ...... 
ozetinin yay1nland1~1 hususund~ da bulgu yapt1. Alt Mah-

keme bulgularina devamla konu yaz1n1n 27.3.1987 tarihin

de ayn1 gazetede aynen ve tekrar yay1nland1g1 ve bu dava

dan once ve sonra dava konusu yaz1n1n ozetinin ayni ga• 

zetede· birgok kez tekrarland1g1 hususunda da bulgu yapa

rak ilaveten Ba9savc11191n, daval1 ve davaya taraf ol

mayan baz1 milletvekillerinin emare 1 yaz1dan otUru aleyh

lerine ceza davas1 getirilip yarg1lanmalar1 i9in dokunul

mazl1klar1n1n kald1r1lmas1 ile ilgili olarak Meclis Gene! 

Kuruluna ba§vuruldu~u ve bunun sonucu olarak konu yaz1n1n 

igeri9inin sadece Kibr1s dahilinde veya haricte Kibr1s 

as1ll1 TUrklerin bilgisinde kalmad1Q1 ve konunun tum Dun

yaya duyuruldu9u hususunda da bulgu yapt1ktan sonra da

vac1n1n yasalara sayg1l1, duzen ve adaletin sa~lanmas1 

igin hayat1 pahasina mUcadele eden birisi oldu~u, gerek 

ge9mi§te gerekse bugUn su9 orgutlerinin ve su9lular1n or

taya g1kar1l1p adalete teslimi igin gayret sarfetmekte 

oldugu ve emare 1 yaz1n1n yay1n tarihi clan 16.12.1985 

tarihinden takriben 15 gUn sonra gecirdi~i bir trafik 

kazas:i. sonucu vefat eden merhum·Raif Denkta!}'1n babas1 

aldugu ve keza daval1 l'in de §ahadetinde kabul etti~i 

gibi merhum Raif Denkta§'in iyi bir insan oldu~u hususun

da bulgu yapti. Alt Mahkeme emare 1 yaz1n1n davac1n1n ve 

ailesinin buyUk uzUntu, elem ve 1zd1rap gekmesine neden 

oldugu, bu yaz1 neticesi ortaya 91kan ~ayialar1n davac1-

y1 §ah:i.s olarak rahats1z etmekle kalmay1p resmi gorevin

de dahi menf i yonte etkiledi~i ve deniz a§1r1 Glkelerde 

toplantiya kat1ld1~1nda resmi gorevine girmeden once 
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.muhatap oldu~u sorular neticesinde bu dedikodular1 

izaha mecbur veya maruz kald1~1 hususunda da bulgu yap

t1. 

Alt Mahkeme dava ile ilgili yasal durumu da in

celedikten sonra Mahkeme olarak normal ve muteber 9ah1s

lar1n gozU ile yaz1y1 okumaya 9al1§1p yaz1ya anlam verme 

yonDne ~iderek sadece emare l'e bak1ld1§1nda davac1dan. 

soz ederken "Mafia Babas1" anlam1nda s5z edildi~i ve mer

hum Raif Denkta9'1n babas1 anlam1nda kullan1lmad1~1 go
r09Une vard1. 

Alt Mahkeme bu karara varmakla beraber dosyalanan 

mUdafaa 191~1nda dava konusu yaz1n1n Zem ve Kadih te9kil 

edip etmedigini incelemezden 5nce bir de konu yaz1da 

"innuendo" olup olmad1~1n1 ve "innuendo" neticesi ayn1 

kelimelerin ''Mafia Babas1" anlamina gelip gelmedi~ini de 

incelemeyi uygun bularak bu hususta taraflarca sunulan 

§ahadeti ele9tirip sonugta bu §ahadetleri gozonUnde bu

lundurarak dava konusu yaz1n1n davac1n1n talep takriri

nin 15. paragraf1nda ileri surulen manalarl ta§1d1~1 ka

naatine vararak bu do~rultuda bulgu yapt1. 

Bu bulguya vard1ktan sonra Alt Mahkeme daval1la

r1n mUdafaa takririnde Hne sUrdUkleri mUdafaalar1 bk bir 

ele alarak mUdafaada ileri sUrUlen ~ustification" sav1n1 

mudafaa avukat1 duru§ma s1ras1nda ger:. 9ekti~i cihetle 

bu hususu inceleme~e gerek olmad1g1n1~ "fair comment'' 

mGdafaasi ile ilgili olarak mUdafaan1~ en 5nemli §ahidi 

olan Davali 1 Mahkemede §ahadeti s1ras1nda dava konusu 

yazida herhangi bir yorum olmayip sadece bir saptama ol

du~unu s6yledi~ine g5re daval1lar1n "fair comment" mUda

fasindan yararlanam1yaca~1 kanaatina vard1. Ancak alt 

mahkeme davanin Hnemine binaen "fair comment" mGdafaas1n

da daval1lar1n ba§ar1l1 olabilmeleri i9in ne gibi §artlar 
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gerektigini de inceleyerek aranan sair ko§ullar yan1nda 

yaz1n1n iceri9inin dogru olmas1 veya doQru olup olmad1-
g1n1 yazanin bir xaba harcayarak ara§t1rmas1 ve dogru 

olduouna kanaat getirdikten sonra yazmas1 gerekti~ini 
halbuki daval1 l'in kendi §ahadetinde konu yaz1n1n 2. 

paragraf1ndan GUnayd1n gazetesinden yap1lan al1nt1 ha

berin dogru olup olmad1g1n1 ara§t1rmad1~1 bir yana bunun 

do~rulu~una da inanmad1g1n1 teslim attiai cihetle "fair 

comment" mGdafaas1n1n ayakta duramayacag1 kanaat1na var

d1. 

Daval1lar1n 3. mUdafaalar1 clan konu yaz1 "defa

mation" te§kil etse dahi bunu bir de cLlrUm te§kil edebi

lecegi hesab1 ile ve henUz herhangi bir ceza davas1 dos

yalanip sonu9lanmad1g1 nedeni ile bu davan1n daha ileri 

gitmeden ipt~l edilmesi gerektigi sav1n1 da inceleyen alt 

mahkeme sunulan §ahadete gore 8a§savc1n1n daval1 1 ve 

sair milletvekilleri aleyhine ceza davas1 dosyalanmas1 

i9in dokunulmazl1klar1n1n kald1r1lmas1 amac1 ile Me~lis 

8a§kanl1g1na ba§vurdugu, bu amag ile Mecliste ozel bir 

komite olu9turuldugu, bu komitenin oy9oklugu ile daval1 

l'in dokunulmazl1g1n1n kald1r1lmas1n1 Meclis Genel Kuru

luna tavsiye ettigi ancak Meclis Genel Kurulunun bu ko

nunun Meclis gUndeminden gecici olarak 91kar1lmas1na ka

rar verdigi ve Meclisin konuyu g6rU§mek i9in bu davanin 

neticesini bekledigi ve ondan sonra daval1 l'in dokunul

mazl1g1 konusunun gorLl§Lllecegi ger9egi 1§1g1nda daval1-

lar1n bu mUdafaalar1n1n da ba9ar1l1 olamayacag1 kanaa
tine vard1. 

Daval1lar1n mUdafaa takririnde ileri surdUkleri 

"privilege" mUdafaas1n1 da inceleyen alt mahkeme daval1-

lar avukat1n1n Mahkemeye hitabinda "absolute privilege"e 

dayanmad1a1 ve daval1lar1n "qualified privilege"den ya

rarlanabilmeleri igin "common law" a gHre, sair §Byler 
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yan1nda, yaz1da "malice" varolmamas1 gerekti~i ve yaz1da 
"malice" varoldugu nedeni ile "common law" alt1nda bir 

mUdafaanin ba~ar1l1 olam1yacag1, fas1l 148 Madde 21 (2)'ye 
gore de yaz1n1n igeriginin dogru olmas1 ve yaz1y1 yazan1n 

da do~ruluguna inanarak yaz1y1 yazmas1 ve al1nt1 yapmas1 
gerektigi halbuki daval1 l'in bunu yapmad1~1 ve yaz1n1n 

iceri~inin de do~ru olmad1~1n1 daval1 l'in 9ahadetinde ka
bul ettigi cihetle daval1lar1n mUdafaalar1nda ileri sUr

dUkleri "qualified privilege" mUdafaas1n1n da ileri gide
miyecegi kanaatine vard1. 

Alt Mahkeme daha sonra davac1ya verilecek zarar zi

yanin saptanmas1n1 inceleyerek davac1n1n bir Devlet Ba,ka

n1 oldugu, bunun otesinde bir lider ve normal bir Devlet 

8a§kan1n1n otesinde oldugu, daval1lar1n dava konusu yaz1-
dan UzUntUlerini beyan etmelerine kar~1 herhangi bir ozUr 

dilemedikleri, emare 1 yaz1n1n Mart l987'de tekrar yay1n
lanm1§ oldugu ve ozetinin de hem davadan evvel hem davadan 

sonra tekrarland1~1, yaz1n1n iceri~inin K.K.T.C. d1§1nda 
Rum Televizyon ve bas1n1 arac1l1g1 ile tum Kibr1s'a duyu

ruldugu ve daval1 l'in §ahadetine gore tum DUnyaya yans1-
d1g1 ve resmi gorevinde dahi davac1y1 menf i yonde etkile

digi hususlar1n1n verilebilecek tazminat1 9o~alt1c1 husus

lar aldu~unu vurgulay1p daval1 l'in Ana Mahalefet Partisi 

Genel Bajkani olup muhalefet yapmas1n1n da onun en do~al 
ve tabit gorevi oldu~u ancak muhalefet yaparken ~eref li 

bir ki9iye 9amur at1lmamas1 gerektigi ve keza konu yazi 
ile davac1n1n buyUk uzUntU, elem ve 1zd1rap gekmesine se

bep oldu~u hususlar1n1 da gozonunde bulundurarak ve keza 
verilebilecek zarar ve ziyanan daval1lar1 cezaland1r1r 

mah.i.~ette .olmamas1na oz en gos ter ilmes i 9.13~.l!,kti!:lin~~ be-
1 irterek gerek Kibris Rum Mahkemesi gerekse ingiltere'den 

bazi i9tihat kararlar1na da at1fta bulunduktan sonra da
vacixa verilebilecek tazminat1 200 milyon Tl olarak sap

tad1. 
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Daha sonra alt mahkeme davali 2'nin bir gazete ve 

davali 4'Gn ise basirnevi olmakla beraber bu daval1lar1n 

tazel ki§ili~e haiz olup olmad1~1n1n_mahkemece meghul ol

duou qerekgesi ile davac1 leyhine ve sadece daval1 1, 3 

ve 5 aleyhine mOnferiden ve mO§tereken 200 milyon TL za
rar ziyan ixin hOkOm verip daval1 2 ve 4 aleyhine olan 

davan1n iptaline ili§kin karar verdi. 

Daval1 1. 3 ve 5 bu hukme kar§1 istinaf dosyala

d1lar. 45 istinaf sebebi igeren istinaf ihbarnamesindeki 

1 ve 2 1 inci istinaf dava konusu haks1z fiilin ayn1 za

manda bir cUrUm olu§turup olu§turmad1g1 ile ilgilidir. 

3'Uncil istinaf sebebi ise davac1n1n §ahadetinde bu da-
·- . . . 

vayi oolu Raif igin a9t1g1n1 belirttigine gore ve olen 

bir ki~i ixin dava ax1lam1yacag1na gore Mahkemenin boyle 

bir dava a91lam1yacag1na ili§kin bulgu yapmamakla hata 

ettigine ili§kindir. 

4'den ?'ye kadar olan istinaf sebepleri ise alt 

mahkemenin d9gal adalet ilkelerine ayk1r1 hareketle da

val1lara adaletsizlik yapt1g1 hususundadir. 

B'den 15'e kadar siralanan istinaf sebepleri ise 

Innuendo, Fair Comment ve Qualified Privilege ile ba~lan

t1l1 clan tan1klar1n §ctladetine ili§kin alt mahkemsnin 

bulgularina kar91d1r. 

16 - 19 istinaf sebepleri ise ''BABA" ve "BABALAR" 

sozcUklerine ilijkin alt mahkemenin bul~ular1 ile ilgi
lidir. 

20 - 2l'inci sebepler ''Innuendo" 20 - 27'inci se

bepler ''Fair Comment", 28 , 32'inci sebepler "Qualified 

Privilege" ve 33'den 45'e kadar clan sebepler ise tazmi

natla ilgilidir. 
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istinaf1n duru9mas1 s1ras1nda istinaf edenler 

ve 2 1 inci istinaf ile ilgili olarak Emare I metin ve 

dokunulmazl1g1n kald1r1lmas1na ili§kin §ahadet ve ema

relerin alt mahkeme onunde olmas1na ve dokunulmazl1~1n 

kald1r1lmas1n1n 5 y1l1n UstUnde sug gerektirdi~i husu
sunda adli ihbar al1nmas1 gerektigine kar91n alt mah

kemenin istinaf konusu davayi durdurmamakla hata etti

gini savundu. 

istinaf edenler 3'UncU sebeple ilgili olarak ise 

Emare I yaz1n1n buyuk bir kism1n1n davac1n1n merhum Raif 
ile ilgili olup davaci da §ahadetinde davay1 o~lu Raif 

i£in a9t1g1 dedi§ine ve bir o!U i9in Zem ve Kadih davas1 

a91lam1yacag1na gore davanin ileri gidemeyece9ini ve ay

r1ca ogluna olan sald1r1lardan davac1n1n §ohreti sars1l
m19sa bunun da kan1tlanmas1 gerektigini halbuki davac1-

n1n §Bhadetinde sadece UzUldU~UnU belirtmekle yetindi~i
ni iler i sUrdU. 

4'den ?'ye kadar olan sebeplerle ilgili olarak 

ise istinaf edenler, sair §eyler yaninda, baz1 emareler 
Uzerinde istintak yapmalar1n1n alt mahkemece engellen

digini, baz1 belgelerin ibraz1na itiraz etmelerine kar-

91n yine de itiraz ettikleri belgelerin emare olarak 

kabul edildigini ve bu emarelerin Mahkemeyi etkiledigi

ni ve Viahkemenin bu emarelere bUyUk onem verdi!Jini, emar

re ol arak sunmak istedikleri bir belgenin sadece 4 sat1-

r1n1n ibrazina izin verildigini ve gerisinin ibraz1n1n 

reddedildigini, davalilar tan1g1 Oktay Akbal'a sorulan 

sorularla Mahkemenin davac1 avukat1n1n yerini ald1g1n1 

davali l'in Meclisteki davran1~lar1n1 anlatmas1na izin 

verilmedigini, halbuki bu davran19larla davac1ya kar91 

muhasim olmad1klar1n1 gostermek istediklerini ve bunu 
yapmaktan da engellendiklerini ve bUtUn bunlarin dava-
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lilara adaletsizlik yap1ld1~1n1 gosterdi~ini ve bunlara 
dayanarak davan1n tekrar dinlenmesi gerekti§ini savun

dular. 

8 - 15. sebepler ile ilgili olarak ise; davalilar 

tarafindan §ahadet veren 2 K1br1s'l1 tan1~1n §ahadetine 

Mahkemenin hie,;: deqer vermedigini ve bu hususta bir gerek
c,;:s de gostermedigini, davac1 tan1g1 K.M.~li'nin U.B.P'den 

aday olan politik bir memur oldugunu ve §ahadetine hiQ 

deger verilmemesi gerekirken bu dogrultuda bulgu yapma

makla alt mahkemenin hatal1 hareket etti~ini ve daval1 
tan1klar1 Oktay Akbal ile Atilla Dzk1r1ml1'n1n §ahadet

lerini de kaale almamakla alt mahkemenin hata etti~i sa

vunuldu. 

16'dan 19 1 a kadar clan sebepler hususunda ise is

tinaf edenler alt mahkemenin Kibr1s TUrkcesi ile TUrki

ye Turkgesi aras1nda fark oldu9u bulgusuna varmakla ha

tal1 hareket ettigini c,;:UnkU Kibr1s ve TUrkiye Turkc,;:esi 

diye bir ay1r1m var olmayip sadece belirli bi:ilgelerde 

agiz fark1 bulundu~unu, alt mahkemenin kendini makul bir 
ki§i yerine koyarak dava konusu yaz1dan "mafia babas1" 
anlam1 91karmakla hata ettigini ve konu yaz1n1n siyasi 

ele§tiri turunden guncel bir ele§tiri oldu~unu ileri sur

di.Her. 

"Innuendo" ile ilgili olan 20 - 2l'inci istinaf se
bepleri hususunda ise istinaf edenler alt mahkemenin konu 
yazinin talep takririnde para. 15'de ileri sOrUldu~U gibi 

mana ta~1d1g1na ili§kin bulgu yapmakla hata etti~ini; 
gUnkU daval1lar1n tan1klar1n1n §ahadetini dikkate alm1~ 
olsa idi bu karara varam1yaca~1n~ ve keza davac1n1n talep 

takririnde para. 14'de yaz1n1n alelade ve do~al anlam1na 
dayan1ld1g1 ileri sOrUldOgOne gi:ire alt mahkemenin talep 
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takririnde para. 15'de ileri sUrUlen "Innuendo" savlar1-

na deger vermem esi ve bu hususta bir bulgu yapmamas1 ge

rektiQi savunuldu. 

"Fair Comment" ile ilgili 22 - 27 istinaf sebeple

ri ile ilgili olarak ise istinaf edenler alt mahkemenin 

karar.::,inda "rair Comment" ile ilgili ilkeler i dogru koy

makJ a beraber hatal1 bulguya vard1g1n1, 5nUnde Emare I 

olan yaziya bakarak yorum olup olmad1~1na karar vermesi 

gerekirken alt mahkemenin davali I ~ahadetinde "yaz1da 

yorum yak" dedi~inden hareketle bir bulguya varmakla hata 

ettigini, Fasil 148 ile ilgili alt mahkeme bulgusunun da 

hatal1 aldu~unu, "Fair Comment" i9in isbat kUlfeti daval1-

larda almas1na kar111n davac1n1n mUdafaaya c~vapta "malice'' 

ileri sUrmedi~ini ve bu nedenle "malice" ile ilgili alt 
mahkemenin bulg~sunun da hatal1 oldugunu ileri sUrdUler. 

Qualifed Privilege mUdafaalar1na ili§kin alt mah

keme bulgusuna kar§1 alan 28 - 32 istinaf sebepleri ile 
ilgili alarak ise istinaf eden daval1lar, sair §Byler ya

ninda, daval1 I'in okuyuculara ve halka olan gorevi icab1 
dava kanusu yaz1y1 yazd1g1n1, ve bu husustaki savunrnalar1-

n1n ba§ar1l1 olmas1 gerektigini ve daha Hnce "malice" i9in 

soylediklerinin bu savunrna bak1m1ndan da gegerli oldugu

nu ileri sUrdUler. 

Tazminat ile ilgili 33 - 45 istinaf sebepleri Uze

rinde de Mahkemeye hitap eden istinaf eden daval1lar ke

silen 200 Milyon TL tazrninat1n K.K.T.C. ka~ullarina gore 

8§1r1 derecede fahi~, orant1siz ve cezai mahiyette oldu

gunu1 alt mahkemenin YUksek Mahkemenin yararlanmalarla il

gili alarak verdi~i miktarlar1 gozonUnde bulundurrnas1 ge

rektigini, alt mahkemenin ingiltere'deki kararlardan yarar
lanirken inqiltere ile K.K.T.C. aras1ndaki farkl1l1~1 dik

kate ald1 demesine kar§ln saptanan rakam1n eek fahi~ oldu
gunu, alt mahkemenin ingiltere'den tazminatlarla ilgili 
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Juri kararlar1n1 emsal almakla hata ettigini cunku Juri 

kararlar1n1n kontrolunun olanaksiz oldugunu, dava konusu 

yaz1n1n birkag kez yay1nlanmas1na davali I'in dokunulmaz

l1g1nin kald1r1lmas1 9abalar1n1n neden oldugunu halbuki 

alt mahkemenin bu tur tekrar yay1nlanmalar1 ag1rla9t1r1c1 

kabul ettigini. alt mahkeme onunde davac1n1n dava konusu 
) 

yayin nedeni ile sosyal ve mesleki yonden etkilendigi hu-

susunda da §ahadet bulunmad1~1n1 ve bu hususlar kan1tlan

mad1g1 surece esasli bir tazminat verilmesinin olanaksiz 
oldugunu, tazminati ag1rla9t1r1c1 durumlar1n da layiha

larda ileri sUrulmesi gerektigini ve bu davada iayihalar

da boyle bir iddia var olmad1g1n1. davaciya kar§1 Zem ve - ) 

Kadih varsa bile davac1ya direkt olarak bir sald1r1 bu-

lunmad1q1n1 ve bu hususun tazminati azalt1c1 bir etken 

oldugunu, davac1n1n politik bir ki§i olup bugune dek 

K.K.T.C.'deki ileti§im ara9lar1ndan yararlanarak verdigi 

demeglerle yaz1n1n kendine yapm1§ olabilecegi zarar1 bu

yuk olgude azaltt1q1n1 ve bu hususun adli ihbar olarak 

alinabilecegini, alt mahkemenin ingiltere'den al1nt1 yap
t1q1 davalarda maddi zarar var oldu~unu ve bu nedenle alt 

mahkemenin konu kararlari bu davaya yanl1§ uyqulad1g1n1, 

qelir duzeyi du§uk olan K.K.T.C'de davac1ya verilen taz

minatin gok yuksek oldugunu ve bir davac1n1n §eref inin ko
runmasi i9in verilecek bir tazminatin kal1c1 yararlanma

larda bir davaciya ver ilebilecek tazminat miktar1n1n al
tinda olmasi gerektigini savundu. 

Aleyhine istinaf edilen avukati ise Mahkemeye hi

tab inda, sair §eyler yaninda, bu gibi davalarda, yasal 

ilkelere gore Mahkemenin herhangi bir §ahadete bakmak 

zorunlulugu olmay1p kendini vasat bir ki§i yerine koya

rak yazidan anlam 91karabilecegini ve alt mahkemenin de 

bu ilkeyi uygulayarak konu yazida Zem ve Kadih var oldu

guna karar verip yazidan "mafia babas1" anlam1 91kard1-
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~in1, bu karara kar91 istinaf edildigini ancak karar1n 

hatal1 oldugunu isbat yUkUmlUlU~UnUn istinaf edenlerde 

oldugunu, Yarg1tay1n mUdahale edebilmesi icin alt mah

kernenin hukuksal hatalar yapt1g1n1n kan1tlanmas1 gerek

ti~ini ve bu yap1lmad1g1na gore de bu nekta Uzerinden 

bu istinaf1n ileri gidemiyecegini ileri sUrdU. 

Aleyhine istinaf edilen avukat1 savlar1na devam

la bir yaz1dan birden fazla ~~lam c1kar1labilse bile 

ilke olarak en kotU anlamin al1nmas1 gerektigini vurgu

luyarak Yarg1tay olarak, alt mahkemenin karari incele

nirken dava konusu yaz1da gegen "BAB!:\" sozcU_k_!i::_;:.:!-_J_k} 

anlamda ise ve alt mahkeme bu anlamlardan l:irin!_~e~~j.§

se buna mUdahale edil.~m~-~£§11.lnJ. $BVundu. Aleyhine isti
naf edilen avukat1 iddiasina devamla Daval1 I'in mUdafaa

sinda konu yaz1 ile ilgili olarak aleyhine ceza davas1 

getirilmssine ili§kin §ikayette bulunuldu~una deginmekle 

beraber davac1n1n §ikayetinin iceri~ine ili§kin §ahadet 

bulunmad1g1n1, alt mahkemenin de iddia ve §ahadete gore 

bu hususu karara ba~layabilece~ini; daval1lar1n konu ya

z1n1n bir "felony" olduguna ili§kin iddialar1 olmad1~1n1; 

ancak bUtUn iddialari dogru olsa bile bu davan1n yine de 

yUrUtUlebilecegini 9GnkO "felony" olsa bile sucu i§leyen 

ki§iyi makul olarak Mahkeme onUne getirme olanag1 yoksa 

davan1n yUrUtUlmesine bir engel bulunmad1~1n1 ve bu mese

lede Meclisin ald1g1 karar 191g1nda ceza·davas1 §imdilik 

yurUtUlemeyecegine gore alt mahkemenin davan1n yurOtule

bileceijine karar vermekle hata etmedi~ini savundu. Aley

hine istinaf edilen avukati "Fair Comment" ile ilgili 
olarak alt mahkemenin karar1nda daval1lar1n bu savunma

dan yararlanabilmeleri igin gerekli olan tum unsurlar1 

dogru olarak s1ralay1p do~ru bir karara vard1~1n1, daval1 

I §ahatedinde yaz1da yorum yok dedikten sonra bu hususta

ki mUdafaas1n1n ayakta duramayaca~1n1, daval1 I §ahadetin

de yaz1da at1fta bulunulan GUnayd1n gazetesinden yap1lan 
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al1nt1n1n dogrulu~una inanmadim dedikten sonra "Fair 

Comment" savunmasindan soz edilemiyecegini ileri sur

dU. 

Fas1l 148 Madde 2l'e der· deginen aleyhine isti

naf edilen avukat1 "Qualified Privilege" ile ilgili ko-

9ullar1n konu madde ile belirlendigini ve dava konusu 

yaz1n1n bu ko9ullardan hi9birine giremiyece~ini ve da

val1lar1n bu husustaki savlar1n1 kan1tlayamad1klar1n1, 

bu husus kanitlanmadan davac1n1n yaz1da "malice" oldu~u

nu ispat etmesine gerek olmad1g1na, ancak bir an i9in bu 
savlar1n1 kan1tlad1klar1 varsayilsa bile daval1 I yaz1-

n1n dogruluguna inanmadan yazm19sa "malice" in kendili

ginden kan1tlanabilecegini ileri sUrdU. 

Aleyhine istinaf edilen avukat1 "Innuendo" ile 

ilgili olarak da goru§lerini belirterek yaz1n1n dogal 

anlam1 haraket addedilmese bile "Innuendo" anlam1n1 da 

kan1tlad1klar1n1 belirtti. 

Kesilen tazminat1n fahi§ oldu~una ili9kin istinaf 

sebeplerine cevaben ise aleyhine istinaf edilen avukat1, 

sair §eyler yaninda, kesilen tazminatin cezai nitelikte 

olduguna ili~kin alt mahkeme karar1nda bir belirti bulun

mad1~1n1, alt mahkemenin YUksek Mahkems kararlar1na uygun 

rlarak ingiltere'deki i9tihatlardan toplumun bOnyesine 

LYgun gerekli adaptasyonu yaparak yararland1~1n1, tazmi

riat saptan1rken 5190 olarak yaz1n1n niteli~inin, davac1-

~1n ki§ili~inin ve 9ektigi ac1 ve 1zd1rab1n, yaz1n1n yay

g1nl1g1n1n, ozur dilenip dilenmedi~i gibi hususlar1n dik

kate al1nmas1 gerektiaini ve daval1lar1n Hdeme AUcUnUn 

soz konusu olam1yaca~1n1 aksi halde parasiz clan vatan

da§lara bir nevi hakaret ozgUrlUgu tan1nm1§ olaca~1n1 ve 

politikac1lara "nominal" tazminat verilir diye bir ilks 

bulunmad1~1n1 ileri sUrdU. istinaf edenlerin l'den 15'e 

kadar olan istinaf sebeplerini de yan1tlayan aleyhine is-



-79-

tinaf edilen avukat1, ozetle alt mahkemenin herhangi bir 

mUdahalesinin soz konusu olmad1g1n1, mUdahale olsa bile 

davanin sonucunu etkileyici bir ozellik ta§1mad1~1n1, da
vac1 gibi daval1lar1n da baz1 gazetel~i emare yapt1g1n1, 

yeminsiz §ahadet verilmesine izin vermemede alt mahkemenin 
hakli oldugunu, tan1klara inanip inanmama hususundaki bul

gular1nda da alt mahkemenin hatal1 hareket etmedigini ile
ri sUrdO. 

Aleyhine istinaf edilenin davas1 fas1l 148 Haks1z 

Fiiller Yasasina dayanmaktad1r. Fas1l 148 Madde (2) bu 
Yasan1n ingiltere'de yUrUrlUkte bulunan mevzuata paralel 

teykil edecek §ekilde yorumlanmasina ili~kin hukUm i9er

mektedir. Fasil 9 ~ahadet Yasasi Madde 3 de benzer bir 

hUkum igermektedir. ingiltere'deki mevzuata gore Mahkeme 
bu tip bir davay1 karara baglarken yasal anlamda yaz1da 

"innuendo" olmamas1 halinde dava konusu yaz1y1 inceler 

ve yazinin Zem _JJ_e Kadih ()lui;;;turup olujturmad1g1na yar-

919 karar verir. Varg19 bu karara vardiktan sonra ise 

hakikatten Zem ve Kadih te§kil edip etmedigine ise Juri 

karar verir. Bu hususta bak: Halsbury's Laws of England, 

Third Ee. Vol. 24 para. 198, s. 107 "Fonctions of Judge 

and Jury." 

Ancak bizim hukuk sistemimizde Juri olmad1~1na go
re ise her iki hususta da Mahkeme karar verir. 

Yukar1da belirtilen yasal 9er9eve 1§1~1nda dava 

konusu olan Emare I yaz1y1 ele§tirmeye ge9mezden o~ce 

konu emareyi aynen aktarmadan yarar vardir. 

Emare I )Q.z1 aynen §oyledir: 

•2 Kas1m 1978 tarihli Federe Meclis Birle

§iminde USP - MHP ili§kileri irdelenmi§ti. 

Tutanaklardan aktariyoruz: 
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11 0. Ozgur: ( ••• ) Kibris Turk Ocaklar1 Der

negi 8a§kan1, Mil~iyet9i HarBket Partisi 

(MHP) ile 9ok yak1n ili§kili KUr§at, G~n9lik

Spor ve KOltOr i§leri Dairesi MOdOrO iken Fe

dere Devlet Ba§kan1n1 s1k s1k gorOr, ona ra

per verirdi. Emekliye ayr1lrn1§ bulunan KUr§at 

ile Sayin Denkta!} 1 1n ili§kileri devam ediyor. 

KOr9at 1 1n MHP ile ili§kileri de devam ediyor. 

J.C. Meclis 8a§kan1 Say1n Karaka9 1 1n ba9kan

l1g1nda bir grup parlamenterle Ercan'a gelen 

MHP milletvekillerini kar§1lamalar1 kimsenin 

dikkatinden ka9mam19t1r. FederB Devlet Ba§

kan1'n1n ozBl koruyucusu UlkUcU bir polis 

FikrBt KOr9at'la beraber MHP milletvekili, 

ozel olarak kar91l1yor VB ugurluyor. Denkta9, 

KOr§at, Denkta9 1 1n ozel koruyucusu VB MHP 
milletvekillBri aras1nda, ki§i istemese de 

baglant1 kuruyor. 

"Raif R. Denk ta§ (Lefko§a), (Yerinden ).-Han

gi belgeye dayan1yor bu §imdi? 

"D.tizgOr (Devarnla)-Bu gozlBrimize daya

niyor. Gord Ok. 

"Raif R. Denkta§ (Devamla)-Fotograf 9eksey

din bari. 

"O.OzgUr (Devamla)-Dzellikl3 Federe Devlet 

Ba§kan1'n1n bir MHP sempatizan1 ve OlkOcU 

komando oldugu belli olmu§ bir polisi kendinB 

ozel muhaf1z sB9mesi anlaml1d1r. Sayin Denk

ta§ isterse, 0 ozel koruyucu polisin ad1n1 da 

verebilirim. 
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"Raif R.Denkta§ (Lefko§a) (Verinden)-Ey

lemleri neymi§? 

»0.5zg0r (Devamla)-K1br1s TUrk Ocaklar1 

Dernegi uyesi UlkOcu bir komandodur. Federe 

Devlet Ba9kan1 a91k9a: 

- Ben TUrke§9i komandolara gUvenirim, 

demeye getiriyor. 

"Alpaslan TUrke§'i de koruyanlar muhakkak 

ki kendi Glkuda§lar1d1r. ( ••• )" 

Meclis'teki bu tart19malardan bir sGre 

sonra sozU edilen GlkGcu komando koruyucu 
polis Londra'da havaalaninda ingiltere'ye 

eroin sokmaya 9al1§1rken yakaland1. 

Halen londra'da hapistedir. 

11 Aralik 1985 tarihli GUnayd1n gazete
sini okuyunca irkildik. 

"-0nl0 babalardan Behget CantUrk: 

-Eroin T0rkiye 1 den baz morfin olarak 

g1kar. Kibr1s'ta iginde imalathane bulu
nan gemilere yUklenir ve yolda giderken 

eroin haline getirilir" dedi. 

CantUrk Ankara 1 Nu mar al 1 S1k1yonetim 

Mahkemesinde dinlenen ifadesinde, ayrica 

demi§ ki: 
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"K1br1s'a Mehmet Gozen denilen ki§iye 

eroin sevkiyat1 yaptik. Mehmet Gozen'in 

Rauf Denkta§ 1 1n o~lu Raif Denkta9 1 la 

ili§kisi vardi. Bunlarla i§ yapt1. Raif 

Denkta§'da ingiltere'ye eroin sevkediyor

mu§. Biz Kibris'a 3 seferde 15 kilo sevk

ettik." 

Bir de 1986 BUt9esi ilgili Komitede 

goru§UlUrken, Ba§savc1 Vard1mc1s1 Akin 

Sait'in Komite Uyelerinin, Magusa GumrU
gUnde meydana galen ka9ak91l1k olayina 

ili§kin dosyalar hakk1nda soyledikleri 

var di. 

8a§savc1 Vard1mc1s1na gore, bu dosya

larla ilgili olarak TUrkiye'den tan1kl1k 

yapacak ki9iler Kibr1s'a gelmediler. Da

vayi goren yarg19 da §ahadet yetersizli
gi yUzUnden 16-20 dolayindaki dosyay1 

kapatmak zorunda kaldi. 

BABA Denkta9 GUnaydin gazetesinde ya

zilanlara tepki gosterdi. BABA i9gudusU 

ile oglunu aklamaya 9al19t1. BABALAR hep 

oyledirler.Resmi gorevleri ne olursa ol

sun i§ BABALIGA gelince akan sular durur. 
Hem Cumhurba9kan1 hem BABA olmak zor i§ 

dogrusu ••• 
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Alt Mahkeme az once de~inilen yasal mevzuata uy

gun olarak Emare I yaz1y1, Mahkeme olarak ve sunulan 
9ahadeti bir tarafa iterek, normal muteber bir vatanda9 

oozu ile okuyup inceleyerek anlam vermeye 9al19t1 ve 

emare yaz1da davac1d~.n_-~~~-~-~~-r ~~!2_ "mafia babas1" anla

minda soz edildigi_._~~_!1~~~;!1..~ ..... ~~-;'~_1 ve sonut; olarak il
gili yaz1n1n davac1n1n talep takririnde 15. paragrafta 

ileri surdugU manalar1 ta91d1~1na ili9kin bulgu yapip 

emare I yaz1n1n fasil 148 Madde 17 (1) uyarinca davac1 

aleyhine bir Zem ve Kadih olu9turdu9una karar verdi. 

Al1nt1s1 yap1lan konu yazi 4 paragraftan olu9mak

tad1r. Yazida "BABA" ve:·"BABALAR" sozcUklerinin son pa

ragrafta yer ald191 gorUlUr. istinaf edenler esas itiba
r1 ile "Baba" ve "B~balar" sozcUklerinin "mafia babas1 11 

degil de normal yocugu clan bir baba manas1na gidebildi

gini 1srarla iddia etmi§lerdir. Bu paragraf ve bu deyim

ler olmam1~ olsa dahi yaz1n1n diger paragraflar1 eroin 
ve eroin kagak~1l1g1 yapan ki9ilerle Devlet Ba§kan1n1n 

s1k1 irtibati oldugunu, sair §eyler yan1nda, vergulamak
tadir. Bu gibi yazilarda Zem ve Kadih unsuru olup alma~ 

d1g1 ve ozellikle Uzerinde durulan "Baba" ve "Babalar" 

deyimine bir mana verebilmek veya bunlarin ne anlamda 

kullan1ld1g1na karar verebilmek i9in yaz1y1 bir butun 

olarak inceleyip karar vermek en do~al yontemdir. ilk 

Mahkeme de bunu yapm19t1r. Bu yaz1y1 biz de inceledigi

mizde 1. 2. ve 3. paragraflarin cizdi~i goruntu davac1-

n1n, s1k1 ili§kiler icinde bulundu~u muhaf1z1n1n ingil

tere'de eroin ka91r1rken yakalandig1, TUrkiye'de bir ma~ 

fia babasi olan CantUrk'Lln yapt1~1 beyanlar ve bu beyan

larinda davac1n1n oglu Raif Denkta§'1n bu i~lere kar1~

t1~1 temas1 i§lenmekte ve en son paragrafinda da yukar1-

daki par agraflar la bag lant1l1 olarak "Baba" ve "Babalar" 

sozcUkleri kullan1lmaktad1r ki bu hususlar dikkate al1-
narak yaz1 bir butUn olarak incelendiginde buradaki baba 
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deyiminin mafia babas1ndan ba§ka bir anlam ta§1mad191 

kanaatindeyiz ve ilk mahkemenin bu hususta yan1lmad1~1 

gorU9Undeyiz. Bu nedenlerle istinaf edenlerin 16'dan 

19'a kadar clan istinaf sebepleri ileri gidemez ve red

dedilmesi gerekir. 

Bu istinaf sebeplerinde daval1lar ba§ar1l1 olma

d1klar1na gore "innuendo" ile ilgili 20-2l'inci istinaf 

sebepleri, taniklarla ilgili alt mahkeme bulgular1na kar

§1 yapilan S'den 15'e kadar olan istinaf sebepleri ve 

alt mahkemenin dooal adalet ilkelerine ayk1r1 hareket et

tioine ili§kin 4'den 7'ye kadar clan istinaf sebeplerine 
de~inmeye gerek kalmam1§t1r. HerhalOkarda 4'den 7'yB ka

dar olan istinaf sBbeplerindBki iddialar1 gozonUnde bu

lundurarak tutanaklar ile davan1n seyirini tetkik etti~i

mizde dogal adalet ilkelerinin ihlal edildi~i hususunda 

istinaf edBnler taraf1ndan ikna edilmedi~imizi de vurdu

lamakta yarar vard1r. 

pavac1n1n bu davay1 merJl~m __ ~glu Raif icin a9t1g1 

ve bir olu i9in Zem VB Kadih davas1 a91lamayacaq1na ili§

kin istinaf sebeplBrinde ise herhangi bir mesnet gormU
yoruz. Davac1n1n talep takriri bir tum olarak okundu~unda 

daval1lar1n ileri sUrdUkleri §ekilde bir anlam 91karmak 
olasi degildir. 

Konu yaz1da davac1 oqlu ilB ili§ki kurularak zemm

edilmektedir. Esas dava sebebi davaciya yonBlik olup da

vayi o8lunun te§viki ve onun ad1n1 t~mizlemek ixin a9m1§ 

olmasi davac1n1n varolan dava sebBbini ortadan kaldirmaz. 

istinaf edenler 1 ve 2'inci istinaf sebepleri ile 

ilgili ola~ak, dava konusu haks1z fiilin bir cGrilm olu§

turup olu§turmad1~1n1 karara ba~larken alt mahkemenin 

yanli§ hukuki test uygulamad1~1n1 VB §ahadet ve emarelere 
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g5re daval1 1 aleyhine mlifsidane yay1n cUrmUnden dolay1 

dokunulmazl1g1n kald1r1lmas1 igin i§lem ba§lat1ld1~1na 

ili~kin bulgu yaparak davay1 ipt~l etmemekle hatali ha

reket ettigini ileri sUrdUler. 

Davac1n1n davas1n1 Fasil 148 Haksiz Fiiller Yasa

sina dayand1rd1q1 her iki tarafca da kabul edilen bir 

oloudur. 

Fas1l 148 Madde 67 ise aynen §oyledir: 

"67. It shall be no bar to any action 

in respect of a civil wrong that the 

facts upon which such action is based 

constitute a crime or offence under 

the provision of any enactment: 

Provided that if such crime or 

offence is a felony no action shall 

be brought in respect of the civil 

wrong until the of fender has been 

brought to justice or the Court bef 

before which such action is to be 

tried is satisfied that it is not 
reasonably possible to bring the 

offender to justice." 

Bu madde al tinda b ir mudafaan1n ba11ar1l1 olab;;..1-

mesi ii;i11 ilqili haksiz fiilin sadece bir sue te9kil 

etmesi yeterli degildir. il~veten Ceza Yasas1 anlaminda 

bir "felony" de te§k il etmesi gerekir. 

Bu gibi hallerde hukuk davas1n1n ileri gidebilme

si igin ya ceza davas1n1n sonuclanmas1 ya da ilgili Mah

kemenin ilgili haksiz fiili ve ayn1 zamanda "felony" yi 

i§leyen ki§inin adalete teslim edilemiyece9i do~tultu~un
da kanaat getirmesi gerekir. 
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Bu meselede daval1 I'in dcikunulmaz11a1n1n kald1-

r1lmas1 icin Meclis 8a§kanl1~1na ba§vuruldu~u, Meclisin 
bu amagla bir ozel komite olu§turdugu, bu komitenin ise 

daval1 I'in dokunulmazl1~1n1n kald1r1lmas1na ili§kin bir 

tavsiye karar1 almasina kar91n Meclis Genel Kurulu'nun 

bu konunun ge9ici olarak gundemden 91kar1lmas1na karar 
vererek bu davanin neticesini bekledi~i ve daval1n1n bu 

dava bitmeden konu sue igin yarg1lanmas1 olas1 olmad1g1 
olgusu 111g1nda alt mahkeme de b~ mudafanin ileri gide

miyecegi kanaat1na varm19t1r. 

Esasinda daval1 I'in dokunulmazl1g1n1n kald1r1lma

s1na ili~kin muracaatin dava konusu yaz1dan kaynakland1-

q1na ve dokunulmazl1g1n kald1r1lmas1 halinde de aleyhine 

oetirilebilecek dava Fasil 154 Madde 194 altinda bir 

"Libel" davasi olabilecetJine ve bu madde altindaki bir 

sue da "Felony" olmayip bir "Misdemeanour" oldu~una gore 

daval1lar1n bu husustaki mudafaalar1 da herhanoi bir mes

netten Yoksun olup alt mahkemenin bu hususlarda verdigi 

karara bak1ld1g1nda mevcut yasal durum muvahecesinde ha

tal1 hareket ettigi soylenemez ve bu nedenlerle 1 ve 2'

inci istinaf sebeplerinin de reddedilmesi gerekir. 

Bu durumda geriye "Fair Comment" ile ilgili 22 .... 27'
inci istinaf sebepleri ile "Qualifed Privilege" ile ilgi-

1 i 2B-32'inci istinaf sebepleri ve 33'den 45'e kadar olan 

tazminata ili§kin ist inaf s eb epler i k alir. 11 Fair Comment 11 

ile ilgili istinaf sebeplerine de~inmezden 5nce bu husus

tak i yasal duruma bir g5z atmada yarar vardir. Gatley on 

Libel and Slander 8. baski, sayfa 300 para. 709'da bu mu

dafaan1n ba9aril1 olabilmesi icin 5 ko§ul siralanmaktad.!!:..!. 

Para 709 aynen ~oyledir: 

"709. Conditions for fair comment. For comment to 
be fair, it must meet the following conditions; 
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(a) It must be based on facts contained 
in refferred ta in the publication 

complained of. 

(b) The facts must be sufficiently true 

to make the comment fair. 

(c) If the comment contains an imputation 
of corrupt of dishonest motives. or 

perhaps any inference of fact, the 

comment must be shown to be justifiable. 

(d) The comment be such as foirly to be 

described as criticism. 

(e) The comment must represent the honest 

opinion of the commentator, and be 
published without malice." 

Fas1l 148 Madde 19 (b) ile konuya §amil 21 (2) 

maddeleri birlikte okunduqunda aranan sair ko§ullara 

il~veten yaz1n1n iQeri5inin-do§ru olmas1 ya da do~ru 

olup olmad191n1n yazanin bir 9aba harcayip ara9t1rmas1 
ve dooru olduQuna kanaat getirdikten sonra yazmas1 ge

rektigi vurgulanmaktadir. 

Alt Mahkeme de bu davada §ahadeti bu yasal durum 
191g1nda inceleyerek gerek daval1 I'in emare I'in yorum 

olmad1g1na -ili§kin §ahad~ti gerekse emare I para. 2'de 
GUnaydin gazetesinden yapilan al1nt1 haberin do~ru olup 

olmad1g1n1 ara9t1rmad1q1n1 ve bunun do~ruluquna inanma
d1~1n1 belirtmesi ve bir "justification" sav1n1n s5z ko

nusu olam1yacag1 olgusu 191g1nda daval1lar1n "fair com
ment" mudafaalar1n1n ayakta duram1yacag1 kanaatina vard1. 

Alt Mahkemenin bu kanaata varmakla hatal1 hareket ettigi 
soylenemez ve bu nedenle 22-27'inci istinaf sebeplerinin 
de reddedilmesi gerekir. 
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28-32 1 inci istinaf sebepleri ise "privilege" ile 

il-gilidir. "privilege" yasada "absolute" ve "qualified" 

diye iki ba9l1k alt1nda mutalaa edilmektedir. 

Bu istinafa konu olan sadece "Qualified Privilege" 

dir. Bu mudafaanin da yine "Common Law" ve yasa hukmu a1;1-
s1ndan 2 ayri ba~l1k alt1nda incelenmesi aerekir. "Common 

Law" ac~1ndan Halsbury's Laws of E,!lgland, 3rd. Ed. Vol. 
24 sayfa para. 97 ve 98 1 de ~oyle denmektedir. 

"Para 97 

"Para 98 

Deference of qualified privilage. On 

grounds of public policy or the general 

welfare of society the law affords 

protection on certain occasions to 
persons who, acting in good faith 

and without any indirect or inproper 

motive, make statements about another 

which are in fact untrue and defamatory. 
Such occasions are called occasions of 

qualified privilege". 

Burden of proof of privilage and malice. 

In a case in which it is sought to rely 

on a defence of qualified privilage, it 
is for the defendant to prove the facts 

and circumstances which establish that 

the occasions was privileged. If h does 

so, the burden of showing actual or 

express ma~ice rests upon the plaintiff, 

and, if this is shown, communications 
made, even on a privileged occasion, can 

no longer be regarded as privileged 

communications. 
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If the judge rules that the occasion 

was not privileged the plaintiff is not 

called upon to prove actual malice. In 

such a case the law implies malice from 

the falsity of the statement." 

Alt f-'iahkeme emare I yaz1 ' bolumden olu9up ancak 

1 ve 3'Dnc0 bolLlm Mecliste ceryan eden olaylar1 ya da 

ozetini aktard1g1 kabul edilirse bile bu mudafaanin ya

zinin tUmDne ~am!l olam1yacag1 kanaatina vardi. i1ave

ten bu mudafaadan daval1lar1n yararlanabilmeleri igin 
yazida "malice" olmamasi gerektigi halbuki emare I ya

zida "malice" de var oldugu kanaatina vard1. 

Alt Mahkemenin bu kanaata varmakla hatal1 hareket 

ettigi hususunda istinaf edenler tarafindan ikna edilme

d ik. 

Vasa alt1ndaki mudafaa hakk1na gelince: 

Fasil 148 Madde 21 (2) aynen 9oyledir: 

Madde 21 (2) The publication of defamatory 

matter shall not be deemed to have 

been made in good faith by a person, 

within the meaning of subsection (1) 

of this section, if it is made to 

appear either -

(a) that the matter was untrue, 

and that he did not 

believe it to be true; 

or 

(b) that the matter was untrue, 

and that he published 
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it without having taken 

reasonable care to ascertain 

whether it was true or false; 

or 

(c) that, in publishing the matter, he 

acted lliith intend to injure the 

person defamed in a substantially 

greater degree or substantially 
otherwiss than was reasonably 

necessary for the interest of the 
public or for the protection of 

the private right or interest in 

respect of which he claims to be 

pr iv ile ged." 

Bu maddeye gore bir mudafaan1n ba§ar1l1 olabilmesi 
igin yaz1n1n iceriginin dogru olmas1 ve yazan1n da yaz1-

n1n dogruluguna inanarak yaz1y1 yazmas1 ve al1nt1 yapma

si gerekir. Alt Mahkemenin de hUkmUnde vurgulad1~1 gibi 

davali I'in bu maddeye uygun hareket etmedigini ve yaz1-
n1n dogruluguna inanmad1g1n1 §ahadetinde soyledi~ine gore 

Vasa alt1nda bir "Qualified Privilege" hakk1ndan soz et
mek olas1 degildir. Bu nedenlerle istinaf edenler 28-32'

inci istinaf sebeplerinde de ba§ar1l1 olamam1§lard1r. 

Istinaf edenler l'den 32'ye kadar olan istinaf se
beplerinde ba§ar1l1 olmad1klar1na gore geriye kalan 33-34 

altinda ileri surdukleri alt mahkemenin saptad1~1 tazmina

tin fahi§ olduguna iligkin istinaf sebeplerini incelemek 

gerekir. 

Tazminat1n hanoi esaslara gore saptanacaQ1na ili§
kin Gatley on Libel and Slander, a. baski, sayfa 592 ve 

593, para 145l'de aynen §oyle denmektedir. 
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Para 1451. "Province of the 5ury. In an action of Libel 

"the assessment of damages does not depend 

on any legal rule." The amount of damages is 

"peculiarly the province of the jury, "who 
in assessing them will naturally be governed 

by all the circumstances of the particular 

case. They are entitled to take into their 

consideration the conduct of the plaintiff, 

his position and standing, the nature of the 

libel, the mode and extent of publication, 

the absence or refusal of any retraction or 

apology, and "the whale conduct of the defen

dant from the time when the libel was publis

hed down to the very moment of their verdict. 

They may take into consideration the conduct 

of the defendant before action, after action, 

and in court at the trial of the action." and 

also, it is submitted, the conduct of his 

counsel, who cannot shelter his client by 

taking responsibility for the conduct of the 

case. They should allow "for the sad truth 

that no apology, retraction or withdrawal 

can ever be quaranteed completely to undo 

the harm it has done or the hurt it has 

caused. "They sould also take into account 

the evidence led in aggravation or mitigation 

of the damages. They should not take into 

account in assessing damages any µart of the 

words complained of in respect of which the 

defendant has made out a defence, or any 

damage done to the plaintiff's reputation or 

feelings by any defamatory matter or other 

wrong for which the defendant is not respon

sible. They sould not speculate on whether 

the defendant will be indemnified." 
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:~l t Mahkeme, kar ar inda, ver ilecek t azminat1 sap

tarken 11 davac1n1n bir Devlet 8a§kan1 oldugu, bunun ote
sinde bir lider oldu~u ve normal bir Devlet Ba§kan1n1n 

5tesinde oldu~u, daval1lar1n davacidan yazidan sonra 
UzUntUlerini beyan etmelerine ragmen herhangi bir ozUr 

dilemedikleri, Emare I yaz1n1n Emare I haricinde Mart 
l987'de tekrar yayinlanml§ oldugunu; ozetinin de hem da

vadan evvel hem davadan sonra tekrarland1~1n1, yaz1n1n 
muhteviyat1n1n Kibr1s'1n Kuzey kesimine ve Rum Televiz
yonu ve bas1n1 arac1l1g1 ile tum Kibr1s'a duyuruldugunu, 

Davali I'in kendi §ahadetine gore tum dUnyaya yans1d1~1n1 
ve davac1n1n resmi gorevinde dahi kendini menfi yond.e et
kiledigini 9ogalt1c1 (aggravated) hususlar olarak g5z5-

nunde bulundurmak zorunday1z" §eklinde bir g5rU§ belir
tip Daval1 I'in ana muhalefet partisi ba§kan1 oldugu ve 

muhalefet yapmas1n1n onun en dogal ve tabii gorevi oldu~u 

ancak muhalefet yapmanin §erefli bir ki§iy.e cam~! atmak 
olmad101 ve konu yaz1 ile muhalefet yapma d1§1na g1k1l1p 
davac1ya gamur at1ld1g1 ve onun bUyUk UzUn~U, elem ve 1z

d1rap gekmesine neden oldugunu da gozonUnde bulundurarak 

ve keza zarar ziyan miktar1n1 saptarken saptanacak mikta
r1n daval1lar1 cezaland1r1c1 mahiyette olmamas1na ozen 

gosterdiklerini de vurgulayarak Mahkeme olarak Fas1l 148 

Haksiz Fiiller Yasas1 1 n1 uygularken, bir ki§inin kendi 

dikkatsizligi neticesi diqerine uaradlql bedensel yara~ 
malardan otOrO almaya hakkl olabilecek zarar ziyan1 sap

tarken "Kemp and Kemp, The Quantum of Damages" isimli ya
p1ttan yararlan1ld1g1n1 ve bu uygulama s1ras1nda da, YUk

sek Mahkemece bir9ok kez belirtildi~i gibi, ingiltere ile 

K.K.T.C. aras1ndaki sosyal, ekonomik ve diger farklar1 ve 
rakarn1 etkileyen tUm hususl~r1 g5z BnUnde bulundurmak ge

rektigi gorU§One de yer verdi. Alt Mahkemenin kararindan 

ozetlenen yasal durum, ilks ve g5rU~lerde herhangi bir 
hata oldugu soylenemez. Ancak bunlar dogru olarak hUkUmde 

vurgulanrnakla beraber sonu9ta saptanan rakamlar1n bu gorUj 
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ve ilkelere qore doQru olarak saptanip saptanmad101n1n 

incelnnmesi qerekir. 

Bu davacla bir tazminat saptanmas1nda esas sorun 

YLlksek ~ahkeme taraf1ndan daha 5nce verilmi§ benzeri bir 

karar olmay1§1d1r. Bu nedenle tazminat saptarken K.K.T.C. 

d1§1nda ba§ka kaynaklardan yararlanmak gerekecektir. Nite

kim alt mahkeme de tazminat saptarken bu yonde hareket et

mi9tir. 

Mahkemelerimizi ba~lay1c1 olmamakla beraber 1§1k 

tutucu olarak al1nt1 yapabilecegimiz Rum Yuksek Mahkeme

sinin General Press Agency "Poulias and Coniaris Ltd" v. 

Chiristoforos Christofides (1981) C.L.R Part I, davas1nda 

sayfa 201 para. 2'de §oyle denmektedir: 

"Having reviwed the authorities and having 

listened to the eloquent address of both 

counsel, it appears to us that the object of 
the award of damages in tort nowadays is not 

to punish the wrong-doer but to compensate 
the person to whom the wrong was done. Indeed 

it would not be right to allow punitive or 

exemplary damages to creep back into the 

assessment in some other guise. In our view 
and in spite of the fact that the trial Court 

took the view that defendants 3 were liable 

onliy to pay compensatory damages. nevertheless, 

in awarding the sum of 2.500 the Court erred 

in law because that sum awarded is in effect 

punitive or exemplary damages and crept back 

into the assessment in some other guise." 
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Vine Mccarey v. The Associated Newspapers Ltd 

Others (1964) 3 AER'da sayfa 957 1 de ~oyle denmektedir: 

"•••••••••• clear distinction should be 
drawn between compensat6ry damages and 

punitive damages. Compensatory damages in 
a case in which they are at large may 

include several different kinds of compen

sation to the injured plaintiff. They may 

include not only actual pecuniary loss and 

anticipated pecuniary loss or any social 

disadvantages which result. or may be 

thought likely to result, from the wrong 

which has been done. They may also include 

natural injury to his feelings; the natural 

grief and distress which he may feel in 
being spoken of in defamatory terms; and, 

if there has been any kind of high-handed, 

oppressive, insulting or contumelious 

behaviour by the defendant which increases 
the mental pain and suffering which is 

caused by the defamation and which may 
constitute injury to the plaintiff's pride 

and self confidence, those are proper 

elements to be taken into account in a case 

where the dam~ges are at large. There is, 
however, a sharp distinction between damages 

of that kind ~nd truly punitive or exemplary 

damages. To put it in another way, when you 

have computed and taken into account all the 
elements of compensatory damages which may 

be awarded to the plaintiff and arrived at a 

total of X, then it is quite wrong to add a 

sum of V by way of punishment of the defendant 
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for his wrong-doing. The object of the award 

of damages in tort nowadays is not to punish 

the wrongdoer, but to compensate the person 

to whom the wrong has been done. Moreover, it 
would not be right to allow punitive or 

exemplary damages to creep back into the 

assessment in some other guise. For instance, 

it might be said: 

"You must consider not only what the 

plaintiff ought to receive, but what the 

defendant ought to pay." 

Al1nt1 yapilan kararlardan da gorulece~i gibi tak~ 

dir edilecek tazminat1n amac1 davac1y1 tazmin etmek olup 

kusurlu taraf1 cezalandirmak de~ildir. 

Alt Mahkemenin kararinda al1nt1 yapt1q1 Blacksti_~ 

v.Lord and another (1983) 2 AER davasinda sayfa 328'de 

para. 3'de Stephenson L.J konu davada verilen [45.000 

tazminat hususunda 9oyle demektedir: 

"I confess that I regard the sum as very 

high and if it was an award of a judge I 
should be disposed to to reduce it substan

tially. But it is an award of a jury, and 
in spite of the recommendations of the 

Faulks Committee and the considerations 

which led them to make those recommendations 

(ch 17 and in partucular p 143, para 516), 
juries still have the function of assessing 

damages for defamation and this court has no 

power, simply because it thinks their 

assessment wrong, to iuostitute such sum 

as in its view should have been awarded. 
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except with the consent of all parties 

concerned (which has in this case been 

given): RSC Ord 59, r 11(4). We cannot 

reduce (or increase) the sum awarded by 

this jury unless it was one which no 
twelve reasonable jurors could have 

awarded if they had properly directed 

their minds to thi evidence and been 

properly directed as to the relevant 
considerations and principles by the 

judge. In considering whether to allow 
an appeal against a jury's award of 

damages, this court applies an even 

stricter principle than to an appeal 

against a judge's award." 

Yukar1daki al1nt1dan da gorUlebileceqi gibi konu 

davada verilen tazminatin 9ok oldugu ancak bu tazminatin 
bir JUri tarafindan saptand1q1 ve bu rakam1 deQi~tirip 

yerine ba§ka bir rakam saptamaya yetkili olmad1klar1 hal

buki bu rakam bir yaro19 taraf1ndan saptanm1~ olsa idi 
verilen tazminata 9ok oluyu nedeni ile mUdahale ederek 
esasli qekilde dUgUrOlecegi vurgulanmaktad1r. 

Yukar1da 5zetlenen garo~ten hareketle jUri tara

findan saptanan rakamla.rin emsal olarak al1n1p gozu ka

pali lzlenmesinin pek sihhatli olam1yaca~1 g5rU§Gndeyiz. 

Bu nedenle alt mahkemenin karar1nda at1fta bulunduou ge-
rek ~~yward v. Thompson and others (1981) 3 AER, sayfa 

450, gerekse Blackshaw v. Lord and another (1983) 2 AER, 

sayfa 311 davalar1nda tazminat juri taraf1ndan saptand1~1 
cihetle bu kararlar1n emsal veya 5lgu olarak al1nmas1 
saptanacak rakam bak1m1ndan yan1lt1c1d1r. Bu nedenlerle 

ingiltere'deki juri kararlar1n1n emsal de~il de 1§1k tu

~ olarak dikkate al1n1p Glkemizin ko§ullarina gore bu 
kararlardan yararlanabilece~i goru~Llndeyiz. 
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Alt Mahkerne tazrninat saptarken kararinda bir de 

"Financial Times" gazetesinin 25.11.1987 tarihli nUsha

sinda yayinlanan bir haberden al1nt1 yapm19t1r. BugUne 

dek uygulama resmi olarak yay1nlanan i9tihat kararlar1 

ile tan1nm19 yazarlarin eserlerinderi yararlanmak oldu~una 

gore olgular1n tUmUnUn aktar1l1p aktar1lmad1~1 belli ol

mayan bir gazetenin al1nt1s1ndan yararlanman1n dooru ola

m1yacag1n1 vurgulamay1 yararl1 gormekteyiz. Bu nedenle 

alt mahkemenin al1nt1 yapt1~1 davanin olgular1n1n neler 

oldugu ve hangi kriterlere dayanarak konu davadaki tazmi

nat1n saptand1g1 belli olmad1~1na gore alt mahkemenin 

boyle bir haberi de emsal olarak almamas1 gerekirdi. 

istinaf edenlerin avukat1, Mccary v. Associated 

Newspapers (1965) 2. Q.B.86 davas1na at1fla, bu tUr da

valarda saptanacak tazminatlar1n kal1c1 yaralanma dava

larinda saptanan tazminatlardan daha fazla olmamasi ge

rektigini de savunmu§tur. At1fta bulunulan davada L.J. 

Diplock bu gtirU9U savunmakla beraber davadan sonraki y1l

larda ±ngiliz Mahkemelerince verilen YUksek tazminatlar 

dikkate al1nd1~1ndan bu gorU§Un izlenmediai anla91lmak

tad1r. Ancak adaletli bir tazminat saptarken istisnai 

haller d1§1nda kal1c1 yaralanma davalar1nda saptanan ra

kamlari da 1§1k tutucu olarak dikkate almada yarar v8r-

~ 

Currhurba§kan1 olan davac1n1n davaya konu yaz1dan 

dolay1 bU~Uk ac1 ve 1zd1rap gektigine ve §eref ve itiba

rinin da tuyUk ol~ude zedelendigine hi9 ku§ku yoktur. 

Ancak davac1n1n §eref ve haysiyetini para ile Hl9erek 

§U kadar bir tazminat verildigi takdirde yaz1n1n davac1-

ya yaptigi zarar ortadan kalkacaktir' diyebilmek olas1 

deoildir. Bu tur davalarda Mahkemelerin saptayaca~1 taz

minat oyle bir rakam olmal1d1r ki kamu nazar1nda 1 i§te 
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adalet yerini buldu' denebilsin. Yins hi9 ku§ku yok ki 

her davanin kendine has olgular1 l~1~1nda bir rakama 

ula§mak gerekir. 

Daha once de degindigimiz gibi K.K.T.C.'de emsal 

alinacak bir dava olmad1~1nda mehaz olarak ingiltere'de

ki benzeri davalardan yararlan1labilir. Ancak Alt Mahke

menin emsal ald1~1 davalarda rakamlar JUri taraf1ndan 

saptand1g1 cihetle bunlara emsal olarak itibar etmenin 
sagl1kl1 olam1yacag1 bir yana ekonomik durumu bizden 9ok 

~iyi _o_lan ingiltere'deki ko9ullar ile K.K. T.C. 'tindeki 

kojullar ayn1 degildir ve bu nedenle ingiltere'de veri

len tazminatlara yakin bir tazminat saptamak olas1 degil

dir. Ancak Ingiltere'deki benzeri davalarda saptanan taz

minatlar~ yak1n bir rakam saptanmad1g1nda bu davadaki da

vacinin ~eref ve haysiyeti ingiltere'deki bir davacidan 

daha dun oldu~u anlam1nda da al1nmamal1d1r. Bir ~akam1 

saptarken alt mahkemenin de hukmunde vurgulad1g1 gibi, 

bir yerde daval1lar1 da cezaland1rmamaya ozen gostermek 

gerekmektedir. 

Davan1n bUtUn olgular1 ve ozellikle daval1lar1n 

mudafaalar1nda konu yaz1n1n igeri~inin dogru oldu~una 

ili9kin bir savunma ileri sUrmeyi9leri, ozUr dilememekle 

beraber yaz1dan dolay1 uzUntUlerini belirtmeleri ve du

ru§ma s1ras1nda da konu yaz1n1n igeriainin doaru olmad1-

g1n1 vs dav:lc1n1n §eref li bir ins an olu§unu teslim et
mi§ olmalar1, davac1n1n davas1nda herhangi bir ozel zarar 

ziyan ileri sGrmemi§ olu§u ve K.K.T.C.'deki ekonomik ko
§ullar dikkate al1nd1g1nda alt mahkeme taraf1ndan sapta

nan 200 milyon TL tazminat1n mUdahalemizi gerektirecek 

derecede a§ik~r surette fahi§ ve bir yerde daval1lar1 ce

zalandirici nitelikte oldugu gorU9Undeyiz. 
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Yukarida ozetlenen olgular ve gorU9ler 1~1~1nda bu 
davada davac1ya verilecek makul tazrninat1n 80.DOD.DOO TL. 

oldugu goru§Undeyiz. 

Sonuc olarak daval1lar1n istinaf1 kismen kabul edi

lerek Alt Mahkemenin saptam1§ oldu~u 200 milyon Tl tazmi

nat iptal edilerek yerine BO.DOD.ODO TL tazminat icin hU

kUm verilir. 

Masraflarla ilgili herhangi bir emir verilmez. (26) 

YUksek Mahkemenin yukarida a91klanan karar1ndan 

once davac1 avukatlar1 alt mahkemenin vermi§ oldu~u 
200 milyon TL tutar1ndaki tazminat1 alabilmek igin Mah

kemeden YenidGzen Matbaas1 aleyhine icra karar1 91kart
m1§lard1. 

Yeni DUzen Matbaasina giden icra memurlar1 ise 

daval1l=r1n tarafrarlar1n1n (partili milletvekilleri ve 
digerleri) direni§i ile kar§1la§m1§lar ve gorev yapama

m1§lard1. Muhtemel bir 9at1§ma ise gUglilkle Bnlenmi§ ve 
daval1lar1n avukatlar1n1n Alt Mahkemeye mUracaat1 Uzerine 

icra karari §artl1 olarak durdurulmu§tu. 

Daval1lar1n avukatlar1, konu davanin YUksek Mah

kemede henuz sonu9land1r1lmad1~1 gerekcesiyle icra kara

r1n1n durdurulmas1n1 talep etmi§ler; Mahkeme de 200 mil
yon TL tutar1nda banka teminat mektubu verilmesi §art1 , 

ile icrayi durdurma karar1 alm1§t1. 

G6rUldU~U gibi oldukga hareketli gegen "Babalar 
Davasi", "Jaguar ve Mersedec Davasi"ndan (65 Milyon TL) 

sonra Kibris TUrk Bas1n1nda en yuksek tazminatin (80 
milyon TL) 5dendi~i "Hakaret Davas1" olmu§tur. 
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S O N U C: 

Bu 9al1§mam1zda once Kibris TUrk Toplumunun ge9ir

mi~ oldugu a§amalar ve buna ili§kin olarak ya§ad1g1 ve ya
§amakta oldugu hukuk sistemlerini kisaca irdelemeye 9al1~

t1k. 

Hukukun UstlinlligO, hukuk dev 1 eti, ins an tern el hak 

ve ozgUrlUkleri, anayasal dUzen gibi temel konulara, bU

yUk a~amalardan sonra ula91labildi~i, buna kar91n, ingi

liz Somurge Doneminden kalma yasalarin halen yUrUrlUkte 

olduou gorDlmektedir. 

Uzun y1llar ingiliz Idaresi altinda olan Kibris'ta 

dagal alarak ingiliz Yasalar1 ve Anglo·Sakson hukuk sis

temi yerle9mi§tir. 

Diger yandan 1974 Bari§ Harekati sonrasinda, gUnUn 
ko9ullar1n1n dayatmas1 sonucu mevcut ingiliz Yasalar1n1n 

yan1 sira TUrkiye Cumhuriyeti Yasalar1n1n baz1lar1 da ka

bul edilerek yasalla9t1r1lm19t1r. Jrnegin, Vergi Usul Ya

sasi, Devlet Planlama JrgUtU Yasasi ve bir9ok yasa TC ye
rine KKTC yaz1lmak suretiyle yUrUrlUge yeni yasalar ola

rak konmu§tur. Bu uygulama halen devam etmekte olup, son 

olarak Katma Dager Vergisi hakkindaki yasa KKTC'ye uydu

rulmaya gal191lrnaktad1r~ 

ingil tere huku~ sis temini n Anglo-5 akson, TUrk i ye 

hukuk sisteminin ise, Kara Avrupa's1na dayand1g1 dU9UnG

liJrse, ortaya bir k ar191kl11,J1n 91kaca~1 veya 91kmakta 

oldu~unu belirtmek yanl19 olmayacakt1r. Nitekim, bir yan

da Anglo-Sakson, diger yanda Kara Avrupas1 kokenli yasa

lar, ote yanda "Common Law"u uygulamaya gal l.!}an VB karar

larinda Ingilizce metinlere, pasajlara yer veren Ba~1ms1z 
'-
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TUrk Nahkemeleri at1fta bulunulan ingiliz i9tihad Ka

rarlar1 gorUlmektedir. 

Eski ku§ak avukat ve yarg19lar1n ingiltere'deki 

Hukuk Okullarindan, yeni ku§ak avukat ve yarg19lar1n ise 
TOrkiye'deki Hukuk FakOltelerinden mezun olduklar1 da 

dikkate al1nd1§1nda, Yasama tekni~inde, yorumlamada, uy

gulsnada sistem ve egitim t2rz1 farkl1l1klar1n1n da ol

dugunu vurgulamak gerekir. 

Kibris Turk Toplumunun bugOn ula§t1~1 nokta dik
kate alinarak hukuk sisteminin tUmden ele al1n1p yeniden 

dUzenlenmesi ihtiyac1 vardir. 

KKTC Anayasas1nda, Bas1n1n "Ulusal GOvenlik, kamu 

yarar1, kamu duzeni, gene! ahlak" gibi nedenlerle s1n1r

land1r1labilecegi ongorUlmektedir. Anayasada yer alan bu 

"nedenler" birer su9 ti~esi de~il, sadece hak ve ozgUrlUk

leri s1n1rlayan birer kavramd1rlar. Anlamlar1 kesin ve 

belirgin olmay1p muglak ve ki§iden ki§iye de~i§mektedir. 

Kisacas1 gorecelidirler. 

Bu kavramlarin i9ine giren su9lar1n ve su9 oqele• 
rinin tOmUnUn a91kca birer birer yasalarda belirtilmeleri 

gerekir. Nitekim hukukta,:bu !lkeye "su9ta yasallik", 

(kanunsuz su9 olmaz) veya "nullum Crimen Sine Leg~denrnek

tedir. 

Bu nun amac1 ': i§i hak ve ozgOrlOkler ini korumaktir. 

KKTC Anayasas1n1n 18. maddesi bu ilkeyi i9ermektedir. 

Avrupa insan Haklar1 Sozle§mesinin 7. maddesi de 

qSugta Yasall1~ ilkesini ongormekte, Avrupa insan Haklar1 

Komisyonunun 5493/72 say1l1 karar1yle de desteklendi~i (27) 
bilinmektedir. 
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Yeni "basin yasas1" yap1lacaksa bu hususlar1n goz

ardi edilmemesi gerekecektir. 

KKTC Anayasasi d1§inda bas1nla ilgili halen yUrUr

lUkte olan yedi ayri yasa vard1r. Bunlar1n dordu (Fas1l 

79, Fasil 148, ras1l 154, Fasil 164) Ingiliz Doneminden, 
digerleri ise, (35/1953, 9/1976 ve 29/1983 say1l1 yasa

lar) 1960 sonrasina ait yasalar1d1r. 

Anayasanin "DO§Once, Soz ve Anlat1m ~zgurlO~U"j 

"Basin '.izgUrlGgu" gibi temel hak ve ozgurluklerle 9eli-

9en bu yasa ve yasa maddeleri, basina kar§i bir 9ok da

vanin a91lmasina neden olmaya devam etmesi, toplumun 

demokratikle§mesi surecine olumsuz etki yaptiai gorUlmek

tedir. 

Nitekim, genelde Kibr1s Turk Toplumunun suskun 

olmas1 ve bir cok basin mensubunun yazmak isteyipde bir 

9ok1 konuyu yazmaktan ka91nmasinda yukarida belirtilen 
11 9eli9ki 11 nin pay1 buyuktur. 

Soz konusu Vasalar., KKTC Anayasasina gore yeni

den dUzenlenmeli ve 9agda§ bir basin yasas1 hazirlanma

l1d1r. 

Jrnekleme yapilan basin davalar1nda g5ruldUgu gi

bi, Anay_?saya aykiri yasalar hem yUrurllikte kalmakta, 

hem de Anayasa Kurall~1na aykiri olmad:~1 BlcUde i§lem 

gormeye devam etmektedir. 

Bu 9eli§kiden kaynaklanan sorunlar ise, basin da

valarinda boy gostermekte, basin ile yargi ili§kileri 

adeta bir kor dovU§Une donu9mektedir. 
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DO§Once, anlat1m ve basin ozgurlulerine dair onem, 

li maddeler igeren KKTC Anayasasina ayk1r1 maddeler ta§1-

yan yasalar1n ay1klan1p yeniden dUzenlenmesi zorunlulugunu 

vurgulamakta yarar buluyoruz. 

Ayr1ca "bas1n-iktidar-akuyucu" UglOsU birbirinden 

devamli surette davac1 alan ama ayn1 zamanda birbirinden 

vazge9ernayen elemanlar ••• (alarak) yine de birbirle

rinin dilini anlamak ihtiyac1nda~. (28) olduklar1 da unu

tulmamalidir. 

D09Unce ve basin ozgUrlUgUne gelince: 

Her Ulkede "temel haklar1n da bir temeli vard1r. 

Bu temel, bu haklar1n dayand1g1, gUcOnU ald1g1, dU9Unce 

ozgUrlUgOdOr." (27) 

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, "bireyin kafa

s1nda biten bir ozgUrlUk, ozgUrlUk sozUne l~yik degildir 

(ve) ozgUrlOk ancak ba§kalar1n1n BzgUrlUkleriyle yanyana 

gelip, anlara kesi9ebildigi ol9Ude vard1r ••• Sahip alu

nup olunmad1g1 hi9 belli olmayan ••• BzgOrlOk, BzgurlOk 

degildir ••• (ve) 'a91ga vurabilme' ozgUrlUgUyle birlikte 

al1nmad1g1 sUrece inang ve dG§Gnce ozgUrlOgOnUn higbir 

anlami yoktur .'' (30) 

CUnkO "dO§Once ya vard1r, ya yaktur; baz1 dU§Un

celer a91klanabilir, baz1lar1 a91klanamaz, dedigimiz an

dan itibaren du90nce ozgUrlUgUnU ozUyle birlikte ortadan 

" kald1rm19 olursunuz ••• (31) 

"Herhangi bir sugu onleme kayg1s1yla dU§Unceyi 

onlemek ••• Sug kesinlikle, dU§Onceden ayr1 tutulmas1 ge

reken bir kategori" (32) almal1d1r. 
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Dli§Unceyi "ac;i(Ja vurabilme" ozgOrlOgUniJn en onemli 

arac;larindan biri olan Basin ve Basin DzgUrlU~UnU ise, 

"DU§Once i]z gUrlUgUnden'' soyutlamak mUmkUn deg ildir. 

OU§Unceyi ac;iklama ozgurlUgUnUn olmad1g1 yerde 

zaten Basin OzgUrlugUnUn varlioindan soz edilemez. 

Basinin bu oneminden dolayi KKTC'de oldugu gibi 

gUnUmUz anayasal arinda "basin ozgUrlUgU", "Temel Hak ve 

BzgUrlOkler" bolUmUnde yer almaktadir. 

Anayasalar ise, "obUr yasalarin UstUnde, onlardan 

dAha temelli, daha geni§ kapsaml1, neredeyse onlari do

~uran, onlara anal1k eden, dayanak olan bir yasa" (33) 

diye tan1rnlanmaktad1r. 

ingiltere orne~inde oldu~u gibi, bazen ortada "ana

yasa" ad1n1 ta§iyan "yazili bir metin" bile bulunmayabi

lir. "Fakat ana kurallar1n pek 9o~u 5nemli yasalara, bil
dirilere ve ferrnanlara dagitilm1§ ••• sanki birer anayasa 

kural1ym1§ gibi uyulan •••• gelenekler de" (34) dikkate 

al1nr.i1§t1r. 

Nitekim, dU§Once ve basin ozgUrlU~UnUn anavatani 

sayilan ingiltere'de basin ozgUrlUg~ ingiliz YUksek ~ah

kemesinin "Rex versus Grey" davasindaki karari ile ta

nimlanmaktadir. Buna gore; "Bas1nin sahip oldugu ozgUrlUk 

kralic;enin uyru9u olan her vatanda§1n sahip bulundugu oz

gUrlUk ten ne daha bUyUk ne de daha kUc;UktUr." (35) 

Bu OnlO tanimlama "adalet onunde herkes e§ittir" 

ilkesi ile bas1n1n sade vatanda§tan farkli, imtiyazl1 

olmad1g1; basin ozgUrlUgUnUn s1n1r1n1n, sade vatanda§1n 

sahip oldugu ozgOrlUklerin s1niri kadar oldugunu vurgu

lamasi a91s1ndan onem ta§1maktad1r. 
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Soylesi bir ulkenin, fngiltere'nin, somUrgecilik 

d~nsminden kalma bas1na ili§kin yasalara sahip olan 

Kibris'ta "somurge ya$alar1 ile yarg1lan1yoruz" §eklin

deki itirazlar hakli olabilir. 

Ancak, basin sugu veya basin yoluyla i§lenen sug

larla ilgili "Haksl.z Fiiller" (36) Yasasl.na bakt1~1rnizda, 

bas1n1n korunmak istendigini de gorUyoruz. 

Yasa, "basin sovebilir" diyemeyece~ine gore ba

sin ozgUrlugu nas1l korunabilir? 

Vasa, herhangi bir yaz1n1n, sovme niteli~inde de 

olsa iyi niyetle, kamuoyunu aydinlatmak amaciyla yaz1l

m1§sa sug say1lamayacag1n1 ongorUr. Fas1l 148 Haksiz 

Fiiler Yasan1n 21. maddesinin 1. f1krasin1n (a) bendi, 

sovme veya hakaret nitelikli bir yaz1y1 yay1mlayan1n, 

yay1mlad1g1na kar91 yasal, sosyal veya ahlaki bir ili§

kisi varsa ve yay1m yap1lan, bu yay1m1 izlemekte yarar1 

versa ve iyi niyetle yay1m yap1lmi§sa sug olmad1~1n1 bi-

1 ir tmek tedir. 

Bu kurallarla 9al1§an ingiliz Hukuk Sisteminin 

i~tihadlar1 da, yay1mlanan yaz1n1n igeri~inin herhangi 

bir kism1n1n bile isbati gerek olmad1~1n1, yaln1zca iyi 

niyetle yap1ld1g1n1n kan1tlanmas1n1n yaterli oldu~unu 

gti stermektedi r. 

5yle olmasa ve haber veya makaleler igin mahke

mede ispatlanabilecek kadar delil gerekseydi, basin diye 

bir9ey kalmazd1. Bas1n1n tUm yapabilecegi polis bUlten

lerini, hUkUmet a91klamalar1n1 veya Meclis tutanaklar1n1 

yayimlamak olurdu. 
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I§te yasa bas1n1, kamuya hizmet ve iyi niyet ko9ul

lar1ndan ba§ka bir yeyle b.a~lamayarak boyle korumu9tur. 

Ancak bunun hayata ge9ebilmesi, yani bas1n1n koru

nabilmesi, iyi niyet ve kamuya hizmet konular1n1n nerede 

ba9lay1p nerede bittigini degerlendirebilecek avukat, sav

c1 ve yarg19lar1n varl1g1na ba~l1d1r. 

Buraya kadar konumuz geregi yasal (de_iure) s1n1r

lama uzerinde durduk. Ancak yasal s1n1rlamalar1n yan1 

sira fiili (defacto) s1n1rlamalar1n da varl1g1 inkar edi

lemez. 

11 DU§Unce ve Basin UzgUrlUgU"nu savunan basin men

suplar1 acaba 9al19t1klar1 basin organlar1nda ne kadar 

ozgOrdUrler? DU90ncelerini "a91aa vurabilme" haklar1 ne 

ol9Udedir? 

"$unu yazabilirsin, §unu yazamazs1n; acaba bunu 

yazarsam ne derler" gibi oto- sansUr ve talimatlar1n "ba

sin igi ozgUrlO~U"n s1n1rlar1n1 belirledi~i, hatta baz1 

hallerde yasal s1n1rlamalar1 bile aratmad1~1 bilinen bir 

gargektir. 

GBrLlldLl~Ll Uzere basina, bir yandan kendi d1§1nda

kiler (yasal), di~er yandan ise kendi igindekiler (fiili) 

s1n1rlamalar koymaktadirlar. 

DU§Unce ve Basin BzgUrlO~U ~avunulacaksa, bu tek 

yonlU degi~ gift yonlU bir savunma olmal1d1r. Kendi igin~ 
de ozgUrlOgOnU saglayamayanlarin, kendi d191ndakilere 

kar~i ozgOrlUklerini savunmada ba§ar1l1 olmalar1 bekle-

nemez. 
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Demokrasilerin "Vazgsr;:ilmez 5~eleri•nden Basin 

ve Basin OzgUrlUgU, sadece "d1§a" degil; "ir;:e" de do

nUk olmal1d1r. BzgGrlUkler, demokrasilerde bir bUtUn

dOr. 

Demokrasilerin "vazge9ilmez tigeleri"nden biri 

olarak Yasama, YOrOtme ve Yargidan sonra, "dHrdUncU 

kuvvet" diye nitelenen bas1n1n ise ger9ekten "kuvvetler 

ayl.rl.l'ill."nda yeri var m1d1r? 

Ya da basin, Yasama, YUrUtme ve Yargi'ya denk bir 

gUg mlidlir? 

Basin ve Basin Ozgurlugunden dogan sorunlarin, 

sUrlip giden tart1§malar1n esas kaynagi bize gore bu so

ruda aranmal1d1r. 

Nitekim "Yasama, YUrUtme, Yarg1, yasal kurallarla 

HrgUtlenmi§, g6rev yetkileri belirtilmiv, kisacas1, so

mutla§tirilm1§t1r. Basin ve y1g1nsal haberle9me ara9lar1 

igin eyni §ey stiyl enemez. Bun.la-a sadece 'yasal gUvence

ler' tan1nm19t1r." (37) 0 kadar ••• 

Basin eger dordOncO kuvvetse, Yasama, YOrUtme ve 

Yargl. gibi Somutla§t1r1lmas1 gerekir. Aksi halde bizde ve 

dUnya'daki tarti§malar kesin bir sonuca varmadan devam 

edip gidecektir. 
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(13) 1960 y1llar1nda Halk1n Sesi, Bozkurt, Hursoz, Nacak, 

Cumhuriyet, Akin, Devrim, Zafer, Sava~ ve Nizam ga

zeteleri, 1974 Bari§ Harekat1 ba§lad1~1nda ise O~ -

,, gazete; Halk1n Sesi, Bozkurt ve Zaman vard1. 

1987 y1l1nda, Birlik, Bozkurt, Halk1n Sesi, Kibris 

Postas1, Ortam, Soz, Veni DOzen'den olu§an yedi 

gUnlOk gazete vard1. Basin davalar1n1n yo~unla§t1a1 

bu y1lda gazetel8rin toplam gOnlOk tirajlar1 ise 

dortbin civar1ndayd1. GOnumOzde (1990) ise Kibris, 

Bozkurt, Yeni GUn, Halk1n Sesi, Birlik, Ortam, Yeni 

DOzen ve Kibr1s Postasi'ndan olu§an sekiz gGnluk ga

zete var. Ileri teknolojik olanaklarla yayinlanan 

Kibris, Bozkurt ve Yeni Gun, toplam gunluk tiraj1n 

20 binlere yakla§masina neden olmu§tur. Yuz bin ki

§ilik bir toplumda TUrkiye'de yay1nlanan gunluk ba
s1nda izlenmektedir. 
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Duzen-CTP, Ortam-TKP, Kibr1s ~ostas1-DHP,) durumunda
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cusu merhum Dr.KU9uk'On gizgisini korumaya 9al1§mak

ta; renkli, tiraj1 yOksek "K1br1s,Bozkurt, Yeni Gun" 
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Ef< (1): Y/~.St\K VAYH! EViIRM.~1·1ELERi 

KIBRIS CUMHURtYETt 

RES1.ll GAZETE 
19 Temmuz, J..972 

EK III 

TEBLiC VE 1LANLAR 

.. __ ; __ - : . -. . ·, ':;:'. 

42 
MUFStDANE YAYINLAR KANUNU 

Fastl 164 

,; Madde 4 tahtinde Yasaklama Emirnamesi. 
.. . Temel Kurallar ve K1bns Cumhuriyeti Anayasasmm 188.nci madde

llt etkilenmi§ halinde Milfsidane Yaymlar Kanununun 4.ncU maddesi
. lstinaden, K1bns Turk Yonetimi Yilriltme Kurulu, milfsidane bir yaym 
·,~a kanaat getirdigind~n. a§ag1da isimleri verilen kitap veya yay1-
, g~mi§te veya gelecekte inti§ar etmi§ veya edecek olan herhangi bir 

mm K1bns Tiirk Yonetimi idaresindeki bOlge veya yerlere ithal 
-tllaiesini ve herhangi bir §ah1s veya mtiessese tarafmdan satdma1m veya 
·,~funda bulundurulmasm1 i§bu Emirname iJe yasakJar. 

YASAKLANAN K1TAPLAR 
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.1 Fa§izme Kar§I Birle§ik Cephe, sine Katk1, 
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'.'- Kitle 1!;inde Parti Cah§mas1, 19. Aydmhk Dergisi, 
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. Rusya'da Kapitalizmin geli§me- 28. Sosyalist Devrimi, . 
:) s~ 29. Halk Sava§mdan Temel TaktJk-
k 4ci ve K6ylil tttifak1, ler, 

Kapital, Marksist Deger 30. Arkada§1m, 
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' El Yazmalari, Partisi Tarihi, 
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1

1848 thtilAli, 
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KIBRIS CUMHURIYETI 

RES1'I1 GAZETE 
7 Ekim, W72 

EK Jll 

TEHLIC VE lLANLAR 

MOFSIDANE YA YINLAR 
KANUNU 
Fastl ·164 

Madde 4 tahtinde Yasa·kJama Emirnamesi. 
Temel Kurallar ve K1bns Cumhuriyeti Anayasasmm 188.nci mad~. 

ile etkilenmi§ halinde Milfsidane Yaymlar Kanununun 4.ncU maddesine it' 
tinaden, K1br1s Tilrk Yonetimi YUriltme Kurulu, miifsidane bir yaym olda. 
guna 'kanaat getirdiginden, a§agida isimleri verilen kitap veya yaymm 
ge~mi§te veya gelecekte inti§ar etmi§ veya edecek olan herhangi bir liiis
hasmm K1br1s Turk Yonetimi idaresindeki bolge veya yerlere ithal ediJ. 
mesini ve 'herhangi bir §ah1s veya milessese tarafmdan sati1masm1 veya 
tasarrufunda bulundurulmasm1 3 Ekim 1972 tarihinde karar'la§tirmi§ o)(fg. 
gu ·i§bu Emirname ile yasaklar. 

1) Aydmhk (Sosyalist Dergisi) 
2) Ant (Sosyalist teori ve eylem Dergisi 
3) Arkada§1m Guevara 
4) Amerika'da Milli Kurtulu§ ve Sosyalizm Harek'ti. 
5) A~hk Korkusu 
6) Ailenin, Ozel Miilkiyetin ve Devletin Kokeni (Engels) 
7) Anar§ism Nedir? 
8) Anar§izm Komilnist Brokrasiye kar§l 
9) Anar§izim: Sol Adma Sola ihanet. 

JO) Anti Duhring (Engels) iki cilt. 
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"JI) Az Geli§mi§ Olkelerde Askeri ldareler ve Demokrasi 
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14) Asay1 Musa (Saidi Nursi) 
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~ 16} A3k Gem.isi 
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'18) Amil car c:~bral 
i, 19) Bqkan Mao'nun Siizleri 
; 20) Ba§kan Mao'nun Silrekli Okunan O<; Yaz1s1 
; 21) Bitmemq Devr.m Rusya (1917-1967) 
;. 22) Bir Adtm Ueri lki Adtm Geri (Lenin) 

23) Bir Devrimcinin Hayat1 (Stalin) 
~ 24) BUyilk Prcleter Killtilr Devrimi (H. K1v1lc'll1lt) 
. 23} 1844 El yazmalan (Karl Marx) 
i26J 1!165-1971 Tiirkiyede Devrinrci MUcadele ve Dev-Gen(. 
: 27) 1938 Harp Okulu Olay1 ve Naztm Hikmet 
i 28) BUyUk Tedhil! (Robert Cnoquest B.) 
; 29) Bir Sabah Uyanmak (Siir kitab1) 
; 30) Burdurun Sesinin l Nisan sayth niishas1 
i 31) Baba Babeilftt.n Dimitrof'a Sosyal.st Savunmalar 
: 32) Bitmeyen Kavga 
i.-33) Bol§evik P:irtisi Tarihi 
i,34) BUtUn Eserleri 1Naz1m Hikmet) 
~35} BediU-Zaman Cevap Veriyor 
[,36) Bir H.zmelc;i K1zm Geceleri 
~ 37) Bir Kadm 
;,!&) Belgele1le TUrkiye (Astm Asian) 
• 39) BilyUk Atlas (971 'den once bas1lanlar - Viyana Co~. Ens.) 
f· "6) C.t.A. t§ci Hareketi 
~ 41) Cinsel Sorunlarmuz 
; 42) Classtruccle lnfarica 
~ C) <;in Komfinis~ Partisi 9'ncu Milli Kongresine Rapor (Lin Biao) 
r 44) <;in thtilili (P. C. Fritzgeralt) 
~45) <;in tnkilabmm Teorik Meseleleri (Mao) 
i_, <;ekoslovakya Meselesi (F. Castro) 
y, 47) (;in Kurtulu§ Sava§t r 41) Cln'de Halk KomUnleri (Tao c;;u.) 
f4'> Cin Devrimi ve Sonras1 
~50) (;in Devrimi Cin Komilni;:t Part:si 
r. 51) Cimento 
f S2,1 (;anlar Khnin ii;in !;altyor .. • 

·»! ;. 

f11. Cafda§ ~ilnccde Toplumsal Tepki tsc; Ciftler (Yazan: John Updilrn; Terci.lme eden: Nil Tl:iber) 
"'55) Devlet 
"2; Dotuda Uiusal Kurtululj Hareketleri (Lenin) 
~ ... ) Diyalektik ve Tarihi Materyalizm CStalin) 
t,Jei Devrimde Devrim (Regis Depray) 
f,I) Din Ozerine (K. Marx-Engels) 
flO> Dlnimizde Reform 
p1t) D6rt Hapishaneden cHaz1m Hikmet) 
•12) Dem11kratik Devrim 
~ 13) Diyaletik Materyalizm (Kauzssinen) 
1'11) Diyalektif Dn3Uncenin tarihi (S. Hilav) 
fts) Dinle Yanke 
l IS) Dlyalektif Uzerine Tarhljma 
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67) Devrim Zorlamast ve Demokratik Zorlama (H. K1v1lc1mh) 
68) Dr. H. K1v1lc1mh'nm :c Ma\•ts Ele§tirisi 
69) Devrim Yapan Oi; Adam • 
70) Diln KOie idik Bugiln Halktz. 
71) Dilnya Kapitalizminin Bu GilnkU Buhram 
72) Diren~ (O.D.T.0.) 
73) Devrim Yaztlan 
74) Dogamn Diyalektigi (Engels) 
75) Dogu Anadolunun Dllzeni ve Etnik Temeller 
76) Emperyaliz.m 
77) Empcryalizm: Kapitalizmin En Yilksek A!jamas1 (Lenin) 
78) Emperyalizmle Mllcadele 1Mao) 
79) Emperyalizm Amer.ka ve Tiirkiye 
80) Ekim lhtilali 
81) Evrim ve Devrimler (Henri See) '.I 
82) Enver Hoca Sosyalizm Yolunda Milcadele ve Zaferlerle dolu 25 Y, 

(Enver Hoca) ··· 
83) Ekonomi Politik (B. Nikitin) 
84) Ekonomi Politik Yabanctla§ma 
85) EylUI Destam 
86) Evli Erkkeler Tercih Edilir 
87) El Eksad Him Hum 
88) Erim Erim Eriyesin adh plak. Okuyan A§tk Mahzuni ~erif 
89) Evlilikte Cinsi Anla§ma 
90) Felsefe tncelemeleri {K. Marx-Engels) 
91) Felsefenin Ternel tlkeleri (Politzer) 
92) Felsefenin Ba§lang1c ilkeleri 
93) Friedrich Engels 
94) Fa§izm ve Devrimci Halk Cephesi 
95) Feodalizm'den Kapitalizme G~i§ 
96) Fondip 
97) Fidekastro Speaks 
98) GerillA (G. Matyalt) • 
99) (x) .GerillA Nedir? (Bu kitap Big. B§k. ·kasasmda uklanarak muhafa 

za ve istifade edilecektir.) (A. Bayo) 
JOO) GerillA Harbi (Mao·Guevara) 
101) Guevara'nm Gllnlilgll (Guevara) 
102) Grev (Lenin) 
103) Georgi Dimitrov 
104) Gen1:ligin Acil Meseleleri 
I 05) Gerillil GilnlllgU (Guevara) 
106) GrevJer - Sendikalar - Partiler 
I 07) Geri Btraktlmt§ Tilrkiye (Sedat ()zkol) 
108) Gotha ve Erfurt Programlattnm Ele§tirisi (K. Marx - Engel~) 
109) GUndUz Melek Gece Fahi!ie 
110) Guevera in Bolivia 
111) Gizli tlimler Hazinesi (M. lloglu) 
112) Halk Sava§t Halk Ordusu (V. N. Dlap) 
113) Haydi A§ Yapahm (Ayfer St>zer) 
114) Halkm Demokratik Diktat<>rli.lgU Uzerine (Mao) 
115) HUkUmet Devinne Teknigi 
116) Ho - Si - Minh'in Milli Kurtulu!i Sava§trntz 
117) Hegel'in Felsefesi ve Marx'm Tarih Anlay1!i1 IMarx. Beer) 
118) Hakikat Nurlan (Saidi Nursi) 
119) Halk KilltilrU (Ma'ksim Gtirki) 
120) Ha'kikat <;ekirdekleri (Saidi Nursi) 
121) Htzlt ~ahaettin Sarni) 
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122} Ha !;Iktl ha !;Jkacak ve Kalkan var kalkan isimli plaklar 
123) lhtiJAlin OzU (Mao) 
124) lhti!Alin Tcknigi (A. Bardak!;1) 
125) lhtilal TekamUI ve lktisadi Nizam 
126) lki Taktik: Bir Adun fleri Bir Ad1m Geri 

. 12i) lzafiyet Teorisi 
128) Hkel Sosyalizmden KapitaJizme Uk Geci§ (H. K1vllc1mh) 

. 129) llkel Sosyalizmde Kapitalizm, Sosyalizm ve Sosyal Milcadelelerin 
Tarihi 

130) l§cl Hareketi 
131) f~ci Sm1fmm Tarihi M!lcadelesi, Tarihi G<>revi ve Kurtulu§ Yolu 

(Adam Senel) 
132) It Or!lr Kervan YUrUr 

. 133) lkinci Kuvai Milliyeciligimiz (H. K1vdc1mh) 
134) lsteri 

;·135) lslamda Kurtulu§ Yolu 
i IJG) Kapital <2, 3 ve 4'ncil kitap) 

0 
137} Kaprtalist Toplum (Y. Zubritski) 

~. 138) Kapitalizm dUn bugUn 
~ 139) Kapitalizm Ve Deger (Henri Denie) i 140) Kapitalizmin En Bilyilk A!iamas1 Emperyalizm (Lenin) 
~141) Kapitalizm Oncesi Ekonomi ~ekilleri (K. Marx) 
~ 142) Ka!;ak (Yazan: Oscar Bessii:·; Terclime eden: Ozgen ~im§ek) 
t lt1) Kapitalizm Nereye Gidiyor 
.;lf.I) Karl Marx'm Ftkir D!lnyas1 (R. Garaudy) 
i1"5) Karl Marx'm Ozel DUnyas1 (H. K1v1lc1mh) 
• 146) Karl Marx Haya ti ve Eserleri 
~47) KilltUr, Sanat, Edebiyat Secme Eserler «Muhtelif ciltler) 
kl48) Kiiba'da Sosyalizm ve lnsan (Guevara) 
~' Kanh Pazardan Ekim lhtilaline iv. Eleksandrov) 
"'"°) Kerenski ve Rus lhtilali 
~I) Kremlin Mektubu (Noel Behn) 
~ Konut Sorunu (Engels) 
iq,i' Kadm ve Sosyalizm 
,:UC) Kadin ve Komilnizm (Marx - Engels - Lenin - Stalin) 
~ Ktz11lar 
i)S6) KJSaca Marxsizm (H. K1v1lc1mh) 
~ Kurtulu~ Sava§1 Destam (H. Hikmet) 
~) Kilrt Sorunu ($. Sekban) 
~ Kilrt Tarihi !!!> KUrtlerin Men§ei ve Klirt D.li (Dogan K1h~} 
f!ll Karmca Duas1 
t!!Zl Kirahk K1z 
~ Ktiyde Sex, Sehirde Sex 

I Kizlar Her§ey Serbest 
Kadmlar Kogu3u 
Kim El Sung (Basild1g1 yer: Bagdat. lrak 1970) 
Karmu Yoksa Orosbumu? 
Kim El Sung (Bas1!d1g1 yer: Suriye 1970) 
Xama Sutra 
Kurtulu~ Mlljdesi, Hakikat Nedir? Mutluluga Giden Yol 
Ka~ Ban Sung 
Leninizmin tlkeleri <Stalin) 
Lenin Hayat1 ve Milcadelesi (Obic;kin) 
Lenin Sosyalizm Yilzilncil Ya§ Gilnllnde 
lertinin Kadavras1 



-1 

128 

176) Lenin Sol KomUnizm 
In) Lenin Destam (Mayer Kovski) 
178) Lenin 1924 Ma!<sim Go1ki Anlat1yor 
179) Leninin Rusya'da Kapitalizmi 
180) Lenin Hayat1 Eserleri (Ismail Sel1;uk) 
181) Leniniz Mi, Sosy;.i Emperyaliz mi, (F. Taner) 
182) Lenin - Stalin Kadm ve Komilnizm 
183} Lenin PetroghJ,ta Sosyalist Akimm Geli§me.c;i (E. Wilson) 
184) Le c.;able A Quatre 
185) L'Alphabet De Corinne 
186) Marx - Engels Hayatl:m (H. K1v1lc1mh) 
187) Marksizm Ar.lay1§1 - Sec;me Eseller (Muhtel,f ciltler) 
188) Marksizm Anlay1~1 (M. Polany1) 
189) Marksizt Dil§Uncenin Temel Meseleleri 
190) Marksm Sosyolojisi tH. Lefebvre) 
191) Marks \'e Engels - G. Buar, Ba§kan Mao <;etungun S6zleri 
192) Marksiztler (S. Mills) 
193) Marksizt At;rdan Ekonomi ve Politik YabancJla!jma ve HUmanizm 
194) Ma1ksizt Eylemin <;ocuklul< Hastahgt ve Devr.m Stratejisi (Lenin) 
195) Marx ve Bilim 
196) Marksizt Ekonomi El Kitab1 
197) Materyalizm ve Ampiriokditizm (Lenin) 
198) Milli Kurtulu§ Sava!jumz (Ho 1)i-Minh) 
199) Milli Demokr:it;k Devrim (Mihri Benli) 
200) Milli Burjuvazi vc Uyamk E§raf Sorunu Ozcrine (Mao) 
201) Militana Notlar Polis Tertiplcrinin lc;yilzil (Viktor Serge) 
202) Mao Cc Tung Bir Dcvrimcinin Otobiyo~rafisi 
203) Mao Zedung'un Marksizme Katk1s1 
204) Max Beer' in Sosyalizm ve Sosyal MUcadelelerin Tarihi 
205) Milrk - Eko el Kitab1 
206) Mem - U - Zm 
207) Mark1bnyanus'un Kitab1 
2-08) Naz1m Hikmet'in Dosyas1 (Kemal Sulker) 
209) Naz1m Hikri1et ve 1938 Harp Okulu Olay1 (A. Kadir) 
210) Naz1m Hikmet'in Blltiln Eserleri 
211) Naz1m Hikmet'in Uk ~iirlcri IKerim Sadi) 
212) Naz1m Hikmete Ait Yeni $iirler 
213) Naz1m'm Cilesi 
214) Ne %stiyoruz (Dutschke) 
215) Nisan Tezleri ve Ekim Dersleri (Lenin) 
216) Nur KUlliyatmdan KU1;Uk Sozler 
217) Nafile Dilnya (Oktay Aray1c1) 
218) Neocolonialism 
219) 15-16 Haziran Yolunda lleri 
220) Oportin'izim Nedir? 
221) Prolcter Devr;mci Aydmhk (Dergi) 
222) Parti Cahljma Tarzini DUzeltelim (Mao) 
223) Politika ve Felsefe (Mark - Engels) 
224) Politrk c;;ahljma Biitiln <;;ahljmalann Can Damartd1r (0. ()zerturgut) 
225) Rus thtilitli (Fran~ois Kavier) 
226) Risalei Nur KillliyatJ (Saidi Nursi) 
227) Se~me Yaz1lar <Lenin) 
228) Se~meler (Naz1m H1kmet) 
229) Silrekli Devrim C:ag1 (Troc;ki) 
230) Sovyetler Birligindc 45 gUn (M. Sertel) 
231) Sovyet Rusya, Azerb:iycan, Ozbekistan 
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%12) SovyEt Marksizmi (P. Maq;use) 
DJ} Sovyet ~airlc11 Antolojlsi (Atillti Tokath) 
.%>1) Sosyalizm (Lenin) 
}:15) Sosyalist Ttirk.ye (A. Nahit Cihan) 
;ZJ.i1 Sosyalizme yol Ai;acak 
~ Sosyalist Parti i~in T eori ve Pratik Birligi 
;ll\) Sosyalizm ve Sava§ (Lenin) 
~Zl9) Sosyalizmin Yeni .Meseleleri 
;111) Sosyafo,tler ic;in Felsefe 
:HI) Sosyalist FElsefenin Temel Prensipleri 
(112) Sosyalist Dil§ilncenin Geli§mesi (Engels) 
;Jn) Sosyal, Ekonomik ve Teknik DUzen 
;1441 Sag ve Sol Sapmalar Ozerine \Stalin) 
ila) Sq;me Eserle1 (Muhtehr kitaplar (Mao) 
;JI) Son Yazilar (Stalin) 
~) S1yasal Yazllar) -(Guveara) 
~JiJ Savi§ Anilan (Guveara) 
119) Sa\'Cl Konu§tu Soz Samgmd1r (Mihri Benli) 
t!OJ Sosyalist Gozle Sanat ve Toplum f'J Suui MOcadelesi, Sosyalizm ve Siyasi Mucadele, Halk Sava§1, Halk 
ti Ordus11 
f}SZ) S6mihge lmparatorluklannm <;C:lkU§U 
~I S6milrgecilik Ozerine (K. Marx - Engels) 
!Ail Sanat ve Edebiyat (K. Marx - Engels) Ja1 Sol Komilnizm Bir <;ocukluk Hastahg1 (Lenin) 
1216) Silrekli Devrim c;ag1 \Tro~ki) 
~JS7J SosyaJist Dilny:t Goru§iJ: D;yalektik Maddecilik 
~ Satl§m En Jyisi 
I 1'JI Sex Fuan 

l
lO) Sex Partisi 
II) Sex Gemisi 
262) Sex Oyunu 
JliJ) Sex Hikayeleri 

fJ51) S~x Kokulu Dah~e 
115) Sex Anahtar Oyunu 
flJll&) Sex Hikiyeleri Killliyat1 
tJ57) Sozler (Saidi Nursi) 
,JS) Suriye Elsevre 
•Jll) Sek11S (l ve 2. Bask1) (Yazan: Henry Muller; TercUme eden: Zehra 
f. F.nger) 
;tlll) Sas A Istanbul 
iJjl) Sam Radyosu Haber Billteni 
li'Z) Siirler (Mao) 
1i3) ~afak Adh Dergi'nin 6 - 7 - 8'inci say1lan 
174) Serer Han'm Osmanh Jran Tarihi 
175) Su 11141 Y1hnda (Naz1m Hikmet) 
·J:&) Safak Dergisi (Bil tiln sayllar1) 
277) Sehvet 
.ll'S) TOrkiye Uzerine (K. Marx) 
129) TOrkiye ve Sosyalizm Sorunlari (Behice Doran) 
)lo) Tii1kiyede Sol Akmlar 
,11) TOrk Solu (Dergi) 
'I.?) TOrkiye Sosyalizm tA. c;erraho~lu) 
'al} Tilrkiyede Anti Emperyalist Savaljm Stratejisi (M. Anadol) 
!at) Turkiyede Kapitalizmin Geli~mesi ve l§ci S1mf1 (K. Fi!iek) 
r.. 
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285) Tilrkiyede Kapitalistle§me ve S1nsf Kavgalan (A. $nurov) 
286) Ti.irkiyenin Dilzcni (DUn-bugUn-yarm) 
287) Tilrkiye Sosyalizmi ve Sosyalizm (Muzaffer Erdost) 
288) Tilrk Toplumunda Sosyal S1mflar 
289) Tek Kurtulu§ Yolu 
290) Toplum Kuram1 (K. Marx) 
291) Tarih -- Devri:n - Sosyalizm (H. K1v1lc1mh) 
292) Tarihi Materyai.zm ve Tarihi Maddecilik 
293) Toplumda Kiltle Hau.ketleri ve Ger~ek tnan~ Adami 
294) Tro(;ki Silahs1.z Sosyalist 
295) Tiirk Meyvesi 
296) Tar;h El Dava 
297) Thegreatrebelche 
298) Uyarmak l!;in Uyanmah, Uyanmak l!;in Uyarmah 
299) Umut Devrimce Sava§ta 
300) Uluslarm Kadtderini Tayin Hakk1 (Lenin) 
301) U!;nilcil Y1l (Aydmhk) 
302) Otopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm tEngtls) 
303) Vatan Ugruna (K. Kadri Mctod) 
304) V. t. Lenin Hayati Eserleri 
305) Voici La Reponse (Bro§ilr) 
306) Vietnamda Sava§ ve ZulUm 
307) Vietnam Sava§1m1z 
30ll) Vietnamda Halk Sava!j1 ve Amerika (V. N. Giap) 
309) We 'the Living Theatre I am Curious (Bloa) 
310) World Atlas - Classics Edition (Hatah NUshalar) 
311) Yeni Demokrasi (Mao) 
312) Yeni (;in Diln Bugiln 
313) Yeni Siirler (Naz1m Hikmet) 
314) Yabancda§ma ve Hiimanizm 
31S) Yi:n Y::na 
316) Yazacag1m (A§1k Jhsani) 
317} Yahudi Meselcsi (K. Marx) 
318) Ya Vatan Ya OIUm Kilbanm Kurtulu!ju (F. Castro) 
319) Ya Hilrriyet Ya Olilm <Kazan~akiz) 
320) Yaz1lar (1965-1970 (Mihri Benli) 
321} 100 Soruda Ekim thtilali 
322) Yirminci YUzyJ!da Mar'ksizm 
323) Ya§asm Proleterya "DiktatOrlilgU 
324) Ya§amak Giizel ~ey Be Karde§im (N. Hikmel) 
325) Yasak A§klar 
326) Yeterki Kadm Olsun 
327) Zekeriya Sertelin Roman Gibi 
328) Se (Mecmua) 
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EK (2): DAVA KONUS!J BULTENDEN ALINTILAR 

' 
"" ICIBRIS'TA Ol!:NltT~ NE YAl'IYOR1 
! (Y ... 1 Ar..e•, Buq) 

j K1\ms'la Cumhurb&Pam Yarcbmc1ht1 se~ 
i mi.., fa~izmin kara golgesi dljmli•tilt. 

K1hns'ta "u~ini )'81'tuiloiam1fl•r. Denk-
18;; yilzc!e yiiz kazanacag1 bir .,.\.im~ gi1mek-

i. IOll~, M!<,;in•lliz Cu'!'~rba>am Yard'!""'hg1na 
· at~rmi yv!uuu &e<;•n1~1u. Ka1~1>i1a.1 ral.1p ola1ak 
'. 9bn 8crbt·10Alu' rai, emrin.i?ki pdisler ma rile
. liy1e i:br. altina ahlum1§111. B"rbe1oll"'nun bll
.. ICIS"1lu lu1,,,.111rm111, &'"S~erJe leL1~ kesml,, 
· her 1Qrlii J..aba kuvved, lnuidmoz bir raturauz 
luk dilnya alemin g&leri Cialinde uygulamlftU-

' ( .•• ) Demek olu)'Ot Iii, Denki"$ adada 
CH.' • u~k1eiiade bir p.lninin ve Ecevil karak-
1eiiofr Lir 1ide1in siyaoel )&pmas1na talummUI 
ed:!;n1~'nLl.1 edir. 

{...) 11~1.li.1~ dik1 .. 1oilJl,ilna il;l.n e1sin di
' 19 ·ru11Li)"d para gilndu1miyor- T01kiye1de Ferit 
lltlen 1, y..hut De mirel, &cevlt • 1 "kanunlbir ne
clen ol1nadan n1U1> l iizah1na aldnarnazsa;k1bns' -

'· tt. da 1>enl:1a:i, kendisine 1akip olmakt..n bqka 
~· b.d•nmayan Be1berogh1'na bir lip faflzan 

. ~basl1l .. r i.ygulayama&. 

SOI. n;:1aJKI!: VB P4RJS1TE 
, OZEL Biil TOft.Alm i (Wel.m~r B.<1fas. CumburiJ8l) 

~ Fransa De"1e1 B~kam Pompidolr 1;ok s1rur 
j liydi •• Alan ayrncb yapdacak olon s~imler yak 

lqul:c" r... m .. oy11nun ~ol ceph~ye kaydtj:in1 g&i 
i teren bdirritcr artryordu. 
· El}'S<e Saray.01n 1 .. ibri1&mh odos1nda en 

yakm d.111:;manla11 n~ 118.jbafa ..,,mi,, yakla$8Jt 
ttblile}<' l..t111 ~&iim )'<>ll"n any<>11hs., {Pnmpi 
Jr..I) "101 si.i.leri iilkenin en ak1lh a.damlou1 ol
.iigw;:u i~in d.aru1manht11na gcri1dim. lfalbuki 
!ti~i.1 : 1lii bir ~·~ yolur.u gasre1miyo1sunw:" •• 

illl s110<1a dam~rilanla1dasl birinin "kl•na 
·'ir,;ey gcln.i§ olmalr ki yerinden fnlayap "'""" 
r11. 
. "0..jkanrm" dedi, •K1bns'1a da ~im var 
t~ A.i•tl"r i~lerinl ne g1bt:I haUu1ile1. K1br15 •, 
&:'Deir .&}U11JL!.~ tnlyt&?" 

f, ••P .. 1.•u i;iildil "0 l:adan olmaz art1k. Ra 
, kip ad. )'I re1a;;are zo1Jarrp, '1ek adaf nluak se 
1 irrn ka"'nd1~1111 llAn er. Sonra d<I rebrilderi lta 
' .... 1, bi tla. o,.,,.. Avustral)'il'run tial:!'ra lnsan
. ;, 1 bl l • giilcr. Bu daha ciddi bi r ~ekil bulma-

·•iJJ''-

IHt;!S 1'0RK0 EKONOMht ACJOAN 
l<UMl../\RA BA(:(lllJ 

7 l'd1trl 1!>73 rorihli Cumhuriy1•1 lUCle~in 
'. "' Hikn et t,; .. 1:.ilurya'ra Re1beroglu'nu1 verdiii 
_.d.:·nle~in metni yer 11hyor. Tanm, 1·uri1.m ve di
~<r ek01•1>mik k. •nulard>ki durumu anlauyur •• 

.; E'(I ~ l t ' •". ! l't'.R~' \'l'R (VF.tll c •;;T,'.A ) 

~~-'~!''.2!~ 
Y.'.VWJVATAN·D.\ 81\SKQ.Alt... 

MUSTAFA El:MF.K ;I 

Hf"' :!i:·•· :k;!in, "y:. t-1ksim ya lHQnr'' vc· ~ a 
•·,_. ~ 61. ·\~' ~ !~ ·, ya hGJe .-,·~i1" e<khiya ·t)·ltt u~··.1-
t;· tll . tlli: i ,•··;·Jo)·u, c•f.1da OzelHkle Tihk kt~ ~ :
n·:wle J!ll~, ~' ·!·nlcri 1.a1un a)·11nulauyl:i 1ilr1c 
li.:ir. 

1: d " :;:.r•·11·J ~im<!: )'I' ka•far <;ok. o.mo ~.:· k 
k:i rQ I •tt;1t1ciJ:;~ 01ru11h11, politikactfor1n r'Jt:u
.s11 \·•.: d,.cd ... :-n hah• ·r.'riz tu~umlan:· la ht· h;l
le ~~r:,il<!;. I\ 1noynn Lir ya10 olilu kdd1. 

Y•t t..i . y1\l .u anee t.h gGn, o 7.<1 '110.n dahn 
Clil''d ,.,j;, Tt•rhan F<''-iioilu ile ko• r~u)'"'duk. 
S'-'z d(!":!a. tforqu K1bns sori·nuna g< ldi. 

Fe) ·i); h1. ln6:'li1'n;in K-bn:::: i;qmssu·\daki 
azelliklr 1 ii;ki\c'yi ii· ·ar(•f f'tmi~ o' tn "-~ak:t
ri~'" 11t1'. n ~ :,J;I rut:urn i !en bi~inul · <'l<"· tiri
yorih... . . , . 

A.Jd1.nd·· \:.td\ll!ta ~~;re, c,. iacnanl~• r.t} \J<'11 
siras1n<:., '~. ~. uios'a hakarel cdecd·• lndar, · 
onu k~ · uh~·. "'' ka Jar, yok .. )·acak kada1 i•
mel, )· .i u1l1 t'i:il, zar;:rh oJa..:aku. 

Ft')' ,,~t.:. ~lak>riM'U hMhnlde hem·tri•i 
.jjy., s ·1'U11mu:. ,,r, uyg·;lMagrlm<'ktt' olan bir 
pnli1 iktt1a p;11'"ak h11s.;,.ordu. Fc)'7.ini'.lu o .,.,_ 
ma" lr ;ni · r;jr· ya.,1ndii detil mi)'di? An ma, 
s6;·le)•e1 li:·:•t1lu ®''ln~dcrinl .temek. 

Malc·rir·lt t.J!>ns'a n gezisi sonum?a ist ih . .;al 
ccf:lmif fta'd<· r15nmO~t:l. Bur rlan sn1<ra, pdi
tii.~ ya• ··l i ~~ tr1n1n cnremc$i,ni )~ 1b11s'u1ki sr~ydn!j 
lanm1& ·.;o1?J ·· ~cl'"hti .. 

l 
I 

·1 ·r,Ji ~·~'.ii :Ill'" - ~·-- - -- ·-· - , ,, ~.... : ___ - ---· -.-~:;:;:.' .. '. 

'/ \ 1' .... - .. \ • t -', •·. ' /\ :?~,r : 1-i .' \... " ·J " 
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(1) KIBJUS'I• AXn 001"117. MlLY..IU..JIR-----------_'.;:l:7° .vSJ.:v ( ~ 

KrbrlS sciuau J9501<liu1 to. . .,, b ,51nm "" DP 
iktid.111run ,:~11rJ. GU, l..rr.ui;;i:na L'lt~je U~ 
rigi 1.ir h:ka}ell1. 

1:· yd.t.1 K1br.s Twkle1ii.c 3 ' 1l)'llr liu1 .. 
yakm pun al nt1li. 

Rubu:n ~prhcu!sr, ama J''J~tt:t ..:r. Tihl.i)'e 
her )d IC1br1<'& 20 milyGO'• d.1 · .1 11<.n~cri;· o1. 
Y'11ti 300 mil; on 11.. K1bns' u1kl TLk Ala}» 1111 
masraflan bu .a duhii &lildir. 

TO:k Toplunu, 3 milya1a ~· 'un p:.ra yar
,:1m11\1.c ralmen, nedi;n e<ono.nik b.t-1na~n hn 
1'ine )·:ter du:uma g ·"itilem<mijtiri ••• Viiz Lin 
rilfuslu bl1 Kuya•ya 3 t>ilyar lirah ;; bir Y"'ll• 
Mn ) .. p1lsayrh, Konyn da Km·yah lb. II.ya ohn 
du. 

Yll1arca k1bns'ta TOrk 1·011h .. m1.nun Ccr11-
t .. :rba~!:an Yarduncm oimlllj i•t 'd KO~iik 1 iin 
g.~et"' :nde, bit sil•~ ~:e t t"l1.1 aa "" arki.
d..flarr hakkmlil ~cldd y.1)11r.i"' )'ll't'.rnalL {Oirt1 
di KD>Cik ~ekiliyor, y~rine D1 n~•·~ ad..)' go,;-
1criliyo1. Ka11•-'•Da B· ·rl>e:oj!lu rakiJ> <;1l.1nif ·~ 
m.•k!a beta.be& Tii1l.:ye'nin desteg:ne nhip 
01 nkt~' s~imi ~IUI' c11km. 

CJte )'"11<!.tn lier y1l 3(;() ni'l)'on J:ra)1 cid
di bir c.,nehmd !D )0ob11n olarak K1br.s•a abr-

• mtk ~e·.: ~kisi t<~I eJiyQr. ffad"n 1 ... 111I .. 1rr1~--
si. .. 

l'lun• 1 ''""" d:t politika h<'I' bO}'lc gilli • 
Yrn. eni ilKr«"r.iyoruz ki, .:1bns'ta kendi 

i')imiz.Jc ·J, .. mokratiJ... hir dilirn kuram3m1~1z. 
N~<k-n? · ilrki)'e1 dl'n ~idt>n y1l1la nn mil yon 
f;tcr)ini H:- n•yc h:urt)'Or~unuz diyP.. sorani 
1'\•:t.y f. l'JI~· bu, nel('1' !'(\tuyor?" di.ye su~lam1-
e-1i.. o .... n:: •¥ dUz~ni !'-V~larn•$ yani. . 

Tiirl y 'de kiraphr rnsaklamyor diye, daha 
I 11h ci !1 ek llB kitar hirden yns3klanm•t. 
:·rnltirtn a t:i~ein'in "lz;•Uyct Tcorisi" lie 
I lcmint• • "rn "Canlo.1 Kimin l~in <;nhyor" 
kiupln I le"°'• 

l\1br •' n Tii1k krsimind<' Yeni Ortam oku-
1'ar.lnr1n I ·~ine poliskr, muhliitler 1ak1hyor
mur- n; I ir~e yaprlmryor1 pcki nerclere gidi
)'Or bu f 3> 1)ar? 

Para1 •~ bii)'ilk k1Sm1n1n m!lcuhitlcre gitti
jini so)"" ek Drnkra~'in da dahn blr i1in<' mi 
11eliyor? !'\ ·den TDrkiyt" 1den gi<Wn pnra l:1brrs' 
rnki Tilr. 1alk1n1n y;uasma ml'rl1<'m Nfilmi)•or 
d.1 muhb'rl ·re, poli•lrre hnrcaniyor? 

Mith~· 'lc!rLerojlu, Ankara'da BOli•n1 Ecc
vit'le kto"flu. Biltiln mCSt'IL•ll'ri anl111m1~ ol
mahydr. 1.1b11s muhah•ft>t liJNi, Tilrkiye'de 
muhalelM liderine. Ne clemi~ti ncaho F.cl"'it 
lmt~il1k dorak. Dlnlemiftir can l:ulaj1rla. 

Sr~in '•ildirgt"sinofe K1bt1s St,rununa geni~ 
yNin a~ ·1 J1j;1m a~1klam1~111. l\ir de ~6y!e 
d1·mi~ mi,,; ? 

"Biz · u.tid:ua ir11lii:irnitdco ~1bn!!i'ta da 
drmokratik bir dilz .. n kurulacakur. Buna ~al1-

"'cnt1z." 
YavrU\a•andn, kcndi yurtta~larrn~ edilen 

P>i)'Nler, pp1lan ba•k1lar. da sona ••r•·r •. o za
mon nc bif .. )·im-

KttAP Yt\SAKl.ARI 

Anka111 {Yefti-Onam): 2 MAYl:: 1973 Ullt ORTIP. 
l>t•nkt:i,•m CUmhu1ha~~nn Yard1mnht1ni 

S<>~ilme!<inden 5"Jlra, kmdisin" muhalefet eckn 
h·rin rah>1Ja11mn kn-.11~1 • .-.. lrnm.,1.tl'di '· nn" . 
ev)t-r :u:•nmflk•a, b;u1 kitarlar nhf'llp gi}tilrli1 ... 
mekt<.,iit. r.•_.l..,. ;nde bo'\yle !.itafl'!t bulunt\nla! 
h,tkl.tnd1 1!. l""''~urma a~d"'''~t:•dtr. 

Yrr~Hikr. <Ol~:ttrlnn kirnplann Tilrkiye'dc 
fo)pl>rrlon kirnpl:1r olw~lnru>r sorlemektrdirler. 
Ancak 1 i.irlthe'•'t"ft kh.'\p 11 tplamak ml\hketne 
k.treri ih" ol:1hilmekt<"dit. 

llYNl r.o~· AY"11 Sl\YIDA (2 l.VoVJS 1973 
<;l\R',;.\MI\!\ Yf.N\ ORTAM) .. 
ANKl\RI\ Nor&.ARf:

Y"VRll 
MUSrAF'I\ f.KMllKC:I 

( •.. ) i: 1b11>'taki 1'ilrL ko 1clr~lerimizin <lu
rumlD11 •• obiir iilkel<'rd<>ki Tilrl:ler•IMI lazla l11rk 
h d<'~;I. Rlr fatkl v:n, bi rin•lt> 1'11rkler, ha~kR 
ul.\lariti :.1hn,Jan. yO'leticilt!rint e e~i1iyor. hur-: 
lnmyn·lnr. Mrin·~ Tiirk-TUrk1 ii e1iyor, h"rluyor · 
i}i mi? 

t ~\1·rle '<iLlJ:lar 1oplam:.-nr, }"l:sakhnryor. 
A Jaml.n 1tJt11kl.lnryor, ma'ikf melere ''E"riliyort 
bf., v1 1a ~"clar atn h•pi•l<·ii i•teniyor •• 

· ( •.• ) ~m·li)o'e k•d.11 J,en M hep, Denkt~'' 
1n hakktr.1n y<>ndigi, Fa1tl Kii~iik'un kendi he-: 
saplar1 it~ kim~ye soram1Ud1m, ~!'rsarn ne di- f 
yr·cekli ki? 

ltn•al Dl·nk1t1$'• •hha ,,r,ut1a baktyMduk. 
1hha ;It., Jiar.h.•h'1.1 c!E'i:rrli l 0i1 ki~; izlenimi ve 
•irorilu. c;rlrn h.1berlrt ise ~;.;de ••mld1g1 gihi. 
olma•f1l:1rn. i~if'l t.a11na i:rl1Ji},1rn ;c;nnrn o ~ zs : . 
i.-n kat:I i:,iinlerdl?n ku11ulnmam11 Tlitkleri, ken~ 
di 1arah.,Jaun1, ba~:C.. d!lfiln~<·dc diyt' r1mr)'" '.'. 
h.1z11l aml1i!1m g>lsterii·or. Yar1k.. i' 

( •• ) Tilrk Hilkiimeti y•··tilileti dr l:1l•m' 
T<hk ynn•!tidletini u)-armohdu. l>r$U1ya J:at?:t ; 
bi rlik, k< n-li i~inde <6rlik \'l' 1~ ha rt~1 a sa4lan.i_- ~ 
bifir. KC'r.ifinrf~n ofnn1 ·~~t'n •f, ·_:aJJ)'J J:J.>r11 ~.t :i 
5zilr hulemaz... ) 

7 EYLOL 19iJ 1:UMA (\'ENI •)Rl Al.1) 

A!llKARA NOTL!\RI I 
llANcl MAJF-«;r'F.? l 

M1 "1'A"ll BKWlll.C.l 

( •• ) Omriln, Ber!Y>re>ll" • ·? ~ 1l :ad&11huM 
:ezaalandmlwt1 yea. mdt'e•i Ii r ~! ml•ll" .J( • 1 
nemlnd•n kalra mad<!e :iMuv. • '>!'. :J.,oe lil:enilc · 
bildi. Mat!dM!in Ti11k(e)'P. tl'P ih.1d •llylr:. ! 

•lier ldm ki1 majf'Helc •i hi.H~eye, Olli'". 
11uislerin~, hOkOmetine, Ksbr!''tal i kolor.i M'kll: 
metrin•.• lcu11 balk ates1'1da n'.'fre1 "" hcr,n•Jlsur I 
luk yaratmaya veya orJan ku~Ck di.lfilrmeye \ 
matur y&)"ln yap111, sBz ve riuruk sf.yle~ )'ll"'!t j 
bu giN )•ayu:lan tasarrufundan bh•ndurur1 bi· 
su~ l~lrn1i~ oltlf. Y")'lnlsma ~" ) <W'lla su<;11 I 
yil, tll!UIUfa hulundurm1t su~u isn fr,; yrlr. kP· 
da• hapis r:ezesi ile ceulandmf.r •• 

YRt11 m~ddHi bu. lngllh 11111 uk mon bu ~ · 
bl davala1tla Nr ilkesi de w11!11. :.p•t h~i.k1 "' 
ya ya11hp s6ylent1nlerin tfotri·!ujtu 1u israu la~ · 
k11rnah cezayt hafiflt>rmez. lspu hc .. kkt , • .,., .. 
maz yanl. 

Yasam11 am11&:1a~1k: SC•mllrge ln\larm st .. 
mOrge ycinetimine lcar" baf1mhg1fll 1•ekl~:irm~: 
ve ses ~1karamamLqn1 Slltlamal.. . 

Berberotlu ve arkad!flan bi• s';rrasl r~rri· 
nin mensuplan olr.nlc, Tllrk l1a!tn>nc1 IC.1brn'n 
ilgili yu1lnn dule:np dlltrrr-1~lu611. Tlirk ba· 
sinrnda r,;1kan yazr!arcla Curr.huri;»~t 'ten )"llftk 
derglslnclcn, Bar>f Guereslnd<-n al.ta rllm1,_. 

ICllHUS'T A "1U.J!.R O:..llYOIU 
(Ol:tay Alt.BAL. C.1111t..ripl) 

(_) ~e si&e K1bns•1u llllberler ••. U.1 
bqbakan y1urhmc1S1 ~minde ilginc; gD.lt.nlt••. 
Vanl~ nul Sanm1yo111111 bir ad.•!'1 niye -;•';.Id' 
durup dururlu:n, neye susrnak, ;rolitiJcaludi;~ af 
rrlmak wnmda kalsin? Olwr 1 k1uplar1 l.i:tih 
bu sontla11n yanitw 11Criynr. · ' ·.e1ince .. riyor 
hem de ••• 
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EK (3): BASIND~N BiR K0P0R: (A.H.Tahsin Hapse Mahkum Edildi) 

2 KASIM 1983 SOZ Gazetesi 

Arif Hoca 
60 Giin Hapiste 

Yatacak ....................... ___________ __ 
SU(;UN TAFSiLATI 

Saniklar, 26 !Hsan,1982 tarih ye 570 say1' 
<:.OZ Gazctcs i "nde yay rnlad iklar l "~1 rkr 

.,m ortasrnda Gulistanhk olmaz. •· 
muhteviyat1nda a~ag1da ~· 

..,;ifsit aavc ilP 

i 

/ 



EK (4): 52/1983 Say1l1 Ozel 

Af Vasas1 (A.H.Tahsin 
Desem) 

IQBRIS TORK FEDERE DEVLETt 

RESMl GAZETB 

Say1: 83 EK I 4 Kas1m, 1983 

YASALAR 

Boliim I 

K1bns Turk Federe Meclisi'nin 4 Kas1m, 1983 tarihli birle~iminde kabul 
olunan "Arif Hasan Tahsin Desem'in Affma tli~kin Yasa ", Anayasa'n1n 74'Un .. 
cii maddesi geregince, Kibns Tiirk Federe Devleti Ba~kam taraf1ndan Resmi 
Gazete'de yaymlanmak suretiyle ilan olunur. 

Say1 : 52/1983 

AR1F HASAN TAHSlN DESEM'.IN CARPTIRILDIGI 
CEZANIN BOTON HUKUKt .SONUc;LARIYLA B1RL1KTE 

AFFINA 1Ll~K1N Y ASA 

K1bns Turk Federe Meclisi a~ag1daki Yasay1 yapar: 

1. Bu Y asa, Arif Hasan Tahsin Desem'in Affma lli~kin Yasa Kisa lsim 
olarak isimlendirilir. 

2. Ceza Yasasm1n 20. maddesi ile 47'nci maddesinin (b} 
bendi ve 48'nci maddesinin (d) bendi kurallarma ayk1n hareket et· 
mekten, Lefko~a Kaza Mahkemesinin, 1183 / 83 saytl1 dava sonucun .. 
da 1 °Kas1m 1983 tarihli karar1 ile 60 giln hapis cezasma mahkQn1 
edilen Hasan Tahsin oglu, 30 Agustos 1936 Aytotoro (Bozdag) do·· 
gumlu ve 035956 kimlik kart1 hamili Arif Hasan Tahsin Desem'in ce .. 
zas1, 1biltiin hukuki sonu~lanyla birlikte affedilir. 

3. Bu Yasay1 Bakanlar Kurulu yilriltilr. 

4. Bu Yasa, Meclisce kabul edildigi tarihte yilrilrltige girer. 

Cezarun 
biitiin 
hukuk~ 
sonu~lar1y .. 
]a ibirlikte 
aff 1 
Fas1l 154 
13/1959 
·3/1962 
15/1972 
20/1974 
31/1975 

6/1983 

Yilriitm.e 
yetkisij 

Y-driirlilge 
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EK (5): Basindan Bir KOpOr: (Arif Hoca DzgOr) 

• . . ~ • ,,,. ; • ... I 

·. :::-;_~ .. , .. ..:.:~ ..... .. :. 

5 
•. 

~e -_ hapi~l~k .~~~~~_In_~ ka!_~!~ of~~!:~ll -Orta.ya koydu 
'\ 

· ··- •.• 0 • r 1n1 y 

. cagda~ hh· basm yasasmm 
C1kanlmas1 geciktirilmemelidir 

- Bu nedenle, boy le 
blr yetkinin kullanil 
masinda ozen goste -

.. en mahkum!yet karar- . , : rilmesi, yarg1ya gc -
ari ortadan kaldJ.r - · .. reksiz mUdahaleleler
lkta veya hafifletll : , · . den ka~Jn1lmas1 vc 
:!kte ve boylelikle . · bir atl.fct l§lemi o 
e, yargi yetklslnln . _ Ian af ta!>arrufunun 
ullan1lmas1na zorun~ yaln1zca bellrli du -
!.J olarak rt1Udahale e- . . · rumlarda ve belir li 
ilml§ olamakta~J.r-; . :: .·. suc;;lar !~in· kullanil-

masi .gerekmektedir. 
Toplum yarari ge -

rektirdlgi takdirde, 
· toplumda ig bar 1.§ sag 

lamak ve sosyal c;;al -
kant1lar1 onlemek ama 
cJ.yla QC!nel veya ozel 
af yetkislnin, hatta 
ferdi ozel af yetkisi 
nin kullan1lmas1 yo -
nunde gidllmesi bir 

yerde zorunlu olmakta 
ve boyle durumlarda 
devletin koruyucu,e -
sirgeyici ve ba~1§la- . 
yic1 eli sosyal yara
lar 1n sar1lmas1nda 
devreye girmektedir. 

Ote yandan~ c;;agda§ 
demokratlk toplumlar
da~ adi sug tUrunden 
olmayan su~lardan ve 
ozeUikle dU§unce sue;; 
lar J.ndan rmhle1 un• \/Pf: iJ-
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EK (6): KARiKATURiST H0SEYiN CAKMAK' IN DAVA KONUSU 
Ol AN K il.R iK ATLJR [j 

•• 

ji;j 

' Jlll:i . s 
•dresle 
bi J i r·s 

o~a. 

,Lefko 

······· ...... 
' ..... 

I .·. 
·} 
~:. 

.,..,,zden ~l..a .. 

,...ielidir 
Lefko§a ( Ortam1: 

KKTC.Mecl:isin 
de bir konu§ma 
yapan TKP mil
let veki li Mehmet 
Altlnay hilki.lme
tin ekonomik y1-

k1m paketini uy
gulamas1ndan vaz
ge~mesi gerekli
ligini soyledi. 
Alt1nay Mecliste 
:JU konulara de
~indi: 

ER~Lu:AHAVATAH'i.A etRLiKTE 
YOROYECE~tz -GAZETELER-

F 
' 

Le. 
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·; .. El< . (7).:~ Bas1:ndan Bir ,Ku~ur: (Jaguar ve Mersedes Davas1) 

'•' 
: .. · .. ··• .; -: . . ! .. 

··~ ~-

. ~-_:_-_ '" frt}n· D .\ ' :t1 ·. ,, ' ~t . 8 .••. 
-~ ,-~ ~ ~'~ El 

teQ~r Lev~nt ve 11K~bns Postru;111 yeniden ::·' 
~afg1 Oniinde -~eiler Levent•itl ''Jaguar ve 
f"~ersedes" b~l1kl1 yaz1s1 iizeriile Eroglu, · 
~ . . . . 

\tasayan ve ~ayram '1n ~~t1kJ_ar1-. d~vay_a .,. ~~ 
· . '.~-- Cuma iiinii balahyor · 

;:-,\J~ ... -~~ Lefko~ (O~TAM): "giinii Lefko~a K~
J-~\ _. ~-::1 . Gazetec1-Ya- , · za Mahkemesinde 
~>-;~f"f..::·p;~~ 1 ~ar $ener Levent ba~lamyor. 
~.:..~ . .(',~"..···:i 1n, "Jaguar ve a·1· d. ~· .b. ; · --~·-· - -.-~-~ 1 m 1g1 g1 1 
{~~h.:>);};. A-!ersedes" bql~k11 Eroglu, Atasayan 

-'~;~_,22 "1 bir yaz1s1 ilzerme ve Ba)•ram ifgili . 
. :~i~ B~~ba~an Eroglu, yaz1dan dolay1 y5-
·~:·~~: l~1~len Bak~a neticiJeri aJeyhin
'~:-:- ·. Atasavan ve Mah- de dava a1¥m1~!ar-

: " ye Bakam Bayram' di. . 
tn _ai;~1klar~ davaya In., •• "-· c: .<•A~\ · I 

_ onumuzdeki- Cuma · ·> ... $ener Levent 
'":..,.*'"" ·H·"**' ... · --"'· •www ,;jaguar ve Merse-

.. ·des" ba~hkh )'azl-
smda halk arasm-

l \J \<..A)\~ \'\fl o fl. 1P.•\'\ da doJ~an bi rt a-. 
kim soylentilere 
deginmi~,- bunlarm . 
dogru olup olama- '.; 
yacag1 iherinde ·~ 
durmu~, bu arada ~ 
kendisinin bu soy-'' 
leotilere kaJllma.a1g1ru vurgu am•§-
u. 

Eroglu, ·Atasa-
yan ve Bayram'1n . 
avukathgma Fuat 
Veziroglu, $ener 
Levent ile "K1br1s 

, Postas1" yonetid·~: 
1!· lerinin avukathgin1 · 

· ise Ergin Ulunay 
( yap1yor. 



EK (8) 

"Bir Gazeteci-Yazar, 
bu yasaJar.in getirdigi 
s1ru.rl811lay.i kaale alma
dan bas.in ozgiirliigii ach 
aJt1nda kalerne sar.il.irsa 
yasalari i;ignemi' ola
bilir. Dolayis.iyle ya
zarJar.in bu konuJar.i 
iyice incelemesi ger8-
kir. 

Bas.in f1zgiirliigii, her 
~Vit ele,tiriye a191k 
bir Bas.in Hzgiirliigii an
lam.ina gelmelidir. rakat 
ele,tiri ~kachr, elev
tiri ach alt1nda ki~inin 
~ref ve haysiyetine 
hakaret ve sald1r2 
baikadir. 

lngiltere demokrasi
nin b~igi addedilir. 
Baz1Jar.1 tabiat1yle Hos
kova'y.i demokrasinin 
be'igi addeder. Onlara 
bir,ey diyecegim yoktur. 

lngilter~ Demokrasi
sini ele alahm: lngil
tere' de basin tamamen 
hiirdiir. rakat ki,iye ha
karetten kaynaklanan da
valarda hakaret ispat 
edilmi,se, parasal ceza 
lar ac1mas1zd1r ve bu 

nedenle de lngiliz bas1-
ru.nda el~tirinin s1n1r1 
hakaret c;izgisine na
diren 11l8'U• 

Eline kalem alan ki'i 
bal§kas1n.in adini, ~an1-

ni, iiruinii ve iiman1ru. 
hstks.iz yere kirletemez. 
Kirletirse yasaln onu 
cezalanchnr. 

Hakaret varmi, yok mu 
sor11s1md8' oli;ii: Normal 
bir insaru.n olc;iisiidiir. 
l<11llan1lan-· si:izler, yapi
lan isnad veya s111;lama
lar aklJ. selim sahibi 
insanlarin indinde, 
kiviyi kiii;iik dii~iiriicii 
ise veya ba~kalan ta
raf.indan di,lanmaya, 
kii~ik &~iiriilineye neden 
ol11111~sa veya olabilirse, 
ki,iyi ba~kalarinin nef
ret etmesine, a~agilama
sina veya on11nla alay 
edilmesine ~.ik birak-
1111vsa, dava hakkJ. doijmllf 

811 tiir saldir.ilarde, 
saldu1ya ugrayen ki§i
nin maddi zarar" 11gra
d1ijin.i ispat etmesi ge
rekmez. Mahktme maddi 
zarara 11granchg1n1 var
sayar. Yan ile yap1lan 
bir hakarette, mahke
meler, kot;i niyeti re
sen kendiliijinden var
sayabil i r. c;11nk11 yau 
soij1dc:ka9l1l1kla yaz1lm1f 
11e dag1hlm1;hr, kal.i
C.ldJ.r. Y1llar sonre da 
ele ahn.ip ok•macak ve 
barna ver ilen cevap orta
da ol111Syacektir. 

l<otii niyeti veya ya
z1run kas1tl1 yaz.1ld.1ij.1-
0J. ispat i~.in ~ahit ge
rekmez. Herkes yapt.ig.i
run, saylediqinin ve Y8i! 
dJ.ij.irun doijel sona~la
r.indan sor•ml11d11r. Kalem 
silahhr. Silah k11llanan 
herkes, yapt1q1n1n do(jal 
son11~larJ.ndan sor11111)11 
t11t11li1r. 

YaziyJ. yazarun davaya 
neden olar1 ya11 y1 ya
zarken, ror ~;,;;,,d;jq;i, 

hangi haJeti ruhiye 
i~.inde old•q•1n•1, yazd1ij1 
~az.iyla ilgili sor1111li1-
l•1q•ir11m tayinirtde qerek
li veya ge~erli bir k~i
ter dP.qildir. Eger y&LJ.
dari kitiroiri karakter ini 
rencide eden, ad1nJ., 
1an.in.i, 0 terefirai kii~iik 
6itiiren bir an lam 
~lklyt:rsa, )'&Laura b•ir111 

hangi maksatl a yBLd.ig.i, 
motivasyqm1 vey~ esas 
maksaeb, mazeret teokil 
etllez. YaZJ lci;.inirt a
dJ.~ ve aaruru. kotiilete
cek mahiyette ise'; da
val;.ya hak~.1 veriUr. · 

Yazarin niyeti ve 
hatta yezd.iiji yaz.i ile 
daval1ya hakareti akl1n
dan gerwirip gerwirmediiji 
de s11,.11 ortadan kalchr
maz. 

Yaz1 yanl1,l.1kle 
veya . ihmal neticesinde 
yaz11m.i, olsa bile ve 
davalJ.nJ.n ;aru.n.i, nam.in1 
-tencide etmek yazar.in 
akl1ndan gec;1118111it olsa 
bile, yay1lan yau, da
vabru.n li&niru, nanuru 
rencide eder mahiy~tte 

ise daval.i hakklru al2r. 
DolayJ.S.iyle, hen bu ya-

. uy:a. kotii enlemda yazma
chm demek veya vaka of
s11n diye yezdJ.m iddia-

. s1nda b11l11nmak, s•st;11 

baijivlat.ic.i bir mazaret 
degildir. 

Ta;:a. veya silah1 at1p 
kifiyi v11ran bir kimse 
gibi, sazii atan veya ya
Z.1 YJ. yazan ki,inin de 
att.iiji saz ve yazd1ij.i 
yaz.i ki,iye isabet 
etmi;~e,,dava hakkl dog
llllli dernektir. 

Hyle ·vakalar vardJ.r 
ki, yeziy1 yazan 
§ikayet~iyi veya 
dava b y.i ne tan.i yor, ne 
de vorbgiru. biliyordu. 
fakat yazilan y&z1y.1 
ok11yanlar, bu yazidan 
daval1yi anlami, ve onun 
hakarete ugrachij.i 
son11c1m11 c;ikarnu~a. da
val1nin tazminat hakkl 
doijm11i ol11r. 

Birine amirinin, ida
recinin dalkav11g•1, ale
ti, adam.i , kopeiji demek 
veya ki§iyi etrafa irk
c;.i, taraf t11tan bir 
hakem, r;i;vet alan ki'i 
olarak takdim etmek de 
hakaret davalar.uun kap
sarru.na girer. Ki~iye 

ayaklar1 kokan pis, . m1~ 
dar, omriinde y.ikannam1,, 
11y•ttjb1r11c11 111iipte)as1 gi
bi s0zlerle saldJ.rmak, 
kendisini kii~;ik dii1ii
ruc11, insanler1 etra- , 
f.iruSan 11zak 1 a§tl.nci ha-



Ki!ji hakkJ.nda taJih 
oy•m•mda hile yaper, fa

lanca k11l;ibe iiye kayde
dilmesi nnimkiin olmech~ 
kendisini karalad1lar, 
affa ugrayan VP.ya ceza
s1n1 i;ekip · i;1kan bir 
ki§iden de, mehk11111 011111~ 

bir s1,,. lt1 diye yau 
yazmak, yesalara ayk1r1-
d1r. 

Birki§inin pii; ol
dt1g11n11 yeymak kendisine 
hakarettir. 811 Hham an
nesinin de nam11s11 ile 
ilgili old11g11 i~in her 
ikisinin de dava ac;mak 
hakk1 doijar. 

Ki!jiyi y1lnna, ~ip

na, let yiye11 bir hay
vana benzetmek hakaret
Ur. Kitiyi bir fotoro
manda, maselda veya 
sinemada kot;ii;ik yapan, 
kotii 11eya ahlaksu bir 
ki§iye ber1Letmek de ha

karet Ur. r rankeftayn, 
Ceyar gibi.~. Birini 
Hitler'e, Mo11s11lini'ye 
11eya bafka diktatorlere 
benLetmek de, yasalari 
harekete gei;irebilecek 
bir hakarcttir •. 

Kitinir1 . f"otograruu 
yay1nl amak dava korllisr1 
olama.1. f'akat rotoqrar 
ki~iyi k;j .. ;jk &i,;ir~bile
c-ek cilay vcya· istfokal 
korN1s11 yapacak bir 
~ekildc yay1nl?.:11111fsa, 
hakaret dava!';11111 kanu 
olabilir. 

Bir arkada§lar top
lantisirtda, yemekten 
sonra yap1lan bir ko

flll!jlllada, ki~i hakk1r•ta 
:-.OyJencr.ler, dnvo koni1s11 
olma)'abi 1i r. r nkat bi•t
lar ~oi>1nu :ddarild1iji 
talcdJ.rde, davo kon11S11 
hallne cbn_;i§ebilir. Hat

ta bir ki~i, hr.m de ar
kada§lari cirti!OU1du kr.11-
dir.i hokkirt<fo 1iiJ;j,~ bir 

'1' 

-137-

hikaye s0ylemi' olabi
lir. B11ni1 kendisinden 
izinsiz gazeteye ek-
tamak, dava kon11s11 
y11p1labilir. 

Bir kad1n hakkl.nda ev
lendiginin ikinci ay1nda 
lfOCtd< doga1rd11 demek, ve
ya -evU olmayen bir ka
d1ru.n 1fOC11g11 oldti9111111 
yaymak veya kocas1 ile 
~ikan bir resmin altina, 
ni§anl1d1rlar demek veya 
kocas1 bofBnma davas1 
ai;ti veya zaman1nda 
2rz1na ge~ilmi§ti demek, 
hakaret te,kil eder. 

Ki~inin kendi iljinde 
veya g0revinde yetersiz 
old11g11n11 yaymak hakaret
tir. o;;r;ist olmad1giru., 
hile yaptig1ru., g0revini 
yapmas1ru. en~elleyen bir 

eksikligi ve hates1 ol
duijt1m, ~erefsiz old11g11-
nu, biJgisi ve yetenek
siz old11g11n•1 yazmak ha
karettir. 

Bir din adanu.ru., ki~

kirt1c1J1k yapmakla, di
ni siyasete alet etmek
le, yalan soylemekle, 
g0revini ki§ilere sal
dJ.rmak i!fin. k11llanmakla, 
cami gelirlerine el at
makla s111;lamak hakeret
tir. 

Bir Av11katin kan•in 
nedir bilmedigini, bir 
doktor11n bilgisiz ve ye
teneksiz old11g•m11, bir 
hastas1ni bilgisizlikten 
oldiirdiigiinii yazmak h~ka
rettir. 

Bir gazeteci ii;in de
vaml1 hakaret yaz1Iar1 
yazan bir yazard1r dene~ 
:nez, hakarettir. 

~ka bir gazeteden 
ahnan bir yaz1da haka
ret varsa, yazinin ba,ka 
bir gazeteden ahnm1, 
olmas1 gc~erli bir sa
v11nma degildir. Hakareti 
tekrar 1 amdk, · yeni bi r 
SI~ l01jkil eder. • Ba~ka
s1ndan . d11yd11111' di yer·ek 
si:izlii veya yaz1 l1 bir 
hakareti tekrarlamak 
nnidafaa te~kil etmez. 
Hatta hakareti nakle
derken, 'ben b11rnm dog
r11l1tijtrna inannuyorinn' 
§eklinde bir beyan da 
d11t"1111111 loartarmak belki 
tazminat1n miktariru 
azaltmaya yarar; Hakare
ti te§kil eden s0zlerin 
kimden kaynaklandigini 
aca1klamak da sav11nmak 
deijildir. 

·~akayd1, davaliya 
ah fta b11h1nmak isteme
dim, ona h!!karet etmek 
akh1111n kenanndan g~
medi' gibi mazeretler, 
eger hakaret varsa ge!fer 
Ii deijildir. 

OOLAYLJ SALDJ~I 

8az1 ya~~1lar1n sal
duacal<lari kilj.iye doij
l'tldan do(jr11)'a deijil; 
hakaret tetki 1 :-den 1an
S11r lar1 bir iddia olarak 
degH, sor11 sorr.;ak s11re
tiyle saJchrdJ.k•ar1r'u ve 
btt bati.._an yasalara ters 
~ipyecegirii saod1kla
riru belirten Denkt81J, 
ger~ek di1r1111111n bOyle ol-

. mad1ijln1 say 1 edi' ima \le 

SOl'lt sormak s•1retiyle 
yapi lan ht:lkaretl er irr de 
direkt &1~1-a kadar ·--
hakaret say1ld1g1n1 v•rr-
111lad.i. 



Denklaf, snahkelnelerin 
yannin esas1ru.n neyi 
ifade ettiijini de(jerlen
t.lirdi9ini er11msath, 
"hakaret edebi sti l VP-k~ 

liylr. de hnkar~ttir, 

qi1lnteme.-, saklar1ama"" 

<Jedi. 
Der.kt~, bi1 d11r11111l ara 

j;ll ornPl<ler i v1•rdi: 
"8.ir kif.illltl rv.i11i11 

nr.;imJe, ljl'l't•q;i11cfii1 yanan 

bit llllllba a!';.l h old1Kj1irtt1 

ye.tllDk, i111a yo111y le o 

l!vir1 q1.,11•lt•v uld•Kj1u111 
1.ll 1y11f11k-.k •h•111l'k I i r vn cla-

ve halda oogar. 
Bir bankac.i, bankada 

parasi olan bir mii~teri
sinin ~ekini yanl1§l1kl~ 
dahi bo:zmaz ve iade 
ederse, b•m•m anlami, 
raeki veren ki§inin mi if -
lis old11ij11 olabilir. 
fnarulu, giivenilir ki§i 
olmadJ.iji anlamina . gel&-: 

bilir ve hakaret dava
sina oeden olabilir. 
~artlara g0re b•inlar 
degi~ebiI ir. 

Bir ki~iye, hirs1z
lau, rii~vet alanlari 
polise ihbar eder demek, 
o l<i~inin d11r1111111n11 hir
siz lar ve rii~vet alanlar · 
aras1nda zorla§t1rabi-
7ir. fal<at genelde halk 
kendisini alkit;lar, va
tan~ olarak geregini 
yapt:i der. 0 halde ki~i 
turs1zlar aras:inda, 
riilivet alanlar raevre-
sinde zor d•trilltlda 
kald1111, b11 hakarettir 
di yerek mahkemeye ba§
vuramaz. Mahkeme genelde 
halkA.n bOyle bir olayda 
ne d;;li;;rni;;giine baker. 

~AKA OlAt1A2 

8izde fotomontajla 
ki~iyi r;iil;inc; d11r1ima so
kan resimler r;;ok yay.in
lanu. Dikkatli olmak 
gereki~. · . Ki~iyi ki~iik 

di'i~iiriicii fotomontajlar, 
·~akayd1' diyerek 
ort-bas edilemez. ~aka 
miidafaa degi_ldir. 

Ki~inin leref ve hay
siyeti rcncide ol1111~sa, 

veya insanlar indinde 
kur;;iik diiiiiriilmi~se, 
yasaJar on11 kor11r. 

Ger~ek olmad1g1 halde 
bir insan hakk1nda, 'de
lirmi!ltir', 'cinnet ge
r;;irmi!ltir', 'ak1l has
tahanesine yatm1~t1r' 

gibi, ki!jinin akli den- ,. 
gesini kaybettigini ima 
eden yanlar, ki,inin 
b11la§1c1 bir hastahktan 
mttzdarip old11g11ni1 ima 
eden yaular veya 'Hlas 
ettigi, · !jl'klinde habP.r
ler, hakaret daves1na 
kon11 lel!lkil edebil i r • .. 

Ki~iye karikat;irle 
hakaret, kar ikat;;,.;; ya

p1 l an kifiriirr sosyal, 
Pol.itik. ve k;iltiirel 
d•1r•1111•1na gore deijer-
hmdir ilir. Bir liyatro 
sanatk8r101, oynad1ij1 
rol jrabJ qi ydiqi .aca.ip . 
kostiimJcrle karikatlid.te 
etmek nJimkiiridiir. · f akat 
oyn1 kC1stiimii llll'sr.la bir 
hakimr- veye 11ormal bir 
ii; adamu1a y11k1~l.irarak, 
karikatiir yapllllkJa, 
k1111,1 gii1\ini; ctt•l'\ .. 
cii,iirtaelc de eimkiin6ir ve 

dava kon11s11 obbiJir. 
Kiviye yaz1 ile 'aer

SP.ri, vagaboT1d, sek
tekar, h.H r.k1tr, ctii.-r.u
baz, hokkrth111, yalur1t·1, 
iki yii1 Iii, hii1okri\, tr.
rorii;t, kol'kak, h1!rkmr,r 
hakareti. meslek haline 
getirmi~ ki~i, skandal 
dedikod11c11s11, ir;;ki miip
telas.i, devamh sar~, 
ahlaks22, giivenilmez, 
nankor, herkese 
hakaretten s1~Ji1, 

tolerans12, ba$kl yapan 
fa§ist• gibi deyimler, 
hakaret davalar1na neden 
olm11vt•1r. Bir ki§inin 
ba§ka bir ki~iyi yalan 
old11g11n11 bildigi halde 
bir s1~la ilgili olarak 
polise ihbar ettigini 
yazmak da hakarettir. 

ELEST1R1 HAKARET 
SINJRINA UL~MAMALI 

o halde bir yazar 
yazd1g1 ya21n1n gel't,;ek
lere dayanmas1na dikkat 
etmeli, el~tiri adJ. al
t1nda hakaretten ka~1n

mal:id1 r. Hakarete vnao 
sald.ir1larda yazarlar, 
i;o.§11 ke z isim ve nieden 
bir olay:i ele al1rlar 
E:ger ok11yanJar, yaz:idaki 
hedefin kim 0Jd11g1in1t an
larlarsa, dava hakk.1. dog 
1111111 oh1r. lsim vtlrmeden 
yap1lan bir hakaretin, 
kimi hedef alcbg.im ve 
yaZJ.nin bOyle anla§iltp 
anla§1lmad1ij.lni mahkeme 

kararla§bur. 
O ha l de bas1n i:izgiir-

l. · ~~::: ~i~ioz~~~!~~:1~:.~ 
o~rJiiklerine tec&VllZ 

SJ.OJ.rJ.nJ. 8!ilTIBmahdll'· 811 

· suu.r &~1lrru~sa, yasalar 
tecaviize 11grayaru.n hak
k1n1 ve ozgiirliigiinii ko-

r•ll"· 

HAKARtT OAvALARINDA 
SAvUNMA 

Hakaret davaiar1nda 
miidafaa: "Ben yapmad1m, 
•• d1g1~yazuu.n dava
>1.iyla ifqlsi yoktur ve 
ilgisi old11g11 da anla~1-
lamaz mak•1l insanlar ta
rafindan hakaret yokt11r 
v~· hctkare'( old11ij11 anl~.t 
lamaz. Yazirun yay1nJan
mas1 · it;in daval1 izin 

. vermi~U veya yay1nlan
mas.ine yasal cevaz var
d1r. Yaz11ap yazi Ammeyi 
ilqile11dir~i'1. bir kon11da 
Alline mcufaati it;in da
vahya kar~.i kot;i riiyet 
it;erme}ert vc geri;ekleri 

yarn;1tan b.ir yaad1r. 



OLiir dilryip ta.fmi~t 
yatuilmii,;tu, kc11disin.i 
lalmiri r.ll i rmr.k i~in 
leklif yapllk, Lamanimia 
ker rd is i k ab11 l r. tmP.dj • 
i!ji 111at ti. Tatmi11 P.dil
mi§tir, baij1~l11nm1i,;hr, 
mrm~ l c mahkr.mr.dr.di r, 
mahkcm1? karar vrrsin, 
.fama11 a~1m111<1 •1qra11u:i;;

t 1 r" di)••hll ir. 
Ya.1'llm1 ya11r.111 qr.1-

r;1•k ol1!o1ij111111 Vt' iyi 

,.·i'yt•I 11• ya11 lrl11j1111 is

bat d;dma hir nMid;1faa-

11lr. 

fakat, yazd1ijim ger
.. ektir m;idafa~ru 
yaparsamz ve . b11 DP'ida
faada ba~arih olmaz
zaruz, odeyeceginiz taz 
minati kat kat arbrmlli 
ol11rs11n11z. Yazdiklannu.n 
dogr11 old11g11na inamyor
dum demek, kafi de9il-. 
dir. Dogr11 m11? Soro 
od11r. 

Mesela ben Ahmet'in 
cinayet i~ledigine insi
n1yor1nn Miidafaa degil
dir. Cin1:1yet i!ilecii mi? 
Hnemli od11r. Ahmet'ten 
ifjitt.igime g0re Mehnet 
tursizhktan mahktlD 
olm•111 diyen bir ki1i1 
Ahmet' in kendisine bunu 
sayl~digine ispat et
mekle sor1rml11l11ktan ltla
ti1lamaz. Sor11ml11l11ktan 
k11rt11labilmesi i~in Heh
met' in hJ.t;sizlJ.ktan 
mahk11m old11g1m11 ispa~ 

gerekir. ·0o1ay1s1yla bir 
~ayay1 tekrarlayan kifi, 
!jayamn var old11g11n11 is
batla sor1iml11l11ktan kur
t11lamaz. Sayan1n neden 
olan vakan1n ge~ek ol
d11g11n11 ispat etmesi ge
rekir. 

S;iphe ;jzerine her
hangi bir s1~tan polis 
tarafJ.ndan ti1t11klanan 
bir ki!ji hakk1nda, sanki 
suia ispat edilmili gibi 
yay1n yapmal< yasa l so
ruml1tl)1k getidr. 
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Ahmet hakk1nda seat 1 

.. al di ~eklinde yep1l an 
bir s11,.1ame Ahmet'in 
seat ,.ald1g1n1 ispet et
medik .. e, .... yasal sor11mlu
l11k getirir. Ahmet' in 
seat degil de ba§ka bir
~ey ~ald1g1n1 ispat, 
in;idafaa degildir. Kol ~ 

saati ~ald1 denilen 
ki§inin d11var saati 
ccald1g1n1 ispat da miida
faa degildir. · Saati 
Ali'den .. ald1 ~eklindeki 
bir iddiay1, saahn 
veli'den .. al1nd1g101_ is
batla affetiremez. !spat 
hakkJ., yap1lan isnadin, 1 

yap1ld1g1 §ekliyle dogr11 
old11g11n11 ispat demektir. 
Ul11 orta genelde ispat 
yeterli degildir. 

Ahmet ge,.en Sah. bir 
saat .. ald1 11eklindeki 
bir iddia, Ahmet 'in 
gerccekten r;ar§amba giinii 
bir seat i;aldig1m is
batla miidafaa edHemez. 

-;,A~et kot;i ahlakh 

veya kotii karakterli bir 
ki§idir" diyen bir ya
zar, b11 s11 .. lamay1 old11g11 
gibi ispat etmek zo
r11ndad1r • Ahmet' in bir 
StlfS i§ledigini ve mahkum 
old11g1m11 ispat yeterli 
degildir .• 

Hakaret davas1na ne
den olan yaz1da, vaka ve 
yor11111 i,.iise is~, davah 
hem vakanin, hem de yo
rum dogr11l11g11n11 isbetla 
miike 11 eftir. r;iinkii ispat 
hakkJ. tiim isnadi kapsar. 

Simdi ~oyle bir olaya 
bakal1m: Gazetedeld 
ba11hk: YALOvA CANAvARI 
YAKALANDI... Yazida bir 
yildan bu yane kaybolan 
·~ gen~ k1z1n kaybo
l11§11yla ilgili olarak 
diin'polis A.B adJ.nda bir· 
ki§iyi yakaledi. Yalova 
canavar1 diye bilinen 
A.B'nin yakalanmas1yla, 
Yelova halk1 derin bir 
nefes ald1. A.B, iicc-b~ 

giin sonra delil yeter
sizliginden serbest bi
rakl.ldi. A.B'nin zanl1 
olarak t11t11klanmi§ olma
s1, bu !>a~hg1 ve bu ya
ziy1 isbata kafi degil-

. dir ve A.B'~in gazeteden 
tazminat almak hakkl 
vardlr. Bazan sati§i 
ccoijalts1n diye VllrllCll 

ol11r. Ba§h.g1n al hndaki 
yaz1da verilenler sadece 
ge~eklerdir. Gazete 
ba11likta yapt1ijl. ·imay1 
ispat edemezseo mahk11m 
olur. 

Mesele Av11kat Ah-
met •in miivekkillerine 

_ yap-tig1 ba~bk. Ba~hg1 
al tinda Av11kat Ahmet 'in 
bir nP'ivekkiiine kotii 
muamele yapmi§ old11g11, 
biitiin gercceklikle yaz1l-
mi§ olsa, ba§lJ.ktaki • 
s11~lama Av11kat Ahmet 'in 
mii§terisine degil , mii~
terilerine kot;i1iik yap
makla s11~lad1g1 i .. in 
dava hakla dogar." 

1SBAT HAKK_I 

Ctonh11rba11kan1 Ra11f 
Denkta~, !spat Hakl<J.mn 
basJ.n ozciir1;;9;inde ba~lJ. 
ba§l.nB bir rmidafaa ol
d11ijim11 kaydetti, bu ko
nuda !illnlau sayledi: 

"!spat hakki, basin 
ozqiirliiqiinde ba~h bafj1-_ :.: 
na bir miidafaadir. fakat 
:ekrar edersek, hakaret 
addedilen yaz1nin .8sasi 
6im;iyle ispat edilmeli
dir. 

Mahkemede bir dava 
esnasinda . soylenanler 

·"'• yBZJ. l abil iT~·· · · Kim~ so-
ruml 11 o"lmaz. Arna sadakat! 
la yanlmahdir, . Yor11111 
yapilarek degil, Mahke
meye s11ni1lan evraklar
daki beyanlar ne~redile
:>ilir. · fakat o eVl.'ai. 
ibraz edilmesi miimk;in 
olmayan bir evrak ise ve 
:> evrakda . hakaret versa 
gazete sor11ml11d11r. Par
lamentoda.!f .s0yl.e~ler, 
yaz1labilH;· Cai'ete' · de
vam .eder, yor11rn yaparsa 
~-r1wl11 n1 ..... 



-135-

Parlamentonim kara-. 
r.iyla yap.ilan )ay1nl~r 
iilke i~inde bir mahkeme
de cereyan eden olayla
r1n clengeli Ve o]~ijJjjgij 

yans1t1lmas1, davaya 
neden olmaz. 

Mecliste soylenenler 
nedeniyle bir mebus so

rumlll tutulamaz. Ancak 
Meclis'teki · kon•1§111as1ru 
bro§iir §qkline koyar ve 
ha] ka yayarsa ve ko
ntt§lllada hakaret varsa, 
bu yayin1n kotii niyetle 
yapt1g1 isbat edildigi 
takdirde, yay1n hakk1nda 
dava a~1labilir. fakat 
Meclis'teki bir ko
nu§may.i gazetenin yayma
si Siii: degildir~ . 

lngiltere'deki Hec
lis'te kon11~mc bir gaze
tede yayinlatu ve diin
yaya yayarsa, bu yayin
dan kaynaklanan hakaret 
davasJ.nda, meclis mas11-
miyeti k11llanilamaz. 

Keynak: 26.4.1997 tarihli Kibris Postasi Gazetesi 

f.JOT: l~onu konfe:-ans basin davalar1nin yo~unla9t1?'\1 1987 

y1l1nda {r:isan) Lefko9a Atati..irk KUltUr flerkezinde 

halka acik . olarak yapilm19t1r. 

Kendisi de hukuk9u (avukat) olan Sn.Rauf 

Denkta9 1 1n "Basin ·.izgi..irlUqUne" ili9kin gorU9lerini 

yansitmasi a91s1ndan bu konu9ma metni onernli bir 

beloe niteli'."·indedir. ,'),yr1ca basin davalar1nda "Da

vac1 11 olarak taraf olmasi da bu onemi art:trrnaktadir. 

T. C. 
Yilksekogz-etim Kuru11.. 

Dokiimalltasyon Merk:ez1 




