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ÖNSÖZ 

İnsanlık tarihi, bir bakıma yönetenlerle yönetilen

lerin karşılıklı savaşımının bir tarihidir. Devlet adı 

verilen o karmaşık üstyapısal kavram, örgüt ve giderek vaz

geçilmezleşen temel sosyal kurum, kendini güvenceye alma 

yollu düzenlemelerden yana olmuştur hep ••• 

Böylece, kendine vücut veren; onun asli ögesi olan 

ulusunun, bireylerinin statükoları, Devlet karşısında hep sı

nırlandırılmak egiliminde olmuştur. 

Temel hak ve özgürlüklerin tümünün "anası" sayılan 

düşünce özgürlügü bile; bu bağlamda, "amaç devlet"in güven

cesinin kurbanı edilmiştir. 

Amaç devletten araç devlet•e geçiş, uygarlık tarihinin 

sayısız yüzyıllarını kaplamıştır. Oysaki araç devlet 

kavramının olgunlaşması süreci henüz çok yenidir. 

Düşünceler, insan beyni ve dogasının spontan ürünle

ridir. Uygarlığın hamuru, ham maddesi insan düşüncesidir. Öte 

yandan, insan beyninin derinliklerinde oluşan düşüncelerin; 

ancak dışa vurumu ile anlam kazanabileceği de her türlü 

tartışmadan bagımsızdır. 

Antik Yunan'ın polis agoralarından, günümüz Hyde Park 

Rally' lerine uzanan spektrumdan düşüncelerin açıklanmasının 

kavgasını yazar insanlık tarihi ••• 

Gelişen teknoloji ulaşım ve iletişim olanaklarını 

besledikçe; düşüncelerin açıklanma ve yayma yol ve biçimleri 

de türevlenmiştir. 15. yy'da matbaanın bulunması, göreli 

olarak evrensel kültürün ögelerinin oluşumuna mucizevi kat-
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kılar verirken; Devlet yetkesi de yeni denetim mekanizmaları 

geliştirmeye zorlanmıştır • 

. Aydınlanma çağının aydınlık kafalarından büyük Vol

taire, "Düşüncelerinizi paylaşmıyorum. Ama, onları açıklama 

özgürlüğünüz olması uğruna ölümü göze alabilirim .• " demişti. 

Basın yoluyla yazılı olarak yığınlara verilen kardeşlik, öz

gürlük, eşitlik mesajları kamuoyunu "önlenemeyen biçimde", 

"iktidara karşın" oluşturmuş ve Fransız Devrimi' ni doğur

muştu. Bu kavramlar hızla tüm insanlığın malı olarak evrensel 

bir karakter kazanmıştı. 

Düşünme özgürlüğünü yalnızca "düşünme" özgürlüğüne 

indirgeyip; onları kafalarda hapsetme yanlıları, tarihsel 

süreç içinde gerilemişlerdir. 

Bu gelişimde kuşkusuz teknolojik ilerlemelerin etkisi 

çok büyük olmuştur. "on line" ve hatta "in line" bilgi erişim 

sistemleri nasıl denetlenecek ve düşüncelerin, görüşlerin, 

bilgilerin exchange'i nasıl kontrol edilebilecektir ki? 

Ülkemizde düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü ve global 

olarak temel hak ve özgürlüklerin tarihsel seyri; kuşkusuz 

toplumsal dinamiklerimizin güdümünde olaylanmıştır. 

Bu tez ile sunulmak istenen; genel olarak devlet kura

mı düşünme özgürlüğü bağlamını .işledikten sonra, özellikle 

basın-yayın özgürlüğü kavramının irdelenmesi olacaktır. Mekan 

T.C., eksense Cumhuriyet Dönemidir. Demokratik rejimlerde 

teknik anlamda temel hukuk metin ve . kuralları anayasalarda 

söylemlerini bulduklarından; 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları 

irdelemenin çerçevesini yapmışlardır. 1921 Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu' nun Cumhuriyet öncesi bir metin olması ve olağanüstü 

koşullar nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi 

gündem dışı tutulduğundan, tartışma dışı kalmıştır. 
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1924 Anayasasında temel hak ve özgürlükler bünyesinde 

düşünce özgürlüğü ile onun çok önemli bir komponenti olan ba

sın-yayın özgürlüğü tartışılmıştır. 1961'e değin yaşanan de

mokratikleşme süreci boyunca anayasal çerçeve ve ona dayalı 

yasal yapılanma, toplumsal yapıdaki değişimler de gözetilerek 

anılan konu (basın-yayın özgürlüğü) çerçevesinde incelen

miştir. 

1924 Anayasası'nın çizdiği çerçevenin global olarak 

olumluluğu vurgulanmıştır. 

1961 Anayasası ise, en geniş anlamda özgürlükleri dü

zenlemiş; Devleti bireylere karşı koruma paranoya'sından 

kurtulmanın tarihsel örneğini vermiştir. Basın-yayın özgürlü

ğü de kapsamlı biçimde işlenmiş; alt mevzuat da bu yönde 

oluşmuştur. Toplumsal kültür de kuşkusuz bu ortamda yeşermiş

tir. Basın-yayın özgürlüğü de dahil, tüm temel hak ve 

özgürlüklerin Devlete karşı güvence altına alındığı 1961 

Anayasası; bir bütün halinde çağdaş bir temel ilkeler metni 

olarak sivrilmektedir. "Basın hürdür, sansür edilemez .• " an

latımı, diğer çağdaş metinlerden farklı değildir. 

Ne var ki bu parlak "dekad" 197l'de daraltılmış; 

basın-yayın özgürlüğünün kayıtlanması, sınırlanması, hatta 

yer yer hemen tümden askıya alınmasına değin bir dizi kural 

getirilmiştir. Devletin ülkesi ve ulusu ile bölünmezliği, 

ulusal güvenlik başta olmak üzere bir grup gerekçeye dayanı

larak, yeniden devletin bireylere karşı korunması dönemine 

geçilmiştir. 

Toplumsal karmaşaların gerekçeleri arasında suçlanan 

geniş basın-yayın özgürlüğü; diğerleriyle birlikte toplum 

bünyesine yeniden uyarlanmışlardır. 
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~e yazık ki, bu sıkı düzenlemeler sosyal patolojilerin 

iyiletiminde etkin olamamışlar; ülke doludizgin 12 Eylül or

tamına adeta akmıştır. 

1982 Anayasası özgürlükleri d~ha da daraltırken; karşı 

davranışlara ilişkin ağırlaştırılmış yaptırımlar öngörülmüş

tür. 

Devlet, basın-yayını sıkı biçimde denetim ve kontrolü 

altında tutma doğrultusunda siyasal-tarihsel yeğlemesini ye

niden deklare etmiştir. Basın dışı kitle iletişim araçları 

olarak Radyo-TV, yürütme organına neredeyse organik düzeyde 

bağımlı kılınmıştır. 

Getirilenler, "özgürlükleri koruma adına onları sınır

lama" ve "özgürlükleri yok etme özgürlüğünün tanınmaınası"ndan 

çok ötedir ••• 

Tüm bu değerlendirmeler sonunda şu sonuçlara varılmış-

tır. 

Basın-yayın özgürlükleri ülkenin demokratikleşme 

sürecine olumlu katkılar vermemişlerdir. Onların suçlanarak 

sınırlandırılması, ülkenin potansiyel, ürkülen gidişatını 

durduramamış; tersine hızlandırmıştır. 1971 düzenlemelerinin 

her şeye karşın 12 Eylül' e gidişi engell~yememesi net bir 

örnektir. 

1982 Anayasal rejimi ile Türk toplumuna giydirilmek 

istenen "kısa pantolon"; 1990'ların başında yeni darboğazlar 

yaratmıştır. Yalan habere engel olma makyajı altında Takrir-i 

Sükun taslakları gündeme tırmandırılmaktadır. 

Demokrasiler çogulcu ortamlarda, çok sesli olarak maya 

tutarlar. Basın-yayın kamunun ortak sesi, dili ve tepkisidir. 
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Bu sesi kısmak yerine kulak vermek; demokratikleşme süreci 

evrelerinin daha hızlı ve sarsıntısız geçirilmesine hizmet 

edecektir. 

Kaldı ki, günümüzün küçük dünyasında uydu sistemleri 

ve bilgisayar ağları ile kitle iletişimi giderek ele avuca 

sığmamaktadır. 

gibi; 

Maurice Duverger ve 

toplumlar hukuklarını 

adeta "üsare etmektedirler". 

Max Weber' in de 

birer biyolojik 

vurguladıkları 

organizma gibi 

Çagdaş Devlet yetkesine düşen de; halkı için var oldu

gunun ayırdına erişerek bu usareyi analiz ederek bileşimini 

aydınlatmak ve hukuku bu doğrultuda oluşturmak, somutlamak 

olmaktadır. 

"Devlet"te Plato'da biyolojik devlet kuramını sürmüştü 

öne Weber ve Duverger ile söz birliği etmişçesine ... 

Berkes'e göre "200 Yıldır Neden Bocalıyoruz"un yanıtı; 

korkarız güdümlü demokrasiye yıkılabilir hiç de karmaşıklaş

tırmadan •.• 

2000' li yıllara dogru uygar dünyada ülkemizin layık 

oldugu demokratik platforma ulaşmasında; peryodik bunalımlara 

girilmemesinde basın-yayın özgürlüğünün lokomotif bile olabi

leceğini önermek mümkün sanırız. 
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GiRiŞ 

Yönetim olgusu, en küçük insan toplulukları olan aile 

düzeyinde evrensel bir özellik ve tarihsel bir geçmişe sahip

tir. Giderek daha büyük gruplar halinde bir arada yaşama dav

ranışı ve kültürünün gelişmesiyle birlikte; bu toplulukların 

organize olarak; yönetim örgütleri, modelleri ürettikleri 

gözlenmektedir. 

Platon'un da vurguladığı üzere, toplumlar adeta birer 

biyolojik canlı gibi organize olmuşlardır. Klanlar, kabile

ler, , sitelerden... geçen bu organizasyon, Antik Yunan' dan 

sonra Devlet düzeyine varmıştır. Ancak kurumlaşan ve güçlenen 

devlet olgusu; beraberinde yeni sorunlar da getirmiştir. 

Ülkesi, milleti ve iktidarı ile sc~utlaşan devlet; bir amaç 

mı, yoksa bir araç mıdır? 

Uygarlık tarihinde uzun yüzyıllar, bu ikilemin tartış

ması ile geçmiştir. Sorun; devlet erki ile ulusun hak,_ yetki, 

görev ve sorumluluklarının uzlaşı zemininde yatmaktadır. 

Geçmişten günümüze yetke, hak ve özgürlükler alanında hep 

kendisi için çabalamıştır. 

18. yy'ın 2. yarısı ile birlikte "amaç-araç devlet" 

ikilemi yol ayrımına varmış; 2. lehine bir senteze -Batı'da

varılmıştır. 

Böylece, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere, 

siyasal, sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler, esas olarak 

bireyden yana düzenlemelere kavuşturulmuştur. Sınırlamalar 

istisna; tersi, kural olarak benimsenmiştir. Günümüzde Batı 

demokrasilerinin ulaştıgı uygarlık tarihi kilometre taşı bu

nunla da kalmamış; 3. kuşak insan hakları bağlamında sağlıklı 

çevreye ilişkin yığın talepleri gündeme tırmandırılmıştır. 
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Hak ve özgürlüklerin kazanımı savaşımı, elbet cok 

engelli bir yol olmuştur. 

Bunlar arasında düşünce özgürlügü son derece özel ve 

ağırlıklı bir konuma sahiptir. Zira bu hak, düşüncenin açık

lanmasına ilişkin yol ve yöntemlerin varlığında ancak anlam 

ve içerik kazanabilecektir. 

Kuşkusuz, -demokrasiler dahil- tüm rejimler, kendile

rini yok etme özgürlügünü tanımayacaklardır. Ama zor eylemine 

dönüşmemiş düşünce karşısında takınılacak tavır ne olmalıdır? 

Bu çalışma yukarıdaki degerlendirmeler dogrultusunda 

aşağıdaki amaçlarla gerçekleştirilmiştir: 

- Devlet kavramı ve temel hak ve özgürlükler ile, 

özellikle düşünce özgürlüğü kavramlarının kısa bir tarihsel 

. İn:e-alem~~~ .:.· He.:. ·· -- geçirdigi aşamaları irdelemek; anayasal 

metinleri karşılaştırmak; 

- Basın-yayın yoluyla düşünce yayma ve açıklama özgür

lüğüyle, basın suçları olgularını tartışmak .•.. 
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1. BÖLUM 

GENEL OLARAK DEVLET KURAM! VE ÖZGURLUKLER AÇISINDAN 

BiREY-DEVLET BAĞLAM! 

A- DEVLET KAVRAMI VE TARiHSEL PERSPEKTiF 

Devlet: Ulus adı verilen, resmi bir dili olan, aynı 

kökten gelebilen, yakın kültürü paylaşan insanların siyasal 

bir örgütlenmesi olarak tanımlanır. 

Hükümet, ordu, idare devletin organlarındandır. Devle

tin örgütlenme biçimini ise anayasal yapısı oluşturur. 

Devlet, bir ülkede en geniş ve en büyük siyasal kurum 

niteligi taşır (1). 

Devlet mekanizması organlardan, yetkilerden, iktidar 

ve haklardan oluşmuştur ve devletin olduğu her yerde siyaset 

de vardır (2). 

Vatandaşlarının her birinin yaşamlarına iyi yönde yol 

veren, toplum içinde yaşamın zorluklarının bir kısmını olsun 

onun omuzlarından ·alan bir katkıdır devlet. Bu aynı zamanda 

devleti güçlendirecek, savunulmasını kolaylaştıracaktır. 

Öyleyse vatandaşlar devlet için hem amaç, hem de araç olarak 

kabul edilmekte (3); bunun için de devletin kendisi hem amaç 

hem de araç haline getirilmektedir. Devlet kuramında bu amaç

lar ve araçlar işlenmektedir. 

Adalet aygıtları (mahkemeler ve yargı erki), güvenlik 

aygıtları (ordu ve polis), devlet hazinesi, genel idari 

( 1) 
( 2 ) 

( 3) 

DAVER, B., Siyasal Bilime Giriş, Ankara, 1968, s. 156. 
LIPSON, L., Politika Biliminin Temel Sorunları, 2. B. 
Ankara, 1978, s. 66. Çev.: Karamustafaoğlu, T. 
KAPAN!, M., Politika Bilimine Giriş, Ankara 1978, s. 16. 



9 

aygıt... Devlet bu araçlarını belirlenmiş coğrafi sınırlar 

icinde, nüfusunu oluşturan vatandaşları ile güçlendirir. 

Devletin egemenliği sınırları içindedir. 18. yy 

siyasal kuramcılarının sınır kavramına ne kadar önem verdik

lerini hatırlamak yararlı olabilir. Sınır kavramının, 

Machiavelli'den Montesquieu'ya kadar uzanan, hangi toprak ve 

nüfus büyüklügüne hangi yönetme ya da hükmetme biçimine uygun 

düşeceğini saptamaya çalışan tartışmalarda konunun odagında 

yer almaktadır. Her devletin ülkesiyle sınırlı bir uzamsal 

çerçevesi vardır. 

Bu uzamsal çerçeve coğrafi bir alanı belirlemekle kal

mamaktadır; siyasal bir boyutu da vardır. Antik toplumlarla 

feodal toplumların uzarnsal çerçeveleri arasındaki önemli 

farklara rağmen birçok ortak özellikleri vardır. 

Eski Yunan'daki toplumsal uzam bir merkeze göre 

belirlenmekteydi. Polis (kent) ve onun merkezinde bulunan 

"agora" bu merkezi oluşturmaktaydılar. Merkezi bulunmasına 

rağmen antik uzamın modern anlamda sınırları yoktu. Söz 

konusu olan; homojen, sürekli ve acık bir alandı. Kentler 

arasındaki mekan ayrımı onların kendilerini dışa kapatmala

rından değil, kendi merkezlerine doğru yönelmelerinden ileri 

gelmekteydi. Toplumsal, siyasal, ekonomik yaşam agora'da yani 

kent merkezinde mümkündü. 

Feodalitede ve ortaçagda toplumsal uzam, kır ile kent 

ayrımı ve ikisinin birbirine kapalılığı üzerinedir. Burjuva 

özgürlüklerinin yeşerdiği kapalıkentler, feodal hak ve sorum

luluklarla topraga bağlanan ser'flerin ve beylerinin yaşamla

rının yer aldığı bir örnek ve geniş kırsal alanlar. 
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Kır.sal alan, toplumsal hareketliligin 

açık bir alandı. Köylü göçleri, ister 

kollektif olsunlar büyük önem taşım~ktaydılar. 

egemen 

bireysel 

oldugu 

ister 

Kapitalizmin gereksindigi toplumsal uzam ise antik ve 

feodal tiplerden son derece farklıdır. Sorun, daha çok modern 

ulusun oluşturulmasında sınırların ve ülke arazisinin önemini 

kavramaktadır. 

Poulantzas, modern ulusların mekansal örgütlenişle

rinin bir anlamda kapitalist iş bölümünün, yarattıgı biçim

lenme tarzına yaklaştıgını belirtir (4). 

Bu mekan yalnızca fabrikalar için değil, toplumsal 

uzamın pek çok noktasında geçerlidir. Modern devlet bu 

uzamsal çerçeveyi, çeşitli aygıtları ile somutlaştırır. 

18. yy. modern devletinin sınırları maddi ve askeri 

gücüne bağlıdır. Kentler iyi korunan disiplinli mekan par

çaları haline gelirler. Artık toprağa baglılıktan kurtulan 

bir köylülük, kent duvarlarının ötesine korkusuzca çıkabile

cek bir burjuvazi söz konusudur. 

Modern devletlerde kazanılmış özgürlüklerdir bunlar. 

Modern ulusun bir başka niteligi, toplumu homojenleştirmeye, 

birleştirmeye çalışmasıdır. Devlet modern ulusun merkezinde 

bulunmaktadır. 

1. ÖZGÜRLÜGÜN GENEL NİTELİGİ-DÜZENLENMESİ VE SINIRLANMASI 

Cagırnızda insan hakları ve temel özgürlüklerin yasalar 

ve uluslararası belgelerle pekiştirilmesi çok olagan gözük-

(4) POULANTZAS, Nicos, Tutanaklar, Monograf, s. 82-83. 
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mektedir. Ancak bu olagan görüntüye ulaşmak için çağlar boyu 

süren acılar çekilmiş, savaşımlar verilmiştir. 

Genel olarak insan hakları kavramı yerine temel hak ve 

özgürlükler kavramı kullanılmaktadır. Özgürlüklerin incelen

mesi ise anayasa hukuku, idare hukuku, ceza usul hukuku, 

medeni hukuk, iş hukuku ve uluslararası kamu hukuku konuları 

arasındadır. 

Hak ve özgürlüklerin neleri içerdiğine bakınca da, ki

şinin güvenlik hakkı, düşünce özgürlügü, bireysel özgürlük

ler, kollektif özgürlükler, ögrenim özgürlügü, saglıklı bir 

çevrede yaşama hakkı gibi hakları bulabiliriz. 

Her hak hemen hemen bir özgürlüğe karşılıktır. Kişi 

icin hak olan olgu, devlet karşısında bir özgürlük teşkil 

eder. Siyasi iktidar kişinin hak alanını dokunulmaz olarak 

ilan etmek ve tanımak durumundadır (5). 

Özgürlükler, başta düşünce olmak üzere; sanat, bilim, 

basın, din, toplanma derne-k kurma gibi sosyal kategoriler 

içinde düzenlenir ve hukuksal dayanaklarla geliştirilir ve 

pekiştirilirler. Örneğin düşünce özgürlügü, onu ifade ede

bilme ile olanaklıdır. Sendika özgürlüğü, sendika kurma, üye

lerini savunma haklarını içerir. 

Demokratik hukuk devletinde, basının denetim 

fonksiyonu olduğu kabul edilerek, bu fonksiyonun yerine geti

rilmesinin basın icin bir hak olduğu kadar bir görev olduğu 

da ileri sürülür (6). 

(5) GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, Haberleşme Hukuku, Ankara, 1970, s. 2._ 
(6) KUBALI, H. Nail, Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, 1971, 

s. 156. 
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İki bin yıldan daha fazla bir süreden beri insanlar; 

siyasal, ekonomik, dinsel ve sosyal konular hakkında serbest

çe, eleştirel konuşma hakları kazanabilmek için mücadele 

etmektedirler. Çoğu zaman ve yerde de ölüm cezası da içeren 

ciddi bir cezalandırma riski al tında bu mücadelelerini ver

mişlerdir. 

Hatta bugün de birçok hükümet resmi politikalarının 

eleştirilmesini devlet düşmanlığı, işkence edilmesi gereken, 

hapse atılması gereken, sürülmesi gerekli düşünceler gibi 

görmektedirler (7). Oysa konuşma ve basın özgürlüğüne inanan

lar, bu tür özgürlüklerin aslında halkın ihtiyaçlarından 

sorumlu olan hükümeti güvenceye aldığını kabul ederler. 

M.Ö. V. yy'da şehir devleti Atina, demokrasinin ilk 

şeklini ortaya koymuştu. Bu deneme kısa sürdü. Ama bu fikir, 

kendi kendilerini yönetebilme fikri, hükümet politikaları 

hakkında konuşabilmeleri ve onların kötü ya da iyi olup 

olmadığı kararını vermeleri düşüncesi yaşamaya devam etti. 

Socrates ve Platon, felsefelerini dialektik yolla, gerçeğe 

ulaşma düşüncesi ile temellendirmişlerdi (8). Platon'a göre, 

eğer devlet halkına iyi hizmet vermek istiyorsa, böyle tar

tışmaları temel almalıdır. Oysa eski Yunan'da siyasal suçlara 

ilişkin cezalar ölüm cezası şeklinde görülür. Ülkenin özgür 

kurumları için tehlikeli görülen kişilerin yargılanmadan ülke 

dışına çıkarıldıkları da belirtilmektedir. 

Dinsel konular, devlet başkanı ya da kralın şahsına 

ilişkin konular, ülke güvenliği ve geleneğine aykırı düşünce 

ve davranışlar Eski Mısır'da, Hint'te, Çin'de oldukça ağır 

cezaları gerektirmekteydi (9). 

(7) HOLSINGER, Ralp, L., Media Law, Rondorn House, Newyork, 
1982, s. 3. 

(8} HOLSINGER, a.g.e., s. 4. 
(9) GÖZE, Ayferi, Siyasal Düşünce Tarihi, İstanbul, 1982, s. 

58. 
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Bu tür suçların ağırlığı ile ilgili gelişmeler yanında 

Aristo ve Ciçero 'da bir başkaldırı, karşı çıkma ., suçluların 

yaptıklarını haklı gösterme olgusunu da beraber getirmiştir. 

Aristo'ya göre, İktidardaki kişi ya da kişiler toplum 

üyelerine acımasız davranırlar, yerli yersiz baskı yaparlarsa 

çoğu kez böylesi durumlarda toplum devrimlere sürüklenir 

( 1 O) • 

Ciçero 'da "Baştakiler büyük bir hata işlemedikçe bir 

yönetimin herhangi bir devrime yol açması düşünülemez" yar

gısındadır ( 11). Halk ve iktidardakiler arasında yönetimden 

doğan ilişkiye dikkat çekerek, yönetimin değişebileceği 

fikrini işler. 

Yöneticiler yanında devletin de korunması gereken bir 

amaç oluğu fikri Doğu Roma İmparatorluğunda da hakimdir. 

Vatana ihanet, bütün devlete karşı girişilmiş bir fiil olarak 

ölüm cezası gerektirmektedir (12). 

Ortaçağda da siyasal suç ve suçlu kavramları değişik

lik taşımadı. Devlet ve imparator yönetilenlere karşı daima 

korundu. Düşüncelerin egemen otorite tarafından sınırlanması 

değişmedi. Feodal senyörlerden kurtulmak isteyen halk nasıl 

ki kralı üstün güç olarak kabul edip benimsemişse, ortaçağda 

üstün otorite çoğu kez Tanrı olmuştur. İlhan'a göre Tanrının 

üstünlüğüne inanan Akino'lu Thomas, zorbaya karşı koyma, 

soysuzlaşan kralı işbaşından halkın uzaklaştıracağı fikrini 

savunmaktadır (13). 

(10) GÖZE, Ayferi, Siyasal Düşünce Tarihi, İstanbul, 1982, s. 
58. 

(11) AKIN, İlhan, F., Kamu Hukuku, 2. B. İstanbul, 1980, s. 
37. 

( 12) SEIDLER, G. L .. , Bizans Siyasal Düşüncesi, Çev. Mete Tunç
ay, Ankara, 1980, s. 30. 

(13) AKIN, İlhan, Kamu Hukuku, 2. B. İstanbul, 1980, s. 59. 
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Siyasal suçlar genellikle yakın çağa kadar olan dönem-

lerde çok ağır cezalarla karşılaşmıştır. Siyasal gücü elinde 

tutan kişiye, krala karşı, ülkenin iç ve dış güvenliğine 

karşı suçlarla birlikte ölüm cezaları da uygulanmıştır ( 14) • 

DEMOKRASİLERDE ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI 

Yurttaş hak ve özgürlükleri ile toplu yaşamanın getir

diği yükümlülüklerin sınırını yasaJar veya anayasalar saptar. 

Anayasalar, gelişerek yurttaşların klasik hak ve özgürlükleri . 

ile birlikte, sosyal devlet anlayışının getirdiği ekonomik ve 

sosyal haklar, toplu yaşamın getirdiği yükümlülüklerin 

sınırını ve devletin niteliğini belirten bir kişiliğe bürün

müşlerdir. Bu yönden "anayasa siyasal sistemdir" diye tanım

lanır. 

Özgürlükçü demokrasilerin anayasal yapısı ise çoğulcu 

özelliğe sahiptir. Basın da siyasal iradenin oluşmasında 

özgürlükçü demokrasilerin vazgeçilmez bir ögesidir. 

İç hukuk bakımından egemenliğin kimde olduğu 

önemlidir. 1789 Fransız Devriminden sonra egemenliğin topluma 

geçtiğini görüyoruz. Egemenliği ulus adına kullananların yet

kileri ve kullanış şekilleri kişi hak ve özgürlüklerini içer

mektedir. Bu kullanım özgür düşünceyi engellememelidir. 

Herkes ihtiyaç duyduğu düzeyde bir özgürlük düşünür ve 

ister. Özgürlüğün gerçek anlamı düşünülmeyip, özgürlüğe yakın 

çıkarlar gözüyle bakıldığında, sermayecinin, tüccarın, 

esnafın, memurun, müzisyenin, işçinin, yazarın, gazetecinin, 

(14) PAPADATOS, P.A., Le de lit Politique, Geneve, 1954, s. 
26-27. 
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politikacının... meslek ve sanatını yürütürken istedikleri 

özgürlük başka başkadır (15). 

İşte bu "başka başkalık" olgusu, özgürlüklerin hukuk

sal bir statü içinde tanınması, ulusal devletlerin ve anaya

saların ortaya çıkması ile önlenebilmiştir. Toplum özgürlüğü 

ile birey özgürlüğü bir arada incelenmeye başlamıştır. 

Totaliter bir rejim, bütün uyruklarının yaşamını, duy

gularını, isteklerini, coşkularını, giderek düşüncelerini 

avucunun içinde tutmak zorundadır (16). 

Demokratik devlet, yurttaşlarının hepsinin gelişimini 

saglamak için onlara gerekli ortamı hazırlayarak bireyi ve 

toplumu özgürlüğe götüren koşulları hazırlamalıdır. Kişi ve 

toplum özgürlüğü için eğitim ve öğretim gerekmektedir. 

Çünkü insan köleliğinin kaynağı ve keyfi yönetimin 

temel direği bilgisizliktir. Thomas Jefferson, " Halk 

oyunun baskısı yasaların teoride sağladığı özgürlüğü pratikte 

hiçe indiriyor" demektedir (17). 

Demokrasi için egi tim vazgeçilmez bir ögedir. İyi ve 

olumlu koşullandırılmamış bir toplumda bile, yasal güvencele

re karşın kişi özgürlügünü kullanamayabilir. 

Duverger, "Nüfusun büyük çoğunluğu cahil, geri kalmış 

bir ülkede cok partili ve serbest seçimli batılı bir sistemin 

hiçbir anlamı yoktur" der (18). 

(15) M.AUBLANCE, Rene, Özgürlük Sorunları, Çev.: Vedat Günyol, 
Asım Bezirci, İstanbul, 1968, çan Yayınları, s. ı. 

(16) DEWEY, John, Özgürlük ve Kültür, çev.: Vedat Günyol, Çad 
Yayınları, İstanbul, 1962, s. 12. 

(17) DEWEY, J., a.g.e., s. 8. 
(18) DUVERGER, Maurice, Diktatörlük Üstüne, Çev.: Bülent 

Tanör, Dönem Yayınları, İstanbul, 1965, s. 72. 
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Kişi özgürlüğünün doğrudan topluma bağlı koşulları 

vardır. Siyasi hakların kullanılması, seçme-seçilme, dernek 

kurma, basma, yayına, eleştirme, grev, lokavt ile bunların ba

sın yayın yolu ile egemen yönet5ci sınıfa iletilmesi ve 

demokratik ortamın sürekli yaşanır olması; toplumda yasalarca 

verilen hakların, kişilerce kullanılması onların etkinliğini 

hiç kuşkusuz artıracaktır. 

Ussal devlette tüm özgürlükler devlete yöneltilmiştir. 

Ussal devlette, düşünceyi, eylemi sınırlayan devlettir. 

Devletin keyfi otoritesi yoktur. Güçler ayrılığı nedeniyle 

keyfilik söz konusu değildir. Yasama yürütme ve yargı ulus 

adına ayrı ayrı erklerce yapılır. Her şey ulusun iyiliği 

içindir. Ussal devlette yönetici bilgili ve erdemlidir. 

Ulusun çıkarları ve geleceği için ussal kararları alır. Özgür 

ve farklı düşünceler üretmek, toplumun geleceğini daha iyiye, 

daha güzele götürmektir akılcı olan.. • Düşünce ve önerilere 

baskı yapmak böyle bir devlette düşünülemez. 

Bu temel varsayıma dayanarak düşüncenin tek başına 

cezalandırılması değil, suça somut olarak yol açabilecek ey

lemsel düşüncenin önlenmesi istenir. "Önlenecek olan düşünce 

degil suçtur" ... mantığı geçerlidir. Soysal'a 

düzenini zorla değiştirme ya da değiştirmeye 

göre; Anayasa 

girişmek suç 

sayılabilir. Ama bu yoldaki bir düşüncenin açıklanmasının ce

zalandırılması için nedenselliğinin çok açık olması gerekir 

( 19) . 

Kamu düzeninin bozulabilmesi olasılığı ile, kamu düze

ninin bozulabileceği olanağını birbirinden ayırarak düşünmek 

gerekir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi de, düşüncenin 

açıklanmasının değil, hak ve özgürlükleri yok edici eylemin 

hak olarak tanınamayacağını belirtmektedir. 

(19) SOYSAL, Mumtaz, Anayasaya Giriş. AÜSBF Yayınları, Anka
ra, 1969, s. 244. 
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Kişi özgürlüğünün tarihsel ve sosyolojik kaynağı ulu

sal egemenliktir. Egemenliğin ulusta olduğu demokratik dev

letlerde özgürlüğü koruyup geliştirmekle yine devlet yüküm

lüdür. Kişinin özgürlüğü toplumun özgürlüğünden ayrı düşünü

lemez. Kişi özgürlüğü, özgür bir toplumda gelişir, biçimle

nir, sağduyu ve ahlak ortamında özgürlük daha iyi gelişir. 

Ahlakı toplumsal ve ekonomik ilişkiler oluşturur. 

Ussal bir devlet; akıllı, ahlaklı, erdemli, bilge bir toplu

luğa sahip olmak ister. 

Bayet, ahlakın ölçüsünü "bilim ahlakı" olarak değer

lendirir. "Doğal ilimler laboratuarında çalışan bilim adamı 

laboratuarda nasıl tarafsız, dürüst, her şeyi gerçek değerle

rine göre değerlendiriyor, nasıl davranıyorsa; toplum içinde 

de öyle davranmış" demektedir (20). 

Demokrasiyi insanın mutlulugunu saglayan bir yönetim 

olarak düşünürsek akılcılığı da elden bırakamayız. Aklın ve 

düşüncenin gelişmesini sağlayan bir ortam bilgelik, ahlaklı

lık, erdemliliği de beraberinde getirecektir. 

Kendimizi toptan sorumlu duyduğumuz tek eylem akla 

uygun eylemdir (21). 

İktidar ve halk, halkın iktidara karşı çıkıp, 

çık.aınayacağı yani siyasal suçkavraını hemen her yerde, her 

çagda kendine taraftar bulmuştur. Buna karşın siyasal suça 

iktidardakilerin neden oldukları bu nedenle halkın direnme 

hakkı olduğu tezi de karşı görüş olarak hemen belirmiştir. 

(20) BAYET, Albert, Bilim Ahlkı, Çev.: Vedat Günyol, Çan Ya
yınları, İstanbul, 1963. 

(21) MAUBLANCE, R., Özgürlük Sorunları, s. 17. 
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Kant, "Bir halk kendi için herhangi bir şeyin kararını 

veremiyorsa, yasa koyucu böyle bir şeyi başaramaz" der. Kant, 

aynı zamanda halkın isyan etmesine karşıdır. "Herhangi bir 

şey en üst yasama tarafından umursanmazsa bunun için topyekün 

ve açık kararlar verilebilinir, fakat hiçbir zaman sözlü veya 

fiili direnme gösterilmemelidir (22). 

Buna karşın iktidarda bulunanların görevlerini yapma

dıkları zaman halkın başvuracağı yolun başkaldırma ve devrim 

olabileceğini Locke'da görüyoruz {23). 

Rousseau, "insan özgür doğmuş ama her yerde zincire 

vurulmuştur" görüşü ile yola çıkarak siyasal olaylara yön 

vermeye çalışır. Rousseau, halk egemenliği kavramı ile dev

lete baş kaldırmayı daha açık bir şekilde ortaya koymuştur 

(24). Kişi haklarının en güvenlisi olarak halk egemenliği ve 

kanunlara uymayı gösterir. Touchard'a göre de kişi insanlara 

değil, kanunlara uymalıdır (25). 

İnsanlığın yüzyıllar boyu gelişmesi düşüncenin geli

şimine bağlı olmuştur. Düşünceler söz, yazı, resim, sözlü ve 

yazılı basın gibi kitle iletişim araçları, özel yazışmalar 

şeklinde açıklanabilirler. Ancak iktidarlar tarafından 

düşünce açıklama özgürlüğüne yer yer sınırlamalar 

getirildiğini de görmekteyiz. 

Bu sınırlamaları artırmak, insanların düşüncelerine 

yasaklarla hükmetmek, düşüncelerin açıklanmasına engel olmak 

sonuçlar vermemektedir. Böylece düşünce özgürlüğü siyasi 

iktidarları zorlamaya başlamıştır. Bu özgürlük ve hak kavramı 

{22) KANT, Immanuel, Uberden Gemein Spruch, Bd. XI, s. 162. 
(23) CHEVALIER, J.J., Historie des idees Politiques, De Le

sprit des lo is anos Jours, Fese. I-III, Faris, 1963-
1964, s. 27. 

(24) ROUSSEAU, Jean, Jacques, The Social Contract, Trans by 
D. Colo, London, 1936. 
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yerleşmeye başladığında, düşünce özgürlüğüne ait ilkeler de 

anayasalarda ve hak bildirilerinde yer almaya başlamıştır. 

2. DEVLETİN SOYKÜTÜĞÜ 

Konuya okuyucuya pek açık gelmeyecek bir başlıkla 

girmek istemezdim. Ama yalnızca olası bir araştırmanın yöntem 

bilimsel bir ön-taslağı olmayı amaçlayan bu metin, iktisat 

politikaları üzerine yapılan tartışmalar tarafından artık 

iyice bilinen bir "nesne" konumuna getirilen "devletçilik" 

değildir. Daha çok, Kemalist düşünce olarak adlandırılagelen 

bir söylemin "Devlet" sorunu çerçevesinde yoğunlaşan sözcele

riyle ve temalarıyla ilgilenmekteyiz. Araştırmanın temel 

sorusu "Kemalizm" tarafından "Devlet ve İktidar" sorunu 

türünden konulara bağlanan temaların yorumlanması için belli 

bir yaklaşım tarzı önermektir. 

3. DEVLET VE ÖZGÜRLÜKLER TARİHİ 

Onsekizinci yüzyıl sonlarında Batı'da kamu yaşan

tısında yepyeni gelişmeler gözlendi. Bu gelişmeler çift 

yönlüydü: Bir taraftan kamusal özgürlükler gündeme getirildi, 

bir taraftan da "akılcı" ilkelere uygun olarak biçimlendiril

mesi gereken siyasal-hukuksal bir çatının, yani hukuk devle

ti'nin oluşturulmasına ve güçlendirilmesine çalışıldı. 

Hukuk Devleti 

Michel Foucoul t, biz.i siyasal yönleriyle ilgilendiren 

"Gözetlemek ve Cezalandırmak: Hapishanenin Doğuşu" başlıklı 

incelemesinde şu gözlemde bulunmaktadır. "Onsekizinci yüzyıl 

özgürlükler icat etti, ama onlar için önceden son derece 



20 

sağlam bir zemin de hazırlayarak; bu zemin, şu anda içinde 

yaşadığımız disiplin toplumudur" (26). 

Gerçekten de Batı toplumu, tarihsel bakımdan tekligini 

ve biricikligini tam da bu noktadan almaktadır; disiplin al

tında tutulan bireyler ile hukuksal özgürlüklerin iç içe ge

çirilmeleri ••• Disiplinler ve özgürlükler birbirlerinden ay

rılarak çözümlenemezler. Gerçekten de "verilen", ya da 

"koparılarak alınan" her özgürlüğün ardında; dikkatli bir 

bakışın görmezlikten gelemeyeceği bir ;'disiplin" vardır. 

Modernliğin vazgeçilmez kurumlarından olan "okul", özgür ve 

yetişkin bireyler ölacak çocukları "disiplin altında" yetiş

tirmeyi amaçlar: toplumsal yaşamın "üretken" olacak vücutları 

ve zihinleri "yetiştirir", "biçimlendirir", "disiplinlerle" 

ve "bilgilerle" teçhizatlandırır. Toplum güvenliğinin vazge

çilmez bir simgesi haline gelen hapishane ve ceza kurumların

da, "norrnal"den sapan veya "sapma eğilimi gösterenler" özgür

lüklerine kavuşana kadar "disiplin al tında tutulurlar". bu 

tür örneklerin bizi yanılgıya sürüklememesi gerekiyor: Disip

lin, özgürlüğün kazanılması yolunda, toplumun kendini korumak 

için aldığı önlemlerden ibaret değildir yalnızca. o, toplum 

yaşamının her yerinde, bu arada gündelik yaşamın içine derin

ligine geçmiş olarak vardır; modern toplumun sivil örgütlen

mesinin en uzak noktalarına kadar etkisini yaygınlaştırmak 

egilimindedir. Disiplin okuldaki çocuklara, hapishanedeki 

suçlulara uygulanan ve "kapalı kapılar ardında" gerçekleşti

rilen bir "baskı" ya da "zor" değilir. Tüm özgürlüklerin vaz

geçilmez koşuludur ve özgürlüklerle disiplin arasında önceden 

kurulmuş bir suç ortaklıgı vardır. Bir tüm olarak disiplin 

edici toplum, özgür sıfatı yakıştırılan toplumun sine qua non 

bir güvencesinden başka bir şey değildir. Bu yüzden disiplin, 

hiçbir zaman "totaliter" ya da "despotik" adını verdiğimiz, 

baskı ve şiddete dayanan iktidar biçimleri üzerinde temelle-

(26) FOUCALT, Michel, Gözetlemek ve cezalandırmak; Hapishane
nin Doğuşu, elyz. Çeviri, Sonsöz. 



21 

nen toplumlarla eş tutulmamalıdır. Antonio Gramsci 'nin Dogu 

ve Batı toplumları arasında bu konuda yaptığı karşılaştırma, 

özellikle bu alan için geçerlidir: Doğu toplumları Devlet'in 

sivil toplum üzerindeki egemenligiyle tanımlanırken, Batılı 

modern dediğimiz toplumlar, sivil toplum ile Devlet arasında 

çok farklı, ama "dengeli" bir ilişkiye sahip olarak düşünül

mektedirler. Batılı toplumlar, baskı ve zorun yerine 

inandırma ve katılmayı geçirerek, kalabalık toplum gruplarını 

bir arada tutmayı başarabilen uygarlık örneklerindendirler 

(27). 

"Hukuk devleti", söz edilen "inandırma" işlevi 

üzerinde durmaktadır. İnandırma, Gramsci'nin söz ettiği gibi, 

bir sınıfın diger sınıflar üzerindeki baskısının, ya da 

bürokratik bir kiligin ulus üzerindeki egemenliğinin, boyun 

eğen tarafın "kabulü" üzerine dayandırılmış olmasıdır. Bu 

yönde kat edilen yol, Batı tarihi açısından oldukça sert mü

cadelelere sahne olmuş, pek çok safhalardan geçmiştir. Hıris

tiyanlık tarihinin, ya da genel olarak, dine dayalı iktidar 

biçimlerinin bir tarihinin, bu konuda gösterebilecekleri 

sayısız olgular vardır. Sindirici iktidar biçimlerinden kabul 

etmeye dayanan biçimlere geçiş, çelişki ve aykırılıklarla 

dolu bir yolu takip etmiştir. Karşısına bazan Kilise 

iktidarının çobanıl kiliğinin, yani bireylerin yaşamı 

üzerinde onlara yardımcı olmak kisvesi al tında uygulanan de

netimin, tinsel ve dünyevi bakımlardan insanları "ereklerine" 

ulaştırma amacıyla "kabul gören." iktidar mekanizmaları cık

mıştır. Böyle durumlarda, Max Weber'in belirttiği gibi, 

akılcılıktan uzak olsa bile, geleneksel biçimler altında be

liren bir meşrulaştırma biçimiyle karşı karşıyayız (28). İk

tidar, Hobbes'un Leviathan modelinde oldugu gibi bir baskıdan 

çok, çogu zaman kendiliginden bir boyun egişten, şiddetten 

çok istek ve "uzlaşma"dan, yönetenden çok yönetilenden kay-

(27) GRAMSCI, A.J., Hapishane Defterleri, s. 213-45. 
(28) WEBER, M. Sosyoloji Yazıları, S. 167-78. 
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naklanmaktadır. Elbette bu bazı dinsel kurum ve düzenlerden, 

ya da tarikatlardan başka bir yerde pek rastlayamayacağımız 

bir iktidar biçimidir. Ama boyun eğişin, iktidara "meşru" 

gözüyle bakarak kabul etmenin, iktidara inanmanın da belki en 

karakteristik örneğini oluşturan iktidar sistematiği de bu 

olmuştur. 

Ama çağımızdaki "hukuk devletleri "nin kökeninde yer 

alan iktidarın çözümlenmesine, bu tipten bir iktidardan yola 

çıkarak ulaşılamayacağı kanısındayım. İktidarın hemen her 

zaman hukuksal ve hukuk dışı yaptırımcılık ve baskıcılığa, 

giderek şiddet ve sindirmeye baş vurduğu apaçık bir gerçek

tir. Daha çok, tarihsel gelişim içinde gerçekleşmiş bir zor

lamayla elde edilen bir iktidar tipiyle karşı karşıyayız. 

Kabul etmeye ve kendiliğinden boyun eğişe dayanan hıristi

yanlık da bu konuda başarısızlığa uğradığı anda baskıya, 

savaşa, şiddete ve sindirme yoluyla kendisini zorla kabul 

ettirmeye girişmekteydi. 

Ama dinsel iktidar tipiyle modern iktidar biçimleri 

arasındaki benzerlik, iktidarın ancak kabul edilemez oldugu 

anda saldırganlığa baş vurduğu bu sınırlardan daha öteye uza

tılamaz. İktidarın modern toplumlarda çok daha belirgin ve 

etkin niteliği daha vardır. "Hükümet etme" biçimini kazanma

sı, ya da hükümetleştirmesi". İşte disiplinlerle özgürlükler 

arasındaki o kopmaz bağ en çok bu noktada önem kazanmaktadır. 

Disiplinli olunduğu, toplumsal yaşamın dayattığı kural ve 

yasaklara boyun eğildiği ölçüde özgür olunabilir. Oysa dinsel 

iktidar modelinde, yetkeye boyun eğiş hiç bir zaman burada 

olduğu gibi "Özgürlüğe" götürmüyor, sadece "öte dünya "daki 

kurtuluşa erişmeyi sağlıyordu. Modern devletlerin doğuşu sı

rasında "laikleşme" adı altında beliren bir sürece uygun 
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olarak, öte dünyada kurtuluş temasından, bu dünyada kazanl.

laca.k özgürlükler temasına gecilmiştir ( 29) . 

Söz ettiğimiz sürecin kısa bir incelemesi konumuz 

açısından önemlidir. Bir ~araftan, toplumsal eyleyicilerin 

kendilerine dayattıkları öz denetimin bir "soy kütüğünü" ya

pabilmemize olanak verir; diğer taraftan da, hangi tarihsel 

oyunlar aracılığıyla "hukuk devleti-" adı verilen olgunun 

gerçekleştiğini günümüzün modern devletlerine, refah 

devletlerine ya da liberal devletlere kadar uzanan son derece 

de çeşitlenmiş farklı bicimler üretebildığini görebilmemizi 

sağlar. 

4. "DEVLET AKLI" VE "POLİS DOKTRİNİ" 

Osmanll.'nın "Devlet Hikmeti"nden son derece farklı bir 

düzlemde yer alan "Devlet Aklı" onaltıncı ve onyedinci yüz

yılların devlet teorisidir. Ama tek başına değildir; dinsel 

ve feodal iktidar anlayışlarıyla mücadele içinde gelişmiştir. 

Her şeyiyle "laik" olan bu doktrin, o çağın Fransa' sında 

"dinsiz" olarak nitelenmiş ve en az Machiavelli 'nin görüşle

rinin yarattığı kadar büyük skandallara yol acmıştı. Bu 

doktrin, beşeri iktidar yasalarının, Tanrı'nın dünyayı yönet

me yasalarından ayrı ve bir bakıma "Özerk" olduğunu söylemek

teydi. Ama bu doktrinin her şeyden öne pratik ve uygulayımsal 

olması, mücadele ettigi dinsel ve feodal iktidar anlayışı bi

cimlerinin temaşacı, felsefi ve spekülatif yönlerinden kendi

sini arındırmaya çalışması, onun sonuçta reddedilmez bir 

zafer kazanmasına ve Avrupa Ülkelerinin Devlet İktidarının 

temel öğretisi durumuna gelebilmesine yol açmıştır. Bu dokt

rin, kapalı ama baskıcı olmayan bir devlet 

(29) FOUCAULT, M., Hükümet Etme Üzerine, Monograf, 63. 
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anlayışını ortaya koymaktadır. Bu özellige dayanan iktisadi 

kuram ve pratigi "merkantilizmdir. 

Bu ögreti dizgesi, kendisi siyaseti egemenliği altına 

almaya calışırken, bir alt öğreti olarak "Polis Doktrini 'ni 

sinesinde bulundurmaktaydı. Polis Doktrini ise, her şeyden 

önce, ülkedeki nüfusun yaşam düzeyini, "özgürlüklerini", 

sosyal güvencelerini, iş ve meslek yaşamlarını olduğu kadar, 

Devlet' in elinde bulunan askeri, beşeri, maddi ve manevi 

bütün "kaynaklar"dan haberdar olmanın ve bunların kullanımı

nın bir bilgisini ve sanatını oluşturmaktaydı. Polis böylece 

belki de tarihin ilk "kamu idaresi" kuramı ve pratiğidir. 

Böylece vatandaşların yaşamına yapılacak her hangi bir kat

kının, Devlet' in direnme ve ayakta durma gücünü de arttıra

cağı burada temel bir varsayım olarak iş görmektedir. 

Devlet Aklı doktriniyle Polis Devletinin bir aradalı

ğı, aslında Hıristiyanlığın güçlendirdiği ve bireylerin ya-

şamlarına ve eylemlerine 

"denetleyen", "cobanlık 

ulusal birliğin, ya da 

yönelen, onları "iyileştiren" ve 

iktidarı" tipi ile, toplumJa1 ve 

toplumsal birleşmenin "hukuksal" 

çatısı olan devlet' in bağrında iş gören "siyasal iktidar" 

tipinin son derece özgün bir birleşmesini ortaya koymaktadır. 

Buna bağlı olarak, Polis' e düşen görev, siyasal nitelikli 

olmaktan oldukça uzaktır. Ayrıca Polis, devlet' in kurumsal 

gövdesi icinde iş gören herhangi bir kurum olarak da anlaşıl

mamaktadır. O daha cok, Devlet' in idari aygıtının neredeyse 

tüniünü oluşturmaktadır. Ekonomik planlama ve tertibatların, 

sosyal güvenlik kurumlarının, kamu ve birey haklarının, em

niyetinin, nüfus hakkındaki bilgilerin ve toplumsal dağılım 

ilkelerinin bir doktrini ve uygulayımsal pratiğini oluştur

maktadır. O, "akılcılık" ilkeleri uyarınca, bireylerin ve 

kamu düzeninin yaşamını sürdürmesini sağlamanın teknik ve 

idari bilgisi ve yönetimidir. Meinecke ve Von Justi'nin yaz

dıklarına göre, polis dar anlamda siyasetle, adaletle, din ve 
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ahlak doktriniyle ve öğretisel sorunlarla uğraşmaz. Ama bun

ların içinde, saglamlaştırılrnaları ve işlerlik kazanmaları 

uğruna çalışan genel bir idari mekanizma olarak iş görmekte

dir ( 30) . 

Böylece "Devlet Aklı" ve "Polis3, günümüzde kazana

cakları olumsuz, anlamlarına gelinceye kadar, hükümet etme 

pratiğinin, ya da zamanların deyimiyle "sanatının" en "olumlu 

yönü" olarak düşünülmekteydi. Böylece, günümüz toplumlarında 

da hila 9eçerliğini sürdüren genel bir inancın da doğmasına 

katkıda bulunmuşlardır; Devlet'in boyun eğdirmeye yönelik 

şiddet ve zorlamaya başvurması, ancak bu "olumlu" işlevler 

yerine getirilemez hale geldiklerinde meşruluk kazanacaktır. 

Baskıcı ve şiddet uygulayan bir devlet, diger taraftan bu 

"olumlu" işlevlere sahip değilse ayakta tutulamayacaktır; öte 

yandan, baskı ve şiddet tekelinin meşru bir yoldan tekelinde 

bulundurmayan bir devlet de bu "olumlu" işlevleri yerine 

getirme yolunda başarıya ulaşamayacaktır. Bu son paradoks ise 

şu düşünce çizgisine dayandırılmaktadır: Devlet'in olumlu 

işlevleri, vatandaşları ve bireyleri daha "özgürn kılmak ve. 

onları "refahlarına ulaştırmak" gibi bir sonuca sahiptirler. 

Oysa, sınırlandırılmamış bir özgürlük anarşiden başka bir şey 

değildir. Bu yüzden bir taraftan bu özgürlükleri yaratan, 

"vaadeden" Devletin, diğer taraftan onlara sınırlarda 

yaratması ve bu sınırların sivil ve bireysel özneler tarafın

dan aşılması tehdidi karşısında, kendi meşru tehdidini 

sürekli olarak ayakta tutabilmesi zorunludur. Sivil hakların 

aşılması konusunda hukuksal aygıtlar bu işlevi görürlerken, 

bireysel "hakların" çiğnenmesi durumunda, polisin olumsuz 

işlevi olarak emniyet dizgesi iş görecektir. 

Disiplinler, kuramsal ve pratik düzenlemelerle, 

Devlet'in ve onun Öğretisinin bağrında icat edilmez olmaktan 

(30) FOUCAULT, Omnes et Sinqulation: Siyasal Aklın Bir Eleş
tirisine Doğru, Monograf. 
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çok, sivil toplumun içinde ortaya çıkmış idari tekniklerdi. 

Onlar, sivil öznelere ve onların "haklarına" yönelmiş 

olmaktan çok, bireyin, bu sivil haklara kavuşması yolundaki 

yetiştirilmesini, gerekli normlara uydurulmasını, 

eğitilmesini, vücutsal ve zihinsel olarak 

uyumlulaştırılmasını, kısacası iktidara uyruklaştırılmasını 

üstlenmekteydiler. Onlar daha çok eğitim kurumlarında, askeri 

kışlalarda, hastahane ve hapishanelerde, en önemlisi atölye 

ve fabrikalarda örgütlenmektedirler. Devlet'in gövdesini 

oluşturdukları düşünülen belli bir ölçüde soyutlama 

aracılığıyla yaratılmış oldukları halde, disipline edilmiş 

toplumun gövdesini oluşturan bireyler bu türden bir 

soyutlamanın ürünü değildirler. Onlar etli, canlı, vücutları 

ve bireysel güçleri ile karşımızda bulunan insanlardır. Di

siplinler bu bireylere yönelirken, haklar ve "özgürlükler" 

onlara değil, onların "sivil" kisvesini taşıyan hukuksal su

retlerine yönelmektedirler. Demokratik ve liberal kılıklı bir 

rejimin; bireyler üzerindeki disipline edici iktidarı kabul 

edilebilir kılma yolundaki olaganüstü başarıları da bu iki

lemden ileri gelmektedir. 

Disiplinler, bireye ve onun vücuduna, zihnine yönelen 

bir iktidar etkisi olarak, geniş ölçüde bilgilere ve iletişi

me dayanırlar. Bilgi aracılığıyla işletilen iktidar sorunsa

lı, Foucault'un temel inceleme nesnesidir. Bu türden bir 

bilgi onaltıncı yüzyıldan itibaren sivil toplumun çeşitli pek 

çok odağında yönetsel (idari) stratejiler biçiminde gelişmiş

tir. Hıristiyanlıgın asırlar boyunca arayıp da gerçekleştirme 

·olanağına kavuşamadığı, hukuksal ve siyasal öznelere karşı 

kayıtsız kalabilecek bir "Çobanlığın" zafer kazanışı bu bilgi 

biçiminin ortaya çıkışıyla gerçekleşmektedir. Söz konusu olan 

"bilimsel" yönetimin geliştirilmesidir. Bu aynı zamanda, 

bireyler üzerinde doğrudan etkiler üretebilme sanatıdır. 

Cocugu yetiştirecek ana-babanın bilgisinden başlayarak, okul

daki egitimcinin, hastahanelerdeki doktorun, toplumsal alan-
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larda ise psikologun, psikiyatristin, giderek, pek çok uzman 

katmanının, fabrikalarda hiyerarşik bir yapı içinde işletme

cinin vs. bilgilerine kadar uzanmaktadır. Elbette bu 

kimlikler, aynı zamanda siyasal-hukuksal özneler kılığında da 

belirmektedirler. Ama onların yetkesine bir kez, onların hu

kuksal özne kılıkları uyarınca boyun eğildikten, öğrenci 

okula kayıt ettirildikten, mahkumun hüküm giyerek hapishane

deki "uzmanların" eline teslim edildikten, işçi patronu ya da 

işletmesiyle "hukuksal" iş sözleşmesini imzalayarak fabrikada 

iş başı yaptıktan sonra hukuksal çerçeve ve kimlikler artık 

bir daha söz konusu edrilmemekte (anlaşmazlık durumları 

dışında), işçi, öğrenci, hasta, mahkum doğrudan doğruya bu 

disipline edici "tetörün" -ki sözleşmeyle ta baştan kabul 

edilmiş olduğu için bir terör olarak görülmeyecektir- uyruk

ları haline gelirler. Böylece disiplinin ve uzmanlık bilgi

sinin bir ayağı, insanı yetiştirme sanatına ve bilgisine da

yanırken, ikinci ayağı hukuksal statülerin ve sözleşmelerin 

alanındadır. 

Böyle bir iktidar ve bilgi biçimi, ancak kesin sınır

ları iyice belirlenmiş bir iletişim çerçevesi içinde gelişe

bilirdi. Her şeyden önce, bilgi, ister kavramsal ister dok

triner olsun, isterse pratik olsun söylemseldir, anlatısaldır 

ve "ideolojiktir"; yani iletilmeyi, aktarılmayı gerektirir. • 

Polis doktrini de, en azından Rousseau ve Locke'un egitim ve 

siyaset konusundaki yazıları kadar iletilmeyi, yani, bilimsel 

bir görünüm al tında açıklanmış olmayı gereksiniyordu. Onun 

yeri daha çok, "Devlet Aklı" ile "Polis Doktrini"nin iki ana

yurdundan biri olan -ötekisi İtalya'dır- Alman Üniversitele

rinin "Politische Wissenschaften" (idari bilimler) dalların

da, sonra da bürokratik kurum ve kuruluşlarında bulunuyordu. 

Ama bu bilginin kurgusal ve yukarıdan aşağı bir iletişimin 

ürünü oldugu da sanılmamalıdır. Bu türden bilgiler, her 

şeyden ö~Ce pratik olmaları nedeniyle, yerel ve beledi 

örgütlenmelerde, okullarda, hastahanelerde, çeşitli 
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danışmanlık kurumlarında, sosyal 

kısacası "toplumsal ortopedi" 

yardım kuruluşlarında, 

(M. Foucault'un (31) 

betimlemesiyle) nin, etkinliğini en fazla duyurduğu alanlarda 

yoğunlaşmaktadırlar. Böylece, disiplinlerden toplumsal 

statülere kadar uzanan yol, yukarıdan aşağı değil, aşağıdan 

yukarıya bir iletişim modeliyle daha iyi açıklanabilir. 

İletişimin kaynakları, bu yüzden, Devlet'ten çok, halk 

arasında, toplumun gövdesinde bulunmaktadır. Bu ise, doğal 

olarak, ancak ortaçağların manastır bilimi/bilgisi modelinin 

oluşturduğu bir iletişim, yani teokratik bir bilgi tekelinin 

etkilerinden uzakta gelişebilirdi. Hic bir bakımdan siyasal 

olmayan bu bilgi tipi, hem yönetim için gereklidir, hem de 

toplumsal gövdenin ögelerinin, bireylerin, ailelerin 

denetlenme yollarının ve yöntemlerinin, yine onların 

bilinmesinden çıkarsanabilmesini sağlar. 

İtalyan Marksist düşünür Antonio Gramsci, İtalyanların 

Machiavelli 'den bu yana en "sinik" biçimlerden en "uhrevi" 

tavırlara kadar varan o geleneksel "siyaset üzerine düşünme" 

özelliklerini devam ettirmeyi amaçlayan bir metinde "siya

sa "nın ögelerini şöyle ayrıştırınaktaydı: "İlk öge, yönetilen

lerle yönetenlerin, yüreyenle yürütenlerin varlıgıdır. Tüm 

politika bilmi ve sanatı bu ilk ve vazgeçilmez olguya (bazı 

genel koşullarda) dayanır •.• Ama yine de yönetilenler ve yö

netenler, yürüyenler ve yürütenler var olacaktır. Bu olgu bir 

kez kabul edildikten sonra, (bir kere belli evreler saptan

dıktan sonra) insanların nasıl etkili bir tarzda yönetilebi

leceği ve bunun sonucu olarak, yöneticilerin iyi bicimde buna 

nasıl hazırlanacakları (işte politika bilimi ve sanatının ilk 

bölümü budur). Bundan başka, yürütelenlerin ve yönetilenlerin 

yürütenler ve yönetenlere itaat etmelerini sağlayacak en az 

dirençli ya da en akla uygun çizgiyi bulmak gerekir" (32). 

(31) FOUCAULT, M., Gözetlemek ve Cezalandırmak, s. 23. 
(32) GRAMSCİ, A., Hapisane Defterleri, s. 225. 
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Bu sözler, yazıldıgı çağda "dogal" karşılanan, "bil

dik" gelen ama sonradan "Devlet Aklı" taraftarlarıyla, "dini 

iktidar" taraftarlarının derin bir "tiksinme" duygusunu uyan

dıran Machiavelli metinlerinin anısına bir gönderme yapıyor 

gibidirler. Machiavelli'nin "Hükümdar"da geliştirdiği yönetim 

doktrini her şeyden önce siyasaldır. Devleti güçlendirme ye~ 

rine devleti yöneteni güçlendirmeyi amaçlamaktadır ve bunun 

da bir "monarşi" ya da "diktatörlük" biçimini alan bir 

yönetim tarzının içinde yer alması gerekiyor. "Özerk bilim" 

olarak Politika'nın özerkliği, devletin "yönetilme tarzından" 

ve biçiminden ayrı olarak var olan bir "hükümdar"ın özerkli

ginden gelmektedir. Nedir bu özerklik? Evet! "Machiavelli'nin 

özdeyişleri ne ahlakidir ne de ahlak dışıdır" ( 33). "Erek 

aracı haklı gösterir" vs. Bu sözler Machiavelli için bolca 

söylenmiştir ve son derecede basmakalıptırlar. Bir alışkanlık 

da buna eklenmektedir: Machiavelli "her dönemde güncel" bir 

"politikacı", yani "genel olarak politikacı" diye anılır. Ama 

Gramsci 'nin dikkat çektiği gibi Machiavelli "sapına kadar" 

·. çağının adamıdır ( 34). Prensin yapacagı, feodal anarşiye son 

vermektir. O, burjuvaziye karşı değil de feodal rejimin ka

lıntılarına karşı çıkmaktadır. "Yeni bir iktidar kurulmasını 

ve sağlamlaştırılmasını gerektiren bir mücadele döneminin is

teğine uygun olarak devlet başkanının asker-diktatör bir ni

teliği vardı" (35). Onun politikası tam anlamıyla o günün ge

reklerine uygundu ve asıl önemlisi, politikanın gerçek bir 

politika olabilmesi için bunun böyle olması gerektiğinin far

kındaydı. Oysa Devlet aklı, yani siyasal alandan uzaklaşarak 

devlet iktidarının kendisini "Kerim Devlet" çerçevesi içinde 

geliştirmeye çalışan doktrin ve 

cak" bir devleti oluşturmaya 

bunun karşısında büyük bir 

"ahlaksız", çok çok 

pratik "zamana meydan okuya

çabalamaktadır. Machiavelli 

yenilgiye uğramıştır. O 

diye, ya da politikaya "ahlak-dışı" 

(33) GRAMSCİ, A., a.g.e., s. 234. 
(34) GRAMSCİ, A., a.g.e., s. 243. 
(35) GRAMSCİ, A., a.g.e., s. 243. 
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"tasvip edilmemesi" gereken bütün üçkağıtları sokan kişi 

olarak kabul edilmekte ve çevresinde bir skandallar örgüsü 

örülmeye çalışılmaktaydı. 

Ve konumuz açısından Machiavelli ile ilgilendiğimiz 

nokta onun salt iktidar terimleriyle düşünen ilk ve belki de 

tek düşünür olmasıdır -dinsel iktidar konusundaki çözümleme

leriyle son yıllarda Avrupa'da yeniden uyandırılan Nieztsche 

bu alanda ikinci bir örnek olarak kabul edilmektedir- Evet, 

Machiavelli zamanının adamıdır. Ama unutulmaması gereken 

özellikle Hükümdar'daki özdeyişlerinin tüm zaman dilimlerini 

kapsıyor olmaları, verilen örneklerin ise tarihsel ve top

lumsal hiçbir farklılaşmayı ya da gelişmeyi gözönüne almadan, 

söz gelimi eski Roma' dan verilen bir örneğin yanında o çağ 

(Rönesans) İtalya' sından verilen bir örneği koyabilmesidir. 

Bu durum Machiavelli'nin ya da çağının, tarihsel düşünme ye

teneğine sahip olmadıklarından ileri gelmemektedir. Özerk bir 

bilim olarak "siyaset" özerk olduğunu ancak böyle gösterebi

lirdi. 

Diğer taraftan "Devlet Aklı" ise tarih karşısında bir 

başka anlamda kayıtsızdır ve gördüğümüz gibi Machiavelli 

aslında bu konuya onlar gibi "kayıtsız" değildi. Tanrıdan, 

dogadan ve siyasetten ayrı, özerk bir "bilim olarak yönetim 

bilimi tarihe meydan okuyacak bir Devlet'i kurmaya 

çalışmaktadır. Devlet, ne olursa olsun gücünü arttırmak zo

rundadır. Bunun nedeni, belli bir toprak parçası üzerinde ve 

iyi bilindiği gibi bu toprak parçası üzerinde herkes, bütün 

komşu devletler "hak iddia etmektedirler"- Devlet, sonu büyük 

bir ihtimalle bir felakete varacak olan belirsiz bir zaman 

içinde, sanki hiç sona ermeyecekmiş gibi ve her zaman sona 

erecekmiş gibi "direnmek" zorundadır. Ve bu direnme gücü onun 

iktisadi, beşeri ve toplumsal kaynaklarından, ama asıl önem

lisi "bilimselliginden" gelecektir. Birden bire, Devlet 

Aklı'nın vazgeçilmez bir alt alanı olarak bir ekonomi politik 
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ve demografi bilimi doğacaktır. Nüfus, devletin gücünün en 

önemli kaynağıdır. "Ulusların zenginlikleri" de öyle: 

madenler, hamrnaddeler, ticaret, altın yığınağı ve hazine. Ama 

bunlara ek olarak en küçük iktisadi birimlere ve işletmelere 

kadar uzanacak bir denetimin gerekliliği. Nüfus tümüyle 

üretken kılınmalıdır: mallar ve hizmetler ve dolaşımları ... 

Gümrük duvarlarının, Yoksullar Yasası'nın kapitalizmin geliş

mesindeki rolü -ilkel birikim başlığı altında- derinlikle 

araştırılmıştı. Ama toplumun en ufak odağına ve unsuruna 

kadar erişmeye çabalayan bir iktidar biçiminin yöntemleri 

olarak belki de hiç düşünülmediler. Belki de liberal iktisat

çılar serbest rekabetin, kendi başına müdahaleye gerek duyul

maksızın işleyebilecek pazar ekonomisinin peşine düşerek 

"merkantilizmin", devlet müdahalelerinin rolünü küçümsediler. 

Oysa büyük bir . olasılıkla "merkantilizm" çagdaş toplum~n sah

nelerinden hiçbir zaman tümüyle çekilmedi: başka, kuşkucu, 

utangaç adlarla her zaman kendini hissettirdi. Savaş ekonomi

lerinin vazgeçilmez dayanaklarından birisi oldu ve 1929 

krizine koca bir iktisat profesörleri ve politikacılar yığı

nı, Keynes eliyle, merkantilizmden başka bir çare bulamadı

lar. 

Merkantilizm vesilesiyle yine başlığımıza dönmeliyiz: 

"Devlet ve İktisat" değil, "Devlet ve Siyaset". Ve mer

kantilizm diye adlandırdığımız şey, iktisadi yapılara değil 

daha çok belli bir iktidar bicimine ilişkindir. Pek çok 

boyutta ortaya çıkan bir iktidardır bu: uluslaştırma, prole

terleştirme, şehirleştirme, bürokrasi ve disiplinler. Birbir

lerinden son derece farklı olan bu öğeler, genişletilmiş an

latımıyla merkantilizmin çatısını oluşturmaktadırlar. Her şey 

yönetimi bir denetleme mekanizması biçimine getirmek ve 

dahası bu stratejiyi ussallaştırmak amacını taşımaktadır. 

Bürokrasi konusunda ise söylenebilecek pek çok şey 

var: O, Devlet Aklı doktrini sayesinde, Weber' in deyimiyle 
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Batılı toplumlar için "geri çevrilmez" bir örgütlenme süreci 

ve biçimi haline gelmiştir (36). Pek çok arayışlara ve reform 

girişimlerine sahne olan, katılığı ve hiyerarşik yapısıyla 

reformcuların kolayca at oynatabilecekleri bir alan haline 

gelen bürokrasi, "Devlet' in Kerameti "nin şimşekleri en çok 

üstüne çektigi alandır ve ona "elastikiyet" ve daha uygun bir 

akılcılık kazandırmayı amaçlayan her yeni reform bürokratik

leşmeyi daha bir hızlandırmakta, aygıtı daha bir güçleF1dir

mektedir. 

_Şehirleşme'nin kendiliğinden oluşan, · özerk iç dina

miklere sahip -ülke içi ve dışı güçler, kapitalizmin doğuşu, 

kırsal alanların tarihin belli dönemlerinde taşıdığı güvenlik 

yokluğu vs.- bir süreç olduğu söylenmektedir. Bizim açımızdan 

önem taşıyan, şehirlileştirmedir. Bunun ne olduğunu, Fouca

ul t 'un "Gözetleme ve Cezalandırma "sında alıntıladıgı anonim 

bir metin parçasından daha iyi hiçbir şey veremez. Söz konusu 

metin, 1836 yılındi'i, adı bilinmeyen bir "muhabir" in La 

Phalange gazetesinden duyurdugu bir protestoydu: "Ahlakbilim

ciler, filozoflar, yasamacılar, uygarlıklarından övünç duyan

lar! İşte düzene sokulmuş P.aris'inizin planı; işte birbirine 

benzer her şeyin içinde birleştirildikleri yetkinleştirilmiş 

plan. Merkezde ve birinci duvarın içinde: bütün hastalıkların 

hastahaneleri, bin bir türlü sefalet yuvası, tımarhaneler, 

hapishaneler, forsalıklar (erkekler, kadınlar, çocuklar 

için) • Birinci duvarın dışında, kışlalar, mahkemeler, polis 

karakolları, cellat barakaları, daragaçları. Köşelerde, 

hükümet binası, millet meclisi, 

Dışta, duvarın içini besleyen 

enstitü ve Kraliyet Sarayı. 

her şeyi ticaret, borsalar, 

bankalar; sanayi ve çılgın koşuşturmaları; basın ve safsata

ları; kumarhaneler; fuhuş, açlıktan geberen ya da zevk ve 

sefa alemleri içinde yüzen halk: Devrimlerin Dehasının sesini 

duymaya her an hazır; vicdansız zenginler ... ve sonra 

(36) WEBER, Max, Sosyoloji Yazıları, s. 149-156. 



33 

herkesin herkese karşı kanlı savaşı (37). Bu uzun alıntının 

uyandıracağı şaşkınlığın ardında bir gerçek yatmaktadır: 

modern toplum "kentli" bir toplumdur. Ama toplumun şehirlere 

kapatılması plansız programsız gerçekleşmemiştir: filozoflar 

ve yasa koyucular, devlet adamları, görünümleri Thomas Morus 

ya da Carnpanella 'nın "erdemli" Ütopya' !arından son derece 

farklı sayısız plan ve program geliştirmişler ve uygulamaya 

koymuşlardır. Ve yakınma, bu "uzrnanlarınŞ" beceriksizlikleri

ne yönelmektedir. Başka çare kalmadığında "denetime" başvur

malarını, şehirli topluma bir "kamu · düzeni" getirmelerini zo

runlu kılan beceriksizliklerine •.. 

Ulaştırma, şehirlileştirme ile aynı başlık altında el~ 

alınabilirdi. Ama ikisinin de getirdikleri denetleme biçim

leri arasındaki farklılık, dar anlamda "beledi örgütlenme" 

ile "Devlet örgütlenmesi" arasındaki niceliksel ve niteliksel 

farklılıklar bunu engellemektedir. Antik Yunan' da "politik 

birliğin" vazgeçilmez ögesi olan Devlet ile özdeş olan "kent" 

artık kendisini "Devl~t" biçiminde örgütleyememektedir. Onbe

şinci ve onaltıncı yüzyıl siyaset düşünürleri bu durumun 

iyice farkındaydılar. Onlara göre, "Cumhuriyet", yani halkın 

idaresinin somut biçimi, Aristotales 'in çoktandır hakkında 

uyarıda bulunduğu "tehlikelerine karşın -belki de bu yüzden

ancak kentlerde, nüfusun, ticaretin ve demokratik istemlerin 

yoğun olduğu küçük yerlerde uygulanabilirdi. Bu uygulamanın 

sonuçta neye vardığı üzerinde tartışmaya girişmeyelim. Monar

şi, en mutlak biçim al tında "siyasal birliği" uluslar düze

yinde sağlamaya çabalamıştır: kentlerin birleşmesi, kentler 

arasındaki "gümrük duvarlarının" kaldırılarak, "ülkenin sı

nırları" denilen yere taşınmaları; amaç bir bakıma feodal 

bölük pörçüklügün, anarşinin egemen olduğu kırsal kesimi de 

"içermek" ve bunun için de kentlerin gücünden faydalanmakta

dır: barut, top, ücretli ordu, ticaret ve tefecilik •.• 

(37) FOUCAULT, M. a.g.e., s. 310-311. 
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Guibert, "disiplini ulusal yapmalıyız" diyordu. "Betimledigim 

Devletin basit, sağlam, yönetimi kolay bir idaresi olacaktır. 

Bu Devlet, pek az karmaşık olan birkaç mekanizma aracılığıyla 

büyük etkiler üretebilen şu dev makinelere benzeyecektir; bu 

Devlet' in gücü gücünden, refahı refahından doğacaktır. Her 

şeyi yıkan zaman onun gücünü arttıracaktır. İmparatorlukların 

gerileyiş ve çöküş denilen yüce bir yasaya boyun eğdikleri 

yolundaki şu bayağı önyargıyı yalanlayacaktır (38)". 

Bu sözlerden Napoleon' a giden yol yakındır: onun hu

kukçuları, Devlet makinesini kurmakla görevli "idareci "leri 

ve subayları, "Devlet Aklı" ile "Polis Doktrini "nin en iyi 

öğretildiği yer olan Tübingen Üniversitesinde öğrenim görmüş

lerdi. Ve orada yalnız değillerdi: sonradan Bismarck dönemi 

Almanyasının bürokrasi çarkını oluşturacak olan kuşakları ye

tiştirecek yer de burasıydı. Doğulular da bu üniversiteden 

ışıyan öğretilerin farkındaydılar. Büyük Katerina 'nın "re

formlarını" Rusya gibi "geri" bir ülkede gerçekleştirecek 

olanlar da bu üniversitede öğrenciydiler. Osmanlı idari 

erkanı ile Alman Devlet doktrininin yakın bağları da unutul

mamalı •.. 

5. "DEVLET AKLI" VE "DEVLET HİKMETİ" 

Batı'da onaltıncı yüzyılda gelişmiş biçimiyle "Devlet 

Aklı"nın, Osmanlı Kanun-u Kadim'inde geçerli olan "Devlet 

Hikmeti"nden çok farklı bir iktidar örgütlenmesini ortaya 

koyduğundan söz etmiştik. Devlet Aklı doktrini, dinsel ikti

dar rejimlerinin ya da mutlak monarşilerin iktidar kuramından 

da eş ölçüde farklıdır. Devlet Aklı'nın onaltıncı yüzyıldan 

sonra Avrupa' nın büyük monarşilerinin bağrında geliştirmiş 

oldugu örgütlenme biçimleri genel olarak "monarşi kuramıyla" 

(38) FOUCAULT, M., a.g.e., s. 214-215. 
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arasındaki farkların temel ölçüt olarak alınmasıyla degerlen

dirilmiş, böylece bir taraftan Machiavelli'nin perspektifinin 

ortaya koydugu siyasal kuram ile, diğer taraftan da Doğu'nun 

"levanten" monarşileri ile Antik toplumun siyaset kuramları 

ile arasına koydugu mesafe ölçülemeden bırakılmıştır. 

Bu konuda bazı aydınlatmaların yapılması gerekiyor. 

Her şeyden önce unutulmaması gereken, söz ettiğimiz "Devlet 

Aklı"nın "kökenleri" açısından bii doktrinden ibaret 

olduğudur. Bir doktrin: ama asla bir ideoloji, yanılsama, ya 

da "ütopya" değil ... Akla uygunluk üzerinde açılacak bir 

tartışma Devlet Aklı'nın gerçek işleyiş biçimini anlamak 

konusunda bizi yanılgıya sürükleyecektir. Bunun nedeni, 

"akıl" ile "akıl-dışı" olarak adlandirılan şeyleri birbirle

rinden kesin olarak ayrı konumlandırılabilir olmamalarından 

ileri gelmektedir. Platon' un ideal Devlet' i akla uygundur 

ama, sofistler açısından antik Yunan'ın "ideal" olmayan kenti 

de bir o kadar akla uygundur. Sorulması gereken, bu yüzden, 

genel bir akla uygunluğun araştırılması yerine, hangi toplum

sal kurumun, hareketin ya da oluşumun, hangi "akılcılık 

tipi"ne uygun oldugu konusudur. Bu yüzden Osmanlı'nın o akıl

dışı diye adlandırılan "Devlet Hikmeti"nin "akılcılıktan 

uzaklığı" açısından ele alınması bu bağlamda tehlikelidir: 

her şeyden önce, varlığını koruyabilen ve kendisini kabul et

tirebilen bir oluşumun ayrıca "akılcılığa" ihtiyaç duymaya

cağı iyi bilinmelidir. 

Bir doktrin olarak Devlet Aklı, Almanya ve İtalya gibi 

"uluslaşma" ve "devletleşme" konusunda başarısızlıklara sahne 

olan ya da sık sık mücadeleler gören ülkelerde ortaya çıkmış

tı. Bunun nedenlerinin araştırılması ilgine sonuçlar verebi

lir. Ancak biz daha çok bu durumun sonuçlarına yöneliyoruz: 

Devlet Aklı doktrininin genel tanımı onun devleti güçlendir

menin kuramı olduğunu göstermektedir. Tarihsel etkileri 

açıktır böyle bir tanımlamanın: Bismarck Devlet bürokrasisin-
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den Wilhelm Almanyasına, Weimar Cumhuriyetinden Bitler Alman

yasına kadar "Devlet Aklı", Almanya'nın tüm devlet aygıtları

nın örgütlenme ilkesi durumuna getirilmek istenmişti. Bununla 

faşizmin Devlet Aklı doktrininin bir versiyonu olduğunu, ya 

da kendisini onun üzerine yarnadığını söylemek istemiyorum. 

Söz konusu olanlar gerçek toplumlar, gerçek yapılar olmaktan 

çok, Devleti güçlendirmenin programı ve genel olarak strate

jisidir. Bitler daha çok taktik manevralar ile yükselmişti. 

Devlet Aklı, her şeyden önce "uluslaşma" sürecini 

harekete geçirmeye çalışmıştı. Ama onun "milliyetçilik" akım

larıyla ve ideolojilerle yakından uzaktan bir ilgisi yoktu. 

Mutlak monarşilerin bağrında gelişen ulusal kapatım bu 

noktada önem kazanmaktadır. Ama her şeye karşın, "uluslaştır

rnanın" ve özellikle "milliyetçiliğin" bu konudaki önemi abar

tılmamalıdır. Söz konusu olan, uluslaşmanın daha çok Devlet

lerin belli bir sınırı kapatarak, onal tıncı yüzyıl Avrupa' 

sından günümüze dek gelecek bir süreç içinde kendi öz kurum

sal aygıtlarını yaratmaya girişmesidir. Bu yolda dil.zenlenen 

plan ve programlara, yönetmeliklere, kompendiumlara, bunları 

destekleyen edebiyata ve ideolojiye toptan Devlet Aklı dok

trini adını versek pek zorlamış olmayız. 

Devlet Aklı doktrinine göre Devlet, ülkede yaşayanla

rın yaşamına genel olarak katkıda bulunmalıdır. "Genel 

olarak" sözcüğü yanlış anlaşılmasın, bu yöntem ve yordamları, 

hedefleri incelikle ve ayrıntılı bir şekilde saptanmış, ölçüp 

biçici bir zihnin içinden süzülerek geçirilmiş bir katkıdır. 

Bu katkının amacı ise çok daha karmaşık bir ekonominin içine 

yerleşmektedir: Devlet aklının ussallığı da işte burada yat

maktadır. Vatandaşların her birinin yaşamlarının iyileştiril

mesi doğrultusunda gerçekleştirilecek, insanları koruyan, 

yaşamlarına iyi yönde yol veren, toplum içinde yaşamın zor

luklarının bir kısmını olsun onun omuzlarından alan bir 

katkı, aynı zamanda Devleti de güçlendirecek, savunulmasını 
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kolaylaştıracaktır. Öyleyse vatandaşlar Devlet için hem amaç, 

hem de araç olarak kabul edilmekte, bunun için de Devletin 

kendisi de hem amaç hem araç haline getirilmektedir. Devlet 

kuramcısının aradığı bu basit diyalektiği somutlaştırmanın 

dünyasal ve maddi yollarını bulmak, araçlarını yaratmaktır. 

Adalet aygıtları (mahkemeler ve yasama gücü), güvenlik aygıt

ları ( ordu ve milis), devlet hazinesi ve daha önce 

belirttiğimiz gibi genel idari aygıt, yani polis, gerçek ta

nımlarına ancak maddi (coğrafi) sınırlar içinde belirlenmiş, 

homojen bir nüfusun, vatandaşlar devletinin içinde kavuşa

bilirlerdi. Kolayca düşünülebileceği gibi maddi sınırlar ile 

politik sınırlar arasındaki fark yalnızca ideolojik değildir. 

Bir ülkenin, devletin gücü sınırlarındadır. Onsekizinci yüz

yıl siyasal kuramcılarının "sınır" kavramına ne kc,ıdar önem 

verdiklerini hatırlatmak yararlı olabilir. Sınır kavramı, 

Machiavelli 'den Montesxuieu 'ye kadar uzanan hangi toprak ve 

nüfus büyüklüğüne hangi yönetme ya da hükmetme biçiminin uy

gun düşece9ini saptamaya çalışan tartışmalarda konunun 

odağında yer almaktadır. Her devletin uzamsal bir çerçevesi 

vardır. Devlet aklına en uygun gelen uzaınsal çerçeve ulustur. 

Bu uzamsal çerçeve coğrafi bir alanı belirlemekle kal

mamaktadır. Onun siyasal bir anlamı da vardır. Antik toplum

larla feodal toplumların uzamsal çerçeveleri arasındaki 

önemli farklara rağmen bir çok ortak özellikleri vardi. Eski 

Yunan'daki toplumsal uzam bir merkeze göre belirlenmekteydi. 

Polis (kent) ve onun da merkezinde bulunan agora bu merkezi 

oluşturmaktaydılar. Merkezi bulunmasına karşın, antik uzamın 

modern anlamda sınırları yoktu: söz konusu olan homojen, 

sürekli, simetrik ve acık bir alandı. Kentler arasındaki me

kan ayrımı onların kendilerini dışa kapatmalarından degil 

kendi merkezlerine dogru yönelmelerinden ileri gelmekteydi. 

Toplumsal, siyasal ve ekonomik yaşam agora'da, yani kent 

merkezinde mümkündü. "Bütün yollar Roma 'ya çıkar" sözü bu 

durumu iyi anlatmaktadır. 
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Feodalitede ve Ortaçağlardaki toplumsal uzam ise kır 

ile kentin ayrımı ve ikisinin birbirlerine kapalılığı üzerin

de durmaktaydı: göreli olarak "burjuvaca" özgürlüklerin 

yeşerdiği kapalı kentler; feodal hak ve sorumluluklarla 

"toprağa bağlanan" serflerin ve lordların yaşamlarının yer 

aldığı homojen ve geniş kırsal alanlar. Kırsal alan, 

toplumsal hareketliliğin egemen olduğu açık ve homojen bir 

alandı. Köylü göçleri, ister bireysel ister kollektif 

olsunlar büyük önem taşımaktaydılar. 

Kapitalizmin ve Devlet aklının gereksindiği toplumsal 

uzam ise antik ve feodal tiplerden son derece farklıdır. 

Sorun daha çok modern ulus'un oluşturulmasında sınırların ve 

ülke arazisinin önemini kavramaktadır. Nicos Poulantzas, 

modern ulusların mekansal örgütlenişlerinin bir anlamda 

kapitalist işbölümünün yarattıgı biçimlenme tarzına yaklaş-

tığını yazmaktadır 

değil, toplumsal 

"Modern Devlet bu 

( 39) . Bu mekan yalnızca fabrikalar için 

uzamın pek çok noktasında geçerlidir: 

uzamsal çerçeveyi çeşitli aygıtlarında 

rnaddeleştirir (ordu, okul, merkezi bürokrasi, hapishane 

modern devletin olduğu sistemi vs.) •.•. " Modern bireyler, 

kadar modern uzamın da bir parçasıdırlar. Ve bu sınırların 

nerde çizildiği modern Devletin maddi gücüne bağlıdır. 

Kentler iyi korunan ve "disiplinli" mekan parçaları" haline 

gelirler. Artık toprağa bağlılıktan kurtulan bir köylülük ve 

kent duvarlarının ötesine korkusuzca, dehşet duymadan çıkabi

lecek bir burjuvazi söz konusudur. Bunlar, modern devletlerde 

"kazanılmış" olan özgürlüklerin hanesine kaydedilebilirler. 

Ama modern iktidarın nasıl işlediğine baktığımızda, bu özgür

lüklerin altında yatan disiplinleri farkedebiliriz. Her 
' 

şeyden önce en belirgin örnegi, modern konsantrasyon kampla-

rını ve gettoları düşünmemiz yeterlidir. Buralara, ulusal ol-

(39) POULANTZAS,Nicos, Tutanaklar, Monograf, S. 82-83. 
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mayan unsurlar yerleştirilir (ister soykırımlarda, ister zo

runlu göçlerde). Ama yerleştirildikleri mekan yine ulusaldır. 

Gramsci, askeri stratejiler üzerinde düşünürken, Batı

nın modern devletleriyle Dogu'nun devletleri arasındaki kar

şılaştırmasında şu noktalara dikkat çekmekteydi: Doğunun o 

jelatinimsi, homojen, askeri hareket kabiliyeti yüksek olma

sına karşın pozisyon tutma yeteneği zayıf olan ordu-toplumuna 

karşın, batının geniş bir işbölümüne dayalı 

toplumsallaşmasının yarattığı üstün pozisyon tutma yeteneği 

(40). 

Modern ulusun diğer bir niteliği de toplumu homojen

leştirmeye ve birleştirmeye çalışmasıdır. Böylece modern 

ulusun merkezinde Devlet bulunmaktadır. Osmanlı tarihi üze

rine tartışmalarda 1 merkezcil ve merkezkaç güçlerin ne anlamda 

söz konusu edildikleri bilinir. Ama Avrupa ülkelerinin yapma

ya çalıştıgıyla Osmanlılarınki arasında büyük bir fark vardı. 

Kolonizasyon döneminden beri, Avrupa ülkelerinin yayılmacılık 

konusunda gösterdikleri büyük başarı iyi bilinir. Bu dönem 

aynı zamanda Osmanlı'nın "gerileyişi "yle de çakışmaktadır. 

Osmanlı, önünde bulduğu homojen bir toprak parçası üzerinde 

yayılmak, etkisini oralara yaymak ve fethedilen yerlerle 

bütünleşmek eğilimindeydi. Batı ülkeleri ise Osmanlı Devleti

nin Avrupa kıtası üzerindeki topraklarının üstüne yürürken 

amaçları Avrupa'yı birleştirmek ve homojenleştirmekti. 

Braudel'in Osmanlı Sultanı Kanuni Süleyman ile İspanya kralı 

II. Filip'i karşıtlaştıran "Akdeniz" adlı yapıtı bu iki stra

teji arasındaki farklılığı ve bu mücadelenin tarihsel sonuç

larını gözler önüne çok güzel sermektedir. 

Homojenleştirmeye, birleştirmeye çalışan ve bu yolda 

çok sıkı bir pozisyon mücadelesini asırlar boyu yürüten 

(40) GRAMSCI, a.g.e., s. 243. 
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Avrupa karşısında Osmanlı devletinin sınırları geriledi, 

Avrupa'ya katılarak uluslaşan bir çok eyalet koptu gitti. Bu 

gerilemeyi durduran Osmanlı'nın da Batı modelini seçmesi, 

ulusu sınırlandırması, devletin modernize edilmeye çalışılan 

özgüçlerini harekete geçirmesi gerekti. Misak-ı Milli 

sınırları -Cumhuriyet dönemindeki ulusun zamanını oluştura

caktır- Osmanlı'nın gücünün modern anlamda yettiği yerleri 

belirlemektedir. 

Misak-ı milli'den söz ederken Osmanlı terimini kullan

mamın nedeni, bu sınırların gücünün bu Devlet tarafından be

lirlenmiş olmasıdır. Devlet Aklı 'nı ithal ederek uluslaşma, 

modernleşme çabaları ve direnme isteğinin içiçe geçtiği bu 

dönem onsekizinci yüzyıldır. Bazan ülke idaresinde çok etkili 

konumlara gelecek "Yeni Osmanlılar"ın, Jön Türkler'in 

Batı'nın Devlet Aklı'yla tanışmış oldukları çağdır bu. 

Islahatlar dalgasının ilk olarak Ordu'da gerçekleşti

rilmesi şaşırtıcı gelmemeli. İki çag arasında kalan Osmanlı 

hem kendi Kanun-u Kadim'ini korumak, hem de Avrupa'nın dalla

nıp budaklanmış, dayanılmaz güçlerine karşı durabilmek arzu

sundaydı. Bu modernleşme çabalarının sonuçsuz kaldıkları, 

daha da kötüsü Osmanlı Devleti'nin Batı'nın egemenliği altına 

girmesine yol açtıgı söylenebilir. Ama Cumhuriyet döneminin 

de aynı sorunla karşılaştığı unutulmamalıdır ve konumuzun 

ortaya çıkardıgı kritik ve çok çeşitli bir sorunlar dizisini 

oluşturacak olan bir nokta da burada ortaya çıkmaktadır. Os

manlı Devleti parçalanırken iki gücün saldırısı altındadır. 

Bu güçler değişik biçimlerde birbirleriyle ittifak içine 

giren Avrupa 'nın yayılmacı güçleriyle, Osmanlı eyaletlerinin 

uluslaşma amacındaki güçleriydi. Osmanlı Devletinin yıkıntı

ları üzerinde yükselen Türk ulusalcılıgı ise bir taraftan 

Osmanlı'nın mirasına (bu iki gücün biçim değiştiren, iktisadi 

ve kültürel anlamlar almaya başlayan saldırıları), bir 
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taraftan da da kendi içinde yer alan karşı-ulusalcı güçlere 

karşı mücadele etmek zorunda kalmıştı. 

6. DEVLET AKLI VE KEMALİZM 

Doğu sorunu çerçevesinde Devlet aklı'nı ele almaya 
' 

çalışmak kuramsal ve yöntem bilimsel bir çok zorluğa yol aça-

caktır. Tanzimat döneminden modern Türkiye' nin doguşuna ka

darki dönemde ise onun gücünü hemen her alanda hissedebili~ 

riz. Kemalizmin belli bir yorumu da devrimciliği Devlet Aklı 

ile birleştirmeyi seçmel'l..:.dir. 

Kemalizmde -bir ideolojide- "Devlet Aklı" aramaya gi

rişmek biraz zorlama bir girişim gibi gelebilir. Çoğu tarihçi 

ve yazar onda daha çok "Makyavelci" _ ve "Jakobt.n" bir imge 

bulmaktadırlar. Dogan Avcıoglu, "Milli Kurtuluş Tarihi" adlı 

kitabında, Mustafa Kemal'in hedefine ulaşabilmek amacıyla en 

uzak ihtimalleri değerlendirme gücünden övgüyle söz eder; 

karşısında şunları söyleyen bir İngiliz siyaseti vardı: "Pa

nislamizmi ezemeyiz, bu tıpkı Batı' daki milliyetçilik gibi

dir. Bizim şimdiki hedefimiz bölmek, arkadaş gibi davranıp 

kazanmak ve sonra hükmetmek olmalıdır". Bu sözler, İngiltere 

Büyükelçilik Baştercümanı Ryan' ın raporunda yer almaktaydı

lar. Oysa Kemalizm, o sıralarda, "böl ve yönet" politikasına 

karşı "birleştirme" politikasını çıkarmak ve sünniler ile 

şiiler arasında İslam içinde yer alan bir bölünmeyi derinleş

tirmeye çalışan İngiliz politikasının yukarıdaki dile gelişi

ni biraz degiştirerek, bölme yerine "birleştirme" sözcüğünü 

geçirerek tersine çevirmeye çalışmaktaydı. Bu yüzden, Mustafa 

Kemal ve çevresindekiler tarafından politika gereği o zaman

lar açıga vurulamayacak olan bu sözler bu ufak değişiklikle -

teknik bir degişiklikti bu- birlikte düşünülürse o günlerin 

Kemalist İslam politikasının temelinde yatmaktadırlar. 
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Durum şudur: İngiltere, kendi kendine -gizlice, kapalı 

kapılar ardında, kabinede ve Lordlar Kamarası'nda- yıkamaya

cağını itiraf ettiği iki akımın, Bolşevizmin ve İslamcı uya

nışların, vazgeçemeyeceği sömürgesi Hindistan' a · sıçramasını 

engellemeyi Doğu politikasının temel sorunu haline getirmiş

ti. Genç Sovyetlerde dogrudan doğruya Bolşevizınin kendisine 

karşıydı, oldukça "batılı" olan bu hareketin içine nüfuz 

edemezdix bu yüzden "böl ve yönet" politikasını Petersburg'un 

ve diğer büyük şehirlerin bolşevik yandaşı sovyetleri ve 

proleteryası arasında değil, Rusya'nın uzak bölgelerinde, ya 

da milliyetçi akımların uyanmış olduğu yerlerde uygulayabile

cek durumdaydı. Oysa Türkiye doğrudan doğruya ya da yarı 

yarıya İtilaf devletlerinin işgali altındadır ve İslam 

içindeki bölme tam anlamıyla İngiliz politikasının menzili 

içindedir. Türk bürokratları ve entelijansiya 'sı da İslamı 

doğrudan doğruya savunabilecek durumda değildir -onlar zaten 

bölünmüştüler: Amerikan ya da İngiliz Mandacıları, İttihatçı 

kalıntıları, Turancılar, maceracılar, Osmanlıcılar, yeni 

Osmanlıcılar vs. Ama Panislamizm, bütün bunlara rağmen 

yıkılmayacak güçtedir. İngiliz politikası görünüşte son 

derece doğru ve gerçekçi ilkeler ve yöntemler üzerine inşa 

edilmişti. Kemalist politika da, özellikle İslam konusunda 

aynı olgular 

olgu olarak 

Bolşevizm ne 

üzerine inşa edilecektir. İslamcı uyanış, bir 

apaçık ortadadır ve onu ne İngilizler, ne 

de başka biri yıkabilecek güçtedir. Öyleyse 

İngilizlere karşı direnişin araçlarından biri olarak İslam 

birleşmesi kullanılabilir mi? somut cevap, evettir ••• 

Bu "makyavelci" siyasetin sonuçlarının da aydınlatıl

ması gerekir: "ussallıgının" ölçütünü bize sonuçları verecek

tir. Bu yüzden ikinci ve daha önemli bir soruyu da so:r-malı

yız: Kemalizm, Cumhuriyet rejimini kurma mücadelesinde, savaş 

sırasında "faydalandıgı" İslam ittifakından yakasını tümüyle 

kurtarabildi mi? 
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Bu soruya doğrudan bir cevap verilmesi zor. Kemalizmin 

görüşleri, ortadoks İslam düşüncesi açısından bakıldığında 

tam bir skandaldır. Ama, eğer bir paralellik kurmak istersek, 

bu skandal Ortaçagın çıkışında Hıristiyan düşüncesinin 

Machiavelli karşısında düştüğü skandal duygusuna mı benzer 

yoksa Devlet Aklı karşısındakine mi? Elbette farklılıklar 

saklı tutulmalıdır bu karşılaştırmada: Machiavelli Mustafa 

Kemal olmadığı gibi, İslam da Hıristiyanlıkla aynı değildir. 

Devlet Aklı da günümüze gelesiye çehresini oldukça değiştir

miştir. Ama yine de skandalların nedeni birbirine benzernekte

tir. Dinin en yetkin ve yetkili kurumu olan Hilafet'in 

kaldırılması affedilemezdir -yalnızca gündelik politika 

açısından değil, temel bir ilke olarak. Ayrıca İslam, gerçek 

bir islaınsa, kendisine zorla boyun eğdirilmedikçe laik bir 

düşünce ile bağdaşmaya hiçbir zaman yanaşmaz. Kuran'ın 

yasallığına gölge düşürebilecek bilimsel ilkeler İslam kabul 

edildikçe reddedilmek zorundadırlar. Bu giderek 

"bilimselliğin" kendisinin reddine kadar varır. Din, hiçbir 

şekilde kendisini ikinci plana atılmış görmek istemez. 

Kendini bir "inanç" sorunu olarak kabul edip vicdan özgürlügü 

ilkesi haline getirmek istemez. Tek tanrıcı dinlerin hepsi 

laikliği kabul ettikleri anda gerçek bir Din olma nitelikle

rini kaybederler. Din, basitçe bir "inançlar sistemi" 

değildir. O, daha çok, bir iktidar tarzı, insanların gündelik 

yaşamları üzerinde kurulan bir denetleme sistemi ve bunlara 

tekabül eden bir hukuksal ve kurumsal oluşumdur. Bunlardan 

birisinin yokluğu 

Bu yüzden, dinin 

Dinin gereğince işleyebilmesini engeller. 

alanını daraltmaya çalışan, halifelik 

kurumunu ortadan kaldıran İslam' ın dünyevi dayanakları 

arasındaki vakıf ve medreseler türünden kuruluşları kapatmak 

türünden bir politikayı yürürlüge koyan kemalizm, İslam dini 

açısından tam bir "skandal"a yol açıyordu. Ama bir noktayı da 

unutmamak gerekir: ateizm ve din-dışı davranış etiğinin 

gücünü hissettirmeye başladıgı Jön Türkler hareketine ve 

İttihat ve Terakki'nin ideolojisinin bazı yönlerine 
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bakılırsa, Kemalizm bu "skandalı" yaratma konusunda hiçbir 

zaman ilk değildir. 

Ama Kemalizmin gücünü hissettirmeye başlamasından 

önce, Kurtuluş Savaşı yıllarında, İslam dininin bu 

katılığının Mustafa Kemal tarafından nasıl kullanılmış 

olduğuna bakalım: Savaşın politik gelişimi, İstanbul hükümet

lerini Ankara hükfunetiyle karşılaştırmakta ve aradaki yol 

ayrımı gittikçe kaçınılmaz bir duruma gelmektedir. Oysa 

Ankara Hükümeti'nin de Anadoludan vazgeçmesi olanaksız görün

mektedir. Sorunun odağı ise 1921-22 yıllarında sürüncemeye 

giren, Halife'nin kimliği ve halife seçimi konuları oluştur

maktadır. Mustafa Kemal, söylev'inde TBMM'de tartışma konusu 

olan görüşleri şu sözlerle aktarmaktadır: "Mecliste işi çok 

ağır ve önemli sayanlar vardı. Özellikle hoca efendiler, 

kendi uzmanlıkları ile ilgili bir konu bulduklarından çok 

dikkatli ve uyanık idiler: "Bir halife kaçmış .•• Onu halife

likten çıkarmak, yenisini seçmek... Sonra yenisini 

İstanbul'da bırakmayıp Ankara'ya getirmek... Kısacası, 

halifenin kaçması 

dünyasında kargaşa 

önlemler alınmalı 

sürülüyordu" (42). 

yüzünden Türkiye'de, bütün Müslümanlık 

çıkmış, ya da çıkacakmış •.. Onun için 

imiş" yollu düşünceler, kaygılar ileri 

Ama Mustafa Kemal'in politikası Halifelik ile müslüman 

dünyasının sorunlarına yüz çevirmeye başlamaktadır. Kesin

likle, halifeliğin Ankara 'ya taşınmasına ve yeni Halife' nin 

TBMM tarafından seçilmesi önerisine karşı çıkar: "Halife 

adını taşıyanlar yabancılara sığınabilirler. Düşmanlar ve 

Halifeler elele verip herşeyi yapmaya girişebilirler. Ama 

yeni Türkiye'nin yönetim biçimini, siyasasını, gücünü, hic mi 

hiç sarsamazlar". Bu sözler, islam ile "laik" Cumhuriyet 

(42) Atatürk, Söylev I, s. 124. 
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arasında bir süre sonra kaçınılmaz hale gelecek kopuşu haber 

vermektedir. 

İslam karşısında belki de tam anlamıyla "makyavelci" 

bir politika söz konusudur. Ama Kemalizm ve İslam arasındaki 

siyasal ilişkileri çözümlemeye girişmeden önce, onunla, o çağ 

Türkiye' sinde egemen olan "is lame ılık" türü arasındaki 

bağlantıyı ve mücadeleyi ortaya koymamız gerekir. İstanbul'un 

İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine yayımlanan 

bildiri Mustafa Kemal tarafından dikte ettirilmiştir

doğrudan doğruya "İslam Alemine" başlığını taşımaktaydı: 

"İslamlığın kutsal halifeliğinin yükselme merkezi olan İstan

bul' da Meclis ve bütün hükümet daireleri zor yoluyla resmen 

işgal edilmiştir. Bu saldırı, Osmanlı saltanatından çok, 

özgürlük ve bağımsızlıklarının biricik dayanağını halifelik 

makamında gören bütün islam dünyasına yönelmiştir. Asya'da ve 

Afrika'da Peygamberin öveceği bir yüksek çabayla özgürlük ve 

bagımsızlık mücadelesine devam eden müslümanların 

maneviyatını kırmak için son tedbir olarak itilaf devletle

rince başvurulan bu hareket, Halifelik makamını tutsaklık 

altına alarak binüçyüz yıldan beri en sağlam biçimde yaşayan 

ve sonuna kadar da yaşayacağına kuşku bulunmayan islam bağım

sızlığını hedef almaktadır" ( 43). Bu sözlere bakarak, böyle 

bir çağrının Mustafa Kemal ve hareketinin gerçekten "panisla

mist" bir dayanağa sahip olmayı isteyip istemeyecekleri 

üzerinde bir tartışma açılabilir mi? Yoksa, "siyasal" 

maksatlı bir bildiri mi söz konusudur? Açıktır ki, siyasal 

amaçlar taşıyan bu bildiri, her hareket, kendi "hakikatini" o 

anki siyasal konjonktürün içinde bulmakta, mücadelesinin 

üreteceği etkiler aracılıgıyla ölçülebilmektedir, ancak. 

Öyleyse bu bildiriyi de o anın siyasal mücadelesinin, birlik 

ve ittifak arayışlarının çerçevesi içinde çözümlemek gerek

lidir sonucuna ancak böyle bir "meşrulaştırma" biçimi altında 

(43) AVCIOĞLU, Doğan: Milli Kurtuluş Tarihi I, s. 137. 
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varılabilecektir. Bu çagrı, bir "birlik" çağrısıdır: 

"Ortaçağın şövalye akımlarından bu günün ittifakına kadar 

uğursuz ve gaddarca bir uzayışla sürüp giden haçlıların bu 

son sefil işlemi, islamlığın özgürlük ve irfan aydınlığına ve 

halifeliğin birleştirdiği kutsal beraberliğe bağlı olan bütün 

müslüman kardeşlerimizin vicdanında aynı kınama ve direnme 

duygusunu, aynı kaynaşma ve ayaklanma ödevini uyandıracağına 

güvenerek Tanrı'nın kutsal savaşımızda hepimizin yanında 

bulunmasına ve Peygamberimizin ruh varlığına dayanan birleşik 

örgütümüze yardımcı olmasına dua ederiz ••• "(44). Demek ki bu, 

ayrıca tüm "İslam Alemi "ne yönelen bir ayaklanma ve cihad 

çağrısıdır. 

Dahası müftülüğün yaydığı bir fetfaya karşı durabilmek 

gibi pratik bir amaca da sahiptir. 11 Nisan 1920 yılında, 

Şeyh-ül-İslam Dürrizade tarafından "milliyetçilere" karşı 

yöneltilen bir fetfadır söz konusu olan. Üzerinde Padişahın 

hatt-ı hümayunu vardır ve milliyetçileri "eşkiya" olarak ilan 

eder; öldürülmeleri meşru ve farzdır; onları öldürenler 

"gazi", öldürürken ölenlerse "şehit" olacaklardır ( 45) . Bu 

fetvanın da, diğer bütün fetvalar gibi Anadolu halkı, köylüsü 

ve eşrafı üzerinde etkisi tam olacaktır. Bir fetvaya karşı 

direnmek zordur: o kutsaldır. Tanrı' nın kelamı gibidir. Ama 

"gerçekten" Tanrı' nın kelamıysa 1 • • • Mustafa Kemal ve çevre

sindekiler bir şeyi çok iyi bilmektedirler: fetvanın üstünde 

bir güç vardır onu "damgalayan", o da "şeriattır". Her fetva, 

şeriata gönderme yapmak ile "meşruluk" kazanır. Bu yüzden 

fetvanın kendi içinde bir çelişkinin varolması mümkündür. 

Milliyetçiler, bu çelişkiye dayanarak bir "karşı-fetva- "yı 

kaleme aldırırlar. Ankara müftüsünün yazdıgı bu fetvaya göre, 

milliyetçilerln yok edilmesini bildiren fetva Kutsal 

Halife'ye "kafirlerin" (ingilizlerin) zor ve baskısı altında 

dikte ettirilmiştir. Bu yüzden, şeriat açısından hükümsüzdür. 

(44) AVCIOĞLU, a.g.e., s. 136-137. 
(45) AVCIOĞLU, a.g.e., s. 136-137. 
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İslama verilen ve sonradan geri alınması çok zor olabilecek 

bir taviz mi? Belki. Ama o andaki siyasal ve ideolojik 

etkileri ve sonuçları tartışılmaz. Ama tartışılamaz bir 

gerçek olan bir nokta daha vardır: Anadolu halkının kafasında 

henüz yer etmemiş olsa bile, mücadelenin aktif olarak cereyan 

ettigi alanda siyasal güçler, dinsel güçlerin üzerinde 

egemenlik kurmaya çabalamaktadırlar. İngilizler bir fetva 

yayınlatabiliyorlar, milliyetçiler de salt siyasal amaçlı bir 

karşı-fetvayla buna cevap verebiliyorlardı. Ama, siyasetin, 

din ve ideoloji gibi asırlar boyunca yapılaşmış, katılaşmış, 

kişisel ve toplumsal bir takım çıkarlara sıkı sıkıya bag

lanmış bulunan güçler karşısında zaferi ancak anlık olabi

lirdi. Siyasal programların genellikle taşımakta oldukları bu 

özellik, aslında siyasal kişiliklerin pratiklerini, eylemle

rini ve "doğalarını" da doğrudan doğruya belirlemektedir. 

İslamcılığa bir taviz. Birkaç yıl sonra ise, daha geniş bir 

program çerçevesinde, Hilafetin kaldırılışı ve bu "siyasal" 

girişimlerin niteliğini belirten ve bizzat Mustafa Kemal 

tarafından sarf edilmiş olan şu sözler: "Ben bir işte nasıl 

başarılı olacağımı düşünmem; o işe neler engel olur diye 

düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendiliğinden yürür 

(46)". 

Ama siyasal etkinlik türünün bu dogası üzerinde araş

tırmanın genişletilmesi gerekir. Fetvalar siyasal amaçlı kul

lanılabiliyorlarsa -Cesare Borgia 'nın Papa oldugu için 

Machiavelli tarafından övülmesinin gösterdiği gibi ( 4 7 )- bu, 

dinsel iktidarın aslında sallantıda olduğu, gücünden kaybetme 

sürecine girdiği anlamına gelir. Ama eğer öyle degilse, 

siyasal silah ters tepecektir. Çünkü dinsel ideolojinin 

dilini ve etkisini kullanmaktadır. Hegel 'in yazdıgı gibi en 

yetkin zafer, hangi dalda olursa olsun, düşmanın silahlarını 

(46) Atatürk diyor ki, Devrim 197l'den aktaran, M. Coşturoğ
lu, Sosyal Şizofreni ve Atatürk, s. 57. 

(47) Machiavelli, Hükümdar, Bölüm XXI. 
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ele geçirerek kazanılandır: düşmanın bulunmadıgı yerde ona 

karşı zafer kazanmak, ya da buna çalışmak gülünç duruma 

düşmek demektir (48). Ama, siyasal alana özel olarak şu nok

tanın da eklenmesi gerekir: düşmanın silahlarını almakla her 

şey bitmez. İş bittikten sonra bu silahların yok edilmeleri 

de zorunludur. Kemalizmin dinsel olarak gelenek ve inançlara, 

ya da genel olarak islam ideolojisine başvuru konusunda bunu 

gereğince başarabildiği tartışılabilir bir konudur. Elbette 

Kemalist ideolojinin dinsel ideolojilerden herhangi biriyle 

eklemlenmiş ve bir suç ortaklıgı ilişkisi içine gizlice gir

miş olduğunu söylemek katıksız bir saçmalık olurdu. Kemalizm 

doğrudan dogruya Batı liberalizmi ile ulusalcı bir öğreti 

peşinde koşan bir ideoloji . olmuştur. Gerçekten de, Mustafa 

Kemal'in "Konya Söylevi" adıyla bilinen tarihi konuşmasında, 

İslamiyetin kendi içinde ikinci bir ideoloji olarak sunulma

sı, oldukça "pozitivist" bir söylemin içinde verilmekteydi. 

Buna göre islamiyet, ortaya çıkışının ve yayılışının koşul

larına, tarihsel konumuna bakılırsa, kendi çağında "ilerici" 

bir düşüncedir. Hastalık, Osmanlılıgın, kendisinden önce 

"hastalanmış" bulunan Bizans ve İran uygarlıklarının etkile

rini oldugu gibi almış olmasından ve "köhnemesinden" ileri 

gelmekteydi ( 49). İslamcılıgın bu ilericiligi nereye kadar 

ileri götürülebilir? Elbette yalnızca "en eski "de sınırlı 

değildi. Yoksa Mustafa Kemal'in "pozitivist 0 söyleminin, 

tarihe ilişkin, İslamın ilk dönemlerine ilişkin olan bir ta

rihçi söylemi olarak kabul edilmesi gerekirdi. Oysa açıktır 

ki durum bu degildir. Türkiye nüfusunun yüzde doksanbeşi 

"inanmış" müslümanlardır ve Mustafa Kemal, Konya söylevinde 

onların yogunlukla oluşturdukları bir kitleye hitap etmek

teydi. Karşısındaki "canlı" bir islamdı. 

Ziya Gökalp'ın "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" 

adlı kitabında söz ettigi adı geçen üç "cereyan", Osmanlı'nın 

(48) Hegel, Tinin Görüngü Bilimi, Önsöz. 
(49) Atatürk, Söylev ve Demeçler IV, s. 139. 
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son zamanlarında oldugu kadar yeni Türk Cumhuriyetinin kar

şısındaki alternatifleri tüketiyorlardı ve görülüyor ki 

Mustafa Kemal'in bu cereyanlardan hangisinin ön plana çıkarı

lacagı, hangisinin kabul edilerek hangisinin bastırılmaya 

çalışılacagı konusunda Ziya Gökalp' ınki kadar "belirsizleş

tirilmiş" bir düşüncesi yoktur: "Memleketimizde üç fikir 

cereyanı vardır. Bu cereyanların tarihi tetkik olunursa gö

rülür ki müttefiklerimiz iptida "muasırlaşmak" lüzumunu his

setmişlerdir. İkinci Sultan Selim devrinde başlayan bu tema

yüle inkilaptan sonra "İslamlaşmak" emeli iltihak etti, son 

zamanlarda ortaya bir de "Türkleşmek" cereyanı çıktı" (50). 

Gökalp böylece tarihsel bir perspektif içinde düşün

mektedir: bu ideolojilerin her biri belli bir döneme ve do

layısıyla belli bir iktidar biçimine tekabül etmektedirler. 

İkincisi ve daha da önemlisi, bu ideolojilerden her biri 

farklı alanlarda kullanılmaktadırlar; her birinin pratiği ve 

yöneldigi hedefler, ayrıca yer aldıkları ortamlar birbirinden 

farklıdır. Bu ideoloji "cereyanlarının" her birine kısaca de

ginerek bu farklılıkları betimlemeye çalışalım: 

Ziya Gökalp' in tartışması şu yönde gitmektedir: "Dik

kat olununca bu üç cereyanın da hakiki ihtiyaçlardan doğmuş 

oldugu görülür" ( 51). Ama hepsinde ortak olan nokta yalnızca 

bu gibidir. Gökalp, Tarde'a gönderme yaparak "milliyet fikri

nin gazete ile başladığını" belirtir: "Gazete, aynı lisanda 

konuşan insanları "amme" halinde toplayarak onlara müşterek 

bir vicdan verir". Buna ek olarak gazete ve onun, en güzel 

biçimini ve aracını oluşturduğu "milliyetçi ideoloji" milli 

an'ane ve "meğf aret "leri de güçlendirmekte, bütünleştirmek

tedir. Artık bir dilin yaratacağı birlik "milliyetçi" 

kimliğin oluşabilmesinde esastır. Ve Gökalp, "Milli şuurun 

(50) Gökalp, Ziya, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 
ı. 

(51) Gökalp, z., ag.e., s. ı. 
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uyanışı" konusunda şunları da eklemektedir: "Milliyet 

mefkuresi iptida gayrı-müslimlerde, sonra Arnavut ve Araplar

da ve en nihayet Türklerde zuhur etti" ( 52). Türklerin bu 

ideolojiyi geliştirme konusunda geç kalmalarının nedeni ola

rak Gökalp, fikren var olan bir oluşumun, yani Osmanlı Dev

leti 'nin, bir olgu olarak tüm gücüyle var olması yüzünden, 

"iradi bir millet" fikrinin ortaya çıkma olasılığının sürekli 

olarak ertelenmesini göstermektedir. Böylece Osmanlıcılık, 

Türkçülüğün ortaya çıkışının önüne en büyük engeli oluştur

muştu: Devletin Hikmeti ••• 

İkinci ideolojik "cereyan" olan "muasırlaşma" ise, 

Gökalp'e göre "yanlış" bir ideolojidir: Tanzimat dönemi ay

dınlarının, milliyetçilik cereyanının önemini göz ardı ederek 

tüm Osmanlı milliyetlerini kapsayabilecek bir düşünceyi 

oluşturma çabalarını ifade etmekteydi. "Elim tecrübeler gös

terdi ki Osmanlı tarihindeki yeni manayı (asrilik) Tanzimatçı 

Türklerden başka kabul eden yoktu. Bu yeni mana ihtirası 

yalnız faydasız olmakla kalmıyordu; devlet ile unsurlar ve 

bilhassa Türkler hakkında gayet muzur neticeler veriyordu" 

(53). Oysa "günümüzün" (Ziya Gökalp'in "gününün") tek bir 

ideolojisi olanaklıdır: ülkeler yaratan, yepyeni ruhlar 

(hars) yaratan bir ideoloji olan "milliyetçilik", 

işleyebilmek olanagına sahip tek ideolojidir. "Bu asrın 

vicdanları üzerinde en müessir kuvvet, milliyet mefkuresidir" 

(54). Osmanlı'nın çöküşünün nedeni -daha doğrusu göstergesi

olarak Gökalp, Türkçülük cereyanının yeteri kadar güçleneme

miş ve Osmanlıcılıkla, uygun bir ideoloji olmayan 

"muassırlık" ideolojileri karşısında geri planda kalmış 

olmalarını göstermektedir. 

(52) Gökalp, z., a.g.e., s. 2. 
(53) Gökalp, z., a.g.e., s. 3. 
(54) Gökalp, z., a.g.e., s. 3-4. 
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İslamcılık ise kavimlerin oluşumu sırasında önem ka

zanmaktadır. "Bir millette iptida din kitapları yazılır; 

sonra ahlak, hukuk, edebiyat, ilim, felsefe gibi marifet şu

beleri dinden teşaubla teşekkül ettikçe bunlara ait kitaplar 

da yazılmaya başlar" (55). Böylece "din", Gökalp'e göre -Ke

malizm'den farklı olarak- her türlü uygarlık oluşumunun vaz

geçilmez bir kurucu ögesidir. O, " milletler arasında 

müşterek olan hayatı, yani beynelmineliyet ruhunu ibda eder" 

(56). Bu elbette herhangi bir islamcılığın gerekliliğine 

işaret etmez. Her şeyden önce, o çağın Avrupa uygarlığı, ku

rucu dinsel öge olarak Yunan-Latin kültürleri içinde yeşermış 

Hıristiyanlığı kullanmaktaydı. Osmanlı ulusları ise (Araplar 

da dahil edilmeli) aksine, ya Hıristiyanlığın etkisi altında 

bulunan, ya da Arap-İran dinsel ideolojisi ve inancı çevre

sinde gelişen İslamın egemenliği altındaydı. Onun kurucu öge

si islamdır. 

Ve Ziya Gökalp' in bu ideoloji akımları hakkında ileri 

sürdüğü en önemli görüşü de şöyle belirleyebiliriz: "Türkleş

mek, İslamlaşmak mefkureleri arasında bir taarruz olmadığı 

gibi, bunlarla muasırlaşmak ihtiyaci arasında da bir tenazu 

mevcut değildir". Burada iki noktanın açığa kavuşturulması 

gerekiyor: Bu önerme, olanı, olmuş olanı ya da olacağı değil, 

Gökalp' e göre olması gerekeni ifade ediyor gibi görünmekte

dir. Ama bu ideolojilerde belli bir bütünleşme ve birleşme 

olanağı görmüyor olduğu da her halde söylenemez. Irk ile 

harsı arasındaki ayrımın daha da derininde yer alan bir 

ayrımlama ile uluslararası (medeniyet, din) ile ulusal olan 

(hars, kültür) kültürel ögelerle uygarlığın teknik anlam 

taşıyan ögeleri arasında bir ayrım yapan Gökalp, Batının 

bilimine ve teknolojisine yönelmenin hiçbir zaman Türkleşmeyi 

ve din olarak islamiyetin varlığını tehlikeye düşürmeyeceğini 

kabul etmektedir: "Yani bugün, Türk milleti Ural-Altay aile-

(55) Gökalp, z., a.g.e., s. 8-9. 
(56) Gökalp, z., a.g.e., s. 9. 
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sine, is lam ümmetine, Avrupa beynelmineliyetine mensup bir 

cemiyetten ibarettir" ( 57). Bilim ve teknolojisi, iktisadi 

sistemi Avrupa'ya dinsel uygarlığının kuruluşu islama, kültü

rel özellikleri (hars) ise Türklüğe aittir. 

Atatürk'ün Cumhuriyet sonrası güçlendirmeye çalıştığı 

bakış tarzı uyarınca islamcılık bu kurucu özelliğe ve göreve 

layık görülmez. Üstelik Mustafa Kemal' in bağımsızlık savaşı 

öncesi ve sonrası görüşleri de, özellikle bu konuda birbirle

riyle çelişki içindedirler. Bu gerçekten bir çelişki midir? 

Belki. Ama ideoloji bir "ihtiyaç nesnesi" olarak görüldüğü 

sürece, bu çelişkinin olduğu gibi kabul edilmesi ve iki ayrı 

ideolojik konumun, kendilerine özgü konjonktürün içinde ele 

alınması gerekir. Ziya Gökalp tarafından, varlıkları oldukça 

yetkin bir bicimde belirlenen üç ideoloji arasında a priori 

bir uzlaşma ya da uyumluluk mevcut değildir. Gökalp'in Tanzi

mat dönemi yenilikçiliği konusunda yukarıda betimlediğimiz 

görüşlerinde de anlatıldığı gibi, ulusalcılık söz konusu 

edilmeden ortaya atılan bir yenilikçilik "tarih" tarafından 

mahkum edilmişti. Ama bu üç ideoloji "uygun" bir biçimde ke

netlenebilir ve birbirleriyle eklemli bir bütün oluşturabile

cek tarzda birleştirilebilirlerse gerçek bir oluşum yaratabi

lecekler, yani bir ideoloji olarak görevlerini yerine 

getirebileceklerdir. Mustafa Kemal ve hareketi ise bu bütün

leşmeyi bağımsızlık savaşı ve mütareke yıllarında var olarak 

kabul etmiş, politik amaçlarla güçlendirmeye çalışmış; ancak 

Cumhuriyet rejimi altında bu bütünselliği cözmüş, islaıncılığı 

dışarıda bırakmaya çalışmıştır. Savaş ve mücadelenin siyaseti 

ile bir ulus oluşturma girişiminin uğruna yapılacak mücadele 

arasında yalnızca biçimsel değil, içeriksel bir ayrım da 

vardır. 

(57) Gökalp, z., a.g.e., s. 20. 
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Her şeyden önce, savaş sonrası İtilaf devletlerinin 

hegemonyası altına dogrudan düşmeyen Anadolu bölgelerinde, 

neredeyse Türkiye•nin tümü için de geçerli olduğu gibi, temel 

inanç sistemi olarak İslam hakim durumdadır. Bunun kullanıl

ması, İttihat ve Terakki döneminde azınlıklara karşı Anadolu' 

nun çeşitli yörelerinde kotarılan kışkırtma hareketleri 

(sözgelimi Adana olayları) çevresinde yer alan ve İslamcı bir 

nitelik alan sindirme ve baskı hareketlerinin sayesinde ola

naklı olmuştu. Buna baglı olarak Kemalizmin kurtuluş savaşı 

yıllarında islamcılık konusundaki politikası şöyle özetlen

mekteydi: İslam, ulusçuluga boyun eğmeli, "muasırlaşma"yı en

gelleyecek bir güç olarak, asla ortaya çıkmamalıdır. O, bu 

gericilik yolunda oldukça başarılıdır: tekke ve zaviyeler, 

uluslaşma ideolojisinin yaygınlaşabilmesi önünde -~n büyük 

engeller arasındadırlar. İslam bir vicdan özgürlüğü sorununa, 

bir yaşam tarzı konumuna kadar geri itilmektedir. Laiklerin 

Kemalizmden, ama asıl önemlisi Kemalizmin laiklikten 

anladığının özeti işte budur: İslamın politik etkinliklerinin 

ve hukuksal çatı içindeki rolünün engellenmesi amaçlı bir 

saldırının gerekliliği. 

Kemalist düşünceyi yakalayabilmek için bir ideoloji ve 

siyasal konum çözümlemesinden çok bir "anlayış" yöntemine de 

gereksinmemiz var. Bu asla bir ideoloji çözümlemesinden bir 

şey beklenemez anlamına gelmemektedir. Ama karşımızda, dine, 

topluma, Türk ulusuna ve onun geleceğine gönderme yapan, ik

tisadi bir dizge oluşturmaya çalışan bir metinler ve 

söylemler dizisi var ve biz bu söylemlere ulaşacak araçlar 

bulmak zorundayız. 

7. DEVLET; TOPLUM VE KEMALİZM 

Böyle bir "Kemalist" söylemin olanaklı oldugu çevrenin 

çözümlenmesi bu "anlayış" ın oluşabilmesi için gerekli tek 
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adımı atmamızı da sağlayabilecektir. Bu çevrenin çözümlenmesi 

ve ön-tarihinin araştırılmasına geçmeden önce iki betimleyici 

metni ele alacağım: Bunlardan birincisi Doğu Perinçek'in 

"Osmanlı 'dan Bugüne Toplum ve Devlet" başlıklı kitabıdır; 

ikinci metin ise Kadro dergisinin Kemalist söylemidir. 

Perinçek'in temel sorusu, Türk devletinin, ya da onun 

artık gelenekselleşmiş kavramının, Osmanlı'dan (hatta 

Selçuklu'dan günümüze değin oynadığı tarihsel işlevin ne 

olduğudur. "Sivil Toplumcu" adını verdiği tezlerle polemiğe 

girerek, Osmanlı devletinin, "Devlet Hikmeti"ne bendeleri 

tarafından bağlanan önem ne olursa olsun, hiçbir zaman 

toplumu yöneten, onun üzerinde kol-kanat geren bir "Kerim 

Devlet" olmadığını, aksine, sınıflaşma ve özel mülkiyetin 

doğuşunun ya da gelişmesinin bir ürünü olduğunu savunmakta

dır. Toplumlar yaratan bir Devlet olamaz. 

Böylece "devletin doguşu "nun oldukça klasik bir kura

mından yola çıkmaktadır: "Devletin doguşu, toplumların 

barbarlıktan uygarlığa attığı adıma denk düşer. Bu ilk büyük 

adım, yağmacının yerini, belli bagımlılık ilişkilerine 

dayanan sömürünün almasıdır. Böylece diz çöktürenler diz 

çökenleri artık öldürmez, hukukla düzenlenen bir sömürüye 

bağlarlar" ( 58) . İyi bilinen bu kuramın yorumlanışında 

elbette bir dogruluk payı vardır: Devlet' in sömürü ilişki

leriyle yakın baglantısı ve onun çeşitli biçimleriyle bir 

aradalığı. Böylece Devlet'in işlevlerinden birisi de -ve 

belki de en önemlisidir- ortaya konmaktadır: "efendiler için 

çalışmayı örgütleme". 

Ama Perinçek, sorunu daha geniş bir çerçevenin içine 

yerleştirmeye de çalışmaktadır. Bunu belli bir· "devlet 

doktrini"nin eleştirisini gerçekleştirebilmek için yapar. Bu 

(58) PERİNÇEK, Doğu, Osmanlı'dan Bugüne Toplum ve Devlet, s. 
68. 
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yüzden konunun aydınlatılması yeterli degildir. " 
Toplumları, bazı durumlarda, devletin yarattıgı" yolundaki 

doktrindir bu. Bu kuram, Asyatik toplumları incelemeye 

yönelen belli bir "batılı" bakış açısı için sıklıkla rastla

nan bir kuramsal konumdur. Öncelikle, Gramsci'nin gösterdiği 

gibi, Devlet'in "sivil toplum" üzerindeki baskısıdır söz 

konusu olan. Ama bu "baskı" nasıl işlerlik ve süreklilik 

kazanabilecektir? Devlet, toplumu gerçekten .. yaratmış olmasa 

böyle bir uyruklaştırma, açıktır ki salt "zor"a dayanmak 

zorunda kalacaktır: böyle bir durumda ise ayakta kalabilmesi, 

kalıcı olabilmesi son derece zordur. Oysa en uzun süre 

dayanan "İmparatorluk" lar doğu "despot" larının imparatorluk

ları degiller miydi? Carlık Rusya'sı konusunda ileri sürülen 

bir düşünce çizgisi, bu durumu açıklıkla ortaya koymaktadır. 

"Rusya' da halk, ekonomik yönden devlet köleligi ve angarya, 

ya da ağır devlet sömürüsünün diğer biçimleri altında ezilir. 

Siyasal alanda ise tam bir keyfilik hüküm sürer. Tüm halkın 

uyruk durumunda bulunması. Rusya'nın devraldığı Asyatik 

despotluğun karakteristigidir •.. bu nedenle, asalaklaşan, 

aşırı derecede merkezileşmiş, bürokratik bir devlet aygıtı ve 

bu aygıtın korunması gerekli olur" ( 59). İşte "dıştan ithal 

edilerek" Türkiye 'ye uygulanmaya çalışılan kuram, Perinçek' e 

göre budur. Türkiye, bu kuramın özgün uygulama alanı olan 

Rusya ile benzer bir tarihe ve konuma sahip midir değil 

midir, sorusuna ek olarak; bu kuramın Rusya için bile geçerli 

olup olmadığından kuşku duyulabilir mi sorusunu da sormakta

dır. İki soruya da verdigi yanıt olumsuz yöndedir. Özellikle 

Plakhanov ve İrotzky'ci "Asyatik toplum" görüşüne karşı çıkan 

Lenin, ikinci sorunun yetkin bir cevabı olarak .... ama 

ondokuzuncu yüzyıl Rusya'sıyla sınırlandırılmak koşuluyla 

olduğu unutulmasın- sunulmaktadır. Perincek'in birinci soruya 

verdigi cevap ise tartışmamızın konusu açısından daha 

karmaşık ve önemlidir. 

(59) PERİNÇEK, a.g~e., s. 70. 
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Her şeyden önce Perinçek, "sivil toplumcu" tezlere 

karşı kuramsal bir mücadele vermeyi hedeflemektedir. Bu kuram 

her şeyden önce "Batı'nın" doğu hakkındaki yanlı bir görüşünü 

temsil etmektedir. İkincisi, Devlet ile toplum arasındaki 

ilişkide, topluma kısırlık, devlete doğurganlık" yüklemekte

dir. Üçüncüsü, "sivil toplumcular, her ideolojinin al tında 

"devletçilik" ararlarken, Devlet'in bizzat lirettigi, salgıla

dığı bir ideolojinin esiri durumuna düşmekte ve Devlet' in 

tuzağından kaçarnarnaktadırlar. Perinçek'in tartışması, sonunda 

dönüp dolaşıp şu noktada özetlenmektedir: Batının feodal 

devletleri, Antikçağlardan miras kalan geniş bir köleci meta 

üretiminin itici gücüyle, özel mülkiyetin göreli daha 

gelişmiş bir aşamasında ortaya çıkarlarken, Doğu, köleci bir 

devlet geleneğine sahip olmadığından, sınıflaşmanın nispeten 

daha geri bir aşamasında feodal devletlere sahip olmuştur. 

Yanlış olarak bir "ceberrut devlet" olarak betimlenen Doğu 

devletleri, aslında, kelimenin tam manasıyla sınıfsaldırlar. 

Sınıflaşma ise, Türklerin o eski askeri demokrasisinin 

yıkılışını getirecek, Osmanlı Devleti ise bu çerçeve içinde 

doğacaktır: " askeri demokrasideki sosyal farklılaşma 

artık, tam bir sınıf ayrılığına dönüşmüştü. Ezen sınıflar, 

silahlı gücü tekellerinde toplayarak devleti ve sömürüyü 

yaşatmak durumundaydılar" (60). 

Bunun ardından yazar, Osmanlı ordusunun örgütlenme 

biçiminin sınıfsal olduğunu kanıtlamak amacıyla, devşirme 

yeniçeri ordusunun esas olarak feodaller sınıfının baskı 

aracı olduğunu, çünkü üretici işler ve etkinliklerden uzak 

bırakıldıklarını, halkla bagları bulunmadığını ve kan bağla

rına dayanmayan bir devşirme sistemiyle bir araya toparlan

dıklarını yazmaktadır (61). "Osmanlı devletine özgü kamu 

gücü" askeri demokrasi zamanındaki "silahlı halk"tan artık 

(60) PERİNÇEK, a.g.e., s. 76. 
(61) PERİNÇEK, a.g.e., s. 76-77. 
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tamamen ayrı bir şeydir" (62). Askeri demokrasi modeline daha 

yakın olarak kabul edilen "sipahilik" rejimi de artık kan 

bağlarına dayanmamaktadır. Bunun kanıtı olarak yazar, 

hıristiyan sipahilerin varlığını göstermektedir. "Siyahiler, 

köylüyü sömüren feodal egemen sınıfın bir parçasıdırlar". 

Buna benzer bir tezi de, "Kabileden Feodalizme" adlı 

kitabında Halil Berktay geliştirmektedir: Osmanlı rejimi, Bi

zans ve Selçuklu "hükümet etme" geleneklerinin bir mirasçı

sıdır. Çürüyen bir Bizans karşısında, "ilerici" niteliklere 

sahip bir Selçuklu feodalizminin galibiyeti ve bu ikisinin 

"ilerici" bir sentezi söz konusudur. 

Bunlar yalnızca kuramsal tarih yorumları. Büyük ölçüde 

tarihçilerin yöntemleriyle ve bakış tarzlarıyla ilgililer. 

Ama önemli bir noktayı belirlemek gerekiyor. O da, Avrupa'lı 

tarihçilerin, kendi toplumlarının tarihi konusunda feodal 

devlet sorununa bu tarzda eğilmemekte olduklarıdır. Gerçekten 

de, Avrupa tarihçisi için, Avrupa' nın antikçağdan günümüze 

kadarki tarihi son derecede yoğundur. Tek bir devlet biçimi

nin, tek bir feodal egemenlik yörüngesinin altında ele alına

cak tümel bir Ortaçağ tarihçiliginin olanaksız olduğu artık 

kabul edilmektedir. Bu durum gerçekten Avrupa toplumlarının 

yapısal karmaşıklığından ve tarihsel olayların bolluğundan mı 

ileri gelmektedir? Osmanlı tarihçilerinin veri yokluğu konu

sundaki yakınmaları iyi bilinmektedir. Doğu Perinçek'in tarih 

yorumları, Osmanlı tarihçiliğinin bu yöndeki zorluklarını ve 

sorunlarını çoğu zaman kabul etmez bir tavırla yazılmış 

gibidirler. Avrupa'lı tarihçiler için yıgınla toplumsal olay, 

tarihlendirmenin, dönemleştirmenin ölçütleri haline gele

bilirken, bunun yanında tarihçinin alanına büyük bir 

çeşitlilik ve karmaşıklık egemenken, Perinçek'in düşünce 

çizgisi uzun dönemlerden ve değişmeden kalan ya da çok uzun 

(62) PERİNÇEK, a.g.e., s. 77. 
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dönemli, tarihsel gözlem tarafından ortaya çıkarılmaları 

neredeyse imkansız görünen "sınıflaşma" ve birikim 

sürecinden, feodal egemenliğin global kuruluşu üzerine genel 

gözlemlerden başka bir şey vermiyor görünmektedir ve bu 

görüntüyü uyandırmak konusunda yalnız da değildir. Osmanlı 

tarihi ve yakın tarihimiz genel bir ön yargının hakimiyeti 

altındadır; üstelik, resmi tarih kadar sığ olmayan yorumlama 

girişimleri bile bu bakış tarzının ceremesini çeker 

görünüyorlar. Buna göre, Osmanlı dönemi ile savaş sonrası, 

Cumhuriyet dönemi arasında çok keskin bir kopuş söz 

konusudur. Önceden var olmayan, varlığını duyuramayan "milli 

burjuvazi", ancak bu dönemden sonra oluşabilme ve örgütlenme 

olanağını bulmuştur. Bazıları -Kıvılcımlı ve bir yere kadar 

köprülü ve Doğan Avcıoğlu- sürekliliği reddederlerken Devlet 

aygıtının sürekliliğini vurgulamışlar ve sınıflaşma sürecinin 

kendiliğinden değil, hakim bir devlet yapısının, aygıtının 

zorlaması ve etkinliğiyle oluştuğunu düşünmüşlerdir. Bazıları 

ise -Halil Berktay, Dogu Perinçek- bu tezlere karşı 

çıkarlarken, sınıflaşmayı kendiliğinden ve çok daha önceki 

dönemlere ait bir süreç olarak değerlendirmişler, daha ağır 

yürüyen bir toplumsal tarihin karşısına, olaylara bağlı ve 

siyasi tesadüflerin daha fazla egemen oldukları bir politik 

tarih çıkarmaktadırlar. 

Oysa devlet aygıtlarının tarihi, siyasal mücadeleler 

alanından görece bir bağımsızlığa sahiptir. Kıvılcımlı "kli

ği", bu sürekliliği olumlarken, siyasal alan ile maddi devlet 

örgütlenmesinin arasındaki zorunlu ayrımı göz ardı .etmekte

dir. Perinçek ise, maddi devlet örgütlenmesi üzerindeki tar

tışmaya hiç yanaşmamakta, Devletin maddeselligini, iktidar 

ilişkilerinin aldığı genel biçimleri doğru~an doğruya sınıf

ların ~elbette yönetici, egemen sınıfların- bir aracı olma

sında aramıştır. Düşüncesi en uç noktalarına kadar götürülür

se, ona göre, toplumsal olan her şey Kemalizmin egemen olduğu 
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çağda başlamakta ve Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin tarihine 

sığdırılmaktadır sanki. 

Bu gözlemi derinleştirmek gerekiyor. Ortada bir 

"devlet teorisi" yoktur. Açık söylemek gerekirse, Perinçek'in 

"Kemalizm" konusunda şu söyledikleri, kesin ifade ediliş 

biçimlerinin ardına gidildiginde bir belirsizliğe yol açmak

tadırlar: "Kısacası, devleti tanrılaştırma, itaati yüceltme 

ve Osmanlı 'ya dönüş dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu yöndeki 

ideolojik çabalar, Türk devriminin ideolojisini ve gerçekleri 

kendi ihtiyaçlarına göre çarpıtıyor. Bu durumda, Kemalizmin 

devlet teorisinin açıklanması ve tahlil edilmesi ihtiyacı 

kendini gösteriyor" (63). Ama Kemalizmin bir devlet kuramının 

varlığından söz edilebilir mi? Genel bir devlet kuramının -ya 

da öyle olmaya yeltenen bir "kuramsal" çabanın- temel 

niteliği siyasi çeşitlilikleri akılcılaştırrnasından, olayları 

kurallaştırrnasından doğan bir "karşı-siyasallaştırma" süre

cine dayanmakta oluşudur. Tarihsel gelişimin karşısında nere

deyse kayıtsız kalan bir dille Eski Yunan ve Roma' da geçen 

siyasal olayları Rönesans dönemi siyasetiyle aynı düzeyde, 

içiçe alan Machiavelli, "genel devlet kuramı "nın belki de en 

belirgin ve aykırı örnegiydi. Siyasal devlet kuramı, mekansız 

ve zamansızdır. Nicos Poulantzas, buradan, onun 

"olanaksızlığı" sonucunu çıkarmaktadır ( 64). Oysa her zaman, 

Devlet üzerine genel bir kuram oluşturmaya çabalayan bu 

ideolojik söylem varlığını sürdürmüştür. 

Buna karşıt olarak, 

vardır. Ama bunlar "kuram" 

siyasal olmayan devlet kuramları 

adı altında formüle edilmiş olmak 

zorunluluğuna sahip değildirler. Platon' un gündelik siyasal 

yaşama doğrudan müdahale etmeyi amaçlayan ve bu yüzden hiçbir 

şekilde bir "ütopya" olarak adlandırılamayacak o "ideal" 

toplum ve "devlet" kuramından farklı olarak bunlar da, yine 

(63) PERİNÇEK, a.g.e., s. 130. 
(64) POULANTZAS, N., Tutanaklar, Monograf, s. 82-83. 
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"ütopya" olmamalarına karşın, siyasal etkinlikler alanını göz 

ardı ederek, doğrudan doğruya kendi kendini meşrulaştırma 

yeteneğine sahip devletler örgütlemeye girişirler. 

Machiavelli 'ye karşıt olarak, bu doktrinlerin "Devlet 

Aklı"nın düşünce çerçevesiyle son derece yakın bağları 

vardır. Machiavelli için siyaset, hükümdarın, yönetmek 

zorunda olduğu Devlet (ülke ve üzerinde oturanlar) ile kendi 

gücü arasındaki pamuk ipliğine benzer, kırılgan bağ üzerinde 

oynanacak oyunun kurallarıdır. Devlet Aklı ıse, bu oyunun 

"akılcılığını" reddederek, Devlet'in, kendisini öyle her 

"hükümdar"a yönettirmeyecek bir tarzda örgütlemek sanatını 

kendi çekirdeği haline getirmektedir. Bu kuramlar bu yüzden, 

siyaset kuramı değildirler. Onların yöneldiği, daha çok, bir 

ulusun örgütlenmesi yolunda siyasal çatının çatılması, 

ordunun yerleşik bir pozisyon kazanmasının yöntem ve yolları, 

vatandaşların yaşamlarına -siyasal olmadıkları ölçüde- bir 

katkının gerçekleştirilmesi, kısacası, insanlara "toplum 

içinde yaşama "nın nasıl olması gerektiğinin öğretilmesidir. 

Kadro dergisinde yer alan bir yorumunda Şevket Süreyya 

Aydemir, batının çöküşünden bir ölçüde bu sağlamlığın sağla

namamış olmasını, toplumun sınıflara bölünüşünü ve bu 

etkenlere bağlı olarak "toplumsal bütünleşme"nin 

gerçekleştirilememesini görmekteydi. Geniş ölçüde Türk 

tarihine yöneltilen bir suçlama türü burada ilginç bir 

biçimde Batı'ya yöneltilmektedir. Kadro dergisinin modelleş

tirdiği "Kemalist Devlet Görüşü", siyasallıktan eş ölçüde 

uzaktı. Amaç, sınıfların üzerinde "siyasal" yollardan 

oynayacak Makyavelci bir tarzı benimseyen Bolşeviklerden 

farklı olarak, iktisadi ve sosyal bakımdan kendine yeterli, 

dikkatörlük heveslilerine kendini yönettirıneyecek bağımsız 

bir devleti oluşturabilmekti. Yöntemlerinin "jakoben" olması 

bu gerçeği değiştirmemektedir. İktisadi indirgemecilik son 

kertesine vardırılmış, sınıfların varlığı 

onların "siyasallaşmasını", "radikalleşmesini" 

hiçbir önlem sayılmadan geçilmemiştir. 

reddedilmiş, 

engelleyecek 
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Perinçek' in "Kemalist Devlet Kuramı" arayışı da aynı 

biçimde, "siyasal" değildir. O elbette sınıfların varlığını 

yadsımamaktadır, ama tüm kalbiyle Kemalizmi olumlayışının ar

dında neyin yattığı sorulduğunda şunlar ortaya çıkar: 

"Kemalizm derken Cumhuriyet Devrimi' nin ideolojisini 

kastediyoruz. Kuşkusuz bu ideoloji, Türk Devrimi'ne özgü 

değildir. Kemalizm Büyük Fransız ihtilali'nin simgelediği 

burjuva-demokratik ideolojinin, emperyalizm çağında, geri 

kalmış bir ülkede dile gelen versiyonudur" (65). 

Kemalizmin, genel olarak Fransız ihtilali ve 

ulusalcılık konusundaki görüşlerinin olumlu bir nitelik 

taşımaları ve sözel olarak onun bir versiyonunu oluşturdugu 

olgusu elbette yadsınamaz. Hatta, belli bir döneme kadar, 

farklı alanlarda "siyasal" ve "jakoben" bir kimlige bürünmüş 

olduğu, ussal bir "politizasyon"u yardımına çağırdığı da 

söylenebilir. Ama Perinçek' in söz ettiği Kemalizmin bu yönü 

degi_ldir. O, doğrudan doğruya "burjuva-demokratik devrimci

likten ve geri kalmış ülkelere özgü bir milliyetçilikten söz 

etmektedir. Üstelik: "Sınıfsal düşünce ve deger yargılarının 

sistemli bir ifadesi olan ideolojilerin evrensel olduklarını 

ve dünyada milli bir ideoloji bulunmadıgını galiba sık sık 

hatırlatmak gerekiyor. Milliyetçiliğin de evrensel bir 

ideoloji olması ve belli bir sınıfsal zemin üzerinde boy 

atması, hep gözlerden kaçırılmak istenir (66). 

İdeolojilerin, Althusser'den çok önce Marx'ın da be

lirttiği gibi, her şeyi sub specie aeternitatis (ebedilik gö

rünümü altında) temsil ettikleri söylenebilir. Ama, sınıfsal 

bir zemine sahip olduğu kabul edilse bile, ideolojinin -ve 

özel olarak "burjuva" ideolojisinin- "sınıfsallığı" saydam 

(65) PERİNÇEK, a.g.e., s. 130. 
(66) PERİNÇEK, a.g.e., s. 130. 
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bir biçimde dile getirdiği pek kuşkuludur (67). Sınıfsal bir 

zemin üzerinde yükseldigi söylenen -ki başka bir bakış 

acısından bu "apaçık" bir gerçektir- "milliyetçilik" 

ideolojisinin temsil ettiği, sınıfların ve zümrelerin 

hukuksal açıdan varolmadıkları, eğer varlarsa, bu durumun 

ulusun dogasına aykırı olduğu (hatta, "insan doğası "na da), 

düşüncesinin ön plana çıkışıdır. Mustafa Kemal' in o zamanki 

Sovyet Büyükelçisi Aralov'a söylediği sözler bu durumu gözler 

önüne sermektedirler: Türkiye' de gelişmiş bir işçi sınıfı, 

hatta burjuvazi yoktur. Bu yüzden Bolşevikler tarafından 

takip edilen yol Türkiye açısından geçerli olamaz. Feodal 

sınıf ile baskı altındaki köylülerin varlığı ise reddedilemez 

bir gerçektir; ama böyle bir ilişki biçimi ve sömürü rejimi 

"insan aklına", "insan doğası"na aykırıdır. Şimdi bu sözlerde 

açıga çıkarılan ideolojinin de sınıfsal olduğu söylenebilir. 

Ama şunu da belirtmek kaydıyla: sınıfların varlığını ve 

mücadelesini yadsıyan bir ideolojidir ... 

sistematik olarak yadsıyorsa, gerçekte iki 

konusudur: 

Ve eğer bunu 

alternatif söz 

1) ya varlığını yadsıdığı sınıflar gerçekte mevcut

turlar ve "insan dôğası" diye bir şey yoktur; 

2J_ ya __ _da hu _sı-nıflar ___ gerçekten de mevcut değillerdir 

ve "insan dogası" diye bir şey vardır; feodal sömürü ise işte 

bu insan doğasına aykırıdır. Birinci durumda gerçekliği 

yadsıyan ve çarpıtan bir ideolojik "gerceklik"le karşı karşı

yayız; ikinci durumda ise, ideoloji, gerçekliği doğru olarak 

yansıtmaktadır. Öyleyse bir anlamda ideoloji değildir. Aynı 

aykırılık, Kadro dergisinin sayfalarından fışkıran "Kemalist" 

ideolojiye de uygulanabilir. Ama bu konudaki tartışma açık 

bırakılabilir. 

(67) ALTHUSSER, Louis, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Ay
gıtları, s. 171. 
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Perinçek tarafından, Mustafa Kemal' in anlatılarından 

bir "devlet kuramı" oluşturulması girişimini birkaç adım daha 

izleyelim: 

Atatürk, okullarda okutulan "Yurttaşlık Bilgisi" ki

taplarına bir "devlet" tanımı düşmektedir: "Belirli bir 

bölgede yerleşmiş ve kendine has bir kuvvete sahip olan 

bireylerin toplamından oluşan bir varlık" ( 68). Onaltıncı 

yüzyıldan bu yana, gerek "hukuk devletleri", gerekse Devlet 

Aklı ve Polis doktrinleri çerçevesinde geliştirilen devlet 

"kuramları" tarafından ortak bir biçimde "nüfus" olarak 

adlandırılan "gerçeklik" ile karşı karşıyayız. Tanımlanan, 

aslında· "devlet" değil "nüfus "tur. Machiavelli için "dev

let" in, "hükümdarın iktidarı"nın nesnesi olan "nüfus" -onun 

"elde tutulabilmesi" için siyasal etkinlik zorunluydu-, 

burada "devlet"le özdeşleştirilmektedir. 

Bu tanıma, devletçilik ideolojisi tarafından çarpıtıl

maya ugramış bir yanılgı gözüyle bakamayız. Birkaç satır 

aşagıda, "Devlet" in üç ögesi olarak bir insan topluluğunun, 

ikincisi, belli "coğrafi sınırlarla çevrilmiş bir toprak par

çası"nın, üçüncü olarak da "zor unsuru"nun gösterilmiş oldu

ğunu okuyoruz. Perinçek, bu unsurlar üzerinde "bütün" devlet 

teorisyenlerinin birleştiklerini yazmaktadır. Bu yazık ki 

genel olarak doğrudur. Gerçek bir Marksçı kuram ise, bu 

unsurların arasına sınıf mücadelesini ve sınıf sal bölünmüş

lüğü katmak zorundadır ve bu noktada, Louis Althusser'in 

marksist bir kuramcı olarak, Michel Foucault'nun ise marksist 

olmayan bir kuramcı olarak hatırlattıkları bir gerçeği anına

dan geçemeyiz: Althusser, "John Lewis'e cevap" başlıklı pole

miğinde, sınıf mücadelesinin öncesinde ve dışında "sınıfların 

var olmadıklarını", mücadelenin, devlet ve sivil toplumun 

bağrında, her türlü somut "sınıf konumu" ve "yapısı"nı önce-

(68) PERİNÇEK, a.g.e., s. 130. 
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leyen bir unsur oldugunu beliitmektedir (69). Michel Foucault 

ise, genel olarak, "marksist" kuramlara yönel ttigi bir eleş

tiride, iktidarın bir "özne" olarak kabul edilebilecek bir 

"Devlet"te, "sınıf"ta ya da bu türden herhangi bir başka 

"iktidar kaynağı"nda bulunmadığını, ama sürekli olarak değiş

meden kalan bir mücadelenin içinde, çeşitli biçimler altında 

açıga çıktığını göstermektedir (70). Gerçekten "siyasal" olan 

bir devlet kuramı bu gerçeği gözönüne almak zorundadır. 

Perinçek'in gözlemi şöyle devam eder: "İnsan unsuru, 

Atatürk' e göre millettir, devleti millet oluşturur. Kuşkusuz 

bu görüş, millet öncesi toplumlarda devletin varlığını 

açıklayamamakta ve içermemektedir. Öte yandan Atatürk, 

milletin tarihsel bir kategori olması konusunda da çelişmeli 

düşünceler ileri sürmüştür. Türk Devriminin önderi, bir 

yandan Türk toplumunun yaşadığı sıçramayı ümmetten millete 

geçiş olarak belirler ve Türklerin o zamana kadar 'gerçek, 

bilimsel, olumlu anlamıyla milli bir devir yaşamadıklarını' 

ve, milli bir tarihe malik olmadıklarını', 'kesinlikle' dile 

getirir' (71). Perinçek'~ göre Mustafa Kemal, "ç~lişkili" bir 

biçimde, söz konusu "oluşum içindeki Devlet"in yanında tarih

öncesinden beri varolan bir "millet" kavramına da yer vermek

tedir. 

Oysa, "Millet kavramı, sınıfsal-ideolojik çarpıtmalara 

çok açıktır ( 72). Çünkü dogrudan insan-sınıf ilişkileriyle 

ilgilidir" (73). 

Atatürk'ün yazılarında Perinçek'in bildirdigi gibi 

cjiki ayrı "millet" kavramının bulunup bulunmadığını bir yana 

bırakalım. Ama, ne olursa olsun, Kemalizmin oluşturmaya, ça-

(69) ALTHUSSER, L., John Lewis'e Cevap, Bölüm I. 
(70) FOUCAULT, M., Bilgi ve İktidar, Monograf, 11-15. 
(71) PERİNÇEK, D., a.g.e., s. 13. 
(72) PERİNÇEK, D., a.g.e., s. 14. 
(73) PERİNÇEK, D., a.g.e., s. 14. 
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tısını çatmaya çalıştığı "Devlet", "ümmetten millete geçiş" 

aşamasında yer alan "oluşum içindeki devlet"tir. Bu yüzden, 

Doğu Perinçek' in yaptığının aksine, Atatürk "siyasal" olan 

bir devlet ve iktidar kavrayışına sahip olmak zorundadır: 

"Sunu söylemek gerekir ki, devlet bir hukuki kavramdır. 

Gerçekte idare edenler egemenliği kullanırlar" (74). 

Perinçek bu sözler için şu yorumda bulunur: "Aslında 

bu ifade, Kemalizmin temel taşı sayılabilecek 'milli egemen

lik' teorisinin bir faraziyeden başka bir şey olmadığını da 

kabul etmiş olur. Kemalizm, milleti iradesi olan bir tüzel 

kişilik olarak gösterir ve Cumhuriyete bu tüzel kişiligin 

egemen olduğu varsayılır" ( 75). Ama bu yoruma şu noktanın da 

eklenmesi gerekirdi: "millet iradesi" ideolojik bir kalıptır. 

Ama aynı zamanda bir gerçekliktir de: ve o, kendine özgü bir 

gerçeklik olarak, tarihin gelişiminin gerçek sürecini "gözden 

saklama" yetisine de sahip olmalıdır; sınıflar ve zümrelerin 

varlığı yadsınmıştır; evet, ama bu yadsıma gerçekliği dönüş

türmeyi amaçlayan bir müdahalenin de geliştirilmesine el ver

mektedir. 

8. SİYASAL AKILCILIK 

Şimdiye kadar geliştirmiş olduğumuz gözlemler karşı

mıza son derece bölük-pörçük bir biçimde çıktılar. Bunun özrü 

olarak "siyasal aklın" konumuzun odağını oluşturan bir nite

liği gösterilebilir: Siyasal akılcılık ve bu akılcılık türüne 

yöneltilen eleştiri kendisini {siyaseti) gittikçe "Devlet" 

üzerinde gereğince tartışabilmekten alıkoyar bir hale gelmiş

tir. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir. 

(74) PERİNÇEK, O., a.g.e., s. ıs. 
(75) PERİNÇEK, O., a.g.e., s. ıs. 
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1. Siyasal akılcılık iki farklı kimliğe sahip olmuş

tur. Birincisi Makyavelist'tir ve "siyasal akla" taraftar 

olmasına ve "siyasal aklın kötüye kullanılması" yolundaki 

eleştirinin son derecede sert hücumlarına ugramasına karşın, 

belli bir siyasal davranış kalıbı olmaktan çok "rüzgara karşı 

yol almaya çalışan" bir yönetme sanatını biçimlendirmeye ça

balamaktadır. Fransız ihtilili sırasında Jakoben'lerin, Rus 

ihtilali sırasında da Bolşeviklerin siyasal davranışlarını 

belirleyen de odur. Makyavelcilik, Michel Foucault tarafından 

son derecede yetkin bir tarzda şöyle özetlenmektedir: 

"Machiavelli ••• Hükümdarın ülkesine bir dışsallık ve tekbaşı

nalık, bunun sonucunda da bir aşkınlık ilişkisi ile baglandı

gını belirlemektedir. Hükümdar ülkesini miras ya da fetih 

yoluyla elde etmektedir; ama ne olursa olsun, onun bir parça

sını oluşturmaz, onun dışındadır. Onu ülkesine bağlayan bag 

bir şiddet, bir gelenek ya da başka ülkelerin hükümdarlarıyla 

kurulacak komplo ve ittifak bağlarıdır; bu her durumda yapay 

bir bağ olarak kalır ve hükümdar ile ülkesi arasında temel, 

özsel, doğal ve hukuksal hiçbir bağ bulunmamaktadır" (76). Bu 

yoğunlaştırılmış makyavelist alıntı neye işaret etmektedir. 

Her şeyden önce şuna: Hükümdarın sanatını icra etmesinden 

önce varolan bir siyasal koşullar dizisi vardır -bu koşulla

rın içerikleri ve tarihsel konumları farklı olabilse bile tüm 

bu çeşitliliklerin akılcı bir kaç ilke çerçevesinde özetlene

bilecek genel bir çerçevesi vardır. Öncelikle, hükümdarın ül

kesiyle bağlantısı dışsal olduğuna göre her an kırılma teh

likesi vardır. Hükümdar hemen her zaman çok yönlü ve çeşitli 

tehditlerin altındadır: topraklarında ve tahtında gözü olan 

iç düşmanlar ve ülkesini fethetmek isteyecek yabancı hüküm

darlar; aaıa bundan da önemlisi, hükümdarın iktidarı herhangi 

bir dinsel zorunluluktan, iktisadi ve hukuksal baglılıklar

dan, ebedi bir boyunduruktan kaynaklanmıyorsa, "tebalarının" 

ona boyun eğmek için hiçbir apriori n~denleri yoktur ve bu 

(76) FOUCAULT, Hükümet Etme Üzerine, S. 23. 
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"tehlikelerin" karşısında Foucault tarafından aşagıdaki gibi 

belirlenen genel bir sonuca varabiliriz: "İktidarın kullanı

lışının amacının, nesnel anlamıyla bendeler ve toprak 

tarafından oluşturulan bütün olarak anlaşılması gereken; daha 

çok, hükümdar'ın elinde bulundurduğuyla, kendisine miras 

olarak kalan ya da fethedilen toprakla ve kullarıyla arasın

daki ilişki olarak ele alınması gereken bu ülkeyi korumak, 

elde tutmak ve güçlendirmek olduğu sonucuna" (77). 

Siyasetin kendine özgü bu akılcılıgı, siyasal eylemin 

temel momentini oluşturacak iki ayrı çözümleme tarzının var

lığını gerektirir ( ve Foucaul t' nun değinmediği bir noktayla 

birlikte, bu yalnızca siyaset kuramcısının değil, siyasal 

liderin de işidir). Önce, tehlikelerin belirlenmesi -kökenle

rinin yoğunluklarının ve önem sıralarının tayin edilmesi; 

ikinci olarak ise, Hükümdarı ülkesine ve uyruklarına bağlayan 

bağı oluşturan iktidar ilişkilerine hakim olabilme sanatını 

geliştirmek ve uygun bir tarzda işlerliğe kavuşturmak. 

Şimdiye kadar Makyavelci bir kemalizmin varlığına işa

ret ettik, ya da Doğu Perinçek'in yanlış bir jakobenlik for~ 

mülünden ürettiği "sınırlı bir makyavelcilikle karşılaştık. 

Mustafa Kemal, sonradan karşısında bulabileceği bir is lamla 

uzlaşabilmekte, dinle bir siyaset oyunu oynayabilmekte ve si

yaseti din işlerine karıştırabilmekteydi. Diğer tehlikeleri 

tesbit etmekte ve onlar veri olarak kabul edildiğinde 

iktidarı (Anadolu hareketini) "elde tutabilmek" amacı · için 

gerekli olan önlemleri bir sanatçı inceligiyle gerçekleştire

bilmekteydi: bir rakip olarak Bolşevizme karşı, önce Yeşil 

Ordu'nun desteklenişi, sonra ortadan kaldırılışı, dış TKP'nın 

etkinliğini kırabilmek amacıyla Bolşevizmle yakından uzaktan 

bir ilgisi olmayan bir kadroya "bolşevik olmayan ama komünist 

olan bir partiyi kurduruşu; İzmir İktisat Kongresine çagrılan 

(77) FOUCAULT, a.g.e., s. 25-26. 
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bütün "iktisadi zümrelerde", işçilerde, köylü temsilcilerin

de, esnafta, bir milli birlik uyanışı düşüncesinin davetkar

lıgıyla "memleketin gidişini belirleyebilecek" özneler olma 

sanısını uyandırdıktan sonra Kongre'de "iktisadi yasa ve zo

runlulukların o günkü gereklerinin ortaya çıkardıgı ve 

dayattıgı kararların geçirilişi -daha dogrusu hiçbir 

"karar"ın geçirilmeyişi: Bunların hepsi, bazıları olumlu 

bazılarıysa olumsuz olan, zorunluluklar ve tehlikeler kar

şısında gözleri dört açmaya dayanan Makyavelci pratikler ola

rak görünmektedirler. 

Ama ne olursa olsun bir şey unutulmamalıdır: 

Machiavelli kendi sahasında mağlup olmuştu. Devlet Aklı 

(burada artık yalnızca bir rnetafor söz konusudur) 

Machiavelli'yi ve siyasal alanı mağlup etti. Hükümeti hüküm 

etme'nin, idareyi idare etmenin, devleti siyasetin karşısında 

birincil konuma getirdi. Artık siyaset yalnızca ideolojik-hu

kuksal çerçevesinde hapsedilmiş bir pratiktir. Gerçek, özerk 

ve Machiavelli'nin verdiği anlamıyla o yalnızca Devrimci 

süreçlerde ve düşüncede yer yer ortaya çıkmaktadır. 

2. Kemalizmin makyavelcili9i ise, belki de Dogu top

lumlarına özgü olan o siyasallaşma ve siyaseti manevraya 

dönüştürme yeteneğiyle daha uzun sürebilecekti. Bu olmadı: 

siyaseti parlamenter-hukuksal bir rejim sorunu haline getiren 

Batı toplumları, sivil özneler alanının dışındaki tüm toplumu 

ve ilişkileri "Devlet Aklı"nın, "Laissez-faire"in, polisin, 

baskı aygıtlarının, bilimin ve kapitalist üretim ilişkileri

nin, yani tüm bu çeşitli ve bazen çelişik konumların 

oluşturduğu disipline edici alanın eline teslim ettiler. 

Kemalizmin de yakın ufkunda ve çevresinde Devlet Aklı dolaş

maktadır; isteyenlerin Jakoben adıyla adlandırmakta serbest 

oldukları, laikleşme, modernleşme, ilerleme, insancıllaşma 

diye sunulan pek cok yöntem aracılığıyla gerçekleştirilenle

re, yalnızca Cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı ıslahatçılı-
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lığı icinde de şöylece bir anmak yeterlidir. Tüm olumlu işler 

Devlet Aklı' na bırakılmaktadır; köylerde enstitüler kurmak, 

bilim ve denetimi, teknolojiyi taşımak, toplumu şehirlileş

tirmek, şehir politikaları oluşturmak -İstanbul'un düzensiz

liğinden yakınmaların hep devlete yöneltildiğini, Ankara'nın 

devlet eliyle kurulduğunu hatırlayın; ulusal sınırların kapa

tılmasını sağlayacak askerler ordusuun yanında nüfusun 

disipline edici kapatılmasını sağlayacak bir uzmanlar, müfet

tişler, maliyeciler, belediyeciler ve öğretmenler oidujunu 

yurt sathına yaymak ..• İdeolojik yüceleştirmenin eşliğinde -

onsuz, bir doğu toplumunda büyük zorluklarla karşılaşacaklar

dı- gerçekleştirilen, çogu zaman elitist, tepeden inmeci ola

rak yorumlanan -bu da göreceğimiz gibi oldukça su götürür bir 

bakış acısıdır- bu pratiklerin varlık nedeni ve işleyiş gücü 

söz konusu edeceğimiz ikinci metinler dizisinde, Kadro dergi

sinde en açık anlatılışını bulmaktaydı ..• 
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il. BÖLUM 

DUŞUNCE VE BASIN ÖZGURLUĞU 

1- DUŞUNCE ÖZGURLUĞU 

Kişinin temel hakkı olan düşünce özgürlügü 18. 

yüzyılda inanç kanaat, söz ve yazı özgürlüğü kavramları ile 

birlikte anayasal güvence altına alınmaya başladı. 18. yy 

Avrupa'sının siyasal ve toplumsal yaşamının sürekli değişimi 

aydınlanma çağı görüş ve düşüncelerinin de değişimini gerekli 

kılmıştır. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin 

11. maddesinde düşünce açıklanması insanın en kıymetli hakla

rından sayılmıştır. 

Görüş ve düşünceleri sözlü ya da yazılı iletme ve 

yayma özgürlüğü insanlığın kutsal ve meşru hakkı sayılmıştır 

( 1). Voltaire'nin, "görüşlerinizi paylaşmıyorum ama, onları 

açıklama özgürlüğünüz ugruna ölmeye hazırım •.. " ifadesi 

toplumsal bir felsefe olmuştur. Anayasalarda sağlanan her 

hak, getirilen her güvence, sorumluluk sınırları çizilerek 

korunma altına alınmıştır. Böylece demokrasinin sürekliliği 

ve onu gerçekleştirecek temel kurum olan devletin korunması 

saglanmıştır. 

Özgürlükçü liberal görüşe göre: Bireyci özel girişim

ci, kişi mutluluguna önem veren bir ekonomik düzey belirle

nirken, düşünceleri açıklama konusunda da paralel bir yapı 

oluşturulmuştur. Bu ekolden J. Stuart Mill, düşünce özgürlü

ğünün gerekliliğini savunmuştur. Düşünce özgürlüğü ile düşün

düğünü söyleme özgürlüğünün insanların düşünsel mutluluğu 

(1) BAHRDT, K.F.W., Ueber Presse Freyheit und deren Granzen, 
Zullichau, 1787, s. 44. 
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için-ki insanların tüın mutlulukları buna bağlıdır- çok 

gerekli olduğunu 4 noktaya dayanarak tartışmaktadır. 

Birincisi, herhangi bir düşünce susmak zorunda bırakı

lırsa, bu düşünce, bizim kesin doğru olarak bildiğimiz şeyle

re karşın, doğru olabilir. Bunu kabul etmemek, yanılmaz oldu

ğumuzu sanmak olur. 

İkincisi, susturulan düşünce yanlış bile olsa, bunda 

bir parça gerçek bulunması olanaklıdır. Pek çok kez de 

bulunur ve madem ki herhangi bir konuda genel olan ya da 

baskın olan düşünce nadiren gerçeğin tamamı olur ya da hiçbir 

zaman olmaz; o halde gerçeğin geriye kalan kısmının tamam

lanması olasılıgı ancak karşıt düşüncelerin çarpışmasındadır. 

Üçüncüsü, doğruluğu belirlenmiş sayılan düşünce yalnız 

doğru değil, aynı zamanda gerçeğin bütünü bile olsa; ona kuv

vetle ve ciddi olarak itiraz edilmesine katlanılmadıkça ve 

fiilen itiraz olunmadıkça, o düşünceyi kabul edenlerin çoğun

ca, akla uygun nedenleri çok az anlaşılarak ve sezilerek, bir 

ön yargı şeklinde inanılır. Sorun bu kadarla kalsa iyi ... 

Dördüncü olarak, öğretinin kendi anlamı da kaybolmak, 

zayıflamak ve insan karakteriyle yaşam tarzı üzerindeki hayat 

etkisinden yoksun kalmak tehlikesine düşer; Dogma, bütün 

bütün etkisiz boşuna yer kaplayan fakat herhangi gerçek ve 

yürekten duyulan bir inancın akıl ve kişisel deney yolundan 

gelişmesini ortadan kaldıran, salt biçimsel bir açıklama 

halini alır. 

Dolayısıyla Mill, düşünce özgürlüğünü tüm mutlulukla

rın temeli kabul etmekte ve kesinlikle açıklanması gerektiği

ni vurgulamaktadır (2). 

(2) MILL, John, Stuart, Özgürlük Çüstüne, Çev: Alime Ertan, 
Belge Yayınları, İstanbul, 1985, s. 73. 
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Gölcüklü, bireylerin gerçekten özgür olmalarını, bu 

özgürlüğün demokrasinin itici güçlerin.den biri olmasını isti

yorsak, düşünce özgürlüğünün bütün koşullarını sağlamak ve 

hiç kimsenin Anayasa koyucu gibi düşünmek zorunda olmadığını, 

içtenlikle kabul ve buna uygun tutum ve davranışta bulunulma

sı gerektigini belirtir. Halkın temsilcileri gibi düşünmek 

zorunda olmadığı, toplumda farklı görüşlere yer verilmesinin 

yararları açıktır (3). 

Dahl . ve Hollowel, klasik demokrasiyi, devlet işlerinin 

bir uzlaşma ve anlaşma havası içinde yürütülmesi şeklinde 

yorumlayarak; Demokrasiyi, bir yöntem, kavrayış ve anlayış 

sorunu olarak işlerler (4). 

Düşünceleri açıklama özgürlüğü, en iyi demokrasi or

tamında gelişir. Demokrasiler düşünce açıklama özgürlüğüne 

verdiği önemle gelişirler, baskıcı rejimlere dönmekten kurtu

lurlar. 

Demokratik halk hükümetleri özgürlüksüz varlığını 

sürdüremezken, totaliter hükümetler ise özgürlükle birlikte 

olamazlar. 

Tresolini, özgürlüğü, demokrasiyi korumak amacıyla yok 

etmeyi kan basıncını düşürmek için birinin kalbini çıkarmaya 

benzetmektedir (5). 

( 3) 

( 4) 

( 5) 

GÖLCÜKLÜ, F., Haberleşme Hukuku, Basın-Radyo-TV. 
A.Ü.S.B.F. B.Y.Y.O. Yayını, Ankara, 1970, s. 94. 
DAHL, Robert, A., Preface to Democratic Theory, 1956, s. 
4. Bkz. HOLLOWEL, John, H. , The Moral Foundations of 
Democracy, 1958, s. 27. 
TRESOLINI, Rocco, J. , . These Liberties, Case . Studies in 
Civil Rights, Philadelphia and Newyork, 1965, s. 148. 
(Irwing Brant, The Bill of Rights, Its Origin and 
Meaning, Indianapolis, The Bobbs Merrill Co. 1965, s. 52-
78) 
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"Düşünce özgürlüğü, insanın serbestçe düşünebilme, 

düşündüklerini serbestçe açıklama veya açıklamama özgürlügü

dür. Bu nedenle çok yönlü bir nitelik taşır. Yalnızca 

entellektüel bir tatmin aracı olmadığından, düşüncelerin dışa 

dönük bir yanı da vardır. Bu özellik kişinin düşüncelerine 

uygun bir biçimde davranabilme özgürlüklerini de gerekli 

kılar" ( 6) . 

Özek, Düşünce kişinin iç dünyasında kaldığı sürece, 

düşünce özgürlüğü "Düşünceyi açıklamama özgürlüğü" şeklinde 

belirir, kişinin düşüncesini açıklamaya zorlanamayacağını 

ifade eder (7). 

İnsanlar arasındaki düşünce alışverişi yeni özgürlük

lerin dogmasına yol açmıştır. Toplanma, dernek kurma, din ve 

vicdan özgürlükleri gibi düşünceyi açıklarken kullanılan 

araçlar, başka özgürlük alanları yaratmıştır. Basın 

özgürlüğü, Radyo-Televizyon özgürlüğü, eğitim, bilim ve sanat 

özgürlüğü vd. gibi (8). 

Düşünce ve konuşma özgürlüğünün kısıtlanmasının demok

rasinin bir eksiği olduğu görüşünü savunan pek çok yazar 

yanında; düşünce özgürlüğünün kısıtlanmaması ancak düşünceyi 

açığa vurma özgürlüğünün kısıtlanmasını isteyen görüşler 

bulunmaktadır. İnsanların düşüncelerinin nasıl sınırlandırı

labileceği ise gerçekten merak konusudur. 

Tresolini: Özgürlükler ya sürekli büyür ve gelişir ya 

da onlar özgürlük degildir görüşü ile sınırlamalara karşıdır 

( 9) • 

( 6) 

( 7 ) 
( 8) 

( 9) 

TANÖR, Bülent, Siyasi Düşünce Hürriyeti ve 1961 Türk Ana
xasası, İstanbul, 1969, s. 26. 
OZEK, Çetin, Türk Basın Hukuku, İstanbul, 1978, s. 28-29. 
AKIN, İlhan, Temel Hak ve Özgürlükler, Genişletilmiş 3. 
Bası, İstanbul, 1971, s. 147. 
TRESOLİNİ, a.g.e., s. 148. 
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Siyasal düşüncenin içeriğinin sınırlanamayacağı fakat 

küfür, hakaret, müstehcen nitelikte açıklamalar ve ticari 

reklamların "fikri nitelik" taşımadıkları için, kişilerin 

özel yaşamları ile ilgili bazı açıklamalar da "toplum 

meseleleri ile ilgili 11 olmadıkları için düşünceleri açıklama 

özgürlüğünün koruması dışında kaldığını belirten Tanör, bilim 

ve sanat özgürlüğü ya da din ve vicdan özgürlüğü kapsamına 

giren fikri nitelikte açıklamaları da düşünceleri açıklama 

özgürlüğü kapsamı dışında bırakmaktadır (10). 

Buna karşın Aksoy, hakaretin fikri içeriği olmadığı 

için düşünce olmadığını söylemenin gerçeklere aykırı olduğunu 

belirtir. Düşünceleri açıklama özgürlüğüne birtakım sınırlar 

getirilmekte ve böylece düşüncenin etkililik derecesi azal

tılmaktadır (11). 

Bir kimse tarafından yapılan anlaşılır her açıklama 

düşünce sayılmalı, ifadesi engellenmemelidir. Düşünceler 

belli kimseler için açıklanabilir olmamalıdır. Vatandaşlık, 

yaş, cinsiyet, mevkii gibi ayrıcalıklar gözetilmemeli her 

bireyin çeşitli düşüncelerden haber alması, bilgilendirilmesi 

yasaklanmamalıdır. Küçükleri zararlı yayınlardan koruma 

yasası ile düşünceler, belli yaştaki kişilerden bir süre de 

olsa uzak tutulmak istenmektedir. Öğrencilere, askerlere ya 

da devlet memurlarına çeşitli ülke ve dönemlerde uygulanan 

değişik sınırlamaların ise hukuksal dayanaktan yoksun 

olduklarına İlal tarafından işaret edilir (12). 

(10) TANÖR, Bülent, a.g.e., s. 17-19. 
(11) AKSOY, Muammer, "Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü", Türkiye' 

de İnsan Hakları, Ankara, 1970, s. 142-143. 
( 12) İLAL, Ersan, Basında Düşünceleri Açıklama Özgürlüğü ve 

1961 Anayasası, İstanbul, Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Doçentlik Tezi, İstanbul, 1977, s. 26. 
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Batı hukukunda düşüncenin içeriğine bir sınır getiri

lemeyeceği görüşü yer almaya başlayınca düşünceleri açıklama 

özgürlügü diger bütün özgürlüklerin varlık koşulu sayılmaya 

başladı. 

ABD Yüksek Mahkemesinin 1937'den sonraki kararları bu 

yönde oluşmuştur. Gene Alman Anayasa Mahkemesinin degişik 

kararları düşünce özgürlüğünü insan haklarının en soylusu, 

liberal demokratik devletin temeli saymıştır (13). 

ABD Anayasası'nın ilk maddesinde; Kongre aşağıdaki 

konularda yasa ~ıkaramaz: 

özgürlügünün azaltılması ya da 

bir şekilde bir araya getirme 

Konuşma özgürlüğü, basın 

insanların haklarını barışçıl 

ve hükümetten şikayet konusu 

olan alanlarda geriye dönük düzeltme istenmesi. . • Böylece bu 

kavramlar Amerikan özgürlük anlayışının en önemli bölümünü 

meydana getirirler. 

1925'te ABD Yargıtayı da 14. maddenin Due Prosses 

fıkrası ile devlet aksiyonuna karşı korunmuş olan ve temel 

kişisel haklar ve özgürlükler arasında yer alan konuşma, 

basın ve toplantı özgürlüklerini vurgulamıştır. Bu nedenle, 

bugün 1. maddenin ifade özgürlüğü garantisini Federal ve 

Federe hükümetler sınırlandıramazlar. Ama ifade özgürlüğü 

diğer özgürlükler gibi mutlak değildir~ Kamu düzeni ve barış 

için göreceli olarak anlamı ve algılandırılması sınırlan

dırılmıştır (14). 

Düşünceyi açıklamada; düşüncenin içeriğinden doğan 

sınırlamalar ile biçimsel sınırlamalar şeklinde iki tür 

(13) TANÖR, B., T.C.K., 141-142 Düşünce Özgürlüğü ve Uygula
ma, Forum Yayınları, İstanbul, 1979, Bkz. G. Müller, "La 
Cour Constitutionnelle Federale de Republiq, 
allemande". Revue DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE 
JURISTES, 1965, t. VI, No 2, s. 235. 

(14) TRESOLINI, R.J., These Liberties, s. 148-149. 
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sınırlama yapılmaktadır. Hiç bir düşüncenin özünü ortadan 

kaldırabilecek içerik sınırlaması yapılmaması gerektiği gibi, 

düşünceyi açıklamada kullanılan araçlar yer ve zaman gibi 

nedenlerle düşüncenin ifadelendirilişi engellenmemelidir. 

Siyasal nitelikte olmayan düşünce açıklamaları olarak 

sayılan açıklamalar ıse değişik hukuk düzenlerinde çeşitli 

soyut kavramlar ve ölçülerle sınırlandırılmaktadırlar. Genel

likle bu sınırlamaları beş başlık al tında toplamak olanağı 

vardır: 

1- Müstehcen açıklamalar, 

2- Milli güvenlikle ilgili açıklamalar, 

3- Özel yaşamın korunması hakkını zedeleyen açıklama
lar 

4- Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine geti

rilmesini engelleyen açıklamalar, 

5- Hakaret ve sövme niteliğinde açıklamalar (15). 

Demokrasinin temeli sayılan düşünce ve düşünceleri 

açıklama özgürlüğü Türk Anayasa Mahkemesince de belirlenmiş

tir. 

Siyasi hayatın demokratik olması için kamuoyunun çe

şitli haber, düşünce ve bilgileri edinerek bir özgürlük orta

mı yaratılması, bu bilgilendirmelerde siyasi otoritelerin 

baskısından korunulması, düşünce ve düşünceleri açıklama 

özgürlüğünün siyasi iktidar karşısında korunması gerekmek

tedir. 

Tanör'e göre, yasalarla kişilere tanınan düşünce ve 

fikir özgürlüğü tek başına bir anlam taşımaz. Yasaların tanı

dığı bu özgürlüğün kagıt üzerinde kalmaması ve yararlı ola

bilmesi için aktif ve etkin bir niteliğe bürünmesi bir başka 

(15) İLAL, E., a.g.e., s. 31. 



77 

deyim ile hak sahibine somut bir yarar sağlaması zorunludur. 

Bu amaca ulaşmanın ilk koşulu da düşünce ve kanıların 

açıklanmasıdır. Yoksa yasaların kişiye bu özgürlüğü tanıması

nın ne geregi var? Kişi yasalar bu hakları ona tanımasa da 

aynı özgürlüğe sahiptir. Çünkü düşünce kişinin soluk alma 

gibi doğal bir yetisidir. Kendi istek ve dileğine bağlı 

olmayan ussal bir mekanizmanın ürünüdür. Nefes almaktan geri 

kalmak yetimiz dışında olduğu gibi, düşünmek de onun yetisi 

dışındadır. O halde yasaların kişiye tanıdığı düşünce 

özgürlüğü, özünde düşünceyi açıklama özgürlüğüdür. Düşünce 

özgürlüğü, düşünceyi açıklama özgürlüğünden ayrı düşünülemez. 

Her ikisi kopmaz ayrılmaz bir bütünü oluştururlar. 

Yoksa, "düşünce özgürlüğü vardır ve kesindir; açıklama 

özgürlüğü ise sınırlanabilir" demek, özünde "düşünce özgür

lüğü kısıtlıdır" demenin dolambaçlı biçimde söylenmesinden 

başka bir şey degildir ( 16) şeklinde bir ifade kullanarak 

düşüncenin sağlıklı bir insan beyninin ürünü olduğunu onu 

açıklamasının ıse düşünmek kadar doğal olduğunu ispata 

çalışır. 

Özgürlükçü demokratik bir rejimde kamuoyunun serbestçe 

oluşumuna önem veriliyorsa; kişiye çeşitli bilgileri, düşün

celeri haber alma, öğrenme, düşündüğü ve öğrendiği konulardan 

çıkardığı kanıları söz, yazı, resim, müzikle vb. yollarla 

açıklama; örneğin, toplantılara, gösteri yürüyüşlerine katıl

ma, dernek kurma, derneklere üye olma, partilere katılma gibi 

eylemli davranışlara dönüştürebilme özgürlükleri de tanınmak 

zorundadır. 

"Hiç kimse düşüncelerini ve kanaatlerini açıklamaya 

zorlanamaz" hükmünü getirip bir kimse düşünce ve kanaatini 

herhangi bir yolla kendi istegiyle açıklarsa, açıklamada 

(16) TANÖR, Bülent, a.g.e., s. 27. 
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kullandığı araclari beğenmeyip, düşüncesinin içeriğini beğen-

rneyip, düşüncelerinden dolayı suçlanıyorsa düşüncelerini 

açıklamamayı yeğleyebilir. Açıklanmayan bir düşüncenin zararı 

ve yararı da zaten söz konusu değildir. 

Bunun yanında anayasa ve yasalarda hak ve özgürlükle

rin yer almış olması da yeterli değildir. Uygulamada bu hak 

ve özgürlüklerin bir bölümünün, bazen tümünün kısmen veya 

tamamen ortadan kaldırıldığı ve bu sınırlamaların demokrasi 

adına yapıldığı da bilinen gerçeklerdendir. 

2. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 

Düşünce özgürlüğü bunun etkin bir açıklama ve yayma 

yolu olan basın ve yayın özgürlüğü de sık sık sınırlamalara 

tabi tutulmaktadır. 

Basın özgürlüğü de diğer özgürlükler gibi teorik ve 

tarihsel bir kavramdır ( 17) . Demokrasilerin vazgeçilmez il

kelerinden kabul edilen basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğünün 

gerektirdiği özgürlüklerden birisidir. 

Birçok ülkede özellikle olağanüstü hal dönemlerinde 

kişi temel hak ve özgürlüklerine getirilen sınırlamalar 

basını da içerisine alarak bu yolla serbest düşünce, düşündü

günü ifade etme, bunlarla kamuoyunu bilgilendirme ve kamuoyu

nun siyasi otorite karşısında yeni yaklaşımlarda bulunması 

engellenmektedir. 

Liberal, Marksist ve Faşist devlet sistemleri özgür

lüklere basın özgürlüğüne farklı yaklaşırlar ve yasal, ana

yasal belgelerle korumaya calışırlar. Basın araçları fizerinde 

mülkiyet hakkı, basın araçlarının yönetimi, yazarlık koşulla-

(17) DUCKKOWITSCH, Bodrowsky, Haas (Hrsg.) Medien-und Kommu
nikations-Geschichlute Wien 1987, s. 93. 
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rı, basın araçlarında işçi işveren ilişkilerinin durumu bu 

devlet sistemlerini birbirinden ayırır. 

Basın özgürlügü kavramını inceleyen yazarlar, batı de

mokrasilerindeki gelişim içinde üç ayrı aşamada üç ayrı basın 

özgürlüğü kuramı saptamaktadırlar. 

1- Otoriter, baskıcı basın özgürlüğü, 

2- Liberal görüş, 

3- Toplumsal sorumluluk (kamusal görev) anlayışı (18). 

Marks'çılara göre özgürlük, belli bir tarihsel geliş

menin ürünüdür. Bu gelişme dışında somut bir özgürlükten söz 

edilemez. Kişinin özgürlüğü yaşadıgı çağa, toplumun koşulla

rına doğrudan dogruya bağlıdır. Evi barkı olmayan bir insan 

için barınak dokunulmazlığından söz açmanın ya da büyük ser

mayenin ağır bastığı ekonomik ayrımlaşmanın çulunduğu bir 

toplumda basına yasal özgürlük tanımanın Akın'a göre bir de

ğeri yoktur (19). 

Özgürlük ortamı yasal olarak yaratılsa bile basın, 

ekonomik açıdan güçlü olanın elindedir. Kar-zarar hesaplarına 

devletçi görüşe göre özgür bir basın olamaz. 

Günümüzde basın özgürlüğü ekonomik güçle orantılıdır. 

Basın: Belli bir ekonomik birikimi gerektiren büyük yatırım 

faaliyetidir. Özellikle gazete ve dergilerin fikir öz

gürlüğüne sahip olmaları oranında gerçekleşir. Ekonomik gücü 

etkileyen faktörler ise: İlan, reklam ve tiraj faktörüdür. 

Özel bir teşebbüste amaç kardır. Hem kar etmek hem otoriteyi 

ve kamuoyunu yönlendirmek ve tarafsız olmak oldukça güçtür. 

(18) İLAL, Ersan, a.g.e., s. 5. Bu konudaki ilk kuramı 
getirenlerin görüşleri için Bkz. SIEBERT, Fred, s., 
PETERSON, T., and SCHRAM, W., FOUR THEORIES OF THE 
PRESS, University of Illinois Press, URBANA, 1963, p. 2. 

(19) AKIN, İlhan, "Temel Hak ve Özgürlükler", s. 84. 
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Basın özgürlüğü farklı yorumlanabilir. Kapitalist bir 

toplumda belli bir ekonomik güce sahip kapitalist girişimci

nin özgürlüğü mü? Basında çalışanların kapitalist girişimciye 

karşı özgürlüğü mü? Yoksa yığınların doğru bilgilendirilme 

özgürlüğü mü? Soruları sorulabilir. Ekonomik etkenlerin dı

şında basın özgürlüğünü kısıtlayıcı siyasal etmenler de 

vardır. 

Haber akışının tümden özgür olduğu bir siyasal veya 

sosyal sistem yoktur. Haber ve düşünce üzerindeki kontrol 

·dürtüsü insanın doğasından miras olarak mı kalmıştır? Öyleki 

insan bir şeyi onaylamak veya kabul etmek arzusundadır. Olay

ların doğal renklendirilmeleri gözlemcilerin ön sezişlerinde

dir. Gazetecilik mesleği de gerekli bürokratik baskı ve ilgi

yi içermiştir. Bürokrasinin haberler üzerindeki baskısı, po

litikacılar, ordu, sermaye kesimi, kendi çıkarlarını güvence

ye almak ve toplumu yönlendirmek için kitle iletişim araçla

rını güdümlemeye çalışarak sansür uygulamaları yaparlar. Bu 

girişim yasal düzenlemelerden çok rnass rnedianın içeriğinin 

sınırlandırılması ve şekillendirilmesi biçiminde başarılır 

(20). 

Robinson'a göre bir ülkenin haber sisteminden yola 

çıkarak sansür uygulamalarının var ya da yok olduğunun kolay

ca kaydedilmesiyle az ya da çok demokratik olduğu yargısına 

varılması kolaydır (21). 

Bütün sistemlerde kitle iletişim araçlarının içeriği 

üzerindeki ilk kontroller mass rnedianın üretilmesi sürecinde 

başlatılmıştır. Media üretilir, media üretiminin süreci ve 

(20) 

(21) 

CURRY, Jane Leftwich and DOSSIN, Joan, R., Press Control 
Abound the World, Newyork, 1982, s. 254. 
CURRY and DOSSIN, a.g.e., içinde TITO'S MAWERICK MEDIA, 
Getrude Robinson, (Urbana University of Illinois Press, 
1977), s. 61. 
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zorunlulukları temelde aynıdır. Bu nedenle spontan varyasyon

lar doğrudan kontrolörlerden daha fazla sürecin içindedir. 

Nerede olursa olsun gazetecilik için söylenen; kişisel rolle

ri ödüllendiren, gazete sahiplerinin ve bürokrasinin çıkarla-

rını korumaya yönelik bir meslektir. Kişisel olarak 

gazeteciler bütün sistemlerde kendilerini üç yere başvurarak 

kontrol ederler. 

1- Sıradan gazetecilere, 

2- Okuyucularına, 

3- Güçlü elit tabakaya. 

Bürokratik yapılanma, zaman, haber üretiminin kaynak 

kısıtlaması ve editörlerin sezgilerinin doğal kısıtlaması ça

lışmalarını daha da kontrol altına almıştır (22). 

Düşünce açıklaması günümüzde Batı demokrasileri yurt

taşları için yalnızca bir hak olmayıp; aynı zamanda bir 

görev, hatta sorumluluktur. Anayasalara karşı düşünceler bile 

düşünce özgürlüğü kapsamı içinde değerlendirilmektedir. 

Yargılanan ve reddedilen, düşüncelerin yıkıcı eylemsel boyut 

kazanmasıdır. ABD ve Federal Almanya'da yargısal içtih~tlara 

göre, düşünce açıklama özgürlüğü, ancak "açık ve yakın tehli

ke testi" ölçütlerinin varlığı ile sınırlıdır (23). 

ABD Yüksek Mahkemesi düşünce açıklama ve basın özgür

lügünün "acık ve yakın bir tehlike" halinde sınırlanabileceği 

konusunu karara bağlamıştır. 

(22) CURRY and DOSSIN, a.g.e. Bu yakla§ımın ayrıntıları için 
John W.C. John Stone, Edward Slowski ve William W. 
Bowman, THE NEWS PEOPLE, Urna University of Illinois 
Press, 1976 ve Kenneth S. Lynn. THE PROFESSIONS IN 
AMERICA, Baston, Beacon Press, 1963, s. 242-60. 

(23) TANÖR, Bülent, 141-142, s. 14. 
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"Açık ve yakın tehlike" açıklanan düşüncenin, özgür

lükçü düzen anlayışına yönelik, devletin önlemekte haklı ve 

yetkili oldugu, ciddi ve önemli zarar yaratabilecek bir teh

like durumudur. "Açık ve yakın tehlike" testinin özellikleri 

şu şekilde açıklanabilir. 

1- Herhangi bir düşünce ve kanaatin açıklanmış olması 

2- Açıklanan düşüncenin anayasada öngörülen özgürlükçü 

düzen açısından "çok yakın bir tehlike" oluşturması 

3- Açıklanan düşüncenin içeriği, açıklanış biçimi ve 

açıklamanın yapıldığı koşulların, bu "açık ve ya

kın" tehlikenin gerçekleşmesini sağlayacak etkin

likte olması, 

4- Tehlikenin önlenebilmesi için başvurulan tedbirin 

kaçınılmaz ve başvurulabilecek yegane tedbir olma

sıdır (24). 

Avrupa Konseyi İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini 

Koruma Sözleşmesi' nin 1 O. madde, 2. fıkrasında; haberleşme 

özgürlüğünü de kapsayan söz özgürlüğüne değinilerek; bu öz

gürlüklerin demokratik bir toplumda, zorunlu önlemler niteli

ğinde olarak aynı maddede belirtilen nedenlerle sınırlanabi

leceği belirtilmektedir (25). 

Milli güvenlik, hükümet şeklini zorla değiştirmeye 

tahrik eden düşüncelerin açıklanması, suça teşvik, müstehcen 

ifadeler, yargının amaca uygun işlemesini tehlikeye sokacak . 

düşünce açıklamaları, edebi ve artistik mülkiyet haklarının 

çiğnenmesi, gerçek ve tüzel kişilerin şeref ve onurlarına do

kunan açıklamalar, uluslararası ilişkilere zarar verecek ni 

(24) GÜRAN, Sait, İfade Hürriyeti Üzerinde İdarenin Yet
kileri, İstanbul, 1969, s. 140-179; İLAL, Basında ... , s. 
30. 

(25) SENCER, Muzaffer, İnsan Hakları Ana Kuruluşlar ve Bel
geler, Ankara 1986, s. 182. 
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telikteki yalan ve tahrif edilmiş haberlerin sistematik şe

kilde yayımı gibi konularda sınırlamalar kabul görmektedir. 

3. TOPLUMSAL DEĞER SINIRLANDIRMASI VE DİĞER ETKENLER 

Gereken durumlarda yasaların belirlediği yaptırımlar 

ile birlikte bazı toplumsal değerlerin de sınırlandırmaları 

bulunmaktadır. 

Kitle iletişiminin araştırılmasında öncülük eden 

siyaset bilimci Harold Lasswell, kitle iletişimini 3 ana iş

leme ayırır: 

1- Çevrenin gözetimi, 

2- Çevreye bağlı olarak toplumsal gruplar arasında 

korelasyon, 

3- Sosyal mirasın kuşaktan kuşağa aktarımını sağlamak 

Lasswell'in kategorilerine eğlenceyi ekleyebiliriz. 

Belirli bir topluluk içindeki ve onun dışındaki olaylarla 

ilgili haberlerin toplanmasını; dagıtımını, gözetimi şekil

lendirir. Toplumda neyin haber olarak kabul edildiği karmaşık 

bir sosyal süreçtir. 

Korelasyon; çevreyle ilgili haberler, yorumlar, ilgili 

çözümle sunulan yorum ve etüdlerle yönetimlerin etkilenmesi 

girişimini, çabasını içerir. Bu işlemler genelde yayımcı 

aktivitesinde, propagandasında, ya da ikna çabası icinde 

görülür. 
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Sosyal mirasın aktarımı, toplum içindeki insanların 

asimilasyonunda iyice görülür. Bu etkinliği bazen egitim ve 

sosyalleşme kavramları ile birlikte kullanıyoruz (26). 

Kitle iletişim etkinliklerine kimlerin katılacağı 

bazen resmi yoldan yasa ya da diğer resmi anlaşmalarla, sen

dikal sözleşmelerle ve dernek tüzükleriyle belirlenir ve 

açıklanır. 

Kimlerin katılamayacağı ise halkın görüş, duyuş ve 

inanışlarında belirlenir. Amerika'da bir grup komünistin bir 

komünist gazete çıkarmasında yasal olarak bir sakınca 

bulunmamasına karşın, yöre halkı bunun yapılamayacağı görü

şündedir (27). 

Sosyal bir kurum olarak kitle iletişimine böylesi bir 

bakış acısı ile halkın, duyuş, inanış ve görüşlerinin etkin 

bir toplumsal yaptırım, bir tür sansür yerine geçtiğini görü

yoruz. 

Egemen güçlerin kendi koydugu denetim biçimleri daha 

değişik olabilmektedir. Kendi gazetelerini basmak, her türlü 

haksız rekabet ortamı, yazarlara rüşvet vererek satın almak 

gibi. .• (28). 

Ayrıca siyasal partiler de basını ekonomik bakımdan 

destekleyerek görüşleri yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışmak

tadırlar (29). 

(26) WRIGHT, Charles, R., LASSWELL, Harôld, D., The Structure 
and Function of Com. in Society, s. 4-5 

(27) WRIGHT-LASSWELL, a.g.e., s. 28. 
( 28) SCHRAMM, W., Two Concepts of Mass Cornmunications, s. 

208-209. Berelson, B. and JANOWITZ, M., Reader in Public 
Opininon and Communication, N.Y., 1967. 

(29) RUCKER, B.W., The Freedorn, Illinois, 1971, s. 5 
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Hukuk belgeleri ise basJ.na, devletin koyacagı sınır

lamalara karşı önlemler getirmektedir. Yürütmenin keyfi uygu

lamaları engellenmek istenmektedir. Kitle haberleşme araçları 

olan radyo-TV, yazılı basın (gazete, dergi, kitap vb.) 

sinema, tiyatro, diğer sanatsal etkinlikler gibi iletişim 

araçları hukuksal çerçevede korunma altındadırlar. 

Anayasalarca güvence al tına alınmış bilgi ve düşün

celerin açıklanması basın özgürlüğünün sınırlarını çizer. 

Ancak gerçekte basın, basın araçlarına sahip olan kişi 

ve kuruluşların devlet ya da özel girişimcilerin, siyasal 

iktidara sahip olanların, günümüzde tröstlerin denetiminde

dir. Bunların getirdiği sınırlamaları ortadan kaldıracak gi

rişimler, yasalar yapılarak daha etkin bir düşünce açıklama 

özgürlüğü yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Özgürlükçü demokratik bir toplumda bile devletin 

dışındaki kuvvetler basın özgürlüğünü kısıtlayabilmektedir. 

Ekonomik çıkar grupları ve ekonomik sıkıntılar bir baskı 

aracı olmaktadır. Devlet polis, görevi bekçilik görevi ile 

özgürlüğün özüne dokunmadan bunları dengeleyebilmelidir. 

Bu konuda topluma da görevler düşmektedir. Toplumun 

görevi haklarına sahip çıkarak, egemenliği kullanması için 

yetki verdiği kurum ve kişileri dikkatle izlemesi, yönlendir

mesidir. Bu konu da Caudel'in değerlendirmesi ilginçtir. 

" ••• İçinde yaşadığın toplumda üç erk vardır ki, özgür 

kalmak istersen her şeyden önce bunlara dikkat etmelisin: 

Yasa koyucu, yürütme ve yargı. Dikkat et ki, bunlar uzlaşma

sınlar. O zaman mahvolursun. Biri diğerinin kölesi haline 

girerse, özgürlüğün biter. Onları bir an bile gözden uzak 

tutma. 
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Yasa koyucuyu korku ile zaptedersin •.• Basın aracılığı 

ile genel toplantılarla, heyecan ve galeyanlarla, tahriklerle 

onu endişe içinde bırak, kımıldan gürültü yap. Seni daima 

orada, parlementonun etrafında, sokakta pencerenin altında 

duysun. 

Yargıyı şeref ve itibarla zaptedersin ... 

Yürütme mi? En tehlikelisi odur. O karanlıkta çalışır. 

Hükmi nüfuzu arkasına saklanır... Bu suretle kendini Devlet 

ile aynı seviyede tutar. 

Tahviller ve hisse senetleri bir çekmeceye kapanır, 

orada uyurlar. Fakat siyasi haklar Anayasanın içine kapatılıp 

orada uyutulamazlar _(30). 

Basın yayın veya kitle iletişim araçları ile ilgili 

bir başka boyut da sansür olayıdır. Günümüzde basın işletmesi 

büyük yatırım işidir. Kitle iletişim araçları denilen radyo 

ve televizyon ise genelde devlet tarafından yürütülmesi ge

rekli bir yatırım olarak gözükmektedir. Gazete, dergi, kitap 

gibi dönemsel olan ve olmayan araçlar kamuoyunu etkilemekte 

radyo-televizyonun yanında önemsiz kalırlar. 

Siyasal iktidarlar, resmi ilanların dağıtımı, hammadde 

tahsisi, kagıt fiyatlarını ayarlama, mali destek sağlama gibi 

konularda yasalarda yazılı olmayan bir baskı aracı sahibidir

ler. 

Büyük yatırım gerektiren radyo-TV istasyonları genelde 

devlet eliyle kurulup işletilir ve özerk yapılarına karşın 

denetimleri sıkı bir şekilde yapılır. Radyo-TV'ler hükürnetle

rin resmi politikalarını güden bir araç durumuna gelirler. 

(30) CAUDEL, Maurice, Siyasi Hürriyetlerimiz, çev: Hüseyin 
Cahit, İstanbul, 1931, C. 1, s. 203-204-205. 
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Büyük sermaye gerektiren basın işletmeleri, yapıları 

gereği kendi düşüncelerini basın araçları yoluyla kamuoyuna 

benimsetmeye çalışırlar. Batı demokrasilerinde bile basının 

büyük sermaye çevrelerinin görüşlerini yansıttığı bilinmek

tedir (31). 

Batı basınında dikkati çeken bir başka tehlike, gazete 

sahipliğinde tekelleşme olayıdır. Gazete sahipligi yanında 

kitap, dergi, reklam ajansları ve haber ajanslarında tekel

leşme olgusu, anti tröst yasal düzenlemelere karşın gözlen

mektedir. 

Devlet, halkın haber, düşünce ve kanaatleri doğru 

olarak ve istedigi kaynaktan ögrenebilme özgürlüğünü sağlamak 

amacıyla basını sermaye karşısında korumak zorunluğunu his

setmektedir. Çünkü basın özgürlüğü bir sosyal hak, kollektif 

bir özgürlük özelliği taşır. 

İngiltere, ABD ve Fransa' da basında tekelleşmeyi ön

lemek amacıyla alınan önlemJ :,er içinde gazetelerin birer 

vakfa dönüşmesi (İngiltere) çabaları, çalışanların yönetime 

katılmaları, mülkiyetin kamuya açılması gündemdedir. Fransa' 

da Ajans e France Presse'te ve Le Monde gazetesinde 

çalışanların yönetime katılması uygulanmaktadır (32). 

Serbest düşünme ve düşüncelerini açıklama özgürlügü 

kadar serbest, tarafsız baskı altında olmayan düşünce alma ve 

bu yönde bilgilenme, yeni düşünceler üretme de önemlidir. 

Ancak günümüzde, haber ajansları olayı ile bilgilerin 

basın tekelleri aracılıgı ile ülkelere dagıtılması gerçekleş-

(31) MILIBAND, R., The State in Capitalist Society, London, 
1973, s. 198-199. 

(32) MADIOT, Yves, Droit de L'homme et Libertes Publiques, 
Faris, 1976, s. 270-271. 



88 

mektedir. Dış haberler açısından bu haber ajanslarının vermek 

istedigi bilgiler alınmakta, dünya kamuoyu belli bir yönde 

etkilenmektedir. Sovyetler Birliği'nde bir devlet kuruluşu 

olan TASS dışındaki haber ajansları dünyanın bir çok yerine 

haber vermektedir. 

Basında sermaye sahipliğinden doğan bu tekelleşme 

haber alma özgürlüğünü büyük ölçüde sınırlamakta fakat 

genellikle göz ardı edilip, ülkelerin tek tek yasalarına 

bakarak basın özgürlügünün sınırlanıp sınırlanrnadıgı ince

lenmektedir. 

Basında tekelleşmeyi önlemeye çalışan yasalar yapıla

rak özgür haber alma şansına sahip olma p~anlanmaktadır. 

Yasal düzenlemeler yolu ile devletçe basın tekelleri~ 

nin sahip olduğu gazeteleri satın alarak ya da radyo-televiz

yon istasyonları ve sinema yatırımlarına el atarak büyümeleri ı 

engellenmek istenir. Tekelleşmenin önlenmesi ABD'de gibi 

İngilterede de özellikle üzerinde durulan bir konudur. 

1963'te araçlararası tekelleşmeyi engelleyen Televizyon 

yasası düzenlenmiştir. 1965 yılında, basında tekelleşmeyi 

engelleyen hükümler getirilmiştir. 

Küçük basın işletmelerini korumak için devletin yar

dımlarını artırma çabalarına girişilmiş, kağıt, hamrnadde 

posta ulaşımında fiyat indirimi, resmi ilanların dağıtırru 

gibi yardımlar artırılmış, bu kez de siyasal iktidarların 

güdümünde bir basın oluşmuştur. 

4- BASIN ÖZGURLUĞU VE YASAL DÜZENLEMELER 

Düşünce açıklama özgürlügünün çok önemli araçlarından 

biri de basın özgürlügüdür. Türkiye'de basın özgürlügü kavra-
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mına açıklık getiren ilk anayasa 1961 anayasasıdır. Bu bö

lümde; 1961 anayasası ile bu anayasanın getirdiği temel hak 

ve özgürlüklerin, toplumun bünyesinde oluşturduğu devleti 

yıkmaya dek uzanan tehlikeli gelişmelere neden olduğu 

varsayılarak, bu temel hak ve özgürlükleri yeniden düzenlemek 

amacıyla hazırlanan 1982 Anayasası, düşünce ve basın özgür

lükleri açısından incelenecektir. 

Kişinin temel hak ve özgürlüklerinin gerçekleşmesi 

için her iki anayasa da devlete birtakım görevler yüklemek

tedir. Ancak 1982 Anayasası, özgürlük ortamını kurmanın 

yanında; bu ortamı korumaya verdiği önemle, birtakım özgür

lükleri daha geniş biçimde sınırlandırmıştır. Amaçlanan, öz-

gürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik özgürlüklere yer 

memek, devleti korumaktır. 

ver-

Düşünce ve bunun bir aracı olarak basın özgürlüğünü 

kullananların; bu haklarını, özgürlükleri ortadan kaldırarak, 

anti-demokratik bir rejimin kurulmasında kullanamayacakları 

bir bicimde bir düzenleme getirilmiştir. 

Anayasaların getirdikleri ilkelerin, egemenligi ulus 

adına kullananlara belli bir tutum ve yönetim biçimi için 

ışık tutucu buyruk olduğu kuşkusuzdur. Ancak, tüm davranış

lara yön verici olamaz. Aslında insanlığın, yönetim biçimle

ri, özgürlükler ve anayasal kavramlar hakkında vardığı genel 

bir sentez vardır. İşte hukuku, bu insancıl düşünce düzeyi 

oluşturur. İnsanların vardığı bu hukuk düzeyi en önemli 

insanlık ışığıdır (33). 

(33) BAŞGİL, Ali Fuat, İlmin Işığında Günün Meseleleri, Der
leyen, Ali Hatipoğlu, . İsmail Dayı, Yağmur Yayınları, 
İstanbul, 1960, s. 13. · 
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Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte 1921 Anayasası'nın 

uygulanmasına başlanır. Ancak bu anayasa 1924 Anayasası' na 

yerini bırakır. 

1924 Anayasası bir savaş sonu anayasası olarak önce 

kendi varlığını düşünmüş, özgürlükler anayasanın sonuna kon

muştur. 

70. maddede birer sözcükle belirtilmiş, sınırları ve 

özleri gösterilmemiştir. Özgürlüğün tanımı ve sınırları ada

lete ve yasalara bırakılmıştır. Bu nedenle de eleştirilere 

neden olmuştur. 

Türkiye 1924-1960 yılları arasında bir hukuk devleti 

değil, kanun devleti olmuştur. Ülkenin yönetimi, hak ve öz

gürlükler anayasadan çok, yasalar çerçevesinde oluştuğundan, 

yasama organının iradesi herşeyin üstünde hakim olmuştur 

( 34) • 

Aslında Anayasanın 4. maddesi Büyük Millet Meclisi'ni 

tek hakim olarak belirlemiştir. Meclis hükümeti ve kuvvetle

rin birleştirilmesi, 1924 Anayasası'nın ruhu olmuştur (35). 

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte uygulanan politika 

basını devletten yana kılarak yaratılmakta olan devrimleri 

halka benimsetip yaşamalarına olanak vermektedir. Bu ilkeden 

hareketle basın sürekli devlet denetiminde, iktidarın fikir

lerini kamuoyuna duyurup, sosyal ve teknik gelişmelerden ka

muoyunu bilgilendiren, yönlendiren bir yapıda tutulmuştur. 

(34) DURAN, Lütfi, "Anayasa Mahkemesi", Özel Galatasaray 
Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Dergisi, s. 2, 1965 ayrı 
bası, İstanbul, Konferans. 

(35) ALDIKAÇTI, Orhan, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 
Anayasası, İstanbul, 1964, ı. Cilt, s. 86. 
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1932-33 yıllarında Türk yayın hayatında son derecede 

önemli bir rol oynayan ve hala devam etmekte olan tartışmala

ra konu edilen "Kadro" hareketi başlar. 

Kadro'culara göre Batı'da "Devlet aklı" artık meşrui

yetini ve işlerliğini kaybetmiştir. "Zavallı ve cılız bir 

toplumsal sözleşme anlayışına" dayanan Batı 

çöküntü içindedir; yıkılmaya mahkumdur (36). 

ideolojisi 

İki tarihsel olgu Batı'nın bu çöküşünün kanıtıdırlar. 

Birincisi, Rusya'daki devrim, ikincisi de Doğu'nun tutsak 

uluslarının uyanışıdır. Bunlar bir ölçüde kendiliğinden, hal

kın baskısıyla gelişen hareketler olmalarına karşın, harekete 

geçirici bir ideolojiye, global bir dünya görüşüne ihtiyaçla

rı vardır. Birincisi Marksizm, ikincisi ise Kemalizm ideolo

jisidir. 

Kadro'culara göre Kemalizm, he~ şeyden önce "evrensel" 

bir ideolojidir. Tutsak ulusların kurtuluşu için yalnızca bir 

kıvılcım olarak değil, kurtuluş yolunda kabul edilmesi ve 

uygulanması tarihsel bir zorunluluk olan, bütün tutsak ulus

lara ışık verecek .bir ideoloji ve pratiktir. 

1919 başkaldırmasını Meclis temsil ettiğinden, ulusal 

egemenlik bölünmemiş, yalnızca Büyük Millet Meclisi'nce kul

lanılacağı Anayasada belirtilmiş ve buna uygun yönetim geliş

tirilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı'nın tüm dünyada yarattığı olumsuz 

koşullardan Türk basını da etkilenmiştir. Temel hak ve özgür

lüklerin korunmasından çok ulusal birliği ve beraberliği sağ

lamak, ülkeyi savaşın kötülüklerinden korumak amacıyla geti

rilen sınırlamalar, savaş sonrası cogulcu demokrasiye geçişte 

(36) KA])RO, Cilt 1, s. 345-346. 
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basının etkin bir şekilde görevini yapmasına zemin hazırla

mıştır. Demokratik çogulcu yapıya geçerken Türk basının oyna

dıgı rol gerçekten büyüktür. 

Ülkede görülen eksiklikler ilke yetersizliğinden 

degil, kurum ve kuruluşların eksikliginden kaynaklanmıştır. 

Basın muhalefet yanlısı bir kamuoyu yarattığı için 1950 'de, 

27 yıllık iktidar değişmiştir. Basının büyük ölçüde katkısı 

ile iktidar olan muhalefetin bir süre sonra düşünce ve basın 

özgürlüğü ve tüm temel hakları askıya alarak yürüttüğü sert 

politika ile basın tekrar olumsuz etkilenmiştir. 

Ülkenin 1961 Anayasa'sının yapılmasını gerektiren or

tama gelmesi, yeni anayasa yapıcılara özellikle temel hak ve 

özgürlüklerin en geniş biçimde düzenlenmesi mesajını vermiş

tir. 1961 Anayasası gerçekten en geniş biçimde özgürlükleri 

yaratan hükümler içermektedir. Ancak toplumsal gelişimin hızı 

ve anayasa hükümlerinin siyasal iktidarca uygulanışı ile 

yaşanan olaylar anayasanın maddelerini suçlu bulmaya kadar 

varmıştır. 

1961 Anayasası, 1924 Anayasa'sından fazla olarak bazı 

yenilikler getirmiştir. 

Kuruluş olarak, İkinci Meclis, Anayasa Mahkemesi, 

Yüksek Hakimler Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı gibi organ-

lar getirilmiş, TRT ( M. 21), Üniversiteler (M. 121), Milli 

Güvenlik Kurulu (M. 111) ise özerk hale getirilmişlerdir. 

Getirilen önemli ilke; Anayasanın ve Hukukun üstünlü

güdür. Çağdaş bir hukuk anlayışı ile anayasa ve yasaları da 

bu yönde geliştirme çabası güdülmüştür. Anayasa kendi hüküm

leri ve yasaları ile hukukun kendisinden üstün olduğunu be

lirtmiştir (Hukukun üstünlüğü kuralı). 
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Uluslararası Hukukçular Komisyonu 1959'da Yeni Delhi' 

deki toplantısında; Hukukun üstünlügünü şöyle tanımlamıştır: 

Bireyi keyfi hükümete karşı korumak ve insanlık onurundan 

faydalanmasını sağlamak için gerekli oldukları tartışılmayan 

ilkeler, kurumlar, yöntemler dernektir (37). 

Bu özellikleriyle 1961 Anayasasının çağdaş bir metin 

olduğunu görüyoruz. Egernenligin kullanılışı da tek başına 

yasama organından alınarak güçler ayrılığı sağlanmıştır. Ya

sama erki ulusal egemenliğin tek temsilcisi olmaktan çıkmış 

yetkili organlarca kullanılan 3 temel güçten biri haline ge

tirilmiştir. 

1961 Anayasası hak ve özgürlükler konusunda devlete 

amaç ve hedefler göstermesi ve görevler yüklemesi açısından 

1924 Anayasasına göre değişiktir. 

10. maddede "Devlet kişinin hak ve özgürlüklerini, 

birey esenliği sosyal adalet, hukuk devleti ilkeleri ile bağ

daşmayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal 

bütün engelleri kaldırır, insanın maddi ve manevi varlığının 

gelişmesi için, gerekli koşulları hazırlar" şeklinde devlete 

hak ve görevler yüklemiştir. 

Hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamayacağı ilkesi ge

tirilerek 11. madde ile yasalarla kamu yararı, genel ahlak, 

kamu düzeni sosyal adalet ve ulusal güvenlik gibi nedenlerle 

de olsa bir hakkın ve özgürlüğün özünün sınırlandırılamayaca

ğı belirtilmiştir. 

Böylece yasama organına bir sınır çizilerek, Anayasal 

yargı yolu ile yasaların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi 

yolu açılmıştır. 

(37) ESEN, Bülent, Nuri, Anayasa Hukuku Genel Esasları, An
kara, 19 7 O, s . 3 9 . 
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5- CUMHURiYET DÖNEMi DUŞUNCE VE BASIN ÖZGURLUĞU 

a) Cumhuriyet Öncesi Türk Basını ve Düşünce Özgürlügü 

Cumhuriyet öncesi dönemde Türk Basını yeterince yay

gınlık kazanmadıgı halde, yeterince sansür ve sınırlama görüp 

geçirmiştir. Devlet yardımı ile çalışan gazeteler gene devlet 

tarafından kapatılmışlardır. Siyasi otoriteye karşı düşünce 

özgürlüğü olmadığı gibi, gerçek bir basın özgürlüğü de düşü

nülmemiş, gerçekleşmemiştir. İttihat-Terakki dönemi dışında 

kayda değer bir serbesti görememekteyiz. 

İlk Türkçe gazete 183l'de yayınlanmıştır. Bunun ardın

dan 1858'de bir ceza kanunu düzenlenerek zararlı evrak basım 

ve yayımını sağlayanların bastırdıkları materyalin zaptedile

ceği belirtilmiştir. Oysa bu tarihte yayınlanmakta olan 

sadece iki gazete vardır. 1861'de Tasvir-i Efkar, 1863'de 

Ceride-i Asgariye, 1866'da Mecmua-i İbretname, 1868'de 

Terakki, 1869'da Vakai-i Zaptiye, Basiret, 1889'da Sabah ve 

Zuhur gibi gazeteler yayın hayatına girmişlerdir. 

Bir önemli düzenleme de 1864 yılında yapılan Matbuat 

kanunudur. Gazete çıkarma izine bağlanmış, gazete çıkarmak 

için 30 yaş koşulu istenmiştir. Verilen izin her zaman geri 

alınabilir niteliktedir. Dış ülkelerde basılan ve Osmanlı 

Devleti aleyhine olan gazetelerin de ülkeye sokulmasını en

gelleyen hükümleri mevcuttur. Burada hem basın, hem yayımla 

ilgili düzenlemeler görülür. 

1867 tarihli bir kararname ile Devlete karşı basın 

yolu ile işlenecek suçların sınırını hükümetin belirleyeceği

ni görüyoruz. Bu kararname ile sansür konusu olabilecek konu

lar genişletilmiştir. 
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1876 Kanun-u Esasi'si madde 12, "Matbuat kanun daire

sinde serbesttir" hükmünü getirmiş ancak siyasal iktidar 

karşısında kanunlar özgürlüklerin sınırlarını daraltmıştır. 

20 Eylül 1877 tarihli Sıkıyönetim Nizamnamesi ile pa

dişah gerekirse gazete kapatma yetkisine sahip kılınmıştır. 

Güdümlü bir basın özgürlügü ile Abdülhamit dönemi tamamlan

mıştır. 

24 Temmuz 1908 ayaklanması ile sansürün yasaklanması 

kabul edilmiş; 1914 tarihinde sansür geçici olarak yeniden 

konmuş, 1919'dan itibaren 1923'e kadar her türlü yayına uygu

lanmaya başlanmıştır. 1909 tarihli Matbuat Kanunu Basın Öz

gürlüğüne kavuşmuş tekrar sınırlamalara tabi tutulmuştur. 

b) 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu 

Kurtuluş Savaşını başarmış ülke, birlik ve bütünlügünü 

saglamak, varlıgını her türlü tehlikeye karşı korumak ugra

şındadır. Bu koşullar içinde temsili rejimin bir uygulaması 

olan Meclis Hükümeti sistemi kurulmuştur. T.B.M.M., Yasama ve 

yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır. 1923 değişiklik

leri onu Meclis Hükümeti sisteminden uzaklaştırmamıştır. 

Varlığını koruma savaşı içindeki bir ülkede; kişi 

temel hak ve özgürlüklerinden söz edilmeyen bu anayasada, 

esas olarak 1909 Kanun-u Esasiye'nin hükümleri uygulanmıştır. 

Devletin kuruluş ve var oluşuna yardım eden Anadolu· 

basını yanında, emperyalist güçlerce desteklenen İstanbul 

basını söz konusudur. 

İktidar, ulusal birliği tehlikeye düşmekten korumak 

için 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansını kurarak Savaş ve Sıkı-
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yönetim dönemi olan bu dönemde; getirmekte olduğu yenilikleri 

bu ajans tarafından kamuya duyurma ve mal etme çabası içine 

girmiştir. 

7 Haziran 1920'de Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü 

kurularak Anadolu Ajansı buraya bağlanır. Böylece basın dev

let tarafından etkili bir şekilde yönlendirilebilecek ve 

iktidar, halkı devrimler yönünde bilinclendirebilecektir. 

Türkiye halkının bağımsızlık ve egemenliğini sağlamak 

amacıyla "Emperyalizm ve Kapitalizmin tahakküm ve zulmünden" 

kurtulma savaşı veren devrimci bir iktidarın, böyle bir dö

nemde kamu özgürlüklerine egilebilmesi düşünülemez. Esasen 

kamu özgürlüklerinin güvencesini anayasaya ya da yasa madde

lerinde aramak gereksizdir. Bagımsızlık ya da "Kollektif 

Hürriyet" bu dönemin kamu özgürlüklerinin güvencesidir (38). 

c) Basın Özgürlüğü Açısından 1924 Anayasası 

Cumhuriyetin ilanı ile yürürlüge giren 1924 Anayasası, 

1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 'nin doğal haklar 

felsefesini yansıtan bir anayasadır. 

Genç Türkiye Cumhuriyeti; Osmanlı İmparatorluğundaki, 

kişinin devletin tebaası ve otorite karşısında hak ve özgür

lüklere sahip olamayışının yarattığı durumu ortadan kaldırmak 

icin yasama organına verdiğiyetkide; kişi hak ve özgürlükle

rini ortadan kaldırmak ya da özüne dokunmayı yasaklamıştır. 

Klasik ve liberal anlayışı benimseyen 1924 Anayasası, 

1876 Anayasasında oldugu gibi özgürlüğü, kişilerarası bir 

( 38) TUNAYA, T. Z., Halkçılık Beyannamesi Hak. Bkz. Siyasi 
Müesseseler ve Anayasa Hukuku, s. 332-333 ve Devrim 
Hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul, 
1964, s. 104. 
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ilişki olarak görmüş ve özgürlükleri siyasal iktidara. karşı 

güvence altına alan bir sistem getirmemiştir (39). 

Tek parti döneminin yaşandıgı bir ortamda yasama 

gücünü oluşturan tek tip düşünce ve bu müessese karşısl.nda 

denetleyecek kurumların olmayışı, yasaların iktidar partisi 

üyelerince yapılması kişi hak ve özgürlüklerinin güvencesini 

tümden yasama organının denetimine bırakmıştır. 

1924 Anayasası'nın 70. maddesinde Basın Özgürlüğü 

Temel Özgürlüklerden sayılmıştır. Bu Anayasanın 77. 

maddesinde "Matbuat Kanun Dairesinde Serbesttir ve neşredil

meyen önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz" hükmüne yer 

verilir. Basını yasa çerçevesinde serbest tutarak özgürlüğün 

alanını kanun yapıcıya vermekle sınırını çizmektedir. 

1925 Takrir-i Sükun kanuna kadar ülkede geniş bir öz

gürlük ortamı olmasına karşın, bu kanun ile Hükümete olagan

üstü yetkiler verildiğini görüyoruz. 

4 Mart 1925 'te Meclisçe kabul edilen bu kanuna göre 

"İrtica ve isyana ve memleketin sosyal nizamını, huzur ve 

sükununu, güvenlik ve asayışını bozmaya yönelen her türlü 

teşkilatı, tahrikleri, teşvikleri, teşebbüsleri ve yayınları 

hükümet, Cumhurbaşkanının onayı ile yasaklamaya yetkilidir. 

Sanıkları Hükümet İstiklal Mahkemelerine verebilir (40). 

Bu kanun ile hükümet basın özgürlüğünü dilediği gibi 

kısıtlayabilmektedir. Kanun yürürlüğe girdigi tarihten 12 

Ağustos 1925 tarihine kadar 5 ay içinde 15 gazete ve dergi 

kapatılmıştır. Tevhid-i Efkar, İstiklal, Son Telgraf, Sebilür 

Reşat, Aydınlık, Orak-çekiç, Tanin, Resimli Ay, Vatan bunlar 

(39) ÖZEK, Ç., a.g.e., s. 39. 
(40) TOPUZ, Hıfzı, 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul, 

1973, s. 138-139. 
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arasındadır. Ayrıca birçok gazete ve gazeteci çeşitli cezala

ra çarptırılarak gazetecilere sürgün cezaları da verilmiştir. 

Bükümet, gazete kapatma yetkisini elinde tutarken yazı 

sahibini yargılamayı İstiklal Mahkemelerine bırakmıştır. 

Bu sınırlamalardan sonra yayınlanan 1931 tarihli Mat

buat Kanunu ise basın ve yayım evlerini düzenleyen özellikler 

taşır. Hükümete gazete kapatma yetkisini veren 50. madde 

birçok şikayete konu olmuştur. "Memleketin Umumi Siyaseti" 

deyimi her türlü yoruma açıktır. Umumi Siyasete dokunan ga

zeteler kapatılacaktır. Ayrıca bu yasa ile "Vatan, Milli Mü

cadele, Cumhuriyet ve Devrim düşmanlığı yüzünden hüküm giymiş 

olanlar veya Milli Mücadelede işgal altında düşman emellerine 

hizmet edici yayın yapmış olanlar gazete çıkaramazlar". 

"Gazete ve dergide çalışan muhabir, yazar, fotoğrafçı, 

ressam ve idare memurlarının hükümete bildirilmesi zorunlu

dur. Suç işlemeye kışkırtıcı yazı yazmak yasaktır. İntihar 

olaylarını yayınlamak yasaktır." gibi yasaklarla basın çok 

sıkı kontrol altına alınmıştır. 1938 yılında yapılan bir de

gişiklikle eski ruhsat sistemine dönülmüştür. Gene aynı yıl 

yapılan bir degişiklikle okul ve üniversite ile ilgili olay

ların önceden izin alınmadan yayınlanamayacagı koşulu geti

rilmiştir. Böylece devlet yönetiminde bir basın oluşturul

muştur. 

Basın yasasına paralel olarak hükürnet bu dönemde basın 

ceza rejimine de el atmış ve T.C.K.'nun ünlü 141 ve 142. mad

deleri bu dönemde 1936 yılında doğmuştur. 1936 degişiklikle

rinde, o yıllarda ülkemizde çok yaygın olan Faşist İtalyan 

devlet anlayışına benzer görüşler etkili olmuştur. Özellikle 

CHP'nin 1935 kurultayında Recep PEKER tarafından savunulan 

sınıf ilişkilerine karşı ve otoriter devlet türünü salık 
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veren görüşlerin, 1936 yılındaki yasa değişikliği ile meyve

lerini verdigi belli olmaktadır (41). 

141 ve 142. maddelerin kabulünden önce yasalarımızda 

sol örgütlenmelere ilişkin kesin ve doğrudan bir düzenleme 

yoktu. Bu nedenle gerek TKP, gerekse diğer olaylarda sürekli 

olarak değişik yasa hükümleri uygulanageldi. 1923 TKP soruş

turmasında Hıyanet-i Vataniye Kanunu, 1925 'te 1274 sayılı 

ceza yasasının devlete karşı suçlar bölümünde yer alan 55. 

maddesi ve nihayet 1927 soruşturması ile birlikte 1926 yılın

da kabul edilmiş olan 765 sayılı TCK'nun devleti silah yolu 

ile devirmeye ilişkin 171. maddesi uygulandı. İtalyan 

faşizminin icadı 141 ve 142. maddelerin 1936 yılında benim

senmesinden sonra da maddeler TKP'nın karşısına çıkarıldı. 

Yasakoyucunun 1936 yılında 141 ve 142. maddeleri ya

saya dahil etme gereksinimini duyması ve bundan sonra da hep 

bu maddelerin uygulanması, önceki TKP yargılamalarının "Ka

nunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesine rağmen yapıldığının bir 

çeşit kabulü idi (42). 

1923-1938 döneminde basın; ilk yıllarındaki özgür ha~ 

vadan giderek sıkı, baskıcı bir ortama itilmiştir. Devletin 

güvenliğini korumak amacı ile çeşitli ceza rejimleri ile 

sınırları daraltılarak, devlet basını haline gelmiştir. 

Atatürk'ün ölümü ile birlikte "Milli Şef" 'dönemine ge

çilmiştir. 1939 'da İkinci Dün.ya Savaşının başlaması ile bir

likte Sıkıyönetim ilan edilmiş, 6 aylık dönemlerle 23 Aralık 

1945 tarihine kadar devam etmiştir. İstanbul, Trakya, Kocaeli 
, 

ve Çanakkale illerinde sansür açıkça konulmadığı halde, bu 

dönemde pek çok gazete kapatılmıştır. İkinci Dünya Savaşı 

sırasında basının sürekli denetim altında tutulması, yeni 

(41) ÖZEK, Çetin, 141-142, s. 121-122. 
(42) COŞKUN, Atilla, Nokta Dergisi, 18 Ekim 1987, Sayı: 41. 
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toplumsal değerler elde etme yönünden işlevlerini göstermesi

ni engellemiş bir durumdur. 

Basının ana görevinden saydığımız kamuoyunun evrimsel 

biçimde oluşturulması, toplumun daha ileri düzeyde siyasal 

kurumlara kavuşması o koşullar içinde ikinci plana atılmış, 

soyut kavramlardı. 

Türkiye o dönemde toplumsal politikalarını savaşa göre 

düzenlemek zorunda ve toplumsal kurumlarını oluşturmak değil, 

var olanlarını kaybetmeme kaygısı içindeydi. Basının otori

teyi uyarma ve denetleme işlevinin de bu amaca yönelik olması 

dogaldı. "İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin çözümlenecek hic 

bir sorunu yoktu: Varlığını, sürekliligini düşünmekten ve 

kollamaktan başka" (43). 

Bu dönem Türk basını çeşitli görüşler taşıyordu. Bir 

bölümü müttefik devletlerle Akşam, Tanin, Vatan ve Tan gaze

teleri, bir bölümü Alman' larla yakın işbirligi yapılmasını 

istiyordu. Alman emperyalizminin etkisi altında kalan basın, 

ulusçuluk ve turancılık egilimleri taşıyordu. 

Mütteflk devletlerden yana olanlar solcu basını temsil 

ediyorlardı. Bunlar; Tan, Yurt, Dünya, Yeni Ses gibi gazete 

ve dergilerdi. Sağ görüşte ise Tasvir-i Efkar, Tanin Bulun

makta idi. Akşam, Son Posta, Vakit ise sol egilimli ılımlı 

basını temsil etmiştir. Bütün bu gazete ve dergiler 1946 

yılına kadar sık sık kapatılmışlardır. Buna karşın hükümet 

politikasını eleştiren yazılar yazılmıştır. İkinci Dünya 

Savaşının 1945'te bitmesi ile Türk kamuoyu kendi iç sorunları 

ile ilgilenmeye daha çok vakit ayırabilmiştir. 

( 43) AKGÖNÜL, Cevat, Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Basını, 
İstanbul, 1974, s. 132; AYDEMİR, Şevket Süreyya, İkinci 
Adam, Cilt: 2, s. 142. 
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Ülkede CHP yönetimine karşı tepkiler basından gelmiş, 

devletçilige karşı sesler yükselmiştir. 1946 yılında Demokrat 

Partinin kurulması ile gene en büyük destek basından gelmiş

tir. Cumhuriyet, Vatan, Tasvir-i Efkar, DP'yi desteklemişler

dir. Demokrat Parti Başkanı Menderes, "Basın Özgürlüğü olma

yan yerde yurttaşın öteki hak ve özgürlükleri de tehlikeye 

düşer" şeklinde demeç vermiştir. 1946 'da çok partili seçime 

girme yarışında iktidardaki CHP siyasal bir ödül olması açı

sından, basın yasasının 50. maddesindeki gazete kapatma yet

kisinin kaldırılmasını savunmuştur. Bu tasarı 1946'da Meclis

te kabul edilmiştir. Gerek CHP, gerek Demokrat Parti basın 

özgürlüğünün genişletilmesi konusunda yarışmışlardır. 

Basına getirilen bu özgürlük 1950'de iktidar olari De

mokrat Parti döneminde çıkarılan basın kanunu ile oldukça ge

nişletilmiştir. 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5680 sayılı bu 

kanun ile: 

- Gazete almada ruhsat ve izin alma zorunluluğu kaldı~ 

rılmış, bildirim yöntemi getirilmiştir. 

- Basın suçlarının yargılanması özel mahkemelere ve

rilmiştir. 

- Gazete sahiplerinin ceza sorumlulukları kaldırılmış, 

- Yanıt hakkı yeniden düzenlenmiştir. 

Basına getirilen olumlu düzenlemelerle, bir süre sonra 

DP iktidarı hakkında yapılan eleştiriler artmıştır. DP poli

tikasına yönelik olumlu yayınlar hoşgörü içinde değerlendi

rilmiştir. Olumsuz eleştiriler şimşekleri çekmiş, böylece 

basın suçlanmaya başlamıştır. Hükümetin tutumu sertleşerek 

1954 tarihinde Neşir Yoluyla Veya Radyo İle İşlenecek Bazı 

Cürümler Hakkında Kanun ve 1956 tarihli 6733 sayılı yasayla 

basın suçları ve yayın yasakları getirilmiştir. 

T. C. 
Yüksekcğretim Kurulu 

Dokümantasyon Merkezi 
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Demokrat Parti hükümeti gün geçtikçe basına getirdiği 

sınırlamaları artırmış, 26 Kasım 1957 tarihli bir kararname 

ile gazete ve dergi kağıtlarını tek elden ithal kararı almış

tır. 

Bu kararı güçlendirici bir diğer kararname 1958 

tarihinde çıkarılarak, ilan ve reklamların da tek elden dağı

tımını kabul etmiştir. 

Bu dönemde dış yardım alımına yönelinmiştir. Devlet

çilik ilkesinden ayrılmaya başlandığı bir dönemdir. Basın, 

demokratik oluşumu gerçekleştirmede büyük rol oynamıştır. 

Özgürlükler ortamı yaratılmasına çalışılmış, ancak DP ikti

dara geçt~kten sonra, önceki politik tutumutidan beklenen öz

gürlükleri gerçekleştirmediği görülünce, birtakım ilerici 

basın tekrar muhalefete geçmiştir. 

1954 yılından itibaren gericiliğin artması, enflasyo

nist baskılar, birbirini izleyen yanlış politikalarla basın 

ve üniversite hükümet politikasına ters düşmüşlerdir. 

İlerici basın uygulanan yanlış ekonomik politikayı 

eleştirmeye başlamış, böylece basına kısıtlamalar da başla

mıştır. 1954'ten itibaren muhalefet yapan basın organları 

sayısı giderek artmıştır. 

Bütün bu uygulamalar sırasında gene 1924 Anayasası 

yürürlüktedir. Aynı anayasaya dayanarak çıkarılan 1925-1931 

yasaları gibi5680 sayılı liberal basın yasası çıkarılmıştır. 

"Matbuat kanun dairesinde serbesttir" söylemi, liberal veya 

antiliberal bir yasanın çıkmasına engel değildir. 

Bu şekilde 5680 sayılı yasa ile özgürlükçü hükümler 

taşıyan basın yasası gene aynı gerekçelerle sınırlanmaya baş

lamıştır. 
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Hükümetin basını susturmak için son olarak başvurduğu 

tedbir kendisini desteklemeyen basını ekonomik çöküntüye uğ

ratmaktı. Böylece ilan tarifelerine el atıldı. Resmi ilanlar 

tirajlara göre değil, iktidara duyulan sempati ölçüsüne göre 

dağıtılmaya başlandı. 

Türk basının durumu yurt dışındaki uluslararası kurum

lara da yansımaktaydı. Uluslararası Basın Enstitüsü, Başbakan 

Adnan MENDERES'e 8 Ekim 1958'te bir mektup gönderdi. 

Basın özgürlüğünün tekrar saglanması basına getirilen 

olumsuz tavırların kaldırılması için yazılan bu mektuba hükü

metin tepkisi çok sert oldu. Yurdun içişlerine bir karışma 

olarak degerlendirildi. 

1959-1960 yılları arasında gazeteci, sanatçı ve fikir 

adamlarına yapılan baskı oldukça yoğun olarak devam etmiştir. 

İktidar 

görmekte, buna 

muhalefet 

paralel 

partisini 

olarak da 

kısıtl8.1Jlakta bir sakınca görmemektedir. 

kışkırtıcı olarak 

basın özgürlüklerini 

Siyasal iktidar tarafından verilen bir önerge matbuat 

formları ile adli ve idari mevzuatın ne yolla uygulanmakta 

olduğunu incelemek üzere Meclis soruşturması açılmasını öngö

rüyordu. Önergenin kabulü ile 27 Nisan 1960 'da soruşturma 

komisyonu kuruldu. 

Komisyon; matbuat sorunları ile ilgili mevzuatın nasıl 

uygulandıgını soruşturmak amacıyla kurulmuştur. Görevleri 

arasında: 

Her tür yayının yasaklanması halinde, bu yasaga 

uymayan gazete ve dergilerin basımı ve dağıtımını önlemek, 
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- Yayın yasaklarına ısrarlı biçimde uymayan yayınların 

kapatılması da bulunmaktadır. 

ögrenci olaylarının artması ile sıkıyönetimin tekrar 

ilan edilmesi 27 Mayıs 1960 devrimine yol açmıştır. 

İktidarı ele alan Milli Birlik Hükümeti, basın özgür

lüğünün yeniden sağlanması için birtakım yeni önlemler getir

miştir. 

- Neşir yoluyla veya radyo ile işlenecek cürümler 

hakkındaki 6334 sayılı yasayı 12 Ekim 1960 tarih ve 94 sayılı 

bir yasayla ortadan kaldırmıştır. 

- 6334 sayılı yasaya belirli maddeler eklenmesini ön

gören 6732 sayılı yasayı kaldırmıştır. 

- 29 Kasım 1960 tarih ve 143 sayılı yasa ile 5680 

sayılı eski basın yasasının antidemokratik maddelerini kal

dırmıştır. 

- 1 Aralık 1960'da TCK 481'nci maddeyi değiştirerek 

basına ispat hakkı tanımıştır. 

- Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasın

daki ilişkileri düzenleyen 5953 sayılı yasayı 212 sayılı yasa 

ile değiştirerek, basın mesleğinde çalışanlara daha geniş 

haklar tanımıştır. 

- basının ekonomik özgürlüğünü sağlamak amacı ile 195 

sayılı yasayla Basın İlan Kurumu'nu kurmuştur (44). 

(44) AKGÖNÜL, Cevat, a.g.e., s. 190-191. 
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- 1961 Anayasası ile 6334 ve 6732 sayılı yasalar tümü 

ile kaldırılmış ve basın yasasında önemli degişiklikler ya

pılmıştır. 

d) Kadro ve Kemalizm 

Türk yayın hayatında oldukça önemli bir hareket olan 

Kadro'ya değinmek konumuzu daha iyi aydınlatacaktır. 

Kemalizmin Batı türünden bir "Devlet Aklı" yaratma ko

nusunda karşılaştığı zorlukları gözden geçirdikten sonra, 

devlet aygıtının kuruluşu konusundaki görüşlerini ele alalım. 

1932-33 yıllarında, Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün 

yakın bir çevresinin oluşturmaya çalıştıkları bir hareket boy 

gösterir. Bu, Türk yayın hayatında son derecede önemli bir 

rol oynayan ve hala devam etmekte olan tartışmalara konu 

edilen "Kadro" hareketidir. Bir kacı Bolşevizm.in doguşu ve 

devrim yıllarında Rusya'da yaşamış ve Öğrenim görmüş olan bir 

kaç genç yazarın bir dergi çevresinde birleşmeleri: Onlara 

göre Batı'da "Devlet Aklı" artık meşrui.yetini ve işlerligini 

kaybetmiştir: "zavallı ve cılız bir toplumsal sözleşme 

anlayışına" ( 45) dayanan Batı ideolojisi çöküntü içindedir; 

yıkılmaya mahkumdur. İki tarihsel olgu Batı'nın bu çöküşünün 

kanıtıdırlar: birincisi, Rusya'daki devrim, ikincisi de 

Doğu'nun esir milletlerinin uyanışıdır. Bunlar bir ölçüde 

kendiliğinden, halkın baskısıyla gelişen hareketler olmaları

na karşın, harekete geçirici bir ideolojiye, global bir dünya 

görüşüne ihtiyaçları vardır. Birincisi Marksizm, ikincisi ise 

Kemalizm ideolojisidir. 

(45) Kadro, Cilt I, s. 345-346. 
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Marx'ın "tarihsel maddecilik" yöntemini kendilerine 

göre yorumlayan Kadro yazarları, Kemalizm düşüncesini 

"bolşevikvari" bir çerçeveye oturtmaya çalışmaktadırlar. Çağ

daş siyaset tarihçilerinin Kadro'nun söylemini ve etkilerini 

yorumlamak konusunda ortaya çıkan kafa karışıklığının nedeni 

belki de bu durumdur: "tarihsel maddecilik" ve "sınıfların 

varlığının reddedilişi" ( 46). İslamcılık ise, neredeyse bir 

sorun olarak bile kadro söylemine girememektedir. Yalnızca 

"Kürtçülük" ve "Bölücülük" konularına bu çerçevede birkaç 

makale içinde değinilmektedir. Bunlar bir yana bırakılırsa 

"Türkçülük" ve "muasırcılık", Ziya Gökalp tarafından Türk 

toplumuna uygun üç ideolojiden ikisi olarak belirlenen bu 

düşünce akımları kadrocuların tezlerini harekete geçirmektey

di: Ama "Türkçülük", Ziya Gökalp' in tersine, "muasırlaşma" 

düşüncesiyle ve "Devrim, İnkilap" fikriyle o kadar iç içe 

geçmiş bir durumdadır ki, artık lisan birliği, Türk töresinin 

tarihin karanlıklarından yeniden çıkarılıp ele alınması gibi 

düşünceler burada artık pek yer bulamamakta, daha doğrusu 

Kadroculara pek doyurucu gelmemektedirler. Kemalizt~, her 

şeyden önce "evrensel" bir ideolojidir. Esir milliyetlerin 

kurtuluşu için yalnızca bir kıvılcım olarak değil, kurtuluş 

yolunda kabul edilmesi ve uygulanması "tarihsel" bir zorunlu

luk olan, bütün esir milletlere ışık verecek bir ideoloji ve 

pratiktir. Fikirler, eğer toplumun ve tarihin hakikatine 

uyuyorlarsa yepyeni bir uygarlığın kurulmasını başaracaklar

dır. 

Ezil~n ulusların kurtuluşu için de tek yol "Kemalizm" 

dir: Olumlu bir ideoloji olarak o, iktidara sahip çıkar, 

sınıflara ya da zümrelere dayanarak bölünmeye uğrama tehli

kesi yoktur. -Kadroculara göre Bolşevizmin güçsüz noktası da 

budur-; ve en önemlisi, yalnızca bu ideoloji "ezilmişliği 

kabul etmek" duygusundan kurtulmuştur; yeni kurulacak bir 

(46) Kadro, Cilt II, s. 75. 
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Devlet' i örgütlemeyi, toplumun harcını karmayı becerebilir. 

İdeolojiye maddi bir etkinlik alanı tanınmaktadır. Ancak 

hemen kısıtlanacak ve "devletleşme/devletçilik" perspektifi

nin içine hapsedilecek olan . bir alandır bu. Kadrocular par 

excellence siyaset yapmaktadırlar ama "devlet" karşısında, 

ondan ayrı ve özerk bir siyaseti tanımamaktadırlar. Bu durum 

Bolşeviklerin devrim sonrasında -ve karşı-devrimin, iç savaş 

tehlikesinin karşısında- onun karşısında özerk olabilecek her 

türlü siyaseti, basın-yayını, burjuva diye adlandırarak -oysa 

sol sosyalistlerle menşevikler de yasaklamalara ugramışlardı

yasaklarken dayandıkları düşünce çizgisinden oldukça uzaktır: 

Devlet kurulacak, örgütlenecek bir şeydir; ama aynı zamanda 

bir amaçtır da: bu amacın gerekliliklerine yapılacak bir gön

derme, "batı düşüncesi"nin, "liberalizmin" safsatalarına gö

türeceginden geçersizdir. Devlet, bireylerin özgürlügünü sağ

lamak, ya da iktisadi alanlarda daha rahat at oynatabilmesine 

olanak vermek için kurulan bir araç değildir. Ahmet 

Ağaoglu'yla, "bireycilik" üzerine ünlü polemikleri bu noktaya 

dayanmaktaydı: bireyler, millet dururken, kendilerine güveni

lecek varlıklar değillerdir ve Devlet her şeydir. "Tek bir 

milli Şef" ihtiyacının Kadro yazarlarınca sürekli olarak 

üstüne basa basa vurgulanmasını yanlış yorumlamamak gerekir: 

Faşizm ve Nazizm'in "milli Şef"i yalnızca bir adlandırma ör

negidir Kadro'cular için. Batı'da "yozlaşmış" bir toplum var

dır ve "milli şef "e ihtiyac duyulması bu yozlaşmışlığın bir 

sonucudur. Faşizmin ardarda başarılar kazanabilmesinin 

nedeni, onun "yoz" bir ideoloji bunalımının içinde, başka bir 

felsefe ve dünya görüşü bulamamış, oluşturamamış bir toplumun 

içinde ortaya çıkmış olmasıdır. Elbette Kemalizm ve onun 

gerekli kıldıgı "milli şef" düşüncesi faşizmdekinden farklı 

olacaktır. O, bagımsızlığı kitlelerin sosyolojik boyuttaki 

yaşantılarına, dinamik bir bicimde savunulabilecek bir tarzda 

yerleştiren bir ideoloji olmalıdır. Bagıınsızlıgın yoluysa bir 

"Devlet" in kurulmasından geçer: akılcı, düzenli, beşeri ve 

maddi kaynakları israf etmeyen, iç ve dış politikaların dar 
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çerçevelerine sıgdırılaınayacak bir devlet • .,Totaliterlik" 

sorununu ön plana sürmeye dayanan yanılsamalara bir kez daha 

değinmek burada gerekli görünüyor: düzenli ve sistematik bir 

zor uygulayan bir devlet her zaman "totaliter" olmak zorunda 

değildir. Liberallerin devlet kuramları hemen her zaman çift 

yönlü olmuştular. Bir taraftan "bireylerin yaşamlarının iyi

leştirilmesi", diğer taraftan da "özgürlüklerin sınırlarının 

meşru ve hukuksal çerçevesi"ni oluşturmak işlevlerinin yerine 

getirilmesi. Buna göre, toplumsal ve bireysel refah olmadan 

"liberal" bir devlet olanaksızdır. Osmanlı dönemi, her 

şeyiyle unutulmalıdir: despotizmiyle, dinsel gericiliğiyle, 

ümmetler kesmekeşiyle, "Devlet Hikmeti "yle, uzun yıllar boyu 

sürüp giden savaşların ve iç çatışmaların yol açtığı gelişme 

gücünden yoksunluğuyla birlikte unutulmalıdır. 

Bu noktada bir gözlemde bulunulabilir: kendisinden ya

kınılan sorun Osmanlı'nın azgelişmişliği, güçsüzlüğü, parça

lanmışlığı, rejimini keyfiliği, sanayinin yokluğu, tarımın en 

sert sömürüye dayanıyor olması değildir; Osmanlı rejiminin, 

bunlardan kurtuluş olanağını tanımayışıdır. Osmanlı dönemi 

"ıslahatçılarının" (padişah, devlet adamı, edebiyatçı vb. ) 

kendilerini karşı karşıya buldukları gericilik ve direnme, 

ideolojik sürekliliğe sahip iki konumun belirlenebilmesini 

sağlamaktadır: bir taraftan, Tanzimatçılıktan Kemalizme kadar 

getirilebilecek olan "yenilikçi .. , "atılımcı" ve "ilerici" bir 

çizgi ve buna karşı direnen gerici güçlerin, dinin, 

ideolojinin oluşturdugu ve ayakta tutmaya çabaladığı çizgi. 

Daha da önemlisi, bu iki çizginin varlıgının olumla

nışı, Türk tarihi üzerinde düşünmenin temel varsayımlarından 

en güçlüsü haline gelmiştir: hatta birbirlerine karşıt görüş

lerin bile ortak olarak yer aldıkları bir düzlemi ve konumu 

oluşturarak. Gericilik ile ilericiligin, inkilapçılığın 

ortaya çıkışının belirledigi ideolojik ikilem sanki politik 

sorunların tümünü içeriyor ve tüketiyormuş gibi, tüm Türk 
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yakın tarihini sarıp sarmalamaktadır. Bu konuda yoğunlaşan 

tartışmalara bir bakalım: II. Abdülhamit sanıldığı gibi 

müstebit, gerici ve despot muydu, yoksa Osmanlı'nın görüp 

görebileceği belki de en ilerici padişah mıydı? 

Meşrutiyetin ilanı döneminde büyük rol oynayan İttihat 

ve Terakki hareketini hangi görece konuma oturtacağız: 

istibdat rejimi karşısındaki ilericiliği, buna karşın 

kemalizm türünden yeniden doğuş belirtilerine karşı direngen

liği ya da savaşa sokarak imparatorluğun mahvına yol açması 

türünden eylemlerini gericilik-ilericilik süreklisinin içinde 

hangi noktaya yerleştireceğiz. Bu tür kesin cevabı bulunmayan 

sorular artlarda önümüzde sıralanmış beklemektedirler. Belki 

de bir soru dışında: Acaba ilericilik gericilik çatışmasının 

dışında yer alan ve modernleşme yolculuğuna girişen hemen her 

az gelişmiş ülkenin karşısına çıkan bir ikilem de burada 

sorunu karrnaşıklaştırıcı bir rol oynuyor olmasın? 

Bu sorunu daha geniş bir 

yaklaşmalıyız. Kapitalist üretim 

çerçeveye yerleştirerek 

biçiminin etkinliğini ve 

başatlığını arttırması, burjuvazi ve sanayi proletaryasının 

ya da yarı proleterleşmiş bir emekçi sınıfın doğuşu, liberal 

ve demokrat bir rejimin ufukta görünmesi gibi olgular ancak 

aykırılıkları tanındığı ölçüde "ilericidirler". Üretimin ve 

dolaşımın, pazarın genişlemesinde birincil bir derecede önem 

taşımalarından doğmaktadır ilericilikleri. Yani, belli bir 

alanda kısıtlı bir ilericilik söz konusudur. "Eğer kısa bir 

sürede milletimizi mutluluğa ve refaha kavuşturmak istiyorsak 

yabancı sermayeyi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 

çekmek ve ülkemizin refah ve zenginliği, milletimizin mutlu

luk ve refahı için gerekli olan her türlü yabancı beceriden 

azami ölçüde yararlanmak zorundayız; bugünkü mali durumumuz 

kamu işletmeleri inşa etmek, kurmak ve işletmek için yeterli 
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değildir" (47). Bu sözler iktisadi bir politikanın inşa 

edilişine gönderme yapmaktan çok belli bir zorunluluğun 

gereklerine işaret etmektedirler. Bağımsız bir sanayi ve 

genel olarak ekonominin varlığı idealdir ve Türk C~mhuriye

tinin "gerçek" bağımsızlığının ön koşullarından birisidir. 

Ancak bunun "şu anda" gerçekleştirilebilmesinin olanağı 

yoktur. Sermaye kendi öz ussallıgına sahiptir ve ona uymak 

zorunludur. Milli burjuvazi yabancı sermaye egemenliğinin 

sağlayabileceği kolay karlara dünden razı durumdadır; gerçek 

ve güçlü bir sanayi ve teknoloji, savaştan çıkmış bu toplumda 

kendi öz güçlerine dayanarak kotarılabilecek gibi değildir ve 

kontrol halinde bir yabancı sermaye ortaklığının işe karış

ması, denetim altında tutulabilmesi şartıyla zorunlu görün

mektedir. 

Ama şurası da unutulmamalı ki, böyle bir tezin karşı

tı, yani gelecekte gerçekleştirilmesi düşünülen ve arzu 

edilen politika, sermaye karşıtı değil, yalnızca yabancı 

sermaye karşıtıdır. Böylece, belli bir açıdan bakılırsa -ve 

bununla sınırlı kalınırsa- Kemalizm de ancak "göreli" bir 

"ilericilik" perspektifi içine yerleştirilebilecektir. 

Bu görelilik o kadar belirgindir ki, gerçekten de, 

Kadro'cuların döneminde böyle bir tezin ortaya atılması tam 

bir gericilik örneği olarak suçlamalara konu edilebilecekti. 

Bu konuda örnek olarak gösterilebilecek ikinci bir tez 

de, tarihsel gelişimi içinde Türk milli burjuvazisinin 

Atatürk "ilkelerinden sapmış" olması, onu çarpıtmak için 

elinden geleni ardına koymamış olmasıdır. Bu iddianın en 

genel geçer kanıtı olarak ilk önce toprak reformunun savsak

lanması ve sanayi kalkınmasında . emekçilerin katılımının ve 

haklarının tanınmaması, ikinci olarak da ideolojik düzlemde 

(47) İzmir İktisat Kongresi, Der. G. Ökçün, s. 234. 



111 

laiklik ilkelerinden, devletçilik ilkelerinden sapılmış olma

sı gösterilmektedir (48). 

Tezin nerede zayıf olduğu apaçıktır: her şeyden önce 

bütün görev milli burjuvaziye yüklenmektedir. Sanki burjuvazi 

hem uzun vadeli, hem de kısa vadeli çıkarlarını bir arada, 

uyum içinde bir hükünıet programı taslağını meclisten geçirme 

kolaylığında derleyip toparlayabilirmiş; onun yıllardır 

hayalinde yaşattığı rejim liberal ve demokratik, emekçilerin 

ve köylülerin haii:.\il,rını savunmaya yet~li olacak bir iktidar 

biçimiymiş gibi düşünülmektedir. Oysa Avrupa ve Dünya 

tarihine kadar gitmeden, yakınçağ Türkiye tarihine şöyle bir 

göz atmak bile, bir taraftan burjuvazinin uzun vadeli ve kısa 

vadeli çıkarları arasında onmaz uyumsuzlukların bulunabile

ceğini ve siyaset alanına girildikçe çok değişik sınıf kat

manlarının, hatta belli bir sınıf içinde yer alan farklı 

kategorilerin çıkarlarının konjonktürl boyutlar içinde 

irbirleriyle çelişebileceklerini gösterecektir. Toprak 

reformu ise burjuvazinin çıkarlarına yerine göre uygun, 

yerine göre de karşı bir görünüme bürünebilir. Rusya' daki 

Stolypin reformlarına gönderme yapılarak bir evrensel kanıt 

sağlanabileceği sanılmamalıdır. Sınıfsal çatışmaların keskin

leştiği, uzlaşmazlıkların iktisadi ve siyasal boyutlarda 

ortadan kaldırılamayacak bir duruma geldikleri dönemlerde 

genellikle "toprak reformu" strateji olarak karşımıza çıkmak

tadır. Junkerler Almanya'sanda, Fransız Devrimi sırasında ve 

bir kez de karşı-devrim sırasında vs. Toprak reformu kadar 

emekçi halkın haklarının savunulabileceği bir rejimin oluştu

rulabilmesi de burjuvazinin çıkarına göre belirlenecek değil

dir. 

Ama en önemli nokta, Devlet Aklı' nın, bütün merkezi

leştirici gücüne ve yönüne karşına priori olarak burjuvazi-

(48) ÖZEK, Çetin, Devlet ve Din, s. 273. 
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nin çıkarlarıyla uygunsuz olması ileri sürülemez. İyi 

biliniyor ki, tarihsel gelişimi içinde 

iktidarı, siyasal ve kurumsal bakımlardan 

Batı 'da Devlet 

gittikçe daha 

merkezi biçimlere doğru bir evrim geçirmiştir. Oysa "Devlet 

Aklın öğretisinin tam da kucağında yetişmiş Von Moltke, 

dikatli gözlemleriyle "ıslahatlar" döneminin padişahının 

iktidarının nasıl işlediğine nüfuz etmeye çalışırken şöyle 

bir uyarıda bulunmaktaydı: "Dünyanın en eski iki başşehri 

olan Roma ve İstanbul 'da aynı vasıtalarla aynı gaye için 

çalışılmıştır: Egemenliği kayıtsız şartsız bir hale getire

bilmek için mezhep birliği ••• St. Pierre'in vekili de, hali

felerin varisi de sonunda aynı kudretsizliğe düşmüşlerdir ••• 

Yunanistan bağımsızlık kazandı ••• Buğdan ve Eflak Babıali'nin 

egemenliğini ancak görünüşte tanımaktadır ve Türkler kendile

rinin bu vilayetlerden sürüldüklerini görmektedirler. . • Ni

hayet Arabistan'da, hatta Mübarek Şehirlerde çok eskiden beri 

padişahın hiçbir gerçek egemenliği yok. . . Böylece Osmanlı 

saltanatı bugün hakikatte bir krallıklar, prenslikler ve 

cumhuriyetler yığını haline gelmiştir ve bunları uzun bir 

alışkanlıkla Kur' an birliğinden başka bir arada tutan şey 

yoktur. Eğer despot dendiği zaman iradesi biricik kanun olan 

bir hükümdar anlaşılıyorsa İstanbul'daki sultan despot olmak

tan çok uzaktır" ( 49). 

Moltke'nin bu sözleri neyi göstermektedir: 

Montesquieu 'nün Batı despotlugu ile karşılaştıgında şaşkına 

dönen İranlısı' nın ters çevrilmiş gerçek bir örneğinin Dogu 

rejimi karşısında duyduğu darkafalı bir şaşkınlığını mı? 

Gerçekte Mol tke, şaşkınlığa düşmemektedir: Osmanlı'nın çok 

geçmeden toptan yıkılacağını ve bu enkaz üzerinde, modern bir 

Devlet Aklı rejimine sahip bir çok ulusal devletin yüksele

ceği kehanetinde bulunmaktadır. Bu kaçınılmaz çöküş 

karşısında Osmanlı'nın direnme gücü nereden gelebilir? Ger-

(49) TÜRKDOĞAN, Orhan, Sanayi Sosyolojisi, s. 257. 
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çekten despot olabilecek, sözü yasa olacak bir hükümdarın 

egemenligini yeniden kurmasıyla mı? Hayır: "Osmanlı İmpara

torlugu her şeyden önce düzenli bir idareye muhtaçtır. Şimdi

ki idare ile hatta bu 70. 000 kişilik orduyu bile ( ıslah 

edilmiş ordudan söz ediyor) daimi olarak zor besleyebilir" 

(50). 

Mol tke gibi bir "dış gözlemci" tarafından bile 

ondokuzuncu yüzyıl başlarında öngörülebilecek bir yol, 

ıslahat ve reform dizileri ve programları, hatta yerine göre 

devrimlerle dolu bir yol sanki iki yüzyıldan beri Türk 

tarihine emredici bir biçimde çizilmiş gibidir. Laikleşme, 

ulusalcılık, modernleşme, dirlik ve düzen. Osmanlı'nın 

çöküşünün göstergeleri ise gericilik imgesini tam anlamıyla 

temsil etmektedirler: parçalanma, bölünme, dinsel bağnazlık. 

Zamanla yepyeni bir tema gelerek gericilik-ilericilik 

süreklisinin içinde 

yüklenebilecek kadar 

bu. Daha önce 

"muasırlaşma "dan bir 

yerini alacaktır. Nedense her şeye 

bol anlamlar taşıyan "taklitçilik"tir 

söyledigimiz gibi, Ziya Gökalp, 

taklitçiliği anlamamaktaydı. Nasıl 

milliyetçilik önce Batı' da çıkarak sonra Arap ülkelerine ve 

Türkiye 'ye gelen,, bir ideolojiyse muasırlaşmak da her şeyden 

önce Batı uygarlıgının yarattığı evrensel olarak kullanıla

bilir nitelikteki ögeleri "beynelmineliyet" çerçevesi içinde 

Türk insanının yaşamına sokmaktır. Ziya Gökalp için bu yüzden 

bir "uygarlık" taklit edilebilirse de bu durum, bir kültürün 

taklit· edilebileceğini kabul etmeye götürmemelidir. Dahası, 

bu yüzden taklitçilikten hiçbir zaman söz edilemez... Ama 

"taklitçilik" konusundaki suçlamaların öne sürdükleri tezler 

iyi bilinmektedir: "... İslam ülkelerinde genellikle "laik 

ulusçu" hareketler gözükmemekte, bu konudaki denemeler de 

güçsüz kalmaktadır. Laik ulusçu hareketlerin "taklitçi" 

(50) TÜRKDOĞAN, O., a.g.e., s. 368-369. 
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nitelik taşıdığı, yabancı güçlere karşı çıkmasına karşın 

Batının tüın ilke, görüş ve yapısını yapay bir bicimde 

uygulamaya çalıştığı ve bu nedenle yığınlarla ilişki kurup, 

yandaş sağlayamadığı görülmektedir. Kapitalizmi geliştirmiş 

Batının, geri kalmış ülkelerle ilişkilerini pekiştirdiği, 

yeni ve değişik boyutlara ulaştırdığı XX. yüzyılın 

başlarında, Batı ile ilişki içindeki aydınların "ulusçu", 

"liberal", "çağdaş" gözükmek hevesindeki akımları, belirtilen 

"taklitçi" çizgide gelişmiştir" (51). Ama aynı yazarın, 

özellikle Arap milliyetçiliginden söz ederken, onların mil

liyetçiliginin Batı ülkelerinde olduğundan farklı olarak din

dışı olmadığını, aksine islamcı nitelikte olduklarını söyle

mektedir. Böyle bir durum "taklitçilik" sözünün anlamı 

üzerinde bizi bir kez daha düşünmeye davet etmez mi? Ama or

tada bir "taklitçilik" söz konusu olmasa bile, yazarın, 

Avrupa ulusçulugunun tamamıyla din dışında gerçekleştigini 

yazması yanlış görünüyor. Her şeyden önce Fransa'nın uluslaş

ma sürecinin başlangıcını oluşturan tarihsel olayın, Saint

Bartholemeo gecesinde düğümlenen Protestan-Katolik çatışması 

o1dugu unutulmamalıdır. Uluslaşma, taklit edilebilir, yeniE\Qn 

ve keyfince üretilebilir bir ideoloji ya da dünya görüşü 

olarak anlaşılmak yerine çok özel iktidar ve hükmetme biçim

lerinin doğuşunun çerçevesine yerleştirilirse onun içinde 

dinsel iktidarın yerinin ne oldugu ve ne türden kurucu bir 

rol oynadıgı daha iyi görülecektir. 

Genel olarak "laikligin" sırrı da burada yatmaktadır. 

Laik bir iktidar "dine karşı" degildir. Çatışmanın nedeni 

bunun tersinin, daha önce gösterdigimiz gibi, böyle 

olmamasıdır. Din laik bir iktidarın varlığına, kendisini bir 

vicdan muhasebesi ölçütleri dizisi ve inanç sorunu haline in

dirgeyecek bir rejime karşı tahammül gösteremez. Kemalizmin 

laik hümanizmini de bu çerçevede degerlendirmek gereklidir ve 

(51) TÜRKDOĞAN, O., a.g.e., s. 368-369; (V.N. TÖR Kadro 
19 '. _, 3 2, s . 5) . ' 
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kadrocuların din karşısındaki kayıtsızlıkları en azından 

doktrin açısından öldukça sarih bir başarıyı göstermektedir. 

Belki de İstiklal Mahkemeleri ve Jandarma güçlerinin iyi 

çalışması sayesinde dinin "iktidar istemi" belli bir süre 

için de olsa geri püskürtülebilmişti. 

Batı'daki "Devlet Aklı" da din karşısında benzeri bir 

konuma sahip görünmektedir. Devlet Aklı doktrinlerinin laik 

bir iktidar tarzı düşüncesiyle birlikte ortaya çıkışı, daha 

önce de belirttigimiz gibi Hıristiyan düşüncesi açısından bir ; 

rezalet duygusuna yol açmış bulunmaktaydı. Ama Devlet 

Aklı 'nın başarısı Hıristiyanlıga karşı çıkmasından çok onu 

kabul edişinden, kendisinin polis işlevinin en önemli parça

larından biri olmak ve doktriner açıdan dini özgür bırakmak 

yolundaki görüşünden gelmişti. Gerçekten de Devlet Aklı' nın 

çerçevesinde dinsel iktidar belki de arayıp bulamadığı bir 

"doyuma" ulaşabilmişti. Kilisenin çobanlık iktidarı peşinde 

asırlar boyunca koşuşundan sonra, nihayet halk eğitilmiş ve 

rengi degişmiş olsa da etkisini ve temel işlevselliklerini 

koruyup sürdüren din rejiminin pratikleri cok daha büyük bir 

rahatlıkla işlerlik kazanmışlardı. Buna göre bir kentin 

dirliği ve düzenliliginin ölçütü kilise sayısından geçer, 

inananların ahlaklılık ve dine bağlılıklarından geçer. Bu 

anlamda kent dini, hala köy papazlarının ya da tarikat 

liderlerinin peşinde çobanlarını bulabilmek için koşup duran 

köylülerin inanç dizgesinden son derece de farklı bir 

görünümdedir. 

Kadro' nun söyleminin dinsel konulardan uzaklığı, bu 

bakış açısından, Kemalizmin kısa vadeli bir başarısını, ama 

uzun vadeli bir zorlukla karşılaşma olasılığını göstermekte

dir: bir inanç sistemi haline getirilmek, indirgenmek istenen 

din, nüfusunun yüzde doksan dokuzu müslüman olan ve dini 

pratiklerin gereklerini harfiyen uygulayan bir çogunluga 

sahi~ olan bir nüfus içinde asırlardır var olan gücünü 
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sürdürmeye farklı boyutlarda ve planlarda da olsa devam 

ettirmektedir. 

e} Kadro ve Devlet 

"Türk inkilabı henüz sona ermemiştir!" Bu sözler, 1933 

yılında yayınlanan Kadro dergisinin ilk sayısının sunuş maka

lesinde yer almaktaydı. Sosyalist ve bolşeviklerin "Sürekli 

Devrim" tezlerinden ne kadar uzak olursa olsun, "sona ermeyen 

bir inkilap" Dünya' nın yakın tarihinden pek çok 

çagrıştırmaları kulaklarımıza doldurmaktadır: "Alman Devrimi 

sona ermemiştir.... Alman Devrimi' ni sona erdirmek./kazanmak 

zorundayız .•• " ve yine "Devrimci deneyimler birer dönüm nok

tasıdırlar .•• Sorun Devrim'in hareketini muhafazakar bir 

tarzda yönlendirebilmektir ••. ", bu nedenle, Nazi Genç 

Muhafazakarlar hareketinin kurucusu Fischer'e göre, "Devrim 

ihanetten dogmuştur •.. " oysa, "Devlet, muhafaza~t"-cl,.:!; Alman 

Devrimi' nin kendine özgü Devleti' nin nasıl bir şey olacagını 

bilmeyenlere, ya da şüphesi olanlara: "Günümüzün devrimcisi 

yarının muhafazakarıdır •.. ", buyüzden: "Muhafazakar ..• 

dünyanın her zaman şimdi oldugu gibi olacagını bildirmekte

dir" (52). 

Almanya'da Nazizmin yükselişiyle doğrudan 

çakışan bu anlatılar dizisi, içinde keskin bir 

doğruya 

hakikati 

barındırmaktadır: Sona ermemiş bir devrimin devamının neler 

getirebileceğini ..• Kadro söyleminin faşizmle "yaklaştığı" ve 

"uzaklaştığı" noktalar üzerine çok şey yazıldı. Ama 

liberalizm ile totaliterlik arasındaki yaklaşma ve uzaklaşma

lar sitemli bir şekilde gözden kaçırılma tehlikesine her 

zaman açıktırlar: nasıl elinizdeki metnin ilk bölümünde 

yazmış oldugumuz gibi disiplinler ve özgürlükler _birbirlerin

den koparılaınazlarsa, totaliter ve liberal adı verdigimiz 

(52) Aktaran, J.P. Foye, Dilin Ekonomisi, Çev. elyz. s. 34. 
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devlet biçimleri de devletlikten, yani en geniş anlamıyla 

"Devlet Aklı"ndan koparılaınazlar. 

Bununla asla Locke ve Rousseau'dan günümüze kadar 

gelen bir miras olarak "liberalizm" söyleminin, "totaliter" 

bir söylemle gizli bir suc ortaklıgı icine girdiğini söylemek 

istemiyorum. Kemalist söylemin, hatta Mustafa Kemal'in sözle

rinin yorumlanmas1.ndan Batılı bir parlamenter demokrasi zo

runluluğunun cıkarılmaya 6alışılması gibi bir durumla karşı 

karşıyayız bu noktada. Aynı Mustafa Kemal' in mütareke 

döneminde, sözgelimi Konya Söylevi'nde İslamiyeti olumlar bir 

tavır almış olduğu sonucunun çıkarılmaya çalışılması gibi. 

Ama liberalizm "iktidarsızlık"la karıştırılmamalıdır. Günümüz 

dünyasına ve onun yak1.n geçmişine, yani modern Devlet biçi

minin "soykütüğüne" yeniden bir kısa göz atış, liberalliğin 

Devlet iktidarıyla, Devlet aklıyla ne kadar yakından bağlı 

olduğunu gözler önüne serecektir. Gramsci 'nin yalnızca Doğu 

ve Batı toplumları arasındaki genel farklılıkları görüntüle

mek için kullanmakla kalmadığı, modern ve modernleşen toplum

larda işlemekte olan iktidar mekanizmalarını açıklayabilmek 

için kuramsal-yöntem bilimsel bir dizge konumuna da ulaştır

dığı ünlü "sivil toplum" ve "Devlet" ayrımlaması ve onlar 

arasında varolan dengenin, uzlaşmanın çözümlenmesinin 

götürdügü sonuç, hiç bir zaman liberal rejimlerde sivil top

lumun devlet karşısında güçlü olabilmesi sayesinde olumlu ve 

özgürleştirici bir karakter taşıdığı biçiminde yorumlanmama

lıdır. Böyle bir yorumlama çerçevesinde düşünüldüğünde, 

Gramsci'nin niçin devlet içindeki iktidar mücadelesine o 

kadar büyük bir önem verdiği anlaşılamayacaktır. Sivil toplum 

en derin çelişkileri, sınıf mücadelelerini, çeşitli hegemonya 

ve baskı ilişkilerini sinesinde barındırmaktadır. 

Bir diğer hatalı yorumlama da Doğu üzerinde düşünül

düğünde kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıkacaktır. Doğu'da 

Grarnsci'nin yorumlama biçiminin devam ettirilmesinin yol 
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açabileceği bir görüş olarak, Devlet'in sivil toplum 

üzerindeki kayıtsız şartsız egemenliğini, bu toplumların 

mutlak olarak politize toplumlar oldukları biçiminde 

yorumlayamayacağımız apaçıktır. Aşırı uçlar arasında gidip 

gelmekten başka bir şey yapamayız böylece. Aynı türden bir 

uslamlamanın varacağı bir başka sonuç da bunun tam karşıtı

dır: Doğu toplumları, devletin mutlak egemenliği yüzünden 

mutlak olarak depoli tize edilmiş toplumlardır; sivil toplum 

ya da halkın herangi bir inisyatif i hiçbir şekilde olanakli 

değildir. Görüldüğü gibi sivil toplum ve Devlet arasındaki 

ayrım Batı' da da Doğu' da da nerede ve ne zaman ele alınırsa 

alınsın, son derecede karmaşık iktidar ilişkilerini gözler 

önüne serecektir: İktidarı elde bulunduranların ya da 

söylendiği gibi, iktidarın kaynaklandığı yerin kimligine 

gönderme yapma zorunluluğundan kurtuldukça cevaplandırabilme 

yolunda ilerleyeceğimiz bir sorudur söz konusu olan. Unutma

yalım, dinsel iktidar biçimleri, kendilerine özgü boyun eğme 

ve boyunduruk vurma temalarının kabul edilebilirliği 

aracılığıyla işlemektedirler: temel olarak böyle bir iktidar 

biçimi, bilinçler ve "ruhlar" üzerinde etkili olmaya çalış

maktadır: Öte dünyada kurtuluş teması bunun yalnızca bir ör

neginden ibarettir. Yetkeye koşulsuz boyun eğişin erdemlilik

le -hatta siyasal erdernlilikle- eş anlamlı olarak kabul edil

mesi onun kabul edilişinin ön koşullarını sağlamalıdır. 

Osmanlı' da "Devlet Hikmeti" ve "Şeriat Hükmü" olarak kabul 

edilen yetkenin işlerliğinin özü burada yatmaktadır. Teolojik 

bir düşünceye kurban gitmemek konusunda dikkatli davranarak, 

yalnızca Osmanlı 'ya özgü olarak kalmayacak, dinsel iktidarın 

degişik oranlarda ve etkilerde söz sahibi olduğu tilin iktidar 

rejimlerinde belli bir geçerliliğe sahip olarak 

düşünülebilecek bir özellige burada işaret etmek istiyorum: 

Dinsel bir iktidar, hiçbir zaman salt kendi başına zafer 

kazanamaz -elbette yalnızca inanma/inandırma perspektifinde 

ideal biçimindeki bir dinsel iktidardan söz 

bu yüzden somutlaştırılmış araç ve kurumlara 

iş gören, 

etmekteyim-; 
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ihtiyaç duyar kesinlikle. Buna yakın çağdan bir örnek 

verilebilir. Bilindiği gibi, "mistik" ya da "mistifiye edici" 

bir faşizm 

noktasında 

kuramına 

yer alan 

göre 

bir 

-aslında liberal kuramın en uç 

düşünce cizgisidir bu- faşizmin 

kitlelerin faşizmi istemesi, 

bir kişiligin" ortaya çıkışı 

Kadrocuların "Milli Şef" 

iktidarı aşagıdan yukarı, 

arzulaması, ya da "totaliter 

sayesinde olanaklı olmuştu. 

çevresinde yogunlaştırdıkları temalar 

konumu cağrıştırmaktadırlar; istemsiz 

da 

olanın 

bu 

ya 

yarı-teorik 

da bilinç 

dışının alanına yapılan bu kuramsal gönderme aslında sembolik 

bir iktidar tasarımını iktidarın kaynağı haline 

getirmektedir: buna göre Tanrı tüm insanlar, hayvanlar, 

bitkiler ve evren üzerinde mutlak bir iktidara sahiptir, 

çünkü onları o yaratmıştır. Yaratılış teması, boyun eğiş 

temaıyla doğrudan ve son derecede doğal, neredeyse apriori 

bir çağrışımsal/sembolik bağlantıya sahiptir: Tanrı ile 

uyrukları arasındaki dolayımı kuracak bir varlığın, kralın, 

Papa'nın, halifenin, peygamberin ya da padişahın varlığının 

meşruiyet kazanmasının nedenselliği bu sembolik bağlantı 

içinde gerçekleştirilir. Oysa konuya daha yakından 

bakıldığında, sembolik bir varoluş biçimi olarak Tanrı'ya 

boyun eğişini de ancak sembolik olarak kalabilecegi görülebi

lir. Kime gerçek olarak boyun eğilmektedir öyleyse. Hıristi

yanlıktan ve onun ilk yıllarından verilecek bir örnek bu 

soruyu cevaplandırmamızı sağlayabilir: "Giderek 

Hıristiyanlık, her koyun ile çobanı arasında günah ve 

sevapları bir değişimini ve karmaşık bir dolaşımını ortaya 

koyar. Koyunun günahı aynı zamanda çobana da yüklenebilir. 

Son Yargı gününde o bu günahlardan da sorumlu tutulacaktır. 

Diğer taraftan çoban, sürüsünün kurtuluşuna yardım etmek 

yoluyla kendi kurtuluşuna da erişecektir. Ne var ki, 

koyunlarını kurtarırken kendisi kaybolma tehlikesiyle yüz 

yüze gelir; eğer kendisini kurtarmak isterse, bu durumda 

başkaları için zorunlu olarak kaybedilmiş olma riski ile kar 
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şılaşır. Eger kaybedilirse sürü en büyük tehlikelerle başbaşa 

kalacaktır .•. " (53). 

İlk dönem Hıristiyan düşüncesinin bu karmakarışık bir 

diyalektikle süslenmiş teolojik doktrini bize dinsel iktida

rın işleyişinde son derecede önemli bir rol oynayan iki temel 

niteliği gösterecektir. Her şeyden önce, yönetenle yönetilen 

arasındaki ahlaki bağların sıkılığını ve karmaşıklığını. Ama 

ikinci bir nokta çok daha önemlidir: söz konusu çobanlık 

gerçekten örgütlenmesine de çalışılan bir düzendi. Kilise ve 

manastırlarda, dinsel tarikatların içinde vs. Ama bu durum, 

Hıristiyanlıgın, kendi ayakta duruşunu, egemenliğini doğrudan 

dogruya kurumsal bir yapılaşma üzerine dayandırmaya cabala

dıgı anlamına gelmektedir. Kilise hiyerarşisi içinde, herkes 

hem üst hem de alt, hem yöneten, yani çoban, hem de 

yönetilen, güdülen, yani koyun durumundadır. Bu aynı zamanda, 

sürekli ve kalıcı kılınması gereken bir hiyerarşidir. Üste 

kayıtsız şartsız boyun egiş, kendi içinde bir amaç, bir 

erdemdir. 

Ama tartıştığımız tüm şeyleri genel olarak aydınlata

bilecek son derecede önemli bir noktanın aydınlatılmasının da 

zamanı geldi. Dinsel iktidar biçiminin bu genel olarak yapı

laşmış, katı karakteri karşısında laik, ulusçu ve din-dışı 

bir iktidarı oluşturmaya çalışacak her girişim onun bu gizli 

akılcılığı karşısında bilerek ya da bilmeyerek iki farklı 

tavır kazanabilecektir: Ya onu ve tümüyle dinsel rejim 

biçimini akıl-dışı, akla uygun olmayan diye nitelendirerek 

yadsıma yoluna gidecek, ya da onun iktidarını, kendi iktida

rının bir alt alanı olarak kullanmaya calışmaktadır. Devlet 

Aklı' nın ideolojik tavrı açısından takınd.ı.gı tutum birinci

siyken, ikinci koşulu ve durumu da gerçekleştirecek aygıt 

(53) FOUCAULT, Omnes et Sinqulatin, s. 26. 
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ları, Batı toplumlarının bagrında üretebilmiş olması onun 

zafer kazanmasının temel nedenlerinden biridir. 

Devlet Aklı bir "sanat" olarak, yani bazı kurallara 

uyan bir teknik olarak kabul etmektedir. Bu kurallar yalnızca 

dinsel ya da geleneksel adet ve davranış biçimlerine degil 

akılcı bir bilgiye dayanmaktadırlar. Nüfus ve onun demogra-

fik, istatistiksel açılardan 

devletin gücünü oluşturabilecek, 

bilinmesine, toplumun ve 

gerektiğinde faydalanabile-

ceği bütün kaynakların bilgisine madenler, tarım, sanayi, 

askeri amaçla kullanılabilecek kaynak ve maddi unsurlar ve 

beşeri unsur: dinsel inanışlar, etnik ve ulusal nitelikler, 

toplumun üyelerinin toplum içinde yaşayabilme, bir araya 

gelebilme; toplumun istencine boyun eğme yolundaki yete

neklerinin ve eğitilme düzeylerinin bilinmesi. Açıktır ki, bu 

tür bir bilgi "siyasal" bir kimliğe de rahatlıkla bürünebile

cekti: Machiavelli ve "adamı", Cesare Borgia, böyle bir 

bilgiye sahip olma konusunda büyük bir eğilim duyarlar ve 

bunu elde etmek için neler neler vermezlerdi kimbilir? Ama 

böyle bir bilgi türü, genel olarak siyasal değildir: siyasal 

iktidar biçimi olarak Devlet' in, ya da böyle bir bilgiye 

sahip olan bürokratik aygıtların ve hükümdarın zamana meydan 

okuyacak" bir egemenligini pekiştirmek amacını taşımakta

dırlar. Onyedinci yüzyılın Polis doktrincileri, ulusların ve 

devletlerin, onların askeri ve iktisadi kaynaklarının karşı

laştırmalı bilgisine dayanan bu bilime devlet bilimi, yani 

"istatistik" adını vermişlerdi. İstatistik tekniği, Ortaçag 

tarihçilerinin iyi bildiği bir tapu kayıt geleneğine, toprak 

mülkiyetini ve serflik hukukunu, miras işlerini düzenleyici 

bir kurallar bütünü olarak "kadastro"ya dayanmaktaydı. Ama 

istatistik, kadastrodan ibaret degildir: Ülkenin coğrafi 

özelliklerinin, yeraltı kaynaklarıyla yerüstü zenginlikle

rinin bilinmesi onları Devlet tarafından akılcı bir biçimde 

erişilebilir kılmak, ama yağmacılığı engelleyecek kıstasları 

da oluşturabilmek amacını taşımaktaydılar. 
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Kadastro'nun bütün "feodal" toplumlarda olduğu gibi 

Osmanlı Devleti'nde de büyük önem taşıdığı söylenebilir. 

Elbette "Osmanlı İmparatorluğu, temin etmiş olduğu askeri ve 

kültürel hegemonya sayesinde, halifeliği de eline alarak, 

asırlar boyunca İslam dünyasının mukadderatına hakim bulunmuş 

olan büyük bir "İslam devleti" idi. Bu sebeple İslamın 

geleneğine de uymak durumunda idi ..• " ( 54) • Ama kadastronun 

idari bir teknik olarak önemi hiçbir Devlet'in 

vazgeçemeyeceği bir etkinliği güvence altına almaktadır: 

uyruklar hakkında bilgi toplanması. Osmanlı Devleti' nin bu 

.alandaki güçlerinin ve etkinliklerinin incelenmesi için 

Abdülhamit döneminin jurnalcilerine ya da sansürcülerine 

kadar gitmek gereksizdir. Merkantilist bir devlet 

hazineciliği eğer Osmanlı "Devlet Hikmeti "nin bir kuramını 

oluşturuyorsa, "kadastro kayıtları da bu kuramın vazgeçilmez 

pratiğini ve dayanağinı oluşturmaktadır. 

Kadastro, hemen her dönemde uygulanması zor bir pra

tiktir. Kapitalistleşme sürecinin yarattığı zorluklar bunlar

dan yalnızca birini oluşturmaktadır. Esas zorluk bu bilgiyi 

tekelleştirmenin, tek bir merkezde toplama girişimlerinin 

karşılaştığı güçlüklerden ileri gelmektedir. Bu konuda 

tarihçilerin veri toplamada karşılaştıkları zorlukları gözler 

önüne sermektedir. Bu, iktidarın geniş ölçüde merkezileşmesi

ne en büyük engeli . oluşturmaktaydı. Prof. Fındıkoğlu'nun 

Tanzimat öncesi rejimde iktidarın parçalanma biçimi üzerinde 

ve sınıflaşma biçimleri hakkında yaptığı bu gözlem ilginçtir; 

o Osmanlı toplumUftutüm bir Devlet örgütüyle özdeşleştirerek 

bir pirarnite benzetir: "Piramitin tepesinde oturan saray ile, 

tabanını meydana getiren "raiyet" ve onun üstünde tasarlanan 

esnaf istisna edilirse aradaki tabaka: 1) Mülkiye, 2) İlmiye, 

3) Kalerniye, 4) Seyfiye (kılıç) olmak üzere dört "tarik"e 

(54) TÜRKDOĞAN, o., a.g.e., s. 345. 
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ayrılır ... " (55). Bu toplumsal kategoriler Osmanlı'nın devlet 

aygıtını oluşturmaktaydılar. Ama bu devlet aygıtı, sürünceme

li bir konuyu ve üst düzeyde çatışma nedenlerini oluşturacak 

ıslahat çabalarını haklı çıkarırcasına son derecede "keyfi" 

bir işleyişe sahiptir: miras hukuku işleyememekte, miraslar 

savaşlarda ölenler yüzünden Devlet erkanına kalmaktadırlar 

(Osmanlı'da belli bir dönem için, köylünün ve reayanın, 

işlediği toprağı babadan oğula intikal edebilirken, miras 

yoluyla başkalarına devredilememekteydi}; Devlet'e kalan 

miraslar ise, "kanun-i kadim'e zıt olarak" İstanbul hükümeti 

tarafından dağıtılmaktadır: " ... devlet ileri gelenleri düşen 

mirasın maiyetlerine ve akrabalarına verdiklerini, şeriat ve 

ulu Kanuna aykırı olarak kimini "yaşmaklık", kimini 

"arpalık", kimini "devlete"; katp ve kimini temlik ve kimini 

vakf ve kimini sağlıklı olan nice kimselere emeklilik üzre 

verip, toptan zeamet ve tımar'ın, devlet adamlarının sofrası 

haline getirildiklerini belirtmektedir" (56). Koçi Bey'in 

aktarılan bu yakınmalarına, "' Ocakzade' olmayanlara tımar ve 

zeamet ve ilmesi" eklenmektedir. Her şey "kadastro"nun, kural 

ve kanunların keyfi bir kullanılışına, sörnürülüşüne delalet 

etmektedir. 

İslahatçılık geleneginin ortaya çıkışını bu noktada 

aramak gerekir. "Kanun-i kadim'in" çözülmeye uğraması ve 

iktidar sahipleri tarafından çiğnenmesi reformun, ıslahatın 

gerekliligine işaret etmektedir ve Kadro dergisindeki bir ya

zısında Vedat Nedim Tör, ıslahatçılık geleneğinin varlık 

nedenini şöyle ortaya koymaktaydı: "Türk milleti, devlet 

otoritesine inanan ve hütJ11et eden bir millettir. Bu saygı 

duygusu, onun cibilliyetinden fışkırır. Başa, yani şefe ve 

devlete o kadar büyük bir kıymet verir ki, darbımeselini bile 

yapmıştır. "Balık baştan kokar", "baş olmazsa aş olmaz", 

"devlet kuşu", "Allah devlete zeval vermesin" gibi sözler, 

(55) TÜRKDOĞAN, a.g.e., s. 356. 
(56) TÜRKDOĞAN, a.g.e., s. 356-357. 
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Türkün "başa" ve "devlete" izafe ettiği değerin canlı birer 

rernizleridir" ( 57). Ama "balık baştan kokar" sözü · bir başka 

anlama da gelmektedir: Devleti yönetenlerin çürümesi, yozlaş

ması durumunda Devlet' in kendisinin de, üstelik toplumun da 

giderek çürüyeceğini, yozlaşacağını ..• İşte ıslahatçılık 

düşüncesi ve "muasırcılık" ideolojisi bu düzlem üstünde yer 

almaktadır. 

Bu alıntının bir Kadrocudan yapılmış olması anlamlı

dır. Kemalizm de, inkilapçılığının yanında islahatçı geleneği 

yüklenmektedir: o tam anlamıyla Osmanlı ıslahatçılığının bir 

çocuğudur: Kemalist hareketin ittihatçılara ya da yeni osrnan

lıcılığa, bu arada mandacılık görüşlerine ters düşmesi ve 

karşı çıkması, bu bakımdan ancak ikincil bir önem taşımakta

dırlar. Ama şu türden yanılgılara düşülmemesi kaydıyla bu 

bakış açısı daha da genişletilebilir: "Osmanlılar'ın batılı

laşma çabaları İmparatorluğun çöküşünü durduramadı. Tam 

tersine, batılılaşma çabalarının Osrnanl1lar'ın çöküşünü hız

landırdıkları söylenebilir. Gerçekten de "batılılaşma" Batılı 

ülkeler tarafından, Osmanlılar' ın batı tipi kurumları 

yapılarına uydurma çabalarından çok, imparatorluğun siyasal 

ve ekonomik olarak Batıya daha bağımlı duruma gelmemesi 

h'ı~iiwıhnde anlaşılagelmiştir. Öte yandan, pek çok Osmanlı 
yenilikçisine göre batılılaşma, ya salt Batı toplumlarıhın 

kurumlarına öykünme, ya da batılı bir ülkenin desteğini 

sağlama biçiminde algılanmıştır" (58). Oysa aynı yazar birkaç 

satır aşağıda Batılılaşma girişimlerinin "olumlu" bir işlevi 

olarak şunlara işaret etmektedir: "Bütün olumsuz sonuçlarına 

karşın, batılılaşma çabalarının genel alanda iki olumlu 

etkisi olmuştur. Birinci olarak yenilikçi düşüncelerin biri

kimini oluşturmuş ., ikinci olarak da oldukça bilenmiş bir 

devrimci kadro yetiştirmiştir. Bu her iki sonucun, birlikte, 

(57) TÖR, V. Nedim, Kadro, 1932 (15). 
(58) KONGAR, Emre, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, s. 323. 
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yani Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu sağladığını görüyoruz" 

( 59) • 

Sonuçta Devlet Hikmeti' nin yarattığı düzensizlik ve 

keyfiliğe karşı Devlet Aklı'nın "ıslahatçılık düşüncesi" 

boyunca kurmuş olduğu yolı.i takip ederek "kadastro"dan yani 

Osmanlı devletinin ne yapacağını, nasıl kullanacağını 

bilemediği bir bilgiler yığınından, bu belgeleri ve bilgileri 

"bilimsel" yöntemler aracılığıyla kullanabilecek, ilerici, 

yenilikçi ve reformcu bir "Kadro"nun gerekli görüldüğü nokta

ya kadar geldik: Elitizm ve tepeden inmecilik eleştirisinin 

hem genel olarak Kemalizme hem de özel olarak Kadro dergisi 

çevresinde toplanan yazarlara yöneltilmiş ve hala yöneltil

mekte oldugunu biliyoruz. Kadro bu bakımdan bir "Devlet Aklı 

doktrini"dir. 

Osmanlı geleneğinde ortaya çıkan Tanzimatçılık, Yeni

Osmanlıcılık, İttihat ve Terakki ya da genel olarak Meşruti

yetçilik türünden tüm modernleşmecilik ve ıslahatçılık akım

ları, açıkça değilse bile "Devlet Aklı" doktrinine sahip çık

maktan hiç bir zaman geri durmamışlardır. Jön Türkler 

hareketi üzerinde bu öğretinin etkisi tartışılamaz. 

Kemalizm de, tüm Makyavelci siyasetine ve Doğu Perin

çek'in söz ettiği "jakobenizmine" karşın, Devlet Aklı'nın tam 

da göbeğinde yer almaktadır. 

Elbette Devlet Aklı çoğu zaman söylendiği gibi 

"masadan" ya da "kapalı kapılar ardından" da yönetilmektedir 

ama Mustafa Kemal'in özgün konuşmalarından bazılarına bir 

gönderme yapmak bile bu durumu açıklıga kavuşturabilecektir: 

(59) KONGAR a.g.e., s. 324. 
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Okullar ve öğretmenlerin eğitimine ilişkin olarak 

şunları söylemektedir: "Mektepler talim ve terbiye kadar, 

mektep haricindeki neslin mütemadi bir tenvir huzmesi altında 

tutulması lazımdır. Meslek ve yardım teşkilatının kendi men

suplarından ve kendi aralarından başlayarak harice yayılmak 

suretiyle halk icin umumileştirilmesi lazım gelen fikir ve 

his cereyanlarına bir mecra olabilir" ( 60). Eğitime yüklenen 

görev, öyleyse yalnızca bilgi iletiminden ve eğitimden ibaret 

değildir. "Eski hocalar nasıl dini esastan hakim olmuşlarsa 

muallimler de ilim esasından kazanmaya başladıkları hakimi

yeti nihayete erdirmelidirler. Bununla muallimlik mesleği 

hakiki inkişaf devrine dahil olacaktır •.. muallimler her 

vesileden istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber 

olmalı ve halk, muallimin çocuğa yalnız alfabe okutur bir 

varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır". Kısacası muallim 

adanmış, olumlu bir "ajan" gibi görev yapmalıdır. Onun esas 

sorunu halka bilgiler iletmekten, onun eğitimini sağlamaktan 

çok, bu amaçların sistemli ve etkili bir biçimde gerçekleşti

rilebilmesi için zorunlu olarak görülen bir işlevi yerine 

getirmektir: halka giderek onun hakikatini öğrenmek; bu onun 

eğitilmesinin yönteminin belirlenebilmesini ve yapılabilirli

ğini sağlayacaktır. 

"Ellerimiz deniz kıyısında ve ellerimiz zincirlerle 

bağlı bir halde bulunuyor ve: "Ah bir kere hür olsak da şu 

denizde bir yüzsek" diyorduk. İşte bugün hürriyetimizi aldık 

ve zincirlerimizi kırdık, denizde yüzmemize bir mani kalmadı. 

Fakat bir türlü suya giremiyoruz. Ayağımızı denize sokuyoruz, 

soğuk var. Dalsak da yüzme bilmediğimiz için batacak, bogula

lacağız. Demek gaye hür olmaktan ibaret değilmiş. İş yüzmeyi 

öğrenmekte ve kurtulmanın çaresine bakmaktaymış. İşte meydan, 

Ordu vazifesini yaptı. Memleketin ilim ve irfan erbabı, 

memurları, mebusları, iş adamları re'sikara geçtiler. Kendi-

(60) ATATÜRK, Söylev ve Demeçler, IV, s. 561. 
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lerini göstersinler. Bu vatanı hür ve mesut bir hale getir

sinler... Bugünkü memurlarımız, fen adamlarımız, ilmimiz ve 

kudretimiz de kafi değildir. Galebe yavaş yavaş hasıl olacak 

ve memleket, yetiştireceği memurlarıyla, fen adamlarıyla, 

asarıyla nihayet bir çok sene sonra sulh ve ıslahat vadisinde 

muzaffer olacaktır". Bu sözler ıslahatçı düşüncenin asırlık 

rüyalarının bir yoğunlaşmasını ifade etmektedirler. 

Bu sözlerin neleri yoğunlaştırdıklarını da düşünmek 

gerekiyor. Elbette iktisadi konular ilk sırayı almaktalardı. 

Sonra sosyal ve kül türel gelişmeyi ilgilendiren konular ve 

ondan sonra da tüm bu "inkılapçılık", "ıslahatçılık", "mua

sırcılık" hareketlerinin olanaklı olabilmelerini sağlayacak 

olan siyasal-ideolojik güçler: bağımsızlığa inanç, "Ne mutlu 

Türk'üm diyene!" ve "Ey Türk gençliği!". 

İktisadi, ideolojik ve politik çok sayıda ögeyi iceren 

bu yoğunlaşma, yani "Kemalizm" ideolojisinin tümüne hakim 

olan bu "enerji" etkisini yavaş yavaş kaybetmekte -olan, iç 

siyasi mücadelelerde geçici olarak yeniden fışkıran jakoben 

yükünü gittikçe boşaltmakta, artık Devlet Aklı'na benzer bir 

öğretinin dümen suyuna girmeye başlamaktadır: Gençleri "siya

sallaştırmayı" amaçlayan bir çağrı, yavaş yavaş okulların, 

eğitim kurumlarının ve gündelik yaşamın yeknesak disiplinleri 

içinde eriyip gitmeye başlayacaktır. Misak--ı Milli uzamını 

kaplamaya çağrılan "mutlu", "Türk milleti", "gelişme" ve 

"yükselme" tutkusunun yerine, çok geçmeden "azgelişmişlik 

üzerine" tartışmaları işitmeye başlayacaktır. Yine pek kısa 

bir süre sonra, sanıldığı gibi "sınıfsız, zümresiz, ayrıca

lıksız", bütünleşmiş ve bölünmez bir "kitle" olunmadığı da, 

belki de olağanüstü sertlikte darbeler ve mücadeleler 

sayesinde ögrenilecektir. Aynı tartışma, "bağımsızlık", 

"emperyalizm", "dışa bağımlılık" gibi konularda da bitmez tü

kenmez yinelenişlerle ortaya çıkmakta gecikmeyecektir. 
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Belki de mecazi bir biçimde Devlet Aklı' nın beliriş

ler inden biri olarak nitelendirebilecegimiz "modernleşmek" ve 

"gelişmek" istemlerinin arkasında değil, içlerinde bulunan 

bir çelişki söz konusudur. Günümüzden geriye baktıgımızda 

Kemalizm diye adlandırdığımız şeyin iki ayrı anlamı olduğunu 

ve bu iki anlamdan ilkini oluşturan temaların bizi, cağımızı, 

toplumumuzu belirleyen her şey olduklarını, ikinci anlamın 

ise kocaman bir boşluk, daha doğrusu "kör nokta" olduğunu 

ayırdedebiliriz. Kemalizm, Doğu Perinçek'in yazdığı gibi belki 

"özgün" değildir, Fransız ihtilali sırasında ortaya çıkan 

düşüncelerin azgelişmiş ülkelere ait bir "versiyonundan" iba

rettir, ama şu da unutulmamalı: özgün olmamasına karşın kendi 

içinde bu kadar "etkili" bir rol oynamış olması, neredeyse 

"resmi ideoloji" konumuna gelmesi ona özel bir özgünlük at

fetmeye zorlamaktadır bizi. 

Baskın Oran' ın bir yazısı bu konuda düşündürücü bir 

cok temayı gözler önüne sermektedir: "Atatürk devrimi, 

bağımsızlık içinde batılılaşmanın ve Batı sistemi içinde 

bağımsız bir ulusal devlet olarak yer almanın f_elsefesi ve 

uygulamasıdır •.• İlk bakışta bu kavramlar çelişen · kavramlar

dır. Çünkü Anadolu hareketinin amaçladığı . bağımsızlık, 

Batı' dan bağımsızlıktır ve bağımsızlık kazanılır kazanılmaz 

batılılaşma başlamıştır ... ". 

Çelişki Dogululuk-Batılılık ikilemi içine bir kez 

yerleştirildikten sonra ondan kurtuluş olanaksızdır. Aynen 

~~rksçılıgın Devlet konusunda karşılaştıgı çelişkiye benzeyen 

bir ikilem burada da önümüze açılmaktadır. Söz gelimi, Mark

sist klasiklerce Paris koınününün "proletarya diktatörlüğünün" 

ne olması gerektiği konusunda eksik de olsa bir örneği en 

yetkin biçimiyle gözler önüne serildiğini kolayca unutan bir 

marksis devlet kuramı ve uygulaması, uzun tartışmalardan 

sonra "proletarya diktatörlüğü" konusunda şu sonuca varmıştı: 

Devrim konusunda esas sorun Devlet' in ve aygıtlarının yok 
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edilip edilmeyeceğidir. Eğer yok edilmezse nasıl ve hangi 

yollardan ele geçirileceği ve kullanılacağı sorunu ortaya 

çıkacaktır. Elbette, Perinçek'in söylediği gibi "tarihsel bir 

gerçeklik" olarak Devlet bir zamanlar yoktu, gelecekte de 

olmayacaktır. Ama Devrimle birlikte sınıf mücadelesi ve sınıf 

düşmanları henüz yok olmuş değillerdir. Bu yüzden Devlet 

aygıtı, neredeyse bir 

korunmalıdır. Ama bu 

"lüks" olarak belli bir noktaya kadar 

aygıtı kim işletecektir? Elbette bu 

konuda deneyimli olan eski egemen sınıfların kontrol altında 

çalışmak üzere geri çağrılmaları zorunludur. Sınıf olup olma

dıkları marksist literatürün en kısır tartışmalarından 

birinin odağı durumuna gelen bu idari-bürokratik kadrolar 

Devlet Aklı 'nın yeniden üretilmesinin en büyük dayanakları 

haline gelirler çok kısa bir zaman süresi sonunda. 

Aynı sorunlar değilse bile benzerleri Kemalist ideo

loji için geçerlidirler. Ve Kemalizmin bir yanının zamanla 

"boşluk" ve "kör nokta" haline dönüşmesinin nedeni de ortaya 

çıkar böylece: süreksizlikler ideolojik göstergelere sahip

tirler genellikle. Yakın Türk tarihine yöneltilen belli bir 

yorum türü bu sü_reksizligi bir "kör nokta" haline getirdiği 

Kemalizme uygulamaktadır. Bu düşünceye göre, türünün tek 

örneği olmasa bile ve pek çok paraleli bulunabilse de 

Kemalizm tarihsel bir gerçeklik olarak biriciktir. Öncelenme

miştir: bu bakış açısı Osmanlı islahatı ile Kemalist "devrim" 

arasında herhangi bir süreklilik kurmayı reddetmeye özen 

gösterir. Bunun değişik bir versiyonu da süreksizliği 

zamandan mekana taşımakta, milliyetçi eğilimli diğer bağım

sızlık hareket ve ideolojileriyle Kemalizm arasında, genel 

olarak bir benzerlik bile olsa bulunmaması gerektiğini 

düşünmektedirler. 

Ama eleştirilmesi gereken esas düşünce, tilin olumluluk

ları Kemalizmin belli bir dönemine yükleyerek sonradan onun 

mirasına ihanet edildiğini öne sürmektedir. En yaygın biçi-
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minde bu tez, milli burjuvazinin, ya da feodal/dinsel artık

ların, her şey çok iyi giderken birdenbire ortaya çıkıp -

sanki Kemalizmin kendisinden çok daha eski değillermiş gibi

onun mirasını tehlikeye düşürdükleri yolundadır. Bu çözümle

meler için örnekler saymaya pek gerek yok. Çünkü genelde en 

çok kabul görmüş olan düşünce çizgileri bunlardır. 

Bu çalışmanın yalnızca bazı bakış açılarını işaret

lemek amacını taşıdığını belirtmektedir. Bunun nedeni gerek 

siyasal biçimlerin tarihsel gelişim içinde pek çok perspekti

fin ya varolduğunu ortaya koyması gerekse Batı'dan doğuya ya 

da doğudan batıya atlayan tartışmaların o iyi bilinen karma

şıklıklarına karşın, yine iyi bilinen yetersizlikleridir. 

Michel Foucault "Doğu" toplumları söz konusu olduğunda bizim 

yapamayacağımız bir şeyi yapmakta, yani susmaktaydı. Ama biz 

bu konuda susamayız: Devlet Aklı Batı'nın icadıdır, oysa 

siyaset öyle değildir. Batılılaşmak perspektifi içinde 

alınacak olan, öyleyse açıktır ki "siyaset" değildir. Öyleyse 

onun Devlet Aklı'nın sağlayabileceği ussallık türünden farklı 

yerlerde aramak gerekecektir. Kemalizm bu arayışlardan görüp 

görebileceğimiz belki de en önemlilerinden biriydi. Onun ba

gımsızlık savaşımlarıyla, anti-emperyalizmle, Bolşevizmle 

benzerlikleri, daha doğrusu taşıdıgı paralellikler iyi bi

li-runektedir. Ve iyi bilinmesi gereken bir gerçekte .• de, dine 

dayalı, despotik, vb. olarak adlandırdığımız iktidar biçimle

rinin tek antitezinin Devlet iktidarı ve Aklı tarafından 

oluşturulmadığını, kendisini yok etmeye çalışan tüm o ince 

eleyip sıkı dokuyucu girişim ve saldırılara karşın 

"siyaset"in varlığını belli odaklarda sürdürebildiğini ve 

sürdürmesi gerektiğini bilmeliyiz. Kemalizm Devlet Aklının 

tüm sonuçlarını olduğu kadar siyaset olanaklarını da kullan

mıştı. Önemli olan onun bize böyle bir "bilgi"yi sunmasıdır. 
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111. BÖLUM 

i 961 ANA YASASI 

1- 196i ANAYASASINI 1924'DEN AYIRAN YENiLiKLER 

Sistem Değiştiren İlkeler 

1- Hukukun Üstünlüğü (1, 2, 8. maddeler) 

2- Egemenliğin kullanılışının tek başına yasama or 

ganından alınması. 

3- Yar,ı denetimi (114-147. maddeler) 

4- Yay:-.91 Üstünlüğü ilkesi 

5- Hak ve özgürlük konusunda devlete amaç ve görev 

gösterilmesi 

6- Hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamayacağı ilkesi 

1924 Anayasası 70. madde. 

7- Anayasal kuruluşlara kendi varlık ve statülerini 

koruma olanağı tanıma Mad. 149. 

8- Cumhurbaşkanlarını kişisel kaygılardan uzaklaştırma 

1924 Anayasasında bulunmayan; Siyasi parti kurma 

hak ve özgürlüğü, M. 56-57. 

1924 Anayasasında bulunmayan Sosyal hak ve Özgür 

lükler 1961 Anayasası 2. Kısım, 3. Bölümde yer alır 

Toplu Sözleşme, Grev Hakkı (Mad. ~7). 

Çalışanlara Sendika Kurma Hakkı (}~ad. 4 6) • 

2- DUŞUNCE VE BASIN ÖZGURLUGU AÇISINDAN 1961 ANAYASASI 

a) Düşünce Özgürlüğü Açısından 

Ülkedeki temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, 

basına getirilen kısıtlamalar ve iç huzursuzlukların gideril-



132 

mesi amacıyla 27 Mayıs 1960'da Ordu duruma müdahale etmiş ve 

yapılan 1961 Anayasası; demokratik rejime işlerlik kazandıra

cak, temel hak ve özgürlüklere, sosyal haklara en iyi cevap 

verecek bir şekilde düzenlenmiştir. 

Yeni bir anayasa yapılmasını gerektiren sebepler şu 

şekilde açıklanmıştır: Anayasa sisteminden ve Batı demokrasi

nin ilkelerinden ayrılış iki noktada kendisini göstermiştir. 

Birincisi çoğunluğun herşeye muktedir olabileceği kanısında 

birleşmesidir ki; bu, azınlığın hakir görülmesine kadar git

miştir. İkincisi, kamuoyunu oluşturan ve açıklayan kurumların 

işleyişine engel olunup, hak ve özgürlüklere agır darbeler 

vurulmasıdır. Muhalefetin yadsınması; siyasal partilerin 

örgütlenme, çalışma ve gelişmelerinin engellenişi; basın öz

gürlüğünün hukuksal ve ekonomik önlemlerle kayıtlanışı; 

Devlet radyosu, yasa dışı yollarla desteklenen gazeteler ve 

yayın yasakları ile kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi; adalet 

üzerine ağır baskı; memurlara uygulanan rejim; sosyal ve 

ekonomik yaşamın her alanına yayılmış partizan davranışlar; 

nihayet türlü yasalarla vatandaşların temel haklarının sınır

landırılması ve baltalanması Anayasa ve Batı demokrasisi 

ilkelerinden ayrılışın başlıca göstergelerini oluşturmuştur. 

İktidar bir taraftan da Türk Devriminin esaslarından 

ayr . lmış, devrimlere karşıt çevrelerin oylarını kazanmak 

ama :: ıyla devrimler adeta yadsınmıştır ( 1) . 

Görülüyor ki, yeni anayasa ile özgürlükçü rejimlerde 

bulunan düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlügü, siyasal ik

tidarın baskısı altında kalmaktan kurtarılmaya çalışılmıştır. 

1961 Anayasasının 20. maddesine göre; "Herkes düşünce 

ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve kanaatlerini söz, 

(1) 1961 Anayasası ile Eski Anayasalar, Filiz Kitabevi, 
İstanbul, 1976. 
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yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu 

olarak açıklayabilir ve yayabilir". 

Her türlü araçla düşünceleri açıklama yolları belir

tilmiştir. Düşünce özgürlüğünü sınırlandıran herhangi bir 

durum yoktur. 

Düşünce özgürlüğünün sınırlandırılamayacağı görüşüne 

karşıt görüşler daima yer almış; düşünce özgürlüğünün sınır

landırılabileceği Anayasa Mahkemesi kararlarında ve hukuk 

doktrininde yer alan bir görüş olmuştur. 

11. maddede (20.9.1971 değişikliği ile) temel hak ve 

özgürlüklerin; bunların kötüye kullanılması, genel ahlak, 

sosyal adalet, kamu düzeni, ulusal güvenlik gibi nedenlerle 

yasayla sınırlanabileceği öngörülmektedir. 

Burada da "yasa, temel hak ve özgürlüklerin özilne do

kunamaz" denilmiştir. 

Bu biçimde düşünüldüğünde 20. maddede bir sınır konul

mamış olması bir şey ifade etmemekte; 11. maddede gösterilen 

nedenlerle yasa yapıcıya bir sınırlama yetkisi verilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi de bu doğrultuda bir karar almıştır (Karar 

No •••• ) • 

Anayasa Mahkemesi ayrıca Anayasanın 2, 4, ve 12. 

maddelerinin de düşünce özgürlüğünün sınırları içine girdiği 

doğrultusunda karar almıştır. 

TCK'nun 

kararında ise 

141/1, 142/1 maddeleri 

"Bir sosyal sınıfın diğer 

ile ilgili bir 

sosyal sınıflar 

üzerinde egemenlik kurmasını hedef alan propagandaların 

Atatürk devrimlerine, ulusal egemenlik ilkesine sosyal adalet 

ve sosyal güvenlik ilkelerine aykırı dilştügünü, bu gibi 
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eylemleri cezalandıran kuralların Anayasaya uygun oldugunu 

belirtmiştir" (2). 

11. maddede belirtilen "hak ve özgürlüğün özüne doku

nulamaz" ilkesi tartışmalara açık kalmış, düşüncenin sınır

landırabileceği görüşünde olanlar bu sınırlandırmanın özgür

lüğün özüne dokunmadığını savunmuşlardır. 

Düşünce özgürlüğünün hiç bir biçimde sınırlandırılama-

yacağı görüşünde olanlar ise 11. maddede belirtilen 

nedenlerden dolayı yapılacak sınırlamaların düşünce özgürlü

ğüne bir sınır getirmemesi gerektiğini savunmaktadırlar. 

1961 Anayasasının 20. maddesinde düşünce özgürlüğü 

sınırlandırılmadıgı, düşünceyi açıklamada kullanılacak araç

lara da sınır getirilmediği halde; 1488 sayılı yasa ile 

özgürlükler sınırlama içine alınmıştır. 

Bu şekilde sınırlamalar getirilen düşünce özgürlüğü 

konusunda sınırsız özgürlükten yana olan Soysal, "düşünce 

özgürlüğü anayasa çerçevesinden itibaren başlamalıdır •. dü-

şün.cenin anayasal sınırlar içinde tutulması mümkün değildir" 

( 3) diyerek Anayasa sınırları içinde düşünmenin özgürlükten 

yeterince yararlanmak sayılmayacağını ifade etmektedir. 

1961 Anayasası ilk şekli ile özgürlüklere çok geniş 

yer veren bir anayasadır. 

Madde 10: Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devre

dilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 

(2) AYMK, KT. 26.9.1965, E. 1963/173, K. 1965/40, R.G. 
(3) MÜMTAZ SOYSAL, Dinamik Anayasa Anlayışı, Ankara, 1969, s. 

84-85. 
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hak ve hürriyetlerini, fert 

hukuk devleti ilkeleriyle 

bagdaşamayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal 

bütün engelleri kaldırır. İnsanın maddi ve manevi varlığının 

gelişmesi için gerekli şartlar hazırlar" diyerek; siyasal, 

sosyal ve ekonomik bütün engelleri kaldırarak kişinin temel 

haklarını korumayı amaçlamıştır. Bu hak ve özgürlüklerin 

kötüye kullanıldığı iddia edilerek 1971 değişiklikleri yapıl

mış, özgürlüklerin alanı daraltılarak devlet kişiye karşı 

korunup, güvence altına alınmıştır ••.. 

b) Basın Özgürlüğü Açısından 1961 Anayasası 

1961 Anayasası basına en geniş özgürlükleri tanıyan 

bir anayasa olmuştur. Kişi hak ve özgürlüklerine - verilen 

önemle düşünce ve düşünceleri açıklama özgürlükleri pekişti

rilmiştir. Düşünceleri kitle haberleşme araçları ile açıklama 

yani basın ve yayın yolu ile etkin biçimde yayma söz 

konusudur. 

1961 Anayasası da bu nedenle 22 ve 27. maddelerinde bu 

hakkın kullanılma ilkelerini saptamıştır. 

Ayrıca 121. maddesinde Radyo ve Televizyon idaresinin 

kurumsal düzenlemelerine yer vermiştir. Düşünce ve kanaat 

özgürlüğü, açığa çıktığı anda kitle haberleşme özgürlüğü 

haline dönüşür. 

Düşünceleri açıklama özgürlüğü bölümünde açıkladığımız 

gibi, bu konuda çeşitli yanılgılar vardır. Özellikle Anayasa 

Mahkemesi 1963'te verdiği 2 kararda düşünceleri açıklama öz

gürlüğüne sınırlar getirmektedir. 

"Kanaat besleme kişinin iç alemini ilgilendirdiği 

sürece bir kayı tlanmaya tabii tutulamaz. Bu kanaat söz ve 
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yazı, resim gibi araçlarla açığa vurulursa bazı kayıtlanmaya 

tabii tutulur" der. 

Düşünceler açığa vurulmadıkça zaten zararı söz konusu 

değildir. Açıklandığı anda ise yasal sınırlamalar getirili

yorsa düşünce ve kanı özgürlüğünden söz edilemez. 

Dönmezer, düşünce ve kanaat özgürlüğünün bir iç özgür

lük oldugunu, ancak söz ile açıklanması halinde toplantı ve 

gösteri yürüyüşleri hakkı gibi başka özgürlükler alanına gir

digini ifade eder. 

Kişinin açıklanmamış düşüncelerinin korunması için 

maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı anayasanın 14, 15, 

16 ve 17. maddelerinde yer alır. Burada kişinin düşünceleri 

de korunmaktadır. 

1961 Anayasası, düşünceleri açıklamanın gerçekleşeceği 

kitle iletişim araçları için bir özgürlük getirmiştir. Ancak 

bu özgürlük ve hakkın basında özel girişim sahibi kişilere 

verilmesi, çünkü basın özgürlüğünün ancak özel teşebbüs 

olursa varlığını sürdüreceği inancını da getirmiştir (4). 

Basın özgürlüğüne kişinin düşünceleri açıklama özgür

lüğünden ayrı bir içerik ve süje kazandırılması bu özgürlüğün 

amacına uygun kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktadır. 

Oysa "basın yoluyla düşünce, açıklamalarını, genel düşünce 

açıklamalarından ilke bakımından tamamen ayrı çözümlere 

bağlama, yapay bir ayrım oluşturur (5). 

Anayasa hem basın hem basın dışı haberleşme araçların

dan yararlanma konusunu 20. ve 26. maddelerinde belirtmiştir. 

(4) DÖNMEZER, Sulhi, Basın ve Hukuku, s. 102. 
(5) AKSOY, M., a.g.e., s. 160. 
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Bu maddelerde düşünceleri açıklama özgürlüğünü eşit yararlan

ma biçiminde kişiler ve siyasal partiler olarak belirtir. 

121. madde de, radyo ve televizyon kuruluşları, haber 

ajanslarının tarafsızlıgı konusu da 26. maddedeki eşitlik ve 

tarafsızlık esaslarına uygundur. 

Anayasanın 22. maddesinde, "Basın hürdür, sansür 

edilemez" hükmü vardır, içerik açısından düşüncelerin açıkla

madan önce denetimine izin verilmemiştir. 

Sansür edilerek sınırlama "öze dokunmaktan" öte, öz

gürlüğü ortadan kaldıran bir sınırlamadır. Bu nedenle Anayasa 

koyucu "Sansürü" kesinlikle yasaklamıştır. Ancak bu yasak 22. 

maddede "baSt.n", 24, maddede "kitap ve broşür yayımı" için söz 

konusudur. Bu yasak, basın özgürlügünün anayasal sınırlarını 

aşan düşünce açıklamalarının da önceden denetimine engeldir. 

Sınırları aşan içerige sahip düşünce açıklamaları ancak ba

sında yer aldıktan sonra yayının toplatılması veya gazetenin 

kapatılması gibi sınırlamalar söz konusu olabilir (6). 

Madde 22/2 "Devlet, basın ve haber alma hürriyetini 

sağlayacak tedbirleri alır". 

Dönmezer bunu sosyal bir hak olarak görmekte, basın 

özgürlüğü işverenin sosyal hakkıdır" ( 7) biçiminde yorumla

maktadır. 

23. madde; "Gazete ve dergi çıkarılması yayımı, mali 

kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili şartlar kanunla 

düzenlenir. Kanun haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe 

(6) GÜRAN, Sait, Fikir ve düşünceleri açıklama aracı olarak 
sansür, "Sinema filmlerinin sansürü kollogyumu, 25 Mayıs 
1978, s. 12-13. 

(7) DÖNMEZER, S., a.g.e., s. 189. 
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yayımlanmasını, engelleyici veya zorlaştırıcı, siyasi iktisa

di, mali ve teknik kayıtlar koyamaz. 

Gazete ve dergiler, Devletin ve diğer kamu tüzel ki

şilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkanlarından 

eşitlik esasına göre faydalanır" demektedir. 

24. madde ~kitap ve broşür yayımının da izne bağlı ol

madığını", 25. madde "basımevi ve eklentileri ve basın araç

larının müsadere edilemeyeceğini veya işletilmekten alıkonu

lamayacağını" belirler. 

Kamuoyunun serbestçe bilgilendirilmesini sağlayan ana

yasada tanınan bu özgürlüklerin, etkin biçimde güvence altına 

alındığını da görüyoruz. 

c) 1488 sayılı yasa ile Basın Özgürlüğüne Getirilen 
Sınırlamalar 

20.9.1971'de 1488 sayılı yasa ile getirilen değişik 

hali ile 22. maddenin 3. fıkrası, basın ve haber alma özgür

lüğünün sınırlama nedenlerini belirler: 

Devletin ülkesiyle ve ulusuyla bütünlüğünü, kamu düze

nini, ulusal güvenliği ve ulusal güvenliğin gerektirdiği giz

liliği veya genel ahlakı korumak; kişilerin onur, şeref ve 

haklarına saldırıyı, suç işlemeye kışkırt:r:-.ayı önlemek veya 

yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini 

s~ğlamak için yasayla sınırlanabilir. 

22. maddede yayın yasağına yer verilmiştir. Yargı gö

revinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için yasayla 

beljrtilecek sınırlar içinde yargıç tarafından verilecek 

kararlar saklı olmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı 

konamaz. 
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1488 sayılı yasayla degişik 22. maddenin 5. fıkrası 

gazete ve dergilerin hangi hallerde toplatılabileceğini 

belirtmektedir: "Yasanın gösterdigi suçların işlenmesi 

halinde ulusal yargıç kararıyla, devletin ülkesi ve ulusuyla 

bütünlügünün ulusal güvenliğin, kamu düzeninin veya genel 

ahlakın korunması bakımından gecikmede sakınca bulunan 

durumlarda da yasanın açıkça yetkili kıldıgı makamın buyru

guyla toplatılabilir". 

Toplatma kararı en geç 24 saat içinde mahkemeye bildi

rilecek ve mahkeme bu kararı en geç 3 gün içinde onaylarsa 

hüküm kazanacaktır. Ancak mahkeme onaylamazsa hükümsüz kılı

nacak olan toplatma kararı, bu süreler içinde gazete ve dergi 

sahibini ekonomik yönden sarsacak niteliktedir. 

Karar, yargı denetimine tabi olmasına karşın toplatma 

kararı verecek makamın idari makam olamsı, (o yerin en büyük 

mülki amiri) İdareye geniş yetki tanımaktadır. 

11. maddenin yeni biçimi de hak ve özgürlüğün ancak 

yasayla sınırlanabileceğine değindiğine göre; idare, yasadan 

aldığı yetkiyi, yerini ve zamanını kendisi saptayarak kullan

mış olacaktır. Bu durumda da özgürlüklerin yasayla değil, 

yasanın devrettiği yetki ile idarece sınırlanabilecegi anla

şılmaktadır (8). 

22. maddenin son fıkrası; "Tlirkiye'de yayınlanan 

gazete ve dergiler ulusal güvenliğe, kamu düzenine, genel ah-

laka, insan 

demokratik, 

hak 

laik 

ve 

ve 

özgürlüklerine 

sosyal 

devletin ülkesi ve ulusuyla 

dayanan; ulusal, 

ilkelerine veya 

temel ilkesine 

cumhuriyet 

bölünmez ligi 

(8) İLHAN, Akın-MEHMET, Akad; "Cumhuriyetin Ellinci Yılında 
Temel Hak ve Özgürlükler", t.ü.H.F.M., 50. Yıl Armağanı, 
s. 38-39. 
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aykırı yayımlardan hüküm giyme halinde mahkeme kararıyla 

kapatılabilir" demektedir. 

Anayasanın 31. maddesi, "yabancı ülkelerde çıkan 

basılmış yapıtların Türkiye'ye sokulması veya dağıtılması 

Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanabilir" hükmünü taşır. 

İdarenin geniş bir takdir yetkisi vardır. Bir yabancı 

yapıtın zararlı olup olmadığı hangi ölçülerle değerlendirile

cektir? bu biçimde bir düzenleme ile kamuoyunun bilgilendi

rilmesi engellenmiş olmaktadır. 

27. madde, kişilerin omnur ve şereflerine dokunulması 

veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması 

durumlarında yanıt ve düzeltme hakkı tanımıştır. Kişi hak ve 

özgürlükleri devlete karşı korunmaya çalışılmıştır. 

20. maddeye göre herkes düşünce ve kanaat hürriyetine 

sahiptir. Düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya 

başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabilir ve 

yazabilirler. Kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zor

lanamaz. 

Bu maddede düşüncelerin yayınlanması açıklanması açı

sından kesinlikle bir sınır söz konusu olmadığı halde; 11. 

maddede "Cumhuriyetin ve genel sağlığın korunması" gerekçe

leri yer almaktadır. Madde 11/3'te "Bu Anayasada yer alan hak 

ve özgürlüklerden hiç birisi insan hak ve özgürlüklerini veya 

Türk devletinin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü veya 

dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanarak, 

nitelikleri anayasad belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak 

amacı ile kullanılamaz" söylemi ye~ almaktadır. Özgürlüklerin 

nasıl kullanılacağı belirlenmiştir. Bu madde düşünce özgürlü

ğünün özünü zedeler. Önceden açıklanmış kalıplar çerçevesinde 

düşünülmesini gerekli kılar. 
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Basında düşünceleri açıklama özgürlüğü, içeriği acı

sından sınırsız bir özgürlüktür. 22 ve 27. maddelerle 

getirilen düzenlemeler biçimsel sınırlamalardır. Bu 

maddelerle basın özgürlüğü biçimsel olarak sınırlandırılmış

lardır. 

Gerçekten bu kavramlar, basın kurumunun işleyiş biçi

miyle ilgili olan toplatma ve kapatma yaptırımlarıyla ilgili

dirler. Açıklama ya da yayınla ilgili tek yaptırım olan yayın 

yasağı ise, yalnızca "yargı görevinin amacına uygun olarak 

yerine getirilmesi" ile ilgili olarak ve yargıç tarafından 

karar verilmesi koşuluyla söz konusudur. Bu gerekçelere 

dayanılarak getirilecek toplatma ya da kapatma gibi yaptırım

ların basında düşünceleri açıklama özgürlüğünün özüne 

dokunmaması gerekmektedir. Bu ise düşünce içeriğine sınır 

getirmektedir. 20. maddenin ilkelerine uymak kaçınılmaz 

gözükmektedir (9). 

Basında düşüncelerin açıklanmasına engel oluşturan 

yasak, sansür ve yayın yasağıdır. Toplatma ve kapatma ise bi

çimsel sınırlamalardır. Özel girişimcinin ekonomik açıdan 

zarar görmesi söz konusudur. Ancak düşüncelerin iceriği açı

sından zarar görmesi söz konusudur. Ancak düşüncelerin içeri

ği açısından toplatılan ve kapatılan gazete ve dergiler öz

gürlüğün özüne dokunan durumlar yaratabilirler. 

25. maddede basın araçlarına getirilen korunma söz 

konusudur. Basımevi ve eklentileri ve basın araçlarının, suç 

aracı oldukları gerekçesi ile de olsa, el koyma zapt veya zor 

alımı yasaklanmıştır. Ancak söz konusu yapıtın, k'i'¼~•bın 

kişilerden toplanması çok ters bir durumdur. 

(9) İLAL, a.g.e., s. 125. 
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Anayasaya yayın yasağı konması özgürlüğün içeriğine 

bir sınırlama getireceği için, 22 / 4 'te yasanın göstereceği 

koşullar içinde sınırlamalar öngörülmüştür. 

Basın ve basın dışı haberleşme araçları ayrımı yapıla

rak, basının kitle haberleşme aracı olduğu belirlenmiştir. 

Devlet basın araçl~rından kamuoyunun serbestçe yararlanabil

mesi olanaklarını sağlamak zorundadır (Md. 22). 

40. maddede; özel teşebbüslerin kamu yararı aınacıyla 

sınırlanabileceği belirlenmiştir. 

Görülen odur ki, 1961 Anayasası basında düşünceleri 

açıklama özgürlüğünü gerçekleştirecek ortamı yaratmak için 

gerekli özel girişimleri yaratmak, desteklemek, kamu yararı 

ile sınırlamak gibi sorumlulukları da yüklenmiştir. 

Kamuoyuna haber ve bilgilerin eşit olarak yansıması ve 

yasakoyucu, demokratik bir ortamın gerekliliği ilkelerini 

gerçekleştirmede, siyasal iktidarı etkilemede, onu yönlendir

mede, basın özgürlüğünün etkisinin bilincindedir. 

Düşün özgürlüğünün sağlanması amacıyla hazırlana en 

ileri düzeyde yasalara karşın, 27 Mayıs sonrası, Ordu ici 

bölünmeler belirdi. 

Atatürkçülüğe bir dönüş olarak nitelediğimiz 27 Mayıs 

Devrimi ile O'nun yapıtlarına bu kez, demokratik ortamın sağ

ladıgı özgürlük ve olanaklardan yararlanılarak yeniden 

saldırılar başladı. Bu saldırılar artık gelişigüzel degil, 

çogunluk, örgütlenmiş bir siyasal partinin programı çerçeve

sinde yani siyasal fikir platformunda yürütülüyordu. 

Öyle ya, partiler programlarını seçmekte özgürdüler. 

Yeni parti doguyor ve 27 Mayıs Devrimi 'nin yıktıgı' s1yasal 
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iktidarın temel görüşlerini partisinin programına koyuyordu. 

Yeniden bu fikir çevresinde örgütlenmek, Anayasa'nın 

kendilerine verdiği bir haktı. Bu görüşlerin savunulması için 

eskiden aynı görüşlere karşı çıkıp Demokrat Parti iktidarına 

son veren 27 Mayıs Devrimi'ni yermek kadar olağan ne vardı? 

Böylece saldırılar başladı ve yoğunlaştı. Bu yoğunlaşma 

Ordu'da, henüz demokratik yönetimle yurt sorunlarının çözüm

lenemeyeceği kanısında olan bir grup askeri cesaretlendirdi 

ve 22 Şubat 1962 olayı patlak verdi. Ardından 7 Mart 1962 

tarihli 38 sayılı önlemler yasası ile, demokratik yönetim 

altında, basın özgürlüğüne ilk balta indirildi. Kısıtlamalar 

başlamıştı (10). "Anayasa Düzenini, Milli Güvenlik ve Huzuru 

Bozan Fiiller Hakkında "ki 38 sayılı yasa aşağıdaki basın 

özgürlüğüne ilişkin olarak düzenlemeleri getiriyordu: 

a) 27 Mayıs Devrimi; söz, yazı, haber, havadis, resim, 

karikatür ve benzeri yollarla, doğrudan doğruya ya da dolaylı 

olarak haksız, yersiz ya da gayrimeşru gösterilemez. 

b) Yüksek Adalet Divanı 'nın ya da öteki mahkemelerin 

verdikleri kararlar, 27 Mayıs'ı zedeleyecek şekilde söz, 

yazı, resim, havadis, haber karikatür ya da benzeri yollarla 

doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak kötülenemez. 

c) 27 Mayıs'tan sonra mahkum olanlar ile bunların 

mahkum olmalarının nedenini oluşturan eylemler övülemez. 

d) Cezaların infazı süresince, anılan kişilere atfen 

siyasal ya da 27 Mayısı zedeleyici beyanlar basına verilemez. 

e) 27 Mayıs' ı 

gösterecek biçimde 

savunulamaz. 

haksız ya da yersiz ya da gayrimeşru 

eski Demokrat Parti övülemez ve 

(10) AK.GÖNÜL, Cevat, a.g.e., s. 214. 
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f) Siyasal partiler, eski demokrat partinin devamı 

olduğunu ileri süremezler. Herhangi bir şekilde bir siyasal 

partinin "Demokrat Parti'nin devamıdır" denilerek 

propagandası yapılamaz. 

g) Söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür ya da 

benzeri yollarla, daha önce yasaların güvencesi al tında ku

rulmuş bir partiye oy vermiş olanlar kötülenemez (11). 

38 sayılı bu yasa ile anayasada belirlenen özgürlük 

düzeni alt üst olmuştur. Düşüncenin kendisi suc sayılmış, 

açıklanması engellenmek istenmiştir. 

1962'den itibaren Adalet Partisi iktidara gelmiştir. 1965'te 

AP hükümeti kurduktan sonra ise basına yeblödünler verilmeye 

başlanmıştır. 

Türk basınının sağ ve sol görüşler olarak tamamen 

ayrılmaya başladığı bu dönemde birçok basın davası 

görülmüştür. Grevler, işgaller, boykot ve gösteri yürüyüşleri 

ile 12 Mart 1971 koşulları oluşmuştur. 

26 Mart 1971'de Nihat Erim başkanlığında yeni bir 

Kabine kuruldu. 27 Ağustos 197l'de ise Anayasanın bazı 

maddelerinin değiştirilmesi tasarısı kabul edildi. 1488 

sayılı yasa ile daha önce açıkladığımız düzenlemeler getiril~ 

di. Bunlardan, basın özgürlüğüne ilişkin bazıları aşağıdadır: 

- Devletin Ulkesi ve milletin bütünlüğünü ve kamu 

düzenini korumak amacıyla düzenlemeler yapılabileceği belir

tilmiştir. 26. maddede değişiklikle haber alma özgürlüğüne de 

sınırlar getirilmiştir. 

(11) ERMAN-ÖZEK, İzahlı Basın Kanunu, s. 304. 
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- Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 

- İnsan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve 

sosyal cumhuriyetin, 

- Milli güvenliğin, 

- Genel ahlakın korunması için halkın haber alma hak-

larına kısıtlamalar getirilebilecektir. 

Ayrıca Sıkıyönetim Yasası'na, 

gerektirecek yeni koşullar eklenmiştir. 

sıkıyönetim ilanını 

Basın özgürlüğü, 1961 Anayasası dönemi boyunca Anayasa 

dışında bazı yasalarla da sınırlandırılmıştır. 

Basın özgürlüğünü sınırlayan mevzuat şöyle özetlenebi-

lir: 

1. TCK Mad. 12 5 , 12 7 , 14 2 , 16 3 , 15 3 , 15 8 , 15 9 , 161 , 

311, 312, 426, 480, 481. 

2. Askeri Ceza Kanunu Mad. 55, 56, 58, 85, 93, 94, 96, 

148. 

3. CMUK Mad. 3, 86, 377/2. 

4. Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında 5816 

sayılı yasa. 

5. 65 7 sayılı Devlet memurları Yasasında memurların 

siyasal yazıda bulunma yasağı. 

6. Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkında 

kanun Md. 1 

7. Sıkıyönetim Kanunu Mad. 3, 16/2 

8. TRT Kanunu mad. 17. 

1961 Anayasasına 121. maddesi "Radyo ve Televizyon 

istasyonları ancak devlet eliyle kurulur ve İdareleri 

tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanula düzenlenir" 

hükmünü getirerek basın dışı kitle haberleşme araçlarından 
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radyo-televizyon üstünde özel mülkiyetin söz konusu 

olamayacağını ortaya koymuştur. Radyo ve televizyonda devlet 

tekeli anayasal bir kuruın haline getirilmiş, ancak sinema 

filmleri açısından anayasada bir hüküm bulunmadığından sinema 

filmleri özel teşebbüs özgürlüğü alanına girmektedir. 

Basın dışı kitle haberleşme araçlarında da ifade 

özgürlüğü 1488 sayılı yasanın 11. maddesi gereğince "Devletin 

ülkesi ve ulusuyla bütünlüğünün, Cumhuriyetin, ulusal 

güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlakın ve 

genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer 

maddelerinde gösterilen nedenlerle Anayasanın sözüne ve 

ruhuna uygun olarak" kanunla sınırlanabilir. 

11. Maddenin 2. fıkrasına göre kanun bu özgürlüğün 

özüne dokunamayacaı için, basın dışı kitle haberleşme 

araçları yolu ile düşünce ve kanılarını açıklayan bir 

kimsenin bu hareketini önceden denetime bağlı tutan hükümler 

kabul edilemez (12). 

Türkiye'de bu baglamda uygulanan film sansürünün 

düşünce ve söz özgürlüğünü zedelediği ve 1961 Anayasasına 

aykırı bulunduğu söylenebilir (13). 

1961 Anayasasının 1-34. maddeleri arasındaki temel hak 

ve özgürlükler 1924 Anayasasında da ilke olarak 

bulunmaktadır. 1961 Anayasası yeni kurum ve güvenceler ekle

miştir. 

1924 Anayasasındaki "Tefekkür Hürriyeti"; :t961 

Anayasasının "herkesin düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahip 

(12) DÖNMEZER, S. Basın Hukuku, s. 195; GÖLCÜKLÜ, Haberleşme 
Hukuku, s. 17. 

(13) KAYIHAN, İçel: Kitle Haberleşme Hukukuf İstanbul, 1985, 
s. 40. Aynı görüş TİKVEŞ, Sinema Filmlerinin Sansürü, 
58; AKSOY, Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü, 167. 
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olması, düşünce ve kanaatlerine söz, yazı ve resimle veya 

başka yollarla tek başına ve toplu olarak açıklayabilmesi ve 

yayabilmesi ... " olarak tanımlanan düşünce özgürlüğü ile 

ilgili 20. maddesine karşılıktır. Öte yandan 1448 sayılı yasa 

ile değiştirilen Dernekler Yasası bu madde ile ters düşmekte

dir. 20. madde toplu olarak düşüncenin açıklanmasından 

bahsettiği halde, bir dernek üyeleri düşüncelerini toplu 

olarak açıklayamayacaklardır. 

22. maddede yapılan değişiklikle, gazete ve dergilerin 

idarece toplanabilmesi konusunda basın özgürlüğüne getirilen 

sınırlamaları dernekler, bildiri yayınlayarak açıklayamaya

caklardır. Nitekim 1630 sayılı dernekler yasasının 35. mad

desinin I.a bendinde "Dernekler tüzüklerinde gösterilen amaç 

dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar" denmektedir. 

1961 Anayasası ilk biçimi ile, temel hak ve özgürlük

lere geniş yer veren, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkele

rine sahip, devlete kişi özgürlüklerini koruma ve 

geliştirmenin koşullarını sağlayacak ödevler yükleyen bir 

anayasadır. Ancak olayların gelişimi ile 1971 değişikliği ya

pılmış, ülkenin iç karışıklığı ve anarşinin sona ermesi için 

anayasa değişikliğine gereksinim duyulmuş 1961'de verilen 

özgürlükler 1971'de birer birer sınırlanmıştır. 

Suç anayasada olsa, 

ülkeler benzer sosyal 

iyi bir 

haklara 

anayasa yapılarak tüm 

ve refah düzeyine 

getirilebilirdi .• Anayasa maddeleri aynı olsa bile, toplumsal 

koşullar uygulamayı değiştirebilmektedir. 

Genel güvenlik, genel ahlak gibi kavramlar soyut kav

ramlardır. Yasa koyucu ve uygulayıcılar bu konuları belirli 

koşullar al tında değişik biçimlerde -bazen işlerine geldiği 

gibi- yorumlayabilmektedirler. 1971 değişiklikleri ile temel 
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hak ve özgürlüklere konan sınırlamalar, ülkenin 12 Eylül 

1980'e gelmesine engel olamamıştır. 

12 Eylül 1980 'de ise yeni bir anayasa yapımına gerek 

görülerek siyasal partiler kapatılmış, TBMM feshedilmiş, 

olağanüstü rejimle tüm kişi hak ve özgürlükleri askıya alın

mıştır. 

Ülkeyi tekrar eski huzur ortamına getirmek, iç ve dış 

güvenligini sağlamak, devleti parçalamaya, bölmeye çalışan. 

anarşi ve terör odaklarını kurutmak ön plana geçmiştir. 

Kurucu meclisin toplanıp yenibir anayasa hazırlayarak 

halk oyuna sunması 2 yıllık bir süre almıştır. 

12 Eylül 1980'de iş başına gelen yönetimin ilk hedefi 

anarşi ve terörü önlemek, ekonomiyi sağlıklı bir raya 

oturtmak, devletin felç olan organlarını çalıştırmak olmuş

tur. Parlamenter demokrasiye geçiş dönemi olarak kabul edece

gimiz bu iki yıllık sürede: 

- Temel hak ve özgürlüklerden özveride bulunulmuştur, 

- Toplantı ve gösteri yürüyüşleri mevzuatındaki boş

luklar doldurularak bu hakkın ka1)'/c'\u düzenini çiğnemesinin 

önlenmesine çalışılmıştır, 

- Dernekler yasası değiştirilerek, amaçları dışında 

faaliyet göstermeleri ve siyasete karışmaları yasaklanmıştır. 

- Türk-İş dışındaki sendikalar kapatılmıştır. 

- Gözaltı süresi 90 güne çıkarılmış daha sonra 30 güne 

indirilmiştir. 
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- Sıkıyönetim yasakları ile basına denetim getirilmiş, 

yer yer sokaga çıkma yasakları uygulanmıştır. 

Anayasanın hazırlanmasının ardından seçim yasası ve 

partiler yasası hazırlanmış; anayasa halk oyuna sunularak 

kabul edilmiştir (7 Kasım 1982). Anayasanın kabulünden sonra 

da fiilen parlamenter demokrasiye geçilmeye başlanmıştır. 

Yeni Anayasa 1961 Anayasasına oranla, içinde bulunulan koşul

lar dikkate alınarak temel hak ve özgürlükler açısından daha 

çok sınırlamalar getirmiştir. 
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iV. BÖLUM 

1982 ANAYASASINA GÖRE DUŞUNCE ÖZGURLUGU 

A- OLAGAN HALDE TEMEL HAK VE ÖZGUALUKLER AÇISINDAN 1982 

ANAYASASI 

Kurucu meclis tarafından kabul olunan 24.9.1982 

tarihli 2707 numaralı kanunla 7 Kasım 1982 tarihinde halk 

oyuna sunularak kabul edilen 1982 Anayasası, 1961 Anayassı 

gibi kendinden önceki döneme bir tepki anayasası niteliğin

dedir. 1961 Anayasası, 1924 Anayasası sistemine göre meclis 

çoğunluğuna dayalı iktidarın gücünü, daha özgürlükçü bir 

toplum anlayışıyla sınırlamaya yönelik bir anayasaydı (14). 

1982 Anayasası özgürlüklerin kötüye kullanılmasına yol 

açan boşluklar taşıdığı öne sürülen 1961 Anayasasına bir 

tepki olarak hazırlanmıştır. 

1982 Anayasasının yapılmasına yol açan 12 Eylül 1980 

hareketi, 1980 öncesi yaşanan olayların tekrarına fırsat 

vermemek amacı ile ortaya çıkmıştır. 

Hareketin başı Kenan Evren, yaptıgı radyo-TV 

konuşmalarında yapılan harekatın amacını şöyle açıklamıştır: 

" Girişilen harekatın amacı ülke bütünlügünü 

korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir 

iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve 

varlığını yeniden tesis ve demokratik düzenin işlemesine mani 

olan sebepleri ortadan kaldırmaktır" (15). 

(14) MÜMTAZ SOYSAL , "Temel Nitelikleriyle 1961 ve 1982 
Anayasaları, Anayasa Yargısı, Ankara, 1984, s. 11. 

(15) Devlet Bşk. Org. Kenan Evrenin Konuşma, demeç ve 
mesajları. 
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12 Eylül 1980'den önceki iki yıllık sürede terorist 

hareketlerde 5241 kişinin öldüğü, 14152 kişinin yaralandığı 

açıklanmıştır. Bu miktar Sakarya savaşındaki ölü ve yaralı 

sayısı ile karşılaştırılarak ülkede örgütlü bir savaşın 

olduğu belirtilmiştir. 

12 Eylül'e varılmasının nedenlerini ve Silahlı Kuvvet

lerin müdahalesi olmasaydı beklenebilecek 3 olası gelişme 

olacağını belirten Devlet Başkanı Org. Kenan Evren, bunları 

şöyle açıklamıştır: 

"l- İç harp olurdu, 

2- Ya aşırı sag veya sol iktidarı ele geçirebilirdi ve 

diyebilirim ki, daha kuvvetli olanı sol idi ve devlet meka

nizmasına el koyardı, 

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin alt kademelerindeki su

baylardan gelen bir hareket olurdu. Bu ihtimallerin hepsini 

Silahlı Kuvvetlerin üst komuta kademesiyle aylarca konuştuk, 

müdahalemizin yegane çıkar yol olduğuna karar verdik" (16). 

12 Eylül'e gelirken yaşananların tekrar yaşanmamasına 

özellikle dikkat edilmiş yeni anayasada kişi hak ve özgürlük-

lerinin devleti bölmek, parçalamak isteyenlerin işine 

yarayabilecek her türlü açıktan uzak tutulması sağlanmıştır. 

Ayrıca idare edenlerin anlayış tarzları da dikkate 

alınarak, yürütmeyi güçlendirmeye önem verilmiştir. 

Ülkenin içinde bulunduğu durumun baş sorumlusu olarak 

siyasal partilerin kısır çekişmeleri gösterilmiştir. Basına 

getirilen kısıtlamaların, ülkeyi düzeltmeye çalışırken normal 

(16) Evren, Kenan; s. 223. 



152 

olduğu ve yeni Anayasanın hiçbir ülkenin anayasasının kopyası 

olmayacagı, Türk Milletinin bünyesine uygun bir anayasa 

olacağı açıklanmıştır. 

1982 Anayasasının başlangıç kısmında 5. paragrafta 

ulus adına egemenliği kullanmaya yetkili hiç bir kişi ve 

kuruluşun, "bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve 

bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk devleti düzeni" dışına 

çıkamayacağı ifade edilmiştir. 

Anayasanın 2. maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti, 

toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 

insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 

laik ve sosyal bir hukuk devletidir" söylemi yer almaktadır. 

Rejimin nitelikleri, böylece 2. maddede belirtilmiştir. 1961 

Anayasasında yer alan genel anlamdaki "Milli olma niteligi, 

Atatürk Milliyetçiliği" şeklinde ortaya konmuştur (17). 

1961 Anayasa sisteminde te~\ özgürlüklerde aşırıya 

gidildiği ve özgürlüklerin kötüye kullanıldığı inancı içinde, 

kişi hak ve özgürlükleri ile devlet otoritesi karşılaştırıl

dıgında; devleti korumak ve onun otoritesine ağırlık vermek 

ağır basmıştır. 

1961 Anayasası madde 2, "Türkiye Cumhuriyeti insan 

haklarına dayalı •. ~ bir hukuk devletidir" der. 

1982 Anayasası madde 2 'de ise; "Türkiye Cumhuriyeti, 

toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 

insan haklarına saygılı ••. bir hukuk devleti" olarak açıklan

mıştır. İnsan haklarının; -madde yazım tekniği açısından çok 

(17) SUNA KİLİ, "Temel Hak ve Özgürlükler yönünden 1961 ve 
1982 Anayasaları", Anayasa Yargısı, Ankara, 1984, s. 23. 
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net olmamakla birlikte- birtakım değerlere saygılı olunması 

koşullarında korunacağı esası getirilmiştir. 

1961 ve 1982 Anayasalarının ikisi de hak ve özgürlük

lerinin bireylere bazı ödev ve sorumluluklar da yüklediğini 

benimsemişlerdir. 

Yeni anayasanın 12. maddesi "Herkes kişiliğine bağlı, 

dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyet

lere sahiptir" der. 

"Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine 

ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva 

eder". 

1982 Anayasası öne otoriteyi, yani devleti ve kamunun 

genel çıkarlarını koyup; kişinin özgürlüklerini bu 

özelliğe göre, onun bir işlevi olarak düzenlemeyi amaçlamak

tadır ( 18). 

12. maddede belirtilen temel hak ve özgürlükler 13. 

maddede sınırlandırılmış olarak karşımıza çıkar: 

Madde 13: "Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cum

huriyetin, Milli Güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, 

kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması 

amacı ile ve ayrıca Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak 

kanunla sınırlanabilir. 

Temel Hak ve Hürriyetlerle ilgili genel ve özel 

sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 

olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. Bu 

(18) SOYSAL Mümtaz, "Temel Nitelikleriyle 1961 ve 1982 
Anayasaları", Anayasa Yargısı, Ankara, 1984, s. 11. 



154 

maddede yer alan genel sıralama sebepleri temel hak ve 

hürriyetlerin tümü için geçerlidir". 

Sınırlamaların yasayla yapılabileceği hükmü 1961 ve 

1982 Anayasalarında yer almıştır. 1982 Anayasanın 91. 

maddesinde; olağan hallerde temel haklar, kişi hakları ve 

ödevleri ile siyasal hakların yasa gücünde kararname ile 

düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. 

Getirilen sınırlamalar, "demokratik toplum düzeninin 

gereklerine aykırı olamaz ve özgürlükler amaç dışında kulla

nılamaz" ilkesi yerine kullanıldığını görüyoruz. 

kişiye 

ülkede 

Demokrasi bilincinin tam olarak yerleşmediği, kişiden 

değişen nitelikte algılanıp değerlendirildiği bir 

genellikle kabul gören "demokrasi rejimiyle 

uzlaşabilir olma" ölçütü, en az, "öze dokunamama" kavramı 

kadar tartışılabilir niteliktedir. Bundan başka, "demokratik 

toplum gereklerinin" daha çok bir sınırlama ölçütü olduğu 

ileri sürülmektedir (19). 

14. madde temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanıl

ması kavramına açıklık getirmektedir: 

"Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiç biri Dev

letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 

Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, te

mel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya 

zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer 

sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, 

din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan 

(19) SABUNCU, Yavuz, "1982 Anayasası ve Temel Hak ve Özggür
lükler", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Ekim 1984, s. 76, 
s. 18~19. . 
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bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak 

amacıyla kullanılamazlar". 

14. maddenin son fıkrasında, "Anayasanın hiç bir 

hükmü, Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri yok 

etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şeklinde 

yorumlanamaz" söylemi yer almıştır. 

Devleti korumayı, kişi hak ve özgürlüklerine tercih 

eden 82 Anayasası, olağanüstü hallerde kişi temel hak ve öz

gürlüklerini sınırlayabilecek hükümlere sahiptir. 

8- OLAĞANUSTU HALLERDE HAK VE ÖZGURLUKLER 

82 Anayasası, özgürlüklerin sınırlandırılabileceği ve 

tümden askıya alınabileceği durumları da belirlemiştir. 

15. maddesinde; "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya 

olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlü

lükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdigi ölçüde 

temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen 

durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen 

güvencelere aykırı tedbirler alınabilir". 

2. fıkrada; ı. fıkrada belirlenen durumlarla savaş 

hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ile ölüm 

cezalarının infazı dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve 

manevi varlıgının bütünlüğüne, dokunulamaz; kimse, din, 

vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. 

Bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe 

yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar 

kimse suçlu sayılamaz" yollu düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

fıkrada bazı temel hak ve özgürlükler açısından "mutlak 

dokunulmaz bir alan" yaratmaktadır. 
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15. maddede hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının, 

durumun gerektirdiği ölçülerde yapılabileceği öngörülmüştür. 

Durumun neyi gerektirdiğini takdir eden organ olağanüstü dö

nemlerde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu olduğundan, sınır

lamanın sınırını gösteren bir ölçü değeri bulunmamaktadır 

Olağan hallerde hak ve özgürlükler yasalarla sınır-

landırılırken, olağanüstü durumlarda anayasanın 121. 

maddesine göre, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun yürürlüğe koyacagı yasa 

gücünde kararnamelerle yapılacaktır. 

Olağanüstü koşullarına ilişkin YGK'lerin md. 148/1 

gereğince, Anayasaya aykırı oldukları ileri sürülerek, 

Anayasa Mahkemesine dava açılamaz. Yani olaganüstü YGK' ler 

anayasal yargı denetimi dışında dışında bırakılmışlardır. 

Bunlar üzerindeki anayasal denetim yokluğunun kişi hak ve 

özgürlükleri açısından sakıncalar yaratabilecegini dikkate 

almak gerekir (20). 

C- DUŞUNCE VE DUŞUNCELERI AÇIKLAMA ÖZGURLUĞU AÇISINDAN 1982 

ANAYASASI 

61 Anayasasında 20. madde düşünce özgürlüğünü, düşünce 

açıklama özgürlüğü ile birlikte değerlendirmektedir. Düşünce

leri açıklama bir iç özgürlük düzeyine indirgenmemiştir. 

Düşüncelerin açıklanması, düşünce özgürlüğünün temel koşulu 

kabul edilmekteydi. 

82 Anayasasında ise düşünce özgürlüğü ve düşünceleri 

açıklama özgürlüğü ayrı özgürlükler olarak iki ayrı maddede 

belirtilmiştir: 

(20) DURAN, Lütfi, "Türkiye'de Anayasa Yargısının İşlevi ve 
Konumu, Anayasa Yargısı, Ankara, 1984, s. 57. 
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25. maddede "Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine 

sahiptir. "Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun kimse, 

düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve 

kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz". 

26. maddede ise "Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, 

yazı, resim veya toplu olarak açıklayabilir" hükmü yer alır. 

25. maddedeki "Herkes . düşünce ve kanaat hürriyetine 

sahiptir" söylemi, düşünce özgürlüğünün 

sınırlandırılamayacağı anlamına da gelebilir", 26. maddedeki 

sınırlamalarla düşünüldüğünde ise anayasada bulunması 

anlamsız da sayılabilir. 

D- DUSUNCELERI AÇIKLAMA ÖZGURLUĞUNE GETiRiLEN SINIRLAMALAR 

AÇISINDAN 1982 ANA YASASI 

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti (Madde 26): 

"Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya 

başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma 

hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müsaadesi 

olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini 

de kapsar. Bu fıkra hükmü Radyo, Televizyon, Sinema veya 

benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine 

bağlanmasına engel değildir". 

Düşünceleri açıklamada kullanılacak araçlar yönünden 

bir sınır getirilmemiş, "her türlü araçla . yapılabilir" 

denmiştir. Haber ve fikir alışverişine resmi makamların 

müdahale edemeyeceği belirtilmiştir. 

Ancak basın dışı haberleşme araçlarından radyo-TV, 

sinema ve benzeri yollardan yapılan yayınlarda önceden izin, 

yani sansür uygulamasını serbest bırakmıştır. Böylece, radyo-
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TV' de düşünce ve kanaatlerin önceden denetlenmesi anayasal 

kurala bağlanmıştır. 

Düşünceleri açıklama özgürlüğüne getirilen genel 

sınırlamalar anayasanın başlangıç kısmında, 7. paragrafta yer 

alır: 

"Hiç bir düşünce ve mülahazanın Tüik milli 

menfaatlerinin, Türk varlıgının Devleti ve ülkesiyle bölün-

mezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, 

Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve 

medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik 

ilkesinin gereği kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve 

politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı ... " 

25. maddedeki, "düşüncelerinden dolayı kınamama ve 

suçlanamama" güvencesi bir anlam taşımamaktadır. 

Cünkü bir kimse düşündüğünü açıkladığı zaman yasal 

tedbirlerle karşılaşıyorsa düşüncelerini yalnız kendisine 

açabilecektir. Yani onun iç dünyasında kalabilecektir. 26. 

maddedeki düşünce açıklaması, 25. maddedekinden farklı bir 

düşünce açıklaması mıdır? Düşünce açıklama özgürlüğü düşünce 

özgürlüğünün sine guo non tamamlayıcısıdır. 26. maddeye 

bakıldığında, "düşünce ve kanaatlerin tek başına veya toplu 

olarak açıklama ve yayma hakkı vardır" deniliyor. 25. madde

deki işlenen, kişinin kendi iç dünyasındaki açıklanmamış 

düşüncelerine mi koruma getiriliyor? 

25 ve 26. madde birlikte değil ayrı ayrı işlendiğine 

göre, 25. maddenin tek başına bir anlamı kalmıyor ..• 

Anayasal sınırlar içinde düşünce açıklama özgürlüğü 

13. ve 26. maddelerde gösterilmiştir. 
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Ayrıca Anayasanın 17. maddesinde yer alan Kişi 

dokunulmazlığı 1. fıkrada "herkes, yaşama, maddi ve manevi 

varlıgını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir", 3. fıkrada 

da "Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz; kimse insan 

haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza ve muameleye tabi 

tutulamaz" biçiminde vurgulanmaktadır. 

Bir kişinin maddi veya manevi düşüne açıklamaya 

zorlanması, insan onuru ile bağdaşmayan bir işleme tabi tu

tulması demektir ve 17. maddede yer alan kişi 

dokunulmazlığına aykırı bir eylemdir (21). 

25. maddede, 17. maddedeki yasak yalnızca "düşünce" 

açısından yinelenmiştir. 

Gösterilen genel ilkeler dışındaki bir düşünce, 

Anayasanın koruması altında değildir, yasalarla yaptırıma 

ugrayacaktır. 

Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması başlıgı 

altında 13. maddede sınırlama nedenleri gösterilmiştir. 

"Temel Hak ve Özgürlükler, Devletin Ülkesi ve 

Milletiyle bölünmez bütünlügünün, Milli egemenliğin, Cumhu

riyetin, Milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, 

kamu yararının, genel ahlakın ve genel saglığın korunması 

amacıyla ve ayrıca anayasa ile ilgili maddelerinde öngörülen 

özel sebeplerle, anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak 

kanunla sınırlanabilir. 

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel 

sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 

olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz". 

(21) İLAL, Basında Düşünceleri Açıklama Özgürlüğü., s. 21-22. 
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Anayasanın 14. maddesine göre düşünce açıklama özgür

lüğüne şu sınırlamalar getirilmiştir. 

"... Devletin LÜkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlügünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlı

ğını tehlikeye düşürmek temel hak ve özgürlükleri yok etmek, 

devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya 

sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemen

liğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak 

veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan 

bir devlet düzenini kurmak amacı ile kullanılamazlar". 

82 Anayasası özgürlüklere birçok sınırlamalar getir

miştir. Yalnızca 14. madde açısından bakıldığında anti-demok

ratik sayılabilecek düzenlemelere yer vermemektedir. 

61 Anayasası'nın getirdiği temel hak ve özgürlüklerin 

ülkeyi 12 Eylül 1980 ortamına getirdiği ileri sürülerek 

yeniden yapılan 1982 Anayasası, felsefesinde ülke bütünlüğünü 

korumayı, Atatürk ve devrimlerini korumayı, devleti 

kurtarmayı amaç edindiği için temel hak ve özgürlüklere -

felsefesi geregi- sınırlamaları geniş tutmuştur. Devleti 

kişiye karşı korumayı ön plana almıştır. 

Getirilen sınırlamalar 26. maddede sürmektedir. 3. 

fıkrada düşüncelerin yasayla gösterilen dillerden başka bir 

dilde açıklanamayacağı ifadesi vardır. 

Son fıkrada ise, "haber ve düşünceleri yayma 

araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, 

bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama 

ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılamaz" der. 
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82 Anayasası, başlangıç kısmı 7. paragraf ve 14. 

maddesindeki nedenlerle düşünceleri eyleme dönüşmeden 

açıklama aşamasında da engellemek istemektedir. Açıklama 

özgürlügüne sınır getirmektedir. Oysa açıklama olmadan 

düşünce özgürlügü hiç bir şey ifade etmez. Bu durumda, -daha 

önce de belirttigimiz gibi- 25. madde hükümleri boşlukta 

kalmaktadır. Yasakoyucu tarafından, düşünce açıklamaları 

zararlı egilim olarak kabul edilebilir. Fakat bunun ölçütü 

her zaman rasyonel olarak ayarlanamayabilir. Dolayısıyla bu 

biçimdeki düzenlemelerle yeni düşünce suçları yaratılabilir. 

E- OLAĞANUSTU HALLER 

Olağanüstü haller; savaş, savaş tehlikesi, isyan 

toplumun yaşamını etkileyen doğal afetler ekonomik bunalım 

gibi durumlarda yönetimin hukukun dışına çıkarak hukuka 

aykırı olaganüstü yetkiler alması hali olarak tanımlanır. 

Olaganüstü dönemlerde, yönetime 

anayasal ve yasal bir düzenlemenin 

tanınan 

sonucu 

yetkiler 

oldugundan 

Gözübüyük (22), olağanüstü halleri hukuk düzeninin bir 

parçası olarak görmektedir. Olağanüstü haller kamu düzeninin 

sağlanması bakımından .. birey özgürlüklerinin kısıtlandığı bir 

dönemdir. 

Alpar, olağanüstü1',ar~normal zamanların hukuk rejimini 

askıya alan ve bu halin gereklerini gözönünde tutan bir hukuk 

rejiminin uygulandığı zamanlar şeklinde tanımlamaktadır (23). 

Birey özgürlüklerinin askıya alınması ve kısıtlanması 

açısından olağanüstü haller büyük önem taşımaktadırlar. 

(22) GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Yönetim Hukuku, Ankara, 1983, s. 
184. 

(23) ALPAR, Erol, Olağanüstü Haller, Amme İdaresi Dergisi, s. 
51. 
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Normal hallerde yürütmenin var olan yetkileri genişleyip, 

güçlenmektedir. 

Ülkemiz anayasalarında olağanüstü haller yer almakta

dır. 1961 Anayasasında belirlenen iki yetki söz konusudur. 

Sıkıyönetim ve olağanüstü hal ve çalışma yükümleri olarak 

belirlenmiştir. 

1982 Anayasası gene sıkıyönetimi kabul etmekle 

birlikte hükümete "olaganüstü hal" ilan etme yetkisi tanı

mıştır. 

1961 Anayasası 123. maddesi ile, olağanüstü hallerde, 

temel haklara ilişkin olmaksızın mal ve çalışma yükümleri 

koyma yetkisini yasayla yönetime vermektedir. 

1982 Anayasası da aynı yolla olağanüstü durumlarda 

temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması veya durdurulması, 

para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirilmesinin yasa ile 

yapılacagını belirlemiştir. 

ülkemizde olağanüstü dönemlerde bir yetki yasası çı

karılmadan yasa hükmünde kararname çıkarma yetkisi 91/1 md. 

ile Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kuru

luna bırakılmıştır. 

82. Anayasası sıkıyönetimi gerektirmeyen olağanüstü 

hallerde, hükümete olağanüstü hal ilan edilmesi gereken 

halleri, 

M. 119, Tabii afet tehlikesi, salgın hastalıklar veya 

ağır ekonomik bunalım hali, 

M. 120, Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu dü

zeninin ciddi şekilde bozulması halleri olarak belirlemiştir. 
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M. 121, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 

Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden çok bölgesinde veya 

bütününde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan 

edebilir. Bu karar Resmi Gazetede yayınlanır ve T.B.M.M.nin 

onayına sunulur. Meclis olağanüstü hal süresini değiştirebi

lir, her defasında dört ayı geçmemek üzere uzatabilir veya 

olağanüstü hali kaldırabilir, şeklinde belirlemiştir. 

Olağanüstü yönetime tanınan yetkiler "Olağanüstü Hal" 

yasası ile hükme bağlanmıştır. 25.10.1983 tarihinde 2935 

sayılı "Olaganüstü Hal" yasası çıkarılarak Anayasanın 

öngördüğü kurallar düzene bağlanmıştır. 

Anayasanın 125/1 sayılı maddesine göre olağanüstü 

hallerde yönetimce tesis olunan tilin eylem ve işlemler yargı 

denetimine tabidir. Valilerin Olağanüstü Hal Yasasının 

verdiği yetkileri kullanarak yapacakları yönetsel izlemlere 

karşı açılacak davalarda yargı mercilerince yürütmenin 

durdurulmasına karar verilemez. Any. m. 125/6, 2935 sayılı y. 

m. 33) • 

Olaganüstü yetkileri düzenleyen yasalardan doğal 

afetlere ilişkin yasaya göre vali ve kaymakamlar 18-65 

yaşları arasındaki tüm erkeklere görev verebilirler. Bedeli, 

kirası ya da ücreti sonradan ödenmek üzere, kamusal ya da 

özel canlı, cansız tüm taşıt araçlarına el koyabilirler; 

gerekli durumlarda, kamu ya da özel kişilerin elindeki 

taşınmaz malları geçici olarak işgal edebilirler: Yalnız 

ekmek ve katık vererek kişileri parasız olarak üç güne kadar 

kurtarma işlerinde çalıştırabilirler. 
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Çalışma yükümlülüğünün uygulanmasında kuruluşların 

görev ve hizmetlerinin aksatılmaması ve yükümlülerin mesleki 

faaliyetleri göz önünde bulundurulur (24). 

Şiddet hareketlerinde, olağanüstü hal ilan edilen 

bölgede basın ve düşünce özgürlüğü açısından getirilen 

hükümler şöyledir. 

a) Gazete, dergi, broşür, kitap el ve duvar ilanı ve 

benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayınlanmasını ve 

dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında 

basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulması ve 

dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak, basılması ve 

neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve 

benzeri matbuayı toplatmak. 

b) Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü 

bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayını denetlemek, 

gerektiğinde kayıtlamak ve yasaklamak, 

c) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri 

denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak; 

d) Kamu düzeni veya kamu görevini bozabileceği kanı

sını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasak

lamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli 

yerlere girmesini veya yerleşmesini saglamak. 

e) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve 

gösteri yürüyüşlerini, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı 

ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, 

tesbit ve tahsis etmek, izne bagladıgı her türlü toplantıyı 

izlemek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dagıtmak. 

(24) GÖZÜBÜYÜK,A. Şeref, Yönetim Hukuku 
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Olağanüstü Hal Yasası rn. 24. Bu yasada belirtilen 

suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve 

kovuşturma yer ve zaman kaybına bakılmaksızın, 3005 sayılı 

Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Yasasına göre yapılır. 

Tabii afet, tehlikeli 

ekonomik bunalım nedeniyle 

yerlerde; 

salgın hastalıklar veya ağır 

olağanüstü hal ilan edilen 

Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak 

şekilde asılsız mübalagalı havadis ve haber yayan veya 

nakledenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üc 

aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak 

üzere agır para cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail 

tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis 

cezası bir yıldan ve ağır para cezası otuz bin liradan aşağı 

olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla izle

nirse fail ve mesulleri hakkında verilecek cezalar bir misli 

artırılarak hükmolunur. 

82 Anayasası Olağanüstü hal madde 119, tabii afet, 

salgın hastalıklar veya aır ekonomik bunalım hallerinde gibi 

nedenlerle 6 ay süreyle 15. maddeye göre özgürlükler 

durdurulacaktır. 

"Deprem, büyük bir yang.ın, olağanüstü iklim ve koşul

lardan doğan sel baskınları, taşkınlar, karışıklıklar,· 

ekonomik nedenler ya da iklim sapmalarından doğan bunalım ve 

kıtlıklar, olağanüstü hal ilanına neden olabilecek ve bu 

oluşumlarda hak ve özgürlüklerin kullanılması durdurulabile

cektir. Böylesine olağanüstü bir dönemde kişinin en kutsal 

hakkı ve hakların en önemlisi olan yaşama hakkına son verme 

"Kanunun Cevaz verdigi zorunlu durumlarda meydana gelen 

öldürme fiilleri" bile Anayasanın 17. maddesinin birinci 
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fıkrasındaki "herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma 

ve gelişme hakkına sahiptir" hükmünün dışında tutulmuştur. 

Çağımızda böylesi gerekçelerle olağanüstü hal ilan 

edilmesi ve bu olağanüstü halde kişinin öldürülebileceğinin 

kabulü ve bunun Anayasada yer alması savunulamayacak bir 

düzenlemedir. 

Çağdaş, uygar dünyanın bir çok ülkesinde ölüm cezası 

kaldırılmış, bizde ve çoğu ülkede bu cezanın kaldırılması 

gerektiği üzerinde ısrarla durulurken "öldürme fiilini" 

evetlemek talihsiz bir geri adımdır" (25). 

F- KANUN HUKMUNDE KARARNAMELER 

82 Anayasasına göre 

(CUmhurbaşkanının başkanlığında 

olağanüstü hal süresince 

toplanan Bakanlar Kurulu, 

olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91. 

maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun 

hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler resmi 

Gazetede yayımlanır ve aynı gün T.B.M.M.'nin onayına sunulur. 

1961 Anayasasında, 1971 değişikliği ile Bakanlar 

Kuruluna Kanun hükmünde kararname çıkarma olanağı tanınmış

tır. 12 Eylül 1980 'den sonra Milli Güvenlik Konseyi' nin 64 

sayılı kararı ile 61 Anayasasının 64. maddesindeki K. H. K. 

hükümleri degişiklige uğramıştır. 

Yetki yasasında çıkarılacak KHK'lerin ilkeleri ile 

yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin belirtilmesine 

gerek kalmamıştır. "Çıkarılacak kararnamenin amacının, kapsa-

mının ve bu yetkiyi kullanma süresinin belirtilmesi" 

(25) KİLİ, Suna, Temel Hak ve Özgürlükler Yö,nünden 1961 ve 
1982 Anayasaları, Anayasa Yargısı, Ankara 1984, s. 27-
28. 
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yeterlidir. Yeni değişikliğe göre .K.H. kararnamelerle mali 

yükümlülük getirilemez, mevcut yükümlülükler artırılamaz. 

Ancak vergi kanunları konusunda aykırı hareketler söz konusu 

ol unca öngörülen cezalar ile vergi, resim, hare ve bunlara 

ilişkin cezalar ve gecikme zamları azaltılabilir veya kaldı-' 

rılabilir hükınü getirilmiştir. 

K.H. Kararnameler 82 Anayasasında iki ayrı maddede 91. 

ve 121. maddelerde iki farklı hukuki rejime bağlanmıştır. 

Olağan dönemlerde çıkarılacak K.H. kararnameler ile 

olağanüstü dönemlerde çıkarılacak K.H. Kararnameler. 

G- OLAĞANUSTU HALDE ÇIKARILAN KANUN HUKMUNDE KARARNAMELER 

Anayasanın 121. ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanu

nunun 4. maddesinde öngörülen KHK'nin ilk uygulaması "2935 

sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. maddesine Üc Bend ile 

Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında" 201 sayılı KHK 

olmuştur. 2935 sayılı Yasa ve Anayasada yeterince açıklık ka

zanmamış bir konu olan Olağanüstü Hal sırasında çıkarılacak 

KHK'lerin hangi usule göre görüşüleceklerini açıklamaktadır. 

Anayasa m. 121/3 göre "Olağanüstü Hal Süresince, Cum

hurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 

olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde 
• 

kararnameler cıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazetede 

yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

onayına sunulur, bunların Mee.~lisce onaylanmasına ilişkin 

süre ve usul, ictüzükte belirlenir". 

Anayasam. 91/5 sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde çı

karılacak KHK'lerin, olağan dönemde çıkarılan KHK'lerin tabi 

olduğu sınırlamala.ra tabi olmayacaklarını belirlemektedir. 
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2935 sayılı yasa, KHK çıkarma yetkisini (M. 4) 

düzenlemekten başka "Agır ekonomik bunalım hallerinde yüküm

lülükler ve alınacak tedbirler" (M. 10) başlığı ile "ekonomi

nin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla mal, sermaye, 

hizmet piyasalarını yönlendirici vergi, para, kredi, kira, 

ücret ve fiyat politikalarını belirleyici ve çalışmaya 

ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tesbiti 

konularında Bakanlar Kurulunca kanun hükmünde kararname çıka..:. 

rılabilecegini belirlemektedir. 

Olağanüstü hal sırasında çıkarılacak KHK'lerin konusu 

belirginleştirilmiştir. Cumhurbaşkanının başkanlıgında top

lanmasına gerek kalmadan Bakanlar Kurulunca çıkarılabilecek 

KHK'ler belirlenerek 2935 sayılı yasanın bir tür yetki yasası 

yerine konulduğunu gösterebilir. 

H- 2935 SAYILI OLAĞANUSTU HAL KANUNU - ŞiDDET HAREKETLERiNDE 

ALINACAK TEDBiRLER 

Kişi hak ve özgürlükleri, düşünce ve açıklama, basın 

ve yayın hakları açısından bu kanunun 3. maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanından, 

genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet 

olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 'uncu maddede 

öngörülen tedbirlere ek olarak şu tedbirlerin alınacağını 

belirler. 

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak, 

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin do

laşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasak

lamak, 

c) Kişilerin, üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak 

ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el 

koymak, 
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d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu 

bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici 

belge taşıma mecburiyetini koymak. 

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve 

benzerlerinin basılmasını, 

dağıtılmasını, bunlardan 

basılmış veya çoğaltılmış 

çoğaltılmasını, yayınlanmasını ve 

olağanüstü hal bölgesi dışında 

olanların bölgeye sokulmasını ve 

dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve 

neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve 

benzeri matbuayı toplatmak, 

f) Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bant

larını ve sesle yapılan her türlü yayını denetlemek, gerekti

ğinde kayıtlamak veya yasaklamak. 

h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri 

denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak. 

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini · bozabileceği kanı

sını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasak

lamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli 

yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak. 

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gös

teri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya 

toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı 

tayin, tesbit, tahsis etmek, izne bağladığı her türlü 

töplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa 

dağıtmak. 

EK: 14 .11.1984-3076/1 md. Dernek faaliyetlerini; her 

dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla 

durdurmak. 
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1- OL.AĞANUSTU HALDE CEZA HUKUMLERI 

Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak 

şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayan veya 

nakledenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç 

aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak 

üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

a) Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaşma 

sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır para 

cezası otuz bin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve 

yayın organları vasıtasıyla işlenirse fail ve mesulleri 

hakkında verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

b) Olağanüstü hal bu kanunun 3. maddesinin birinci 

fıkrasının ( b) bendi geregince ilan edilmesi hallerinde bu 

yerlerde; 

1- Bölge valisi veya il valisi tarafından bu kanun 

veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan 

tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler 

veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair 

kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi 

vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile 

ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırı

lırlar. 

2- Bu maddeni·n ( a) fıkrasının 2 'nci bendine aykırı 

hareket edenler hakkında verilecek cezalar bir misli artırı

larak hükmolunur. 

Madde 26: Bu kanunun 3'ncü maddesinin birinci fıkra

sının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 128'inci maddesinde açıklanan 

gözaltında bulundurma süreleri, Cumhuriyet Savcısının veya 



171 

tehirinde zarar umulan hallerde Sulh veya Sorgu Hakiminin 

yazılı emriyle bir misline kadar uzatılabilir(*)· 

9.5.1990 tarihinde Cumhurbaşkanının başkanlığında top

lanan Bakanlar Kurulu, Anayasanın 121. maddesi ile 25.10.1983 

tarihli ve 2935 sayılı kanunun 4. maddesinin verdiği yetkiye 

dayanarak 424 nolu KHK'yi çıkarmıştır. 

Madde 1: 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas 

edilen Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve olaganüstü halin 

devamı süresince; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini 

korumak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek 

amacıyla aşağıdaki ilave tedbirler alınabilir. 

a) Bölgedeki faaliyetleri yanlış aksettirmek veya 

gerçek dışı haber ve yorumlar yapmak suretiyle bölgedeki kamu 

düzeninin ciddi şekilde bozulmasına veya bölge halkının 

heyecanlanmasına neden olacak veya güvenlik kuvvetlerinin 

görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek 

şekilde yayınlanan her türlü basılmış eser hakkında 

Olağanüstü Hal Bölge Valisinin teklifi veya görüşü ali nar ak 

İçişleri Bakanınca bunların bölge içinde veya dışında 

basılmış olup olmadığına bakılmaksızın; basılmalarını, 

çoğaltılmalarını yayınlanmalarını ve dağıtılmalarını süreli 

veya süresiz yasaklamak, gerektiğinde bunları 

matbaaları kapatmak. 

basan 

Madde 4: 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas 

edilen Olağanüstü Bal Bölge Valiliği ve olağanüstü halin 

devamı süresince; olağanüstü hal bölgesi ve mücavir illerde 

ilgili kanun, kanun hükmünde kararnameler gereğince alınan 

tedbirler, yapılan uygulamalar, kullanılan yetkiler ve bu 

maksatla alınan kararlar neden gösterilerek, görevli ve 

(*) 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu (25.10.1983) 
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yetkililer hakkında olağanüstü hal bölgesi ile mücavir iller 

içinde veya dışında basılmış olup olmadığına bakılmaksızın 

yapılan yayınlar sebebiyle kişisel haklarına saldırıda 

bulunan görevli ve yetkililerin Türk Medeni Kanunu ve Borçlar 

Kanununun hükümlerine dayanan manevi tazminat talepleri 

sonucunda tazminata hükmedilmesine karar verildiği takdirde, 

tazminatın miktarı; yayının mevkuteler ile yapılması halinde, 

mevkute bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış 

miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki 

fiili satış miktarının toplam satış bedeli tutarının; mevkute 

niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren 

mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin 

bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanından az 

olamaz. 

Madde 5: 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas 

edilen Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve olağanüstü halin 

devamı süresince olağanüstü hal bölgesine dahil iller ve 

mücavir illerde ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnameler 

gereğince alınan tedbirler, yapılan uygulamalar, kullanılan 

yetkiler ve bu :maksatla alınan kararlar neden gösterilerek 

görevli ve yetkililer hakkında, olağanüstü hal -~ıf_gesi ile 

mücavir iller içinde veya dışında basılmış olup olmadığına 

bakılmaksızın Türk Ceza Kanununun 480'inci maddesinde yazılı 

hakaret suçlarının gerçeğe aykırı yazı, haber, havadis, 

fo~oğraf veya~vesikaların neşredilmesi veya her türlü olay ve 

vesikaların tahrif edilerek yayınlanması suretiyle izlenmesi 

halinde, faillere, ilgili maddelerde yazılı cezalara ilave 

olarak otuz milyon liradan yüz milyon liraya kadar agır para 

cezası verilir. 

Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3. maddesinde 

belirtilen :mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, ayrıca 

'sahiplerine de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay 

ortalama fiili satış miktarının; aylık veya bir aydan fazla 
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süreli ise bir önceki fiili satış miktarının mevkute 

niteliginde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren 

mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin 

bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar 

ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza otuz milyon liradan 

az olamaz. 

Bu rnevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine veri

lecek cezanın yarısı uygulanır. 

Bu maddenin tatbiki, bu hususta ayrıca şikayette bu

lunulmasına baglıdır. Şikayet dilekçesi verilmediği takdirde 

gerçeğe aykırılık re'sen araştırılamaz. Bu husustaki şikaye

tin Türk Ceza Kanununun 490'ıncı maddesindeki süre içinde ya

pılması gerekir. 

Türk Ceza Kanununun 158-159 ve 268 'inci maddelerinde 

yazılı hakaret suçlarının, birinci ve ikinci fıkrada yazılı 

şekilde işlenmesi halinde, bu maddelerde gösterilen suçları 

işleyen failler de, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmak 

suretiyle cezalandırılır. 

Türk Ceza Kanununun 481. maddesinin uygulandığı hal

lerde bu madde hükümleri tatbik edilmez. 

7. maddede olağanüstü hal bölgesindeki iller ve 

mücavir illeri ilgilendiren yayınlarda TRT, İçişleri Bakanlı

ğı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile koordinasyon 

ve işbirliği yapılacağı belirtilmiştir(*)· 

(*) T.C. Resmi Gazete, 10 Mayıs 1990, sayı 20514. 



174 

V. BÖLUM 

1982 ANAYASASI VE BASIN ÖZGURLUĞU 

A- GENEL OLARAK BASIN VE ÖNEMi 

Günümüzde basın gerek dış, gerek ic; politikada dev

letin elinde güçlü bir propaganda aracı olarak kullanılmak 

istenmektedir. İktid~rda bulunan hükümetler basınla daima iyi 

ve yakın ilişkiler içinde olmak isterler. 

siyasal partilerin iktidar mücadelelerinde basının 

yeri ve seçmenler üzerindeki 

Türkiye'de 1950 seçimlerinde 

etkisi bilinen bir gerçektir. 

muhalefetteki siyasal parti 

DP'nin seçimleri kazanmasında basının önemi büyüktür. 

Demokratik ülkelerde basının desteği olmadıkça bir 

siyasal otoritenin uzun süre iktidarda kalabilmesi zordur. 

Kişi hak ve özgürlüklerinin savunucusu olan basın, kamuoyunu 

önemli ölçüde etkileyebilmektedir. 

Devletin iç ve dış politikasının oluşum ve gelişiminde 

de basının büyük payı vardır. Sınırsız monarşi ile yönetilen 

devletlerde, bu yönetim biçimlerine karşı girişilen savaşım

larda devlet karşısında kişilerin insan olmak nedeniyle 

doğuştan sahip bulundukları doğal hak ve özgürlüklerin 

varlığı savunulmuş, basın özgürlüğüne de yer verilmiş, 

Devlete bu hakları koruma ve geliştirme sorumluluğu yüklen

miştir. Bu - nedenlerle, bugünkü modern anayasalarda kişi hak 

ve özgürlükleri yanında, basın özgürlügü de yer almaktadır. 

Basın özgürlüğünün sağlanması demokrasi açısından toplumsal 

yapıyı büyük çapta değiştirmiştir. 
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Basın Özgürlüğü; kişilerin dilediği düşündüğü şeyleri 

yazabilmeleri bunları gazete, dergi, kitaplar ve diğer 

teknolojik araçlar yolu ile yayımlayabilmeleri özgürlüğüdür. 

Yani bir kimsenin kendi düşünce, duygu ve kanılarını serbetçe 

basıp yayımlayabilme ve dağıtabilme hakkıdır. 

Kişilerin her türlü haberi serbestçe toplayabilmesi 

bunlara kendi düşüncelerini, yorumlarını ekleyebilmesi ve 

yayınlayabilme hakkı olan haberleşme özgürlüğü de basın 

özgürlüğü içine girer. Basın kamuoyunu etkilerken, siyasal 

organları bir tür kontrol ve denetim al tında bulundurmakta

dır. Siyasal yetkeyi kontrol ederek onları eleştirmek 

suretiyle 

görevini 

yanında, 

önemlidir. 

yönetilenlerin 

de yapar. Yasama 

siyasal yetkeyi 

hak ve özgürlüklerini 

organının kontrol ve 

basının kontrol ve 

koruma 

denetimi 

denetimi 

Kontrol ve denetimin etkili olabilmesi için basının 

özgür olması gerekmektedir. Anayasalarla güvence altına 

alınan özgürlükler her zaman bekleneni vermemektedir. 

1924 Anayasasında basın özgürlüğünü düzenleme işi 

yasama organına verilmiştir. Uygulamada bu düzenleme sağlıklı 

sonuçlar getirmemiştir. Yasa yapıcının hangi nedenlerle basın 

özgürlüğüne bir sınırlama getireceği gösterilmemiş, bir 

keyfilik söz konusu olmuştur. 

61 Anayasasında 

2.9.1972 tarih ve 1488 

ise bu boşluk doldurulmuştur. Ancak 

sayılı yasayla yapılan değişiklikle 

basın özgürlüğüne bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınır

lamaları daha önceki bölümde sıraladık. Haber alma 

özgürlüğünü sağlayacak önlemlerin alınması devlete 

yüklenmiştir. 1924 Anayasasından farklı olarak, ysa koyucunun 

yetkilerini sınırlayıcı nitelikte düzenlemeler getirmiştir. 
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Basın ve haber alma özgürlügünün yasa koyucu tara

fından sınırlanmasında bu sınırlamanın anayasanın belirttigi 

nedenler dışında oluşması durumunda Anayasanın saptadığı 

kurallara göre; 

Anayasa Mahkemesine başvurularak iptalinin istenmesi 

mümkündür. Ayrıca 1961 Anayasası, basın ve haber alma özgür

lüğünün güvencesi olarak yargı organlarına önemli yetkiler 

tanımıştır. 

Diğer bir görüşe göre ise, 61 Anayasası "haberleşme 

özgürlüğünü son gelişmelere uygun bir çerçeveye oturtamamış, 

yalnızca dar anlamdaki basın özgürlüğüne aykırı düşen, 

sansüre karşı kurumsal önlemler öngörülmüştür" (26). 

61 Anayasasının basın özgürlüğüne verdiği geniş öneme 

karşın uygulamada basın baskı altında tutulmuş, siyasal ikti

dar toplumsal her kargaşada adeta basını sorumlu tutmuştur. 

1971 değişikliği ile devletin ülkesi ve milletin 

bütünlüğünü ve kamu düzenini korumak gerekçesi eklenmiştir. 

22. maddenin sonuna eklenen fıkra ile yasanın açıkça 

yetkili kıldığı makamın emriyle mahkeme kararı olmadan gazete 

ve dergiler kapatılabilecektir. Bu maddeye uygun olarak 

hazırlanan yasa tasarısında yetkili makar. olarak savcılık 

gösterilmiştir. 

Yayınlarında bu suçları işledikleri sanılan gazete 

veya dergiler yargıç kararı ile ve yürütn:e organının acele 

sayacagı durumlarda da savcının emriyle toplattırılabilecek

tir. Yürütme organı emrindeki savcıya bu yetkinin tanınması, 

büyük bir sakınca yaratmaktadır. Bazen bir gazetenin 

(26) İLAL, E., Basında Düşünceleri .. Bkz. ABADAN, N. s. 90-91 
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toplattırılması, . iki saat gibi bir süreyle sınırlansa bile, 

artık belini doğrultması olanaksızlaşabilir. Kovuşturma 

sonunda gazete ya da dergi sorumluları aklansalar dahi, 

toplatmanın olumsuz sonuçları giderilemeyebilir. Bu olumsuz 

sonuçlardan, eylemle ilgisi bulunmayan işçilerin ve onların 

aileleri olumsuz zarar görebilir (27). 

12 Marttan sonra kurulan hükümet partilerüstü oldu

gundan, siyasal kaygıları bulunmuyordu. Bu nedenle basına hiç 

ödün vermemiştir. Uygulanan sıkıyönetim al tında ise basının 

özgür olduğu söylenemez. 

Daha sonra kurulan hükümet ise sosyal sorunların ya

salarla çözülebileceği inancı içinde Anayasal değişiklikler 

yaptı. 

Sıkıyönetim Yasası ile de Anayasanın 10-63. maddele

rinde sıralanan birçok hak kapsama alınarak sınırlamalar 

getirilmiştir. Sıkıyönetim rejimi ile tüm yayın organlarını, 

süreli ve süresiz yayınları toplatma yetkisi sağlanarak basın 

ve yayın yaşamı olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Sıkıyönetim uzatılması, tekrarlanması, anayasanın de

ğiştirilerek temel hak ve özgürlüklere sınırlar getirilmesi 

ülkenin 1980 koşullarına gelmesine engel olamamıştır. 

8- 1982 ANAYASASINDA BASIN VE HABERLEŞME ÖZGURLUĞU 

82 Anayasası basın özgürlüğünü, sorumluluk ve ödevleri 

doğrultusunda kullanılacak bir kurum olarak düzenlemiştir. 

Temel hak ve özgürlüklerin aynı zamanda sorumluluk ve 

ödevleri de kapsadıgını kabul eden 82 ;.Anayasamız (Md. 12/2); 

(27) AKGÖNÜL, c., Bkz. Hasan Refik Ertuğ, "Cumhuriyet" Basın 
Özgürlüğünü kısıtlayan hükümler. 
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basın özgürlüğünü, sorumluluk taşımasını zorunlu kılan hüküm

ler ve sınırlamalarla birlikte düzenlemiştir. 

28. maddede, "Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi 

kurmak, izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz" 

denilmek suretiyle basında çıkacak haber ve yazıların, 

basından ve yayından önce denetlenmesi yasaklanmıştır. 

Basının diğer kitle iletişim araçlarından farklı tutularak, 

sansür edilemeyeceği kesin hükme bağlanmıştır. 

"Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma 

şartına bağlanamaz" hükmü vardır. Basın özgürlüğünden yarar

lanılmasını oldukça güçleştiren "İzin alma ve teminat yatır

ma" sistemini kabul etmemiştir. 15 Temmuz 1950 tarihli 5681 

sayılı Matbaa, lar Kanunu'nun ı. maddesinde, basımevi kurmak 

için mahallin en büyük mülki amirine bir bildirimde 

bulunmanın yeterli olduğu belirtilmektedir. Görüldüğü gibi, 

"Beyanname sistemini" kabul etmesi ve 61 Anayasasının bu 

alandaki boşıugunu doldurması, 82 Anayasamızın basında 

özgürlük esasında hareket ettiginin bir kanıtıdır (28). 

Anayasanın 29/1. maddesinde "süreli veya süresiz yayın 

önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz" 

hükmü ile , '. ;, ;,-._r· - süreli veya süresiz yayına da güvence geti

rilmiştir. Madde 29 /2 ile süreli yayın çıkarılabilmek için 

yasanın gösterdiği bilgi ve belgelerin, yasada belirtilen 

yetkili makama verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin 

yasaya aykırılığının saptanması durumunda yetkili makam, 

yayının durdurulması için mahkemeye başvurabilir. Süreli ve 

süresiz yayınlar açısından da bildirim sistemi kabul 

edilmiştir. Bildirim sistemi, 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5680 

sayılı Basın Yasası'nın 143 sayılı yasayla degişik 8 ve 2950 

sayılı yasayla degişik 9. maddelerinde de yer almaktadır. 

(28) İÇEL, K., a.g.e., s. 42-43. 
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82 anayasası diğer kitle iletişim araçlarına oranla 

basına daha geniş bir özgürlük tanımaktadır. Anayasanın 2 8. 

maddesi 3. fıkrasında haber alma özgürlüğüne yer verilmiştir. 

"Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak 

tedbirleri alır". Devlet yalnızca haber alma özgürlüğünü sağ

lamıyor; haberleşme özgürlüğü için gerekli önlemleri de 

alarak basın özgürlüğünün temeli sayılan haberleşme özgürlü

günü gerçekleştirme ile yükümleniyor. Buradan, basında 

tekelleşmenin önlenmesi ve basına olumlu müdahalelerle 

özgürlüğün devamlılığının sağlanacağı çıkarılabilir. 

29. maddenin son fıkrasında, "süreli yayınların 

devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veyabunlara bağlı 

kurumların araç ve olanaklarından eşitlik ilkesine göre 

yararlanacağı" belirtilmiştir. 

Basının kamusal nitelik gösteren etkinliklerini ve 

görevlerini yerine getirebilmesi için, Anayasamızın Md. 28/3 

ve Md. 29/son ile devlete birtakım yükümlülükler vermesi, 

basın özgürlüğünün anayasamız tarafından ir sosyal hak olarak 

kabul edildiğini açıklamaktadır (29). 

Basının ekonomik açıdan içinde bulundugu zorluklar 

nedeniyle bu sosyal hakkın devlet tarafından kullanılması, 

Anayasada belirlenen önlemleri alması yerinde olur. 

Anayasanın 2 ve 5. maddelerinde belirtilen sosyal 

devlet niteliginin bir özelligi olarak devlet; bireyin mut

luluğunu, maddi ve manevi gelişimini gerçekleştirecektir. 

Bunu sağlamak için maddi koşullar hazırlayacaktır. 

(29) İÇEL, K., "Devletle Basın Arasındaki Karşılıklı İlişki
ler", Hürriyet Vakfı I. Seminer Tutanakları, 1983, s. 
54-55 
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C- HABERLEŞME ÖZGURLUĞUNUN ÖZELLiKLERi 

Anayasanın 28. maddesi "haber alma özgürlüğüne" yer 

verir. Aynı madde 4. ve 5. fıkralarında ise sınırlamalar ge

tirir. Bu . sınırlamalar Md. 27/son ve Md. 26/2'deki sınırlama

lardır. 

26/1 haber alma verme serbestliğini kapsar. Bu fıkra 

hükmü radyo-TV, sinema vb. yollarla yapılan yayınların izin 

sistemine baglanmasına engel değildir. Getirilen sınırlamalar 

ise; bu özgürlüklerin kullanılması, suçların önlenmesi, 

suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce 

belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının ün veya 

haklarını, özel ve aile yaşamlarının yahut yasanın öngördüğü 

meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine 

uygun olarak yerine getirilmesi olarak gösterilmiştir. 

Haber, düşünce ve kanıları serbestçe ögrenebilmek ve 

toplayabilmek hakkı basına tanınmıştır. 

31. madde, halkın kamu tüzel kişileri elindeki haber-

leşme araçları ile haber almasını, düşünce 

ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşumunu 

kayıtların konulamayacağını öngörmektedir. 

ve kanılara 

engelleyici 

27. maddenin son fıkrasında yabancı yayınların ülkeye 

girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine olanak tanın

mıştır. 

Basın yasasının 2950 sayılı yasayla değişik 31. 

maddesi, yabancı yayınların denetimini Bakanlar Kuruluna 

bırakmıştır. Bakanlar Kurulu sınırlama nedenlerini kendi 

takdiri dogrultusunda kullanarak yabancı yayınların denetimi

ni keyfi bir şekilde yapabilir. Bu haber alma özgürlüğüne ve 



181 

dolayısıyla basın özgürlügüne getirilen önemli bir sınırlama

dır. 

D- DUŞUNCE VE KANILARI SERBESTÇE AÇIKLAYABILME ÖZGURLUĞU 

Haber ve düşüncelerin serbestçe açıklanabilmesi basın 

özgürlügünün temelini oluşturur. Ancak 82 Anayasası düşünce 

açıklama özgürlüğünü sınırlı bir özgürlük olarak kabul eder. 

Düşünceleri açıklama özgürlüğü bölümünde gördüğümüz 25. madde 

ve 26. maddenin ayrı ayrı ifadelendirilmesi, 26. maddede 

düşünce açıklamalarına getirilen sınırla açıklık kazanır. 

Oysa basın 

özgürlüğünün 

özgürlüğü, düşünceyi açıklama 

ön koşuludur. Bir hakkın veya 

ve yayma 

özgürlüğün 

sınırlandırılması başka bir hakkın ya da özgürlüğün korunması 

amacına yöneliktir. Burada önemli olan, korunmak istenen 

çıkarlarla basın özgürlüğü arasında bir denge oluşturabilmek

tir (30}. 

Haber, düşünce ve kanıları serbestçe açıklayabilmenin 

uygulamadaki görünümü, haber düşünce ve kanıları serbestçe 

yayma hakkıdır. Bu hak, basın yönünden yazıların bir ön 

kontrola tabi tutulmadan basılabilmesini gerektirdiği gibi; 

basılmış eserlerin serbestçe dağıtılabilmesi zorunluluğunu da 

içerir (31). 

28. maddenin 6. fıkrası; "yargılama görevinin amacına 

uygun olarak yerine getirilebilmesi için, yasayla 

belirtilecek sınırlar içinde, yargıç tarafından verilen 

kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasagı 

konamaz" hükmünü koyar. 

(30) ÖZEK, a.g.m., s. 28. 
(31) DÖNMEZER, Basın, 96. 
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Basında sansürü yasaklayan Anayasamız md. 28/6'da 

yayım yasağını, yargıç tarafından yayımı yasaklanan olaylar 

açısından kabul etmiştir. 

Anayasamız, haberleşme özgürlüğünden yararlanacak olan 

kişiler açısından; T.c. uyrukluları yasal güvence içinde say

mıştır. 

16. maddede; "Temel hak ve özgürlükler, yabancılar 

için uluslararası hukuka uygun olarak yasayla sınırlanabilir" 

hükmü ile yasa koyucuya yabancı haklarını düzenleme olanağı 

verilmiştir. Süreli yayınlar konusunda da yalnızca Türkiye'de 

yapılan yayınların anayasal güvenceden yararlanabileceği 

belirtilmiştir. Yabancıların bu alandaki haklarının düzenlen

mesi yetkisi gene yasa koyucuya verilmiştir. 

Haber, düşünce ve kanıların Öğrenilmesine, toplana

bilmesine, açıklanabilmesine, yayılabilmesine belli yasal 

sınırlar içinde olanak verilerek, birçok yönden bu hakları 

sınırlayan hükümler getirilmiştir. 

E- KiSiLiK HAKLAR! AÇISINDAN BASIN ÖZGURLUGU 

Düşünce acıklama özgürlüğü kişinin haklarından ayrı 

kabul edilemeyeceği icin bu özgürlük kişisel bir varlık 

olarak da kabul edilir (32). 

Düşüncelerin basın yoluyla açıklanmasında ise; kişisel 

varlık ile basın yoluyla açıklamada bulunulan bir kimsenin 

şeref, haysiyet ve özel yaşamını ihlal eden bir basın 

açıklaması kamu yararına yönelik uygun bir araç olarak kulla

nılmışsa hukuka uygun olarak degerlendirilir. Ancak kamu 

(32) OFTINGER, K., Uber den Zusammenhang von Privatrecht und 
Staats struktur, SJZ 37(1940/41), s. 226 vd. Egger, Art. 
28ZGB, Nr. 28. 
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yararına uygunluk yanında açıklamanın gerçeğe uygun olması da 

gerekir. ayrıca, okuyucuya sunuluş şekli açısından önemlidir. 

Abartılmaması gereken bir haberin büyük puntolarla, kırıcı 

ifadelerle, birinci sayfada resimle birlikte verilmesi 

halinde subjektif deger taşıdığı, kamu yararı taşımadıgı 

kabul edilir (33). 

Basın özgürlüğünü öngören 82 Anayasası'nın 28. maddesi 

"Basın hürdür; sansür edilemez" hükmünü taşır. Benzer hüküm

ler İsviçre Anayasası md. 55 ve Alman Anayasası md. S'te 

bulunmaktadır. Alman Anayasası 5. maddesinin 2. fıkrasında 

basın özgürlüğünün sınırları, genel kanunlar, gençliğin ko

runmasına ilişkin kanun hükümleri ve kişisel şeref ve 

haysiyetin korunması şeklindedir. İsviçre Anayasasının 55. 

maddesinin 2. fıkrası basın özgürlügünü sınırlayan kanunlar 

çıkarma yetkisini kantonlara bırakmıştır. 

82 Anayasası ve Basın kanununda basın özgürlüğünün 

tanımı yoktur. Öğretide basın özgürlüğü, düşüncelerin basın 

yolu ile serbestçe açıklanabilme özgürlüğü olarak tanımlanır 

( 34) . 

Demokratik toplumlarda basın devlet müdahalesinden 

uzak olarak haberleri, araştırıp, bulma, kamuoyuna açıklama 

görevi yapar. Çünkü demokratik toplumlarda basına halkı 

yasama, yürütme ve yargı gibi devlet faaliyetleriyle, sosyal 

ve ekonomik alandaki oluşum ve gelişmelerden bilgi sahibi 

(33) Yargıtay Dergisi, Ahmet M. Kılıçoğlu, Sorumluluk açısın
dan Basın Özgürlüğünün özel Hukuktaki Yeri. Cilt 13. 
Ocak-Nisan 1987, Sayı 1-2. 

(34) Rehbinder, M., Schweizerisches Presserecht, Bern 1976, 
s. 18-21; Kaneti, S., Çatışan Değerlerin Tartılmasına 
Dayanan Hukuka Uygunluk MHE, Sorumluluk Hukukunda Yeni 
Gelişmeler 11. Sempozyumu, Ankara, 15-16 Aralık 1978, 
İstanbul, 1981, s. 153. Müderrisoğlu, Onar Armağanı, 
İstanbul, 1977, s. 486. 
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yapmak, bu alandaki aksaklık ve yolsuzlukları ortaya koymak 

konusunda büyük bir görev düşmektedir (35). 

Özgür bir basının bu görevleri yerine getirebileceği 

açıktır. ( 36). 

Rehbinder, düşünceleri basılmış eserler yolu ile 

açıklamayı olay ve değer yargılamalarını da içine alacak 

şekilde yorumlamaktadır. 

Blitün demokratik ülkelerde basın yoluyla düşünce 

açıklamaları kişilik hakları söz konusu olduğunda sınırlama 

ile karşılaşır. MK. md. 24 ve Borçlar Kanunu md. 49'da basJn 

yoluyla kişilik haklarına dokunulamayacağı şeklindedir. 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararlarında bu konuda örnekler 

vardır. TCK. md. 4 81 f. 3 'e göre hakaret teşkil eden olayın 

ispatında kamu yararı varsa mahkeme bunu ispat kararı vere

bilir. Olay ispat edilirse fail sorumlu tutulmayacaktır. 

Şeref haysiyet veya özel yaşamı ihlal eden bir basJ.n 

açıklaması üstün bir kamu yararına hizmet etmekte ise hukuka 

uygun olarak değerlendirilmektedir. İsviçre Öntasarısı md. 28 

a (yeni) b.4'de üstün bir kamu yararının hal ve şartlara göre 

kişilik haklar:ının ihlalinde hukuka uygunluk nedeni olarak 

kabul edilmektedir (37). Basının, yaptığı açıklamalarda kamu 

yararı olup olmadığı ise basının gi~e~ alanı içine giren 

konuları saptamakta olası gözükmektedir. Bu konunun tek tek 

saptaması zordur ve her somut olayda yargıç tarafından ayrı 

ayrı saptanması güçtür. 

(35) Journalistisches Berufgeheimnis, St. Gallen Tagblatt, 30 
April 1969. 

(36) Müller, J.P., Zur Bedeutung Pressfreiheit beim Privat
und Strafrechtlichen Ehrenschuts, ZSR 86 (1967), s. 127. 

(37) Yargıtay Dergisi, Cilt 13, Sayı 1-2. 



185 

Bizde Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 26.12.1977 E. 1976/ 

9260, K. 12506 kararı ile basının görevi özetlenmiştir (38). 

"Basın görevi, toplumu daha dogru bir deyimle genel yararları 

ilgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken tüın olaylar 

hakkında halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak şekilde 

aydınlatmak, çeşitli sorunlarda kamuoyunu düşünmeye 

sevkedecek tarzda tartışmalar açmak; onu toplumsal ve siyasal 

oluşumlar üzerinde doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle 

donatmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve bireyleri 

içinde yaşadığı toplumun ve tüm insanlığın sorunları hakkında 

bilinçlendirmektir. 

Bu konuda İsviçre Federal Mahkemesinin verdigi bir 

karara daha sonraki kararlarda uygunluk gözlenmiştir. Basının 

görevi şöyle özetlenmiştir. 

"Okuyucuya herkesi ilgilendiren belirli olaylar 

hakkında bilgi vermek; onu siyasi, ekonomik, bilimsel, edebi 

ve sanatsal olaylar hakkında bilgi sahibi yapmak; genel 

çıkarlara ilişkin sorunlarda görüş alışverişinde bulunmaya 

teşvik etmek; komuyu ilgilendiren herhangi bir sorun hakkında 

pratik çözüm yolları göstermek; devlet idaresi ve özellikle 

kamu paralarının kullanılması hakkında hesap sormak ve 

suistimalleri ortaya koymak. 

Basının bu etkin fonksiyonları onu vazgeçilmez kıl

maktadır. Bu etkinliği içinde basın kişilik haklarını dengeli 

bir şekilde koruyarak topluma hizmet etmeye devam edecektir. 

F· BASIN YASASINDA BULUNAN SINIRLAMALAR 

Yayın Yasakları: Basın yasası, 30/1, "Ceza kovuşturma

larına ait talep ve iddianaınalerle, kararların ve diğer her 

( 3 8 ) 4 HD • 12 • 7 • 19 71 , E • 5 2 9 8 , K • 6 9 2 7 ; 2 2 • 1 1. 19 7 3 , E . 
970/9724. 
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türlü vesika ve evrakın aleni duruşmada okunmasından, 

hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya yargılamanın 

men'i, tatili veya dtüşmesi kararı verilmesinden önce" yayım

lanmasını yasaklamıştır. Yargı görevinin amacına uygun olarak 

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla haberleri ögrenebilmek 

hakkını da engellemiştir. 

2. fıkra: "Ceza kovuşturmasının başlamasıyla hüküm 

kesinleşinceye kadar hakim ve mahkemenin hüküm, karar ve iş

lemleri hakkında mütalaa yayınlamak yasaktır". Bu kez de 

yargı görevinin yerine getirilmesini korumak amacıyla düşünce 

ve kanıları serbestçe açıklayabilme hakkı sınırlandırılmıştır 

(39). 

Basın kanunu 32. maddesinde "intihar vakaları hakkında 

haber çerçevesini aşan ve okuyanları tesir altında bırakacak 

mahiyette olan tafsilat ve vakaya müteallik resimlerin yayın-

lanması"nı 33. maddesinde ise, "kanunun evlenmeleri men 

edilmiş kimseler arasındaki cinsi münasebetlere dair haber ve 

yazıların" ve "TCK'nun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 

435, 436, 440, 441, 442. maddelerinde yazılı cürümlere 

ilişkin haber ve yazıların yayınlanması halinde mağdurların 

hüvviyetlerini açıklayan malumat ve resimlerin yayımını 

yasaklamıştır. Bu yasaklar ise hem haberleri ögrenebilmek hem 

de haberleri yayabilmek hakkını sınırlamaktadır. 

30, 32, 33. maddelerdeki özgürlüklerin sınırlandırıl

malarına ilişkin düzenlemeler kanımızca çok abartılıdır. 

Yargı görevinin amacına ulaşması için yapılan bu sınırlamalar 

yargıyı aksi yönde etkileyebilirler. Çünkü günümüzde kitle 

(39) Bkz. İÇEL, K., a.g.e., s. 52, dipnot: 22. Basın kanunu
nun 30. maddesinin 2. fıkrasında sadece "hakim ve mahke
menin hüküm, karar ve işlemlerinden" söz edildiği için
dir ki, savcıların karar ve işlemleri hakkında görüş 
ileri sürülebilir. Burada değinilmesi gereken bir husus 
da, hakim ve mahkeme karar ve işlemleri hakkındaki goru
şün, övücü nitelikte olsa dahi yayınlanamayacağıdır. 
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iletişim araçları ile her yere etki etmek mümkündür. Sağlıklı 

bir yargılama, doğru ya da yanlış her türlü bilgilendirme ve 

yerinde olmasını sağlayacak haber ve bilgiler önceden engel

lenmiş olabilirler. Hüküm kesinleştikten sonra açıklanmaları 

ise bazen geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. 

30, 32, 33. maddelerdeki hükümlerin haberleşme öz

gürlüğünün özüne dokunmayan, hakların kötüye kullanılmalarını 

önleyici nitelikte birer düzenleme olduğunu kabul eden görüş

ler de vardır (40). 

Haber, düşünce ve kanıları basmak, çoğaltmak ve 

basılmış eserleri dağıtabilme noktasına gelince: 

Anayasanın 26. maddesi düşünce ve kanaatlerin çeşitli 

yollarla açıklanabilecegini ve yayılabileceğini öngörmekte

dir. Yayın hakkı, eserlerin basılıp, çoğaltılabilmesini içe

rir. Bu hak, basın özgürlüğünün ve düşünceleri açıklama 

özgürlüğünün çok önemli bir ögesidir. Ancak 26/2 bu serbest

liğe sınırlamalar getirmektedir. Tekrar 29/3 'te "Süreli ya

yınların çıkarılması, yayım şartları, mali kaynakları ve ga

zetecilik meslegi ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. 

Kanun, haber ve düşüncelerin serbestçe yayımlanmasını engel

leyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik 

şartlar koyamaz" hükmü ile yayın hakkı güvence içine alınmış

tır. 

Anayasa 28/5 ile öngördüğü durumlarda tedbir yolu ile 

dağıtımın yargıç kararı ile; gecikmesinde sakınca bulunan 

durumlarda ise yasanın acıkça yetkili kıldıgı makamın emri 

ile önlenebilecegi belirtilmiştir. 

(40) İÇEL, K., a.g.e., s. 53, Karşı görüş için Bkz. İL.AL, 
Basında .. s. 33, 34. 
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Basılmış eserlerin dağıtılmasının önlenmesi ile ilgili 

olarak da Basın Kanununa, 2950 sayılı ve 1983 tarihli yasa 

ile dagıtı.mın önlenmesini gerekli kılan haller eklenmiştir. 

Yasa, devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye 

veya ayaklanma veya isyana teşvik niteliğinde olan suçları 

ayrı ayrı göstermiş ve gerek bu suçları gerekse devlete ait 

gizli bilgileri içeren her türlü basılmış eserin dağıtımının 

önlenmesine, Anayasa hükümleri içerisinde olanak vermiştir. 

Yasa, Anayasada belirtilen "yetkili makam" olarak 

Cumhuriyet Savcılığını öngörür. Karar yetkisi ise eserlerin 

basıldığı yerdeki Sulh Ceza Yargıcına aittir. Gecikmesine sa

kınca bulunan durumlarda ise o yerdeki Cumhuriyet Savcılığı 

yetkilidir. Genel uygulamada, gecikmesinde sakınca bulunan 

haller gözönüne alınarak Cumhuriyet Savcılıgı olaya el koy

maktadır. 

Yasa, yayının gerçekleşmemesi durumlarında dahi suçlu

ların cezalandırılmasına olanak vermek suretiyle, ceza huku

kundaki "hazırlık hareketleri cezalandırılmaz" kuralına yeni 

bir istisna getirmektedir (41). 

Dağıtım serbestisine getirilen bir sınırlama da, 

üzerinde çok yazılıp söylenen 1117 sayılı Küçükleri Muzır 

Neşriyattan Koruma Kanunu'dur. 

Bu kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4. maddesi 

gereğince 

küçüklere 

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan bir kurul, 

zarar verici nitelikte bulunan eserlerin dağıtım 

şeklini düzenlemektedir. Buna göre, küçüklere zararlı görülen 

eserler açık sergilerde satılamaz, teşhir edilemez, ilan, 

(41) İÇEL, K., a.g.e., s. 58. 



189 

reklam ve propagandası yapılamaz. Para mukabili veya parasız 

küçüklere gösterilemez ve hiç bir suretle okul ve benzeri 

yerlere sokulamaz. Bu tür eserler ancak, 18 yaşından büyük 

olanlara, içi görünmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. 

3266 sayılı yasaya göre zararlı yayın konusunda atanan 

bu Kurul, yargı fonksiyonuna sahip değildir. 

Bu kanunun 3. fıkrasında Kurulun; TCK'nın 426, 427, 

428. maddelerinde tanımlanan suçlarla ilgili olarak yargı or

ganlarına resmi bilirkişilik yapmakla görevli olduğu 

açıklanmıştır. Bu şekli ile cezalandırma biçimini saptama 

yetkisine sahip olan bu Kurul, yargı organlarını bilirkişi 

seçiminde bağlayıcı bir konumdadır. Bu haliyle hukukun üs

tünlüğü ilkesi ve basın özgürlüğü zarar görmektedir. 

"Müstehcenlik" kavramı yargı makamlarınca karara 

bağlanacak bir konu olmalıdır. Yürütme organınca saptanan bir 

kurula bırakılırsa, "Kanun dairesinde serbesti"den söz edile

bilir. Kaldı ki, bu Kurula seçilen kimselerin, küçüklere 

zararlı ve toplumun ar ve haya duygularını inciten eserleri 

saptamada ne kadar uzman oldukları tartışmalıdır. 

Fikir ve sanat eserlerine getirilen sınırlamalar, 

fikir ve sanat eseri sahibine olumsuz şöhret sağlayabilecek

tir. 

Genel ahlak, ülkenin ve toplumun anlayışı seviyesinde 

midir? Yoksa birkaç kişilik bir kurulun genel ahlak anlayışı 

mıdır? Bu kurul bir sanat ve bilim kurulu mudur yoksa sansür 

kurulu mudur? Sanatsal cinsellik ile pornografizm karvamları 

bu Kurulun isteği doğrultusunda değerlendirilmektedir. İş 

bununla da kalmıyor. 3266 sayılı yasayla degişik 1117 sayılı 

yasanın 4. maddesi "Küçüklere Zararlıdır" kararı alınan 

eserler icin ekonomik yükümlülükler getirmektedir. Ek 1. 
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maddeye göre Kurul kararı olrnadıgı halde, yayımcılar kendi~ 

liklerinden "Küçüklere Zararlıdır" damgasını vurdukları 

eserlerden "1 aydan az süreli mevkute hariç" bu eserlerin 

toplam satış değeri üzerinden% 25, Kurulca zararlı bulunan 

eserler için% 40 oranında bir tutarı Maliye'ye yatırmak zo

runda bırakılmışlardır. 

Kamuoyunda "Muzır Yasası" diye anılan bu Yasa, 7 Mart 

1986 günü TBMM'de 229 milletvekilinin katıldığı oylamada 68'e 

karşı 161 oyla kabul edilmişti. 11 Mart 1986 günlü Resmi 

Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, daha sonra da SHP 

tarafından yasanın anayasaya aykırılığı savıyla Anayasa Mah

mesıne başvurulmuştur. İnceleme sonunda Anayasa Mahkemesi 

"Muzır Yasası"nın bazı maddelerini iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları gerekçeli olarak, 

1982 Anayasası' nın 153. ve Anayasa Mahkemesi' nin Kuruluş ve 

Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 54. maddesine göre 

"Hemen" yayımlanması gerekirken ( 42) söz konusuiptal kararı 

21 Kasım 1987 günlü Resmi Gazete'de yayımlanabildi. 

Yasanın, düşünce ve yaratma özgürlüğü ile basın öz

gürlüğüne getirdiği sınırlamaların en büyük yönü ekonomik yö

nüdür. Getirilen maddi cezalar öylesine yüksektir ki; basın 

kuruluşları bu cezaları ödeme durumunda varlıklarını sürdüre

meme tehlikesi içine düşeceklerdir. 

Anayasa Mahkemesine açılan davada yasanın 1, 2, 4, 5, 

9, 10, 11, 12. maddelerinin iptali istenmişti. Yüksek Mahkeme 

bu istemlerden sadece ikisinin Anayasa'ya aykırılığını "o da 

kısmen" kabul etmiştir. Bunlar: 

(42) Cumhuriyet Gazetesi, 29 Eylül 1987 "Muzır Davalar, 
İptali Bekliyor. 
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3266 sayılı Yasanın, 9. maddesi ile 1117 sayılı 

yasaya eklenen ek madde 2'nin "Tekerrürü halinde bu cezalar 3 

misli tatbik edilir" hükmü ile, 

- 3266 sayılı Yasa'nın 10. maddesi ile TCK'nun 426. 

maddesinde yer alan "en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir 

önceki ay ortalama günlük tirajının Katma Değer Vergisi dahil 

satış tutarının yarısından az olamaz" hükmüdür. 

Anayasa Mahkeme~, yasanın özgürlükleri zedeleyen 

kurallarını Anayasa 'ya aykırı saymamıştır. 3266 sayılı yasa 

tümüyle "Hukuk Devleti" ve demokrasi ilkelerine aykırı olduu 

gibi, ceza ve ceza usulü ilkelerine de aykırı düşmektedir. 

Gerçekte 1117 sayılı Küçükleri Zararlı Yayınlardan Koruma 

Yasası da, TCK'nun 426, 427, 428. maddeleri de yarım yüzyılı 

aşkın süredir yürürlüktedir. Oturmuş bir uygulaması da 

vardır. Yargıtay kararları ile kapsam ve içerigi belirlen

miştir. 

3266 sayılı yasa toplumsal ve hukuksal düzeltmeler 

amacı ile degil; siyasal amaçlarla çıkarılmıştır. Bu nedenle 

toplumsal ve hukuksal amacı çok aşan bir siyasal baskı sonucu 

yaratmıştır. Bu amacı demokrasi ile bağdaştırmak ve onaylamak 

olanagı yoktur. 

Bu nitelikleri ile 3266 sayılı yasa, gerçekte "hukukun 

üstünlüğü" ilkesine aykırıdır. TBMM'den çıkan bir yasa, 

teknik açıdan hukuk kuralıdır. Ama her kural, hukukun temel 

ilkelerine uygun olmayabilir. İşte bu nedenle yasama organı 

da hukuktan ayrılmamalıdır. Yasa yapma yetkisi, parlamentonun 

hukukla baglılıgını ortadan kaldırmaz. Tersine sorumlulugunu 

artırır. Çünkü hukuk devleti, kuruluşunda olduğu kadar işle

yişinde de hukukun evrensel ve temel ilkelerine baglı olmayı 

gerektirir. Öyleyse parlamento da hukuk ilkelerine, hukukun 
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üstünlüğüne aykırı yasa yapmamalıdır (43). Hukukun 

üstünlüğünün her 3 devlet erkini de bağladığı tartışmasızdır. 

Bu aşamada belki Yargıtay'dan hukuk devletini koruyucu 

bir uygulama beklenebilir. Çünkü açılan davalarda mahkemeler, 

resmi bilirkişi sayılan Muzır Yasası Kurulu'nun karar ve gö

rüşlerini esas alarak karar vermek durumundadır. Daha doğru

su, Kurulun kararını yargısal hükme dönüştürmektedirler. Bu 

işlem Ceza Usul Hukuku 'na aykırıdır. Çünkü, hüküm kurmak 

yargıcın görevidir. Çözümü özel veya teknik bilgiyi 

gerektiren durumlarda bilirkişinin oyunun ve görüşünün 

alınması yoluna gidilir. Ne var ki, bilirkişinin oyu ve 

görüşü bağlayıcı değildir. Özellikle suçun manevi ögesi olan 

"Kast "ın değerlendirilmesinde takdir tümüyle yargıcındır. Bu 

temel görev kimseye -o arada bilirkişeye de- devredilemez. 

Oysa 3266 sayılı yasa ile bu işlev tümüyle 11 kişiden oluşan 

"Zararlı Yayınları Değerlendirme Kuruluna" devredilmiş gözük

mektedir (44). 

3266 sayılı yasa basın özgürlüğü ile bağdaşan nite

likte değildir. 

G- BASiLMiŞ ESERLERiN DAĞITIMI iLE iLGiLi SINIRU\MALAR 

1961 Anayasa'sında bulunmayan "Dağıtımın Önlenmesi" 

hükmü 1982 Anayasa' sında karşımıza 

Dağıtımın önlenmesi ve toplatma. 

1- Dagıtımın Önlenmesi 

iki şekilde çıkar: 

82 Anayasası md. 28/S'e göre "Devletin iç ve dış 

güvenliği, ülkesi ve milletiyle bölünmesi bütünlügünü tehdit 

( 43) ATİLLA, Sav, Milliyet Gazetesi, "Muzır Yasası Kaldırıl- . 
malı", Kasım 1987. 

(44) SAV, A., a.g.e., Milliyet Gazetesi 
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eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma ve isyana teşvik eden 

nitelikte bulunan her türlü haber veya yazıyı yazanlar veya 

bastıranlar veya aynı amaçla basanlar başkasına verenler, bu 

suçlara ait yasa hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir 

yolu ile dağıtım yargıç kararı ile; gecikmesinde sakınca bu

lunan durumlarda da yasanın açıkça yetkili kıldıgı makamın 

emri ile önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkilı makam bu 

kararını en geç 24 saat içinde yetkili yargıca bildirir. 

Yetkili yargıç bu kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa 

dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır". 

Basım sırasında, yayın gerçekleşmeden önce alınacak 

önlemlerin yayından dogacak zararları önleyecek nitelikte ol

duğu düşünülmüştür. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda 

Cumhuriyet Savcılıklarının yazılı kararı ile basım ve dağıtı

mının engellenmesi gerçekleştirilecektir. Bu bir tür sansür 

işlemi sayılmalıdır. 

1982 Anayasası, özgürlükleri korumayı amaçlarken 

öncelikle devletin korunmasını amaçlamıştır. Buna paralel 

olarak da kişi hak ve özgürlüklerini düzenlemiştir. 

Dağıtımın önlenmesi yalnızca bölücü nitelikteki ve 

ayaklanma, isyan ve suç teşkil eden yayınlar için kabul edil

miştir. Bu önleme nedenleri 13. maddedeki sınırlama nedenle

rine dahildir. 

2- Toplatma 

61 Anayasasının 22/5 maddesindeki hükme benzer bir 

hüküm yeni Anayasamızda 28/7'dedir: Süreli ve süresiz yayın

ların, yasanın gösterdigi suçların soruşturma veya kovuştu

rulmasına geçilmiş olması durumlarında yargıç kararı ile; 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügünün, Milli 

güvenligin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçla-
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rın önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan durum

larda da yasanın açıkça yetkili kıldığı, makamın emriyle top

latılabilir. Toplatma kararını veren yetkili makam, bu kara

rını en geç 24 saat içinde yetkili yargıca bildirir; hakim bu 

kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa toplatma kararı 

hükümsüz sayılır. 

Dağıtımın önlenmesi yargı organına bırakılmış, 

yönetsel makamlara verilmemiştir. Gecikmesinde sakınca 

bulunan durumlarda ise Cumhuriyet Savcılıgının toplatma 

kararı alabileceği belirlenmiştir. 2950 sayılı yasayla Basın 

Yasasına ek maddeler getirilerek basılmış eserlerin toplatıl

ması konusu düzenlenmiştir. 

Ek madde 1/2'ye göre "Yukarda sayılan suçlar ile 

TCK'nun 426 ve 428. maddelerindeki suçları veya 5816 sayılı 

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasada yer alan 

suçları veya devlete ait gizli bilgileri içerdikleri iddia

sıyla aleyhlerine soruşturma veya kovuşturmaya geçilmiş, her 

türlü basılmış eserin toplatılmasına, soruşturma aşamasında 

sulh ceza yargıcınca kovuşturma aşamasında görevli mahkemece 

karar verilebilir". 

süreli 

Ek madde 2/2 yukarda açıklanan nedenlerle 

yayınların devamı niteliğindeki yayınların 

kapatılan 

da sulh 

ceza yargıcının kararıyla toplatılacağını öngörmüştür. 

Toplatılabilme kapsamına giren bir 

19.10.1983 tarihli 2932 sayılı Türkçe'den 

Yapılacak Yayınlar Hakkındaki Kanundur. 

diğer madde ise 

Başka Dillerle 

Bu kanuna göre sulh ceza yargıcı kararıyla, gecikmede 

sakınca görülen durumlarda ise o yerin en büyük mülki amiri

nin vereceği karar 24 saat içinde sulh ceza yargıcına bildi 
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rilir ve yargıç en geç 3 gün içinde kararı onaylamazsa, karar 

hükümsüz kalır. 

Burada, mülki idare amirine yetki verilerek yargıdan 

ayrılma görülüyor. Yasaları yaparken özellikle devletin ve 

ülkenin bütünlügünün korunması isteği ile tekrar edilen bu 

yasada da gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülki idare 

amiri devreye giriyor. 

Ancak mülki amirin kararı yargıç tarafından onay

lanmazsa, Anayasanın 129/5 hükmü geregince, idare aleyhine 

dava açma hakkı dogmaktadır. 

Düşünce açıklama özgürlüğü ve basın özgürlüğüne geti

rilen sınırlamalar basın araçlarının zoralımını da degişik 

bir biçimde içine almaktadır. 

Anayasa Md. 30'a göre; devletin ülkesi ve ulusyla 

bölünmez bütünlügü, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve ulusal 

güvenlik aleyhinde işlenmiş bir suçtan hüküm giyme durumunda 

basın araçlarına el koyma ve zor alım yoluna gidilebilir. 

2950 sayılı yasayla Basın yasasına eklenen 2 madde 

kapatılan süreli yayının acıkça devamı niteligini taşıyan her 

türlü yayını yasaklamakta ve bu yayınların sulh ceza 

yargıcının kararıyla toplatılacagını öngördüğü gibi; ayrıca 

kapatılma süresi içinde yayına devam edenlerle, kapatılan 

dönemsel yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan yeni bir 

süreli yayın faaliyetine girişenlerin 1 aydan 6 aya kadar 

hapis ve yüz bin liradan üç yüz bin liraya kadar açtır para 

cezası ile cezalandırılmaları hükmünü koymuştur. 

Anayasada sıralanan tüın sınırlama nedenleri ayrıca TCK 

hükümleri içerisinde de yer almaktadır. 
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82 Anayasası basına geniş yetkiler vererek, onu basın 

dışı kitle iletişim araçlarından üstün tutmuştur. Suç oluştu

ran normlar belirgindir. Ancak ulusal güvenlik, kamu düzeni 

gibi Anayasada çok genel biçimde gösterilen sınırların aşıl

ması ne zaman söz konusu olur, suç ne zaman gerçekleşir; 
1 

bunun kesin sınırlarını hiç bir yasada bulmak olası değildir 

( 4 5) • 

Son günlerde "Şeref ve onurları, kişilik haklarını 

koruma" gerekçesi ile "Yalan haber yasası" çıkarılması ile 

ilgili birtakım görüşler ortaya atılmaktadır. Kişilerin şeref 

ve onurunun özel ve aile yaşamlarının korunması amacı ile 

yapılacak sınırlamada, söz konusu çıkar kişinin çıkarıdır. ve 

Anayasanın 20. maddesinde, TCK'nun 480 ve 481'nci maddelerin

de zaten korunmuştur. 

Medeni Yasa'nın 24. ve Borçlar Yasası'nın 49. mad

deleri kişisel çıkarları zarar görenlere dava açmak hakkı 

vermektedir. 

Bankalar 

zedeleyici haber 

yasası gazetelerin, bankaların 

yayınlamasını yasaklamaktadır. 

itibarını 

Kişilerin 

yanında devletin de dışardaki itibar ve nüfuzu TCK'nun 140. 

maddesiyle güvenceye alınmıştır. 

Yalan haber yayınlama yoluyla kişilerin şeref ve 

onurlarını zedeleme zaten ceza yasaları ile yaptırıma baglan

mıştır. Bu nedenle yeni bir basın yasasına gerek görülmemek

tedir. 

Basın ve düşünceleri açıklama özgürlüklerine Anayasal 

çerçevede getirilen sınırlamalar TCK'nunda da ifadelerini 

bulmaktadırlar. TCK md. 125, 127, 142, 163, 153, 159, 161, 

(45) ÖZEK, Ç., a.g.e., s. 34. 
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311, 312, 426, 480, 481 düşünce ve kanıları açıklayabilmek 

hakkını ve dolayısıyla haberleşme özgürlüğünü sınırlayan 

hükümler arasında yer alır. 

Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 58, 85, 93, 94. 

maddeleri 

ilgilidir. 

haberleşme özgürlüğünün sınırlandırılması ile 

Ceza Yargılamaları Yöntemi Yasası md. 377/2 ise yargı 

görevinin amacına uygun yapılabilmesini sağlamak açısından 

"gizli yapılan duruşmalarda, yürütülen yargılamanın yayımı 

yasaktır" hükmü ile haberleri ögrenebilme ve yayma hakkını 

sınırlamaktadır. Gene aynı yasanın 86. maddesi, kanıt elde 

etmek için basılmış eserlere el konulabilmesine veya zor 

alıma olanak tanımıştır. 

Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu 

142. maddesinde kapalı yapılan yargılamaların yayınlanmasını 

yasaklayarak yayın özgürlüğüne sınırlama getirmektedir. 

Haberleşme, basın ve yayın özgürlüğünü en geniş 

kapsamlı sınırlayan yasa Sıkıyönetim Yasası'dır. Sıkıyönetim, 

olağanüstü bir yönetim biçimidir. 82 Anayasası md. 122/5 

özgürlüklerin sıkıyönetimle nasıl sınırlanacağının yasayla 

gösterilecegini belirtmektedir. Sıkıyönetim bölgesinde genel 

güvenlik ve kamu düzeni korumakla sıkıyönetim komutanları 

görevlendirilmişlerdir. Radyo ve TV yayınları da Anayasanın 

133. maddesinin 2. fıkrasına göre ulusal güvenlik nedenleri 

ile denetlenebilmektedir. 

3- Basının Kendi Kendini Kontrolü 

Düşünce ve basın özgürlüklerinin birbirinden ayrılmaz 

olduklarını gördük. Özgür bir basın demokrasilerin vazgeçil

mez ilkesidir. Olağan ve olağanüstü dönemlerde sık sık basın 
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özgürlüklerinin sınırlandırılmaya calışıldıgı görülmektedir. 

Bu iş yapılırken de kamunun rahatı, güvenligi için yapıldığı 

öne sürülmektedir. Toplumdaki her karmaşanın, içine düşülen 

buhranların sorumlusu genelde basın olarak gösterilir. Basına 

bir denetleme getirilerek kamuoyunun sesi kesilir. Böylece 

basın özgürlüğünün kötilye kullanılmasının engellendiği 

savunulur. Basın özgürlüğünün kötüye kullanılmasını önlemek, 

basının kendi kendisini denetlemesi ile gerçekleşebilir. Gö

rüşünde olanlar olduğu gibi, böyle bir denetlemenin yetersiz 

ve etkisiz olacağını savunan görüşler de mevcuttur. Bu neden

le bir Basın Konseyi kurarak basının özdenetim sorunlarına 

köklü çözümler getirmek amaçlanmıştır. 

Basında belli bir birlik sağlamak için ülkemizde 

1961'de Basın Şeref Divanı kurulmuştur. Ancak bu kurulun 

kendisinden beklenen yararı vermediği kısa sürede görüldü. 

Basın Ahlak Yasası ise basının kendi kendisini kontrolüne 

yeterli olamadı. 

Basının kendiliğinden oluşturacağı denetleme kuru

luşları yanında, yasaya dayanarak oluşturulan kuruluşlar da 

ek olarak ortaya çıkmaktadır. 

Basın özgürlüğü, basının saygınlığı, Türk ulusunun 

haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı gibi · kutsal 

ge,.reksinim ve kavramları, güncel siyasal gerginliklerden ve 

polemiklerden kurtarmayı amaçlamak için bir Basın Konseyi 

kurulması çalışmaları Ocak 1988 iciri.de başlamıştır. Bu amaçla 

hazırlıklar yapan kurucular kurulu yaptıgı açıklamada; 

"Gelişmiş demokrasilerin yaygın ve yerleşik kurumu haline 

gelen basın konseylerinin, gerek basın özgürlüğünün korunup 

geliştirilmesi, gerek gereksinim duyulan ön denetim için 

uygun model olabileceği belirlendi. Ülkemizde mevcut basın 

kuruluşlarının uğraş alanları ve agırlık verdikleri konular 

gözden gecirildiginde bir de Basın Konseyi kurulmasına gerek-
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sinim olduğu görüldü ... " değerlendirmesinde bulunmuştur. Bu 

çalışmalarda önce basın özgürlügünü sağlamayı ve kalıcı hale 

getirmeyi hedef alan Çalışma Grubu, aynı önem ve ağırlıkla 

gazetecilik mesleğinin saygınlığını ve onurunu koruyup geliş

tirecek düzenlemeler üzerinde de durmuştur. Bu arada gelişmiş 

özgürlükçü demokrasilerde basın özgürlüğü sorunları büyük 

ölçüde çözülmüş olduğu için, bu ülkelerdeki basın kon

seylerinin daha çok öz denetime yöneldikleri; ülkemizde ise 

basın özgürlüğüne önem verilmesinin halen ağır bastığı görül

mektedir. Basına ve bas.ın özgürlügüne yönelebilecek dış müda

halelere karşı duyarlık gösterilmesi gerektiği; kurucu ça

lışma grubunun vardığı bir diğer önemli yargı olmuştur (46). 

ANAP hükürnetinin son zamanlarda önerdiği yalan habere 

ceza verilmesi yasa tasarısı da Basın Konseyi Kurucular 

Kurulu tarafından eleştirilerek "Hukukun temelindeki suçsuz 

ceza olmaz ilkesini pervasızca çiğneyen, basının maksatlı 

olarak yalan haber ürettiği izlenimini haksız olarak yerleş

tirmeye çalışan son girişimin talihsiz ve ilkel bir deneme 

olduğunu da vurgulamayı görev biliyoruz" şeklinde bir açıkla

ma getirilmiştir. 

Basının kendiliğinden oluşturacağı ihtiyari kuruluşlar 

ise, yaptırımlarının etkili olmaması ve siyasal güçlerin daha 

kolay ele geçirebileceği yapıda olmaları nedeniyle öz deneti

mi amaca uygun biçimde gerçekleştirmekten uzak görülmekte

dirler (47). 

Basın kendisine gösterilen anayasal sınırlar çerçe

vesinde kamuoyunu olaylardan haberdar etme, bilgilendirme, 

siyasal otoriteye karşı haklarını savunma, siyasal otoriteyi 

etkileme görevlerini yerine getirmektedir. Yalan haber el-

(46) Milliyet Gazetesi, 11 Ocak 1988 "Basın Konseyi Son 
Aşamada" 

(47) DÖNMEZER, S., "Basında Oto-Kontrol", 1.Ü.HF.M., Cilt 
XXXIV, s. 1-4, 1969, s. 2. 
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bet teki kamuoyunca hoş karşılanmayacaktır. Basın daha önce 

açıkladıgımız yasalar cercevesinde zaten yeterince yaptırıma 

tabidir. Özgürlügü kötüye kullanan basına en iyi tepki kamuo

yundan gelecektir. Bu konuyu siyasal cıkar kaygısı ile deger

lendirmek yanlıştır. Toplumsal yenilikler daima basının 

kamuoyuna yeterli etki yapması ile oluşagelmişlerdir. Özgür

lükleri koruma adına getirilecek özgürlük sınırlamaları ter

sine tepki yapabilir. Dilegimiz, basının herhangi bir denet

leme kurulu tarafından siyasal ve ekonomik baskılara maruz 

bırakılmamasıdır. 
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VI. BÖLÜM 

BASINDA CEZA SORUMLULUĞU VE BASIN-YAYIN YOLU iLE iŞLENEN SUÇLAR 

1- BASIN YOLU iLE iŞLENEN SUÇLAR 

Buraya kadarki değerlendirmelerimizle düşünce öz

gürlüğü kavramı ve düşündüğünü ifade edebilme yollarından 

basın özgürlüğü kavramlarını anayasal çerçeve içerisinde ge

tirilen sınırlamalar ve yaptırım güçleri nelerdir? Bu konuyu 

ise basında ceza sorumluluğu başlığı altında incelemeye çalı

şacağız. Basın faaliyetinin oluşması yayın ile gerçekleşece

ğinden yayın öncesi ve yayın sonrası düşünce açıklamalarına 

getirilen sınırlamalar, TCK ve Basın Yasası çerçevesinde in

celenecektir. 

TCK ve Basın Yasasının yayım öncesi ve sonrası ge

tirdigi sınırlamalar daha çok suçun düşünsel içeriği açısın

dan incelenecek; basılmış eserlerin düşünce ve fikir taşıma

sından doğmayan içerik dışı sınırlamaları inceleme dışı bıra

kılacaktır. 

Basılmış eserlerin düşünsel içeriği dışında kalan 

suçlar grubu "Basın düzenine karşı suçlar" ı oluşturmaktadır. 

Bu suçların düşünsel içeriğe ait suçlardan farkı, basının 

idari düzeninin sağlanması amacının ürünü olmaları ve sorum

luluk yönünden başka esaslara dayanmalarıdır. Yani bu tür 

suçlarda yasalar özel sorumluluk sistemini uygulamakta ve 

basın düzenini bozucu davranışta bulunan kişinin cezalandı

rılması ile yetinilerek genel sorumluluk kuralları içinde 

kalmaktadırlar (1). Bu suçlar; süreli yayınlarda bildirim 

yaparken istenen koşullara uymama, yasanın aradığı koşullara 

(1) ÖZEK, ç., Basın Sµçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 135. il. e. 
W'ükseköğretim Kurulu 

Dokümantasyon Merkezi 
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uygun olmayan muhabir çalıştırma, defter tutma yükümlülügüne 

uymama, yanıt ve düzeltme yazılarında yayın yükümlülüklerine 

uymama gibi suçları içerisine alır. 

Basın etkinliklerinin yürütülmesi sırasında ortaya 

çıkan ürün olan basılmış eserle ilgili suçları belirleyen, bu 

suçlardan doğan ceza sorumluluğunu, cezalandırmadaki ilkeleri 

ve yargılama yöntemini düzenleyen ceza hukuku dalına "Basın 

Ceza Hukuku" adı verilmektedir. Basının basılmış eserle 

ilgili olmayan ceza sorumluluğu ise, basın ceza hukuku kapsa

mına girmemektedir. 

Hemen belirtmemiz gerekir ki, basın faaliyeti ile 

ilgili özel ceza hükümleri birçok ülkenin mevzuatında vardır 

( 2 ) • 

2- BASIN SUÇU VE ÇEŞiTLERi 

Basın suçunun oluşması için yayın faaliyetinin 

gerçekleşmesi gerekir. Yayın faaliyetinin gerçekleştiği anda 

ise eser sahibinin dışında birçok kişiyi içine alan "toplu 

bir eylem" ortaya çıkar. Bu nedenle, basın suçunun oluşması 

için böylesi kollektif bir etkinligin zorunlu olması, söz 

konusu suçlara birtakım özellikler kazandırmakta; bu da 

genellikle kabul görmektedir (3). 

Siyasal otoriteler, basının kişiler ve kiteler 

üzerindeki büyük etkisini gözönünde tutarak yasa koyucuları 

hem düşünce ve haberlerin yayılmasını özgür tutmak hem de bu 

yayını gerçekleştirecek kişileri ve araçları denetlemek 

amacıyla birtakım suçlar oluşturmak üzere etkilemeye çalış

maktadırlar. 

(2) GÜRELLİ, N., "Basın Suçlarında Hususi Usul", İstanbul, 
1955, s. 5. 

(3) ÖZEK, Ç., "Türk Basın Hukuku", İstanbul, 1978, s. 552. 
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Genel suçlardan ayrı bagımsız bir basın suçu var 

mıdır, yok mudur? 

Bağımsız bir basın suçları kategorisi vardır diyen 

görüş şu gerekçelere sahiptir: "Basın suçları düşünce ürünü 

olduğundan, etkilerini de düşünce alanında gösterirler" (4). 

Eğer belli düşüncelerin açıklanması, yayılması suç 

olarak düzenlenmişse; bunlar bir fikir suçu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu baglamda basın sucu cezalandırılan fikir (S) 

anlamına gelir. 

Basın suçlarının ayrı bir kategori olarak kabul 

edilemeyeceğini savunan görüşlere göre: 

Basın suçları bagımsız bir kategori oluşturmaz, basın 

suçu yapay bir kavramdır. Böyle bir suç grubu oluşturmaya 

gerek yoktur (6). 

Bu görüşe göre, düşünce basılmış eser durumuna ge

tirilince ayrı bir varlık ve birtakım özellikler kazanır. 

Ancak bu özellikler bagımsız bir suç grubunun ortaya çıkması

nı zorunlu kılmaz. Çünkü basın, suçun işlenmesi bakımından 

sadece bir araçtır. Adam öldürmek sucundan tabanca ne ise, 

işlenen suç yönünden basın da öyle bir araçtan başka bir şey 

degildir. Bu nedenle, bazı suçların işlenmesinde basının araç 

olarak kullanılması, genel suçlardan ayrı bir basın sucu 

grubu ortaya çıkarmaz (7). 

( 4 ) 
( 5 ) 
(6) 
( 7) 

DÖNMEZER, S., "Matbuat Suçları, İstanbul, 1946, s. 6. 
ÖZEK, Ç., "Türk Basın Hukuku", s. 523. 
EREM, F., "Hürriyet ve Suç", Ankara, 1952, s. 18. 
EREM, F., a.g.e., s. 18, EREM, F.-TOROSLU, N. "Türk 
H~kuku" s ~ 86, ÖZEK, Ç., "Basın Hukuku", s. 
DONMEZER, S. "Basın ve Hukuku", s. 373. 

Ceza 
523; 
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Örneğin bir hakaret fiili sözle de işlenebilir. Ancak 

fikir suçu diye adlandırılan fiillerin basın yoluyla işlenme

sı sonunda, kamu düzeni daha şiddetle bozulabilir veya 

bozulabileceği düşünülebilir. Ancak bu anlayış, basın suçla

rının kendine özgü bir yapıya sahip olmasını gerektirmez (8). 

Basın suçlarının ayrı bir suç grubu oluşturmaması 

gerektigi ancak bu suçların yayın ögesinin özelliklerinden 

dolayı, -çünkü yayının birçok kişinin katılmasıyla gerçekleş

mesi söz konusu olduğundan suça katılmanın genel hükümlerinin 

uygulanmasında birtakım zorluklarla karşılaşılması nedeni 

ile- özel bir ceza sorumluluğu sistemini gerektirdiği belir

tilmiştir ( 9) . 

Öğretide basın mevzuatının ayrı bir suç grubu olup 

olmaması tartışmasına karşın, Basın Yasası genel bir anlatım 

kullanmaktır. 

"Basın suçu yayın ile gerçekleşir" deyimi, her çeşit 

basın suçunu içine almaktadır. 

16. maddedeki "Basın yolu ile işlenen suçlardan dolayı 

ceza sorumluluğu ..• " ise hem basın hem de yayın yolu ile 

işlenen suçları içine almaktadır. 

3- BASiLMiŞ ESERiN iÇERiĞiNE iLiŞKiN SUÇLAR 

Basılmış eserin içeriğine ilişkin suçlar çalışma 

konumuzu ilgilendiren suç grubudur. Bu grupta "1- Her anlamda 

basın suçları, 2- Basın yolu ile işlenen suçlar" olmak üzere 

2 tür suç goruyoruz. Basın yasaları genellikle, basılmış 

eserin içerigine ilişkin suçlar hakkında özel bir ceza sorum

lulugu rejimi getirmişlerdir. 

(8) DÖNMEZER, S., "Basın ve Hukuku", s. 372. 
(9) GÜRELLİ, N., a.g.e., s. 4. 
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a) Dar anlamda basın suçları: 

Yalnızca basılmış eserle işlenebilen, başka bir araçla 

işlendiğinde cezalandırılmayan suçlardır (10). 

Basın yasamızdaki yayın yasakları bu gruba girer. 

Basın yasasının 30. maddesi, ceza koguşturmaları ile ilgili 

yayın yasaklarını düzenlemektedir. Bu maddeye göre; ceza ko

guşturmalarıyla ilgili iddianamelerle, diğer belgelerin açık 

duruşmada okununcaya kadar veya yargılamanın men'i, tatili 

veya düşmesi kararı verilmesinden önce yayınlanması yasak

lanmıştır. 

Md. 30/2 uyarınca ise; mahkemenin hüküm, karar ve 

işlemleri hakkında; ceza koguşturmasının başlangıcından, 

hükmün kesinleşmesine dek geçen zaman içinde görüşlerin 

yayınlanması da yasaktır. Bu madde, haber alma, bilgi edinme 

haklarını sınırlamaktadır. Kişilerin ceza koguşturması 

sırasında serbestçe habe~ . almaları yasaklanmaktadır. 82 

Anayasası md. 22/l'in "Herkes, haberleşme hürriyetine sahip

tir" hükmü böylece sınırlanmaktadır. 

Basın yasasının 32. maddesi ise, intihar olayları ile 

ilgili olarak haber verme sınırını aşan ve okuyanları etkile

yebilecek ayrıntılı yazıların ve resimlerin yayınlanmasını 

yasaklar. 

33. madde ise yasal olarak evlenmeleri yasak kimseler 

arasındaki cinsel ilişkiler ile ilgili haber ve yazılarla 

TCK'nun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435, 436, 440, 

441, 442. maddelerindeki suçlara ilişkin haber ve yazıların 

(10) DÖNMEZER, S., "Basın ve Hukuku3, s. 373. 
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yayınlanması halinde, mağdurların kimliklerini açıklayan 

bilgi ve resimlerin yayınlanması yasaklanmıştır. 

Toplumda genel ahlak, örf ve adetleri korumak amacıyla 

yayın yasakları arasına giren bu maddeler, haberleşme özgür

lüğünü sınırlamaktadır. "Dar anlamda basın suçlarının çoklu

ğu, özgürlükçü basın rejimiyle çelişen bir durumdur. İlke 

olarak bu tür suçların konulması yoluna başvurulmamalıdır. 

Çünkü, basın özgürlüğü kural olarak; suç, ceza ve yargılama 

usulleri yönünden basının genel hükümlerden farklı ayrıksı 

hükümlere tabi tutulmamasını zorunlu kılar" (11). 

İçel, Basın Yasasında bulunan yasakların, yargılama 

görevinin amacına uygun, genel ahlak ve sağlığın korunmasına 

yönelik, basın özgürlüğünün doğurduğu hakların kötüye kulla

nılmasını önlemeyi amaçlayan zorunlu düzenlemeler olduğunu 

kabul etmektedir (12). 

Ayrıca Dönmezer de Basın Yasasının söz konusu hü

kümlerinin basın özgürlüğü ilkesi ile çatışmadığı kanısında

dır (13). 

b) Basın Yolu ile İslenen Suclar 

Bu suçlar, basılmış eserin düşünsel içeriğine ilişkin 

suçlar grubunu oluştururlar. 

Esasında başka herhangi bir yolla işlenilmesi mümkün 

olup da, basının suçta bir araç olarak kullanıldığı suçlardır 

( 14) • 

(11) DÖNMEZER, S., "Basın ve Basının Karşılaştığı Hukuku So
runlar, Hürriyet Vakfı Eğitim Yayınları, No: 3, 1983 
Yılı 1. Seminer Tutanakları, s. 4." 

(12) İÇEL, K., a.g.e., s. 52-53. 
(13) DONMEZER, S., "Matbuat Suçları, s. 11. 
(14) DÖNMEZER-ERMAN, "Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. II, 

8. Bası, İstanbul, 1983, s. 315. 
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Bu tür suçlarda önemli olan basılmış eserin düşünsel 

içerigidir. Bu tür suçlar ceza yasalarında basın yoluyla iş

lenildikleri zaman yasa tarafından ağırlaştırıcı neden olarak 

görülmektedirler. 

TCK'nun 142. maddesi, komünizm, faşizm, diktatörlük, 

ırkçılık ve ulusal duyguları yok etmek veya zayıflatmak ama

cıyla propaganda yapmayı cezalandırmaktadır. 

TCK'nun 163. maddesi, laikliğe aykırı propagandaiı 

cezalandırmaktadır. Gene TCK'nun 426. maddesi pornografik ve 

hayasızca yayınları cezalandırmaktadır. 

TCK'nun 127, 132, 133, 136, 137, 139, 146, 173, 175, 

192, 253, 311, 312, 480, 487, 526. maddeleri basınla ilgili 

ceza hükümleri içermektedir (15). 

4- BASIN SUÇUNUN ÖĞELERI 

Basın suçları özel bir ceza rejimine tabi tutulurken 

basının kitleler üzerindeki büyük etkisi gözönüne alınmıştır. 

a) Basılmış eser ögesi 

Basılmış bir eserin varlığı basın suçunun oluşması 

açısından zorunludur. Basın Yasası basılmış eseri şu şekilde 

tanımlar: "Bu yasa hükümlerine göre basılmış eserlerden 

maksat, yayınlanan veya diğer her türlü araçlarla çoğaltılan 

yazı ve resimler vb. eserlerdir" (*). 

(15) TAVUS, Yusuf, Basın Rehberi, Ankara 1978, 3. Bası ve TCK 
( *) Günümüz teknolojisi ile bilgisayar, disk ve disketleri 

gibi manyetik ortamlar, kompakt diskler, mikrofişler, 
manyetik teypler de aynı gruptandır. 
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Yasanın bu tanımına göre, basılmış eserin objektif ve 

subjektif koşulların bir araya gelmesi ile oluştuğunu görmek

teyiz (16). 

Burada objektif olmanın birinci koşulu eserin düşünsel 

bir icerige sahip olmasıdır. nBasın Hukuku" rejimine girebil

mesi için basılmış bir eserin düşünce taşıması gerekir. Sayı

ların ve harflerin anlamsız bir şekilde basılması, basılmış 

bir eser oluşturmaz. 

Objektif koşullardan ikincisi ise "Çogaltmadır". 

Basılmış eserin somut varlığını oluşturan cisimler üzerinde 

yazı, resim ve şekillerin baskı veya diğer başka her türlü 

araçla basılarak çoğaltılması gerekir (17). 

Basılmış eserdeki subjektif koşul ise basımın veya 

çoğaltmanın yayınlamak amacıyla yapılmasıdır. Yayınlama amacı 

olmadan bir yazı veya resmin basılması basılmış eser kavramı

na girmez. 

Basın yasasının öngördügü yazılar ve resimleri şu 

şekilde açıklayabiliriz: 

Yasanın söz ettiği yazı, bir bilim veya düşüncenin 

birtakım şekillerle veya imgelerle belirtilmesidir (18). 

Yazı olarak kabul edilen imgelerin anlaşılabilir olma

sının gerekmesine karşın, niteliklerinin bir önemi yoktur. Bu 

bağlamda örneğin halen kullanılmayan harflerle yazılar ile 

steno veya telgraf işaretleri de basılmış eser sayılırlar. 

(16) ERMAN-ÖZEK, "İzahlı Basın Kanunu", II. Bası, İstanbul, 
1964, s. 10. 

( 17) İÇEL, K., "Kitle Haberleşme Hukuku, s. 91; ÖZEK, Ç., 
"Türk Basın Hukuku", s. 736. 

(18) DÖNMEZER, S., "Sosyoloji", İstanbul, 1978, 7. Bası, s. 
126. 
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"Yazının Türkçe veya yabancı dille olmasının da önemi 

yoktur. Fakat Türkçe olarak yayınlanacak yazıların, 1.11.1928 

tarih ve 1535 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 

Hakkında Yasa'ya ilişik cetvelde gösterilen harflerle yazıl

mamış olmaları halinde suçlular TCK' nun 526. maddesinin 2. 

fıkrası geregince cezalandırılır. Bundan başka 2932 sayılı 

Türkçe'den Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Yasanın 

yasakladığı dillerle yapılan yayınlara da, bu yasanın 

öngördüğü cezalar uygulanır (19). 

Yazı ve resmin dışında kalan diğer baskılar düşünsel 

bir iç~riğe sahip iseler, basılmış eser olarak kabul edilir

ler. 

b) Düşünsel İçerik Ögesi 

Basılmış eserin düşünsel içeriği basın sucunun bir 

ögesidir. Çünkü basın faaliyetinde yaratılan etki düşünsel 

etkidir. Uygulanan denetim ise düşünsel etkiye getirilen 

denetimdir. Böylece düşünceler suç oluşturmakta ve ceza ile 

karşılaşmaktadırlar. 

Basılmış bir eser düşünsel içerik taşımakla birlikte 

başka bir nedenle · de suç say1.lıp cezalandırılabilir. Burada 

düşünsel içerik değil basın düzenine karşı suçlar söz konusu 

olurlar. 

Basılmış bir eser düşünsel içeriğe sahip olsa bile, 

suçun gerçekleşmesi ancak yayın yolu ile olur. Düşünsel 

içeriğin topluma iletilmesi ancak yayın faaliyetinin sonucun

da olur. 

(19) İÇEL, K., a.g.e., s. 93, 73 No'lu dipnot. 
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Basın Yasası gerekçesinde "Basın suçlarına vücut veren 

esaslı öge art niyettir. Bu da "yayın" yoluyla gerçekleşir. 

Metinde yayın tarif edilmiş ve fiilen ayrıca suç teşkil 

etmesi durumu ayrık olmak üzere basın suçlarının yayın ile 

vücut bulacağı keyfiyeti asıl öge olarak kabul edilmiştir 

( 2 O) • 

Basın Yasası md. 3/2, nelerin yayın sayılabileceğini 

belirtmiştir. 

"Basılmış eserlerin herkesin görebilecegi veya girebi

leceği yerlerde gösterilmesi veya asılması veya dağı tıiması 

veya girebileceği yerlerde gösterilmesi ve asılması veya da

ğıtılması veya dinletilmesi veya satılması veya satışa sunumu 

"yayın" sayılır. 

Basın hukuku öğretisinde basılmış eserin düşünsel içe

riğinin okunması ya da ezbere açıklaması yayın sayılmadıgı 

halde, Basın Yasası "dinletmeyi" bir yayın çeşidi saymak

tadır. 

Yayının esası dağıtılma ile gerçekleşir. Dağıtma, 

satma ve gösterilme eylemleri ile yayın gerçekleşmektedir. 

Basılmış eserin düşünsel içeriği yoluyla müessir fiil 

ve adam öldürme fiillerinin işlenip işlemneyecegi şu şekilde 

açıklanmaktadır: 

Yayının belirli olmayan okuyucu topluluklarına yönelik 

olması koşuluyla, adam öldürme ve müessir fiil suçlarının is

tisnaen de olsa işlenebilmeleri mümkündür ( 21). Bir salgın 

hastalık sırasında bir zararlı ilacın önerilmesi veya intihar 

(20) Sami Coşarcan - Cumhur Aymakoğlu, "Basın Mevzuatı", An
kara, Ankara, 1957, s. 36. 

(21) İÇEL, K., a.g.e., s. 203, 208. 
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biçimlerinin ayrıntılı veya özendirici yazılması bazı ölüm 

olaylarına neden olabilir veya artırabilir. 

Basın suçlarında, suçun işlendiği zaman da önemlidir. 

Bazı basın suçları yayınla ilgili olmadığı için, yayın öncesi 

ve yayın sonrası basın düzenine karşı suçların işlendiği za

man ayrıdır. 

Yalnr.ızca basılmış eserle işlendiğinde cezalandırılan, 

yani basılmış eserler dışındaki araçlarla işlendiğinde ceza

landırılmayan dar anlamdaki basın suçlarında suçun tamamlanma 

anı yayın anıdır. 

İntihar olayları hakkında intihara teşvik fikri 

kesinlikle yasaklanmıştır. Ayrıca fiilen intihar olaylarının 

ortaya çıkması gerekmez. 

Basın yolu ile işlenen suçların işlendiği zaman, 

yayının oluşduğu andır. İçeriği suç olan basılmış eserler 

yayınlanmadıkça, basın suçu gerçekleşmiş sayılmaz. 

Bütün propaganda teşvik, tahkir suçları zamanlama ba

kımından eyleme bitişik suçlar olduklarından ve eylemden ayrı 

bir zarar ve tehlike sonucunun gerçekleşmesi istenmediğinden; 

yayının yapıldığı an bu suçların işlendiği zaman olmaktadır 

( 2 2) • 

Yayının gerçekleştiği zaman bakımından da ayrımlar 

vardır. Yayının esas biçimi olan dağıtma, basılmış eserin çok 

sayıda kişiye ulaştırılmasıdır (23). 

Dagıtım biçimi ile yayının gerçekleştigi zaman bakı

mından farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bir görüşe göre 

(22) ÖZEK, ç., "Basın Suçlarının İşlenmesi", s. 51. 
(23) DÖNMEZER, S., "Basın ve Hukuku", s. 262. 
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basılmış eserin ilgili posta kutularına atılmasıyla dağıtım 

gerçekleşmiştir. Diğer bir görüşe göre dağıt.ı.cı tarafından 

bayilere gönderilmiş basılmış eserlerin postada kaybolması 

durumunda bile, yayın gerçekleşmiş sayılacaktır. 

Diğer yayın şekilleri olan, gösterilme, asılma, din

letilme bu hareketlerin yapıldığı anda tamamlanmış olurlar. 

Basın Yasası, kamuoyunun öğrenme olanağına kavuşmasını 

yeterli görmüş bu nedenle gösterilme, asılma, dinletilmenin 

açık olarak gerçekleşmesini istemiş; ancak eylemli öğrenmenin 

gerçekleşmesini aramamıştır (24). 

Yayın öncesi hareketlerin ayrı bir suç oluşturup oluş

turmadığı üzerinde ayrı görüşler ileri sürülmektedir. Yayın 

öncesi hareketlerin basın suçu oluşturduğu kabul edilmekte, 

Örn. TCK'nun 426. maddesi müstehcen nitelikteki basılmış 

eserlerin, yayınlanmadan önce ele geçirilmesi durumunda bun

ları bulunduranları cezalandırmaktadır. Müstehcen eserlerin 

yayın öncesi hazırlık hareketleri de cezalandırılmaktadır 

( 25) • 

Müstehcen nitelikteki eserin yayın öncesi ele geçiri

lip cezalandırılması halinde bir basın suçu oluşturmayacağı 

kabul edilir. Yayın öncesi hareketlerin basın suçu olmadıgı 

görüşüne karşı, bunları basın suçu k.abul eden görüşler Türk 

Hukuk ögretisinde yer almaktadır. 

5- BASIN SUCLARINDA CEZA SORUMLULUGU 

Basın suçlarında sorumluluk sistemi genel ve özel ku

rallara göre sorumluluk biçiminde ayrılmaktadır. Genel 

(24) ERMAN-ÖZEK, "İzahlı Basın Kanunu". 
( 25) ÖNDER, A., "Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 

1985, s. 328. Bkz. DÖNMEZER, S., "Genel Adap ve Aile 
Düzenine Karşı Cürümler, 4. Bası, İstanbul 1974, s. 202. 
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kurallara göre, suçların işlenmesinde basının araç olarak 

kullanılması ceza sorumluluğu bakımından herhangi bir ayrıca

lık göstermemektedir. 

Basın suçlarından dolayı sorumluluk saptanırken, işti

rak ve genel ceza sorumluluğu kuralları uygulanmaktadır. Buna 

göre asıl suçlu eser sahibidir. Basılmış eserin düşünsel 

içeriğini oluşturan eser sahibi dışındaki başka kişilerin so

rumluluklarının doğabilmesi için suç oluşturan yayın hareke

tine katılmış olmaları gerekir (26). 

Özel sorumluluk sistemleri olarak; yasal sorumluluk 

sistemi, basamaklı sorumluluk sistemi ve kusurdan doğan so

rumluluk sistemini görüyoruz. Yasal sorumluluk kuralına göre 

basın suçlarının cezasız kalması önlenmektedir. Basamaklı so

rumluluk sistemine göre basın suçundan daima bir kişi soruml~ 

tutulmakta, o kişi sorumlu tutulamadığında bir alt basamakta

ki kişi sorumlu olmaktadır. 

Yasal sorumluluk sisteminin yumuşatılmış bir biçimi 

olan bu sistem, eser sahibi dışındaki kişilerin kusurlarını 

aramaksızın sorumlu tutması nedeniyle eleştirilmiştir (27). 

Örneğin süreli olmayan yayınlarda ilk basamaktaki so

rumlu eser sahibidir. Eser sahibi bilinemiyorsa, sorumluluk 

yayıncıya, onun da sorumlu tutulamaması halinde; basan, 

satan, dağıtan kişilere sorumluluk geçmektedir. 

Ceza hvku~daki en önemli konulardan biri olan sorum

luluk; isnat yeteneğine sahip bir kişinin, somut olayda ku

surluluğu saptandığında, gerçekten sonucun o kişiye yükletil

mesi biçiminde tanımlanabilir (28). 

(26) TOSUN, Öztekin, "Suç Hukuku el kitabı", İstanbul, 1982, 
2. Baskı, s. 126. 

(27) TOSUN, Ö., a.g.e., s. 151-153. 
(28) İÇEL, K., "Taksirden Do§an Subjektif Sorumluluk", İstan

bul, 1967. 
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Bu çalışmada basın düzenine karşı işlenen suçlarla 

ilgili ceza sorumlulukları incelenmeyeceğinden süreli yayın

larda sorumlu müdür, yazı işleri müdürlerinin ceza sorumlu

luklarına deginilmemiştir. 

Dönemsel olmayan yayınlarda ceza sorumlulugu konusunda 

1931 Matbuat Yasasında bir hüküm bulunmazken, 1950 Basın 

Yasası yeni bir sistem getirmiştir. Bu sisteme göre, dönemsel 

olmayan yayınlarda basamaklı sorumluluk sistemi kabul edil

miştir. 

2950 sayılı yasa ile Basın Yasasının 16/4 maddesi 

degiştirilerek birlikte sorumluluk ve basamaklı sorumluluk 

sistemi bir arada uygulanmaya başlamıştır. Buna göre eser 

sahibi ile yayıncı birinci derecede birlikte sorumlu tutul

makta, bunların sorumlu tutulmaması durumunda ise sırayla 

basan, satan, dağıtan sorumlu olmaktadırlar. 

Basın Yasasının süreli olmayan 

sorumlu tutması yersiz bulunmaktadır. 

yayınlarda basanı da 

Bu kişiye bir çıkış 

şansının verilmemiş olması ve sorumlulugunun eser sahibinin 

veya yayıncının bilinmemesi ya da haklarında dava açılamaması 

gibi, kendisinin kusuruyla· ortaya çıkmadığı nedenlere dayan

dırılması, ceza hukukunun temel ilkelerinden olan "Kusursuz 

ceza olmaz" ilkesine aykırıdır (29). 

2950 sayılı yasayla yayıncının hürriyeti bağlayıcı ce

zasının para cezasına çevrilmesi zorunluluğu öngörülmüşken, 

basan bakımından böyle bir olanağın olmaması da bu kişinin 

sorumluluk durumunun daha da ağırlaştığının bir kanıtı olmak

tadır. Çünkü eser sahibinin kasten işlediği suçtan, kusuru 

(29) Adem Sözüer, "Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 126. 
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olmadığı halde bu suçun tam cezasıyla cezalandırılmaktadır. 

Bu durumun haksızlıgı ise apaçık ortadadır (30). 

Basın Yasası yayının gerçekleşmesini sağlayan kişiler 

olarak basanın dışında basan ve satanları, dağıtanları kabul 

etmekte; yayın oluşumunda basan, dinleten ve göstereni sorum

lu tutmamaktadır. 

Basılmış eserin içeriginin oluşmasında, denetiminde 

hiçbir görevi bulunmayan satan ve dağıtanların eser sahibinin 

işlediği suçun cezasıyla cezalandırılmaları da yersiz bulun

maktadır. 

Sorumluluk konusunda 61 Anayasası ve Basın Yasasında 

bulunmayan bir düzenleme, 82 Anayasasının 28. maddesinde yer 

almıştır. 

Bu maddeye göre; devletin ıç ve dış güvenliğini, 

ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç 

işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte 

olan veya devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan .her 

türlü haber veya yazıyı yazanlar ve 

amaçla basanlar, başkasına verenler, 

bastıranlar veya 

bu suçlara ait 

aynı 

yasa 

hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Dağıtım tedbir yolu ile 

yargıç kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda da 

yasanın açıkça yetkili kıldığı makamın emriyle önlenebilir. 

82 Anayasası bazı fiilleri henüz yayın gerçekleşmeden 

önce suç haline getirmiş, bu tür suçları içeren basılmış 

eserlerin ise dağıtımının önleneceğini öngörmüştür. Böylece 

yayın öncesi suç gerçekleşmesi durumlarında bile faillerin 

cezalandırılmalarına olanak vererek, ceza hukukundaki "hazır-

(30) Gölcüklü, Feyyaz, F., "Haberleşme Hukuku, s. 164, Bkz. 
Tosun, ö., "Suç Hukuku El Kitabı", s. 165. 
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lık hareketleri cezalandırılmaz" kuralına bir istisna daha 

getirmiştir (31). 

Bu konuda getirilen eleştirilere göre bu hüküm, aynı 

maddenin 1. fıkrasındaki "basın sansür edilemez hükmüyle 

tümden çelişiktir. Basılmamış bir yazının incelenip, içeri

ginde suç görülmesi, sansürden öteye, kişiyi daha açıklamadı

ğı görüşten dolayı sorumlu tutmak demektir. Suç, zarar veya 

zarar tehlikesi yaratacak fiillerdir. Yayınlanmamış eser, 

zarar ve zarar tehlikesi yaratacak nitelik taşımadıgına göre, 

suç teşkil etmesi de olanaklı olmaz (32). 

Gerçekten "basın suçu yayınla oluşur" hükmüne aykırı 

yayın öncesi her türlü sınırlamanın bir sansür sayılacağı gö

rüşünü, bunun da düşünceleri açıklama özgürlügüne doğrudan, 

basın özgürlüğüne ise dolaylı olarak getirilmiş bir sınırlama 

olduğunu savunmaktayız. 

Bu durumda oluşan suçlardan doğan sorumluluk Ek madde 

4'te düzenlenmiştir. 

Ek madde 1, "Türk Ceza Kanununun 311, 312. maddelerin

de yazılı suçları veya devlete ait gizli bilgileri içeren her 

türlü yayın veya yayın tanımına girmeyen diğer basılmış eser

lerin dağıtımı, eserlerin basıldığı yerdeki sulh ceza yargı

cının kararı ile ve gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda 

ise bu yerlerdeki Cumhuriyet Savcılıgının kararı ile önlene

bilir •.. " 

Bu bicimiyle henüz yayınlanmamış, dağıtıma geçilmemiş 

her türlü süreli olmayan basılmış eserler de sorumluluk içine 

sokulmuştur. 

(31) SÖZÜER, A., a.g.e., s. 142. 
(32) SÖZtiER, A., Bkz. a.g.e., s. 133 No'lu dipnot; Gazeteci

ler Cemiyeti, 1981, 1982, 1983 Çalışma ve Hesap Raporu. 
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Sorumluluk bu tür yazıyı yazana, bastırana, aynı amaç

la basana başkasına verene de uygulanmaktadır. 

Ek madde 4'te ise basılmış eserlerin dağıtımının ted

bir yolu ile mahkeme kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan 

durumlarda Cumhuriyet Savcılıgının verdiği kararın mahkemece 

onaylanması suretiyle önlendigi ve bu nedenle yayının ger

çekleşmediği durumlarda yasanın asıl suçlar için öngördüğü 

cezaların üçte birinin hükmolunacağı işlenmektedir. 

Sözkonusu madde basım hareketlerini de cezalandırmak

ta, ancak esas suçun cezasının üçte birinin uygulanması ile 

yetinilmektedir (33). 

Yayın öncesi hareketlerin suç oluşturduğu bu hükümle 

bir basın sucu ortaya çıkmamaktadır. Cünkü basın suçları 

ancak yayın ile gerçekleşmektedir. 

Basın suçlarında sorumluluk süreli yayınlarda sorumlu 

müdüre, süreli olmayan yayınlarda ise yayıncıya aittir. 

Basan, satan, dağıtanların ise sorumlulukları "kusursuz 

sorumluluk" biçimindedir. 

Cezaların kişiselliği hakkındaki kuralla uyuşmayan bu 

şekildeki sorumlulukları inceleyelim: 

61 Anayasasının 33. maddesinde, 82 Anayasasının ise 

38. maddesinde "cesa sorumlulugu kişiseldir" hükmü vardır. 

Cezaların kişiselligi kuralı, kişinin kendi fiilinden 

kendisinin sorumlu tutulması anlamına gelmektedir. Anayasa 

(33) SÖZÜER, A., a.g.e., s. 147, "Danışma Meclisi Tutanak 
Dergisi, C. 8, s. Sayısı 561". 
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Mahkemesi kararları da cezaların kişiselliği kuralını benim

seyen biçimde yorumlamaktadır (34). 

Cezaların kişiselliği kuralının basın suçları açı

sından farklı biçimlerde yorumlandığı görülmektedir. Şöyle 

ki; yazı işleri müdürünün, başkalarının fiilinden sorumlu 

tutulduğunu, dolayısıyla Basın Yasasının 16. maddesinin, ceza 

sorumluluğunun kişiselliğini kabul eden Anayasaya aykırı 

olduğu ileri sürülmektedir (35). 

Ancak bunun karşıtı goruşe göre; yazı işleri müdürünün 

sorumlu tutulduğu fiil yayın fiili olduğundan, bu fiil yazı 

işleri müdürüne aittir. Yayını gerçekleştirdiği için basılmış 

eser sahibinin fiili ile birlikte yazı işleri müdürü sorumlu

dur (36). 

Yayıncının, basan, satan ve dağıtanın sorumluluğunu da 

cezaların kişiselliği kuralına aykırı bulan görüşler de mev

cuttur (37). Buna katılıyoruz. Bu şekilde Anayasanın 38. mad

desi ile Basın Yasasının 16. maddesi çelişkilidir. 

(34) ALDIKAÇTI, O., "Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 
Anayasası, İstanbul, 1978, 3. Bası, s. 216. 

(35) ERMAN, Sahir, "Başkasının Fiilinden Cezai Mesuliyet Mev
zuunda Bir Deneme, A. Samim Göriensoy' a Armağan, 
İstanbul, 1955, s. 417-433. 

(36) SÖZÜER, A., a.g.e., s. 150. 
( 37) ÖZEK, Ç., "Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu", s. 414-

418. 
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SONUC 

Özgürlükçü demokratik bir reJımın varlığı düşünce 

açıklama özgürlüğünün varlığını gerekli kılar. Ancak demokra

tik rejimin işlerlik kazanması ve devamının sağlanması gene 

düşünceleri açıklama özgürlüğünün yaşama geçirilmesiyle ola

naklı olur. Toplumların özgürlük ugruna cok gözyaşı ve kan 

döktükleri, büyük acılar yaşadık2.arı insanlık tarihine kısa 

bir göz atışla görülebilmektedir. Bu büyük acılar karşısında 

elde edilmiş hak ve özgürlükler siyasal otoritelerce zaman 

zaman sınırlanmakta; insanlar güvenlik mi özgürlük mü tercihi 

ile karşı karşıya bırakılmaktadırlar. 

Devletin korunması, rejimin korunması, ülke bütünlüğü, 

genel ahlak gibi kavramlar toplumların her karmaşasında ön 

plana geçerek özgürlükler sınırlandırılmakta; ülke bütünlüğü 

ve kişi güvenliği öncelikle ele alınmaktadır. Olağanüstü hal 

dönemleri dediğimiz bu dönemlerde kişi hak ve özgürlükleri 

hemen her ülkede sınırlanmaktadır. 

Ülkemize baktıgımızda ise gördüğümüz şudur: 

İlk kez 1876 Anayasasının 113. maddesine dayalı çı

karılan Sıkıyönetim Yasası 47 yıl uygulamada kalmıştır. 

16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali ile başlayan Sıkı

yönetim 2 Ekim 1923'te kaldırıldı. 

Cumhuriyet dönemine bakıldığında ise 25 Şubat 1925'te 

Cumhuriyetin ilk Sıkıyönetiminin ilan edildiğini görüyoruz. 

Bu tarihten itibaren degişik iç ve dış olaylar nedeniyle 

zaman zaman sıkıyönetim ilanları ile karşılaşıyoruz. 
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Bu olağanüstü hal dönemlerinin kişi temel hak ve öz

gürlüklerini askıya alan fikri gelişimleri azaltan zaman 

dilimleri olduğu bilinen gerçeklerdir. 

Bu dönemlerde çıkarılan yasalar, anayasal çerçevedeki 

hak ve özgürlükleri her zaman daraltmıştır. 

Bu duruma bakınca; Cumhuriyet Döneminde yapılan ana

yasalar içerisinde bir dizi toplumsal karmaşa ve çalkantının 

ardından gelmesine rağmen, 1961 Anayasasının kişi temel hak 

ve özgürlüklerine doyurucu yanıt veren bir anayasa olduğunu 

görmekteyiz. 

Düşünce açıklama özgürlügünün bir ifadesi olan basın 

ve yayın özgürlügü de gene bu Anayasada sınırlamalar getiril

meden korunmuştur. Buna karşın olağanüstü koşullarda yapılan 

1982 Anayasası ise Basın özgürlüğüne geniş yer verirken, 

basın dışı kitle iletişim araçlarını dışarıda tutmuştur. 

Anayasal düzenlemelerde ülke bütünlügü, rejimin korunması, 

temel hak ve özgürlüklere üstün tutulmuştur. 

1961 Anayasasına 1971 ve 1973 düzenlemeleri ile ge

tirilen sınırlamalar, ülkeyi 1980 yılı kaosuna girmekten alı

koyamamıştır. 

Anayasal ve yaal düzenlemeler toplumsal olayların ge

lişimine engel olamamıştır. 1961 Anayasasına bir tepki 

anayasası olarak hazırlanan 1982 Anayasası ise, yayın öncesi 

eserlere bile sınırlamalar getirecek şekilde devletin ülkesi 

ve milletiyle bütünlügüne öncelik tanımıştır. Özgürlükleri 

yok etme özgürlüğüne yer verilmemiştir. 

Düşünce açıklamaları ve basın özgürlüğüne verdigi de

gerler açısından incelediğimiz Cumhuriyet Dönemi Anayasaları 

içinde 1924 Anayasası temel hak ve özgürlükler açısından çok 
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önemli hükümler taşımadığı için, esas olarak 1961 ve 1982 

Anayasalarını karşılaştırarak yaptığımız incelemelerle; 

anayasalar ve yasalar çerçevesi içinde gene basın ceza hukuku 

ve basın yayın suçları kavramına basında düşünsel içerik 

taşıyan eserlerin ceza sorumluluğu kavramına açıklık getirme

ye çalıştık. Basın düzenine karşı işlenen suçlarsa çalışma 

konusu dışında bırakıldı. 

Basına getirilen düzenlemeler her zaman bir tepki 

olarak ortaya 

özgürlükleri yok 

altında tutmadır. 

çıkmaktadır. Bundan amaçlanan 

etme özgürlüğüne karşı basını 

fayda, 

denetim 

Basında çalışanların hak ve ödevleri sıkı bir şekilde 

düzenlenerek; süreli yayınlarda sorumlu yazı işleri müdürü, 

süreli olmayan yayınlarda ise yayıncı olarak gösterilmiştir. 

Basın yasası yazı işleri müdürü ve yayıncıyı, eser sahibinin 

işlediği suçun cezası ile cezalandırmaktadır. Oysa bunlar, 

yayını gerçekleştirmede suç oluşturan ögelerin denetimde 

suçlu bulunurlarsa bu tür bir suçun cezası ile sorumlu 

olmalıdırlar. 

Ancak 1979 değişikliği ile yazı işleri müdürünün so

rumluluğu para cezasına çevrilebilecek şekle dönüşmüştür. 

Süreli olmayan yayınlarda isebasan, satan ve 

dağıtanlar yayıncının sahip olduğu haklara sahip değillerken 

ceza sorumluluğu açısından yayıncı ile bir tutulmuşlardır. 

Bunlar açısından "kusursuz sorumluluk" söz konusu oldugundan, 

Anayasanın "cezaların kişiselliği" hükmüne aykırılık sorunu 

doğar. 

Basın Yasasının "Basın suçu yayın ile doğar" hükmüne 

karşılık, 1982 Anayasasının md. 28/S'i ise yayın öncesi 

h~reketleri bile sınırlamaktadır. Burada da Anayasa ile Basın 
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Yasası aykırı hükümler içermekte, çelişmektedirler. Yayın 

gerçekleşmeden cezalandırılan fiiller basın suçu kavramına 

girmemektedirler. Ayrıca yayın öncesi denetim sansür niteli

ğinde olup düşünceleri açıklama özgürlüğünü sınırlamakta, 

hatta yok etmektedir. Bundan amaçlanan yayın gerçekleştikten 

sonra kitleler üzerinde yapacagı etkinin daha büyük sorumlu

luk gerektiğidir. Zaten 82 Anayasası hazırlanırken Devletin 

bütünlügü ile ilgili her türlü hükmü içerecek şekilde 

düşünülmüştür. 

Basın ve yayın özgürltigünün sınırlanmasının, çok sıkı 

biçimde yasalarla yapılması, basının kitleler üzerindeki 

etkinligini sınırlamaya yetmez. Olumlu sonuçlar vermez. 

Demokratik rejimin işlerliği açısından basının özgür olma

sında sayısız yararlar vardır. Basının sorurnlulugu kendi ken

disinde bulması gerekir. Bunu gerçekleştirecek, basına yön 

verecek olan güç ise kamuoyudur. Kamuoyu basının kendi ken

dini denetiminde yasal sınırlamalardan daha büyük işlerlik 

kazandırabilir. Böylece özdenetim olgusu içerik kazanabilir. 

Günümüzde basın ve kitle iletişim araçlarına olan ge

reksinim son derece güçlüdür. Kamuoyu her türlü kitle ile

tişiın aracı ile çabuk, dogru haberleri almakta, haber akı

şında sınırlamalar istememektedir. Kaldı ki, kitle iletişim 

araçlarının etkinlik ve yaygınlık derecesi, uydular aracılığı 

ile yayın, TV gibi araçlar Dünya'yı küçültmüşlerdir. 

Böyle bir Dünya' da düşüncelere sınır getirmek, kaza

nılmış hakları olumsuz biçimde geriye doğru düzenlemek siya

sal otoriteye bir yarar sağlamayacaktır. Baskılar toplumsal 

gelişimleri durdurmaya yetmez. Dünya' nın hemen her yerinde 

gün geçmiyor ki bir diktatörlüge, otoriteye karşı ayaklanma 

çıkmasın! .. 
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?asalar toplumsal düzenlemeler adına yapılırken dikkat 

edilmesi gereken şey; toplumu, toplumun değerleri adına ve 

ona rağmen göz ardı etmemektir. 

tutma adına sınırlanmazlarsa 

Özgürlükler, özgürlüğü elde 

toplumsal ilerlemeler daima 

olumlu yönde ve daha hızlı olacaktır. 
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EKLER 

RESMİ GAZETE 

Kanun HUkmUnde Kararnameler 
Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu DUzeninin Ciddi Şekilde Bozulması 
Sebebine Dayalı Olağanustu Halin Devamı Suresince Alınacak ilave Tedbirlere 

ilişkin 
Kanun HUkmUnde Kararname 

Karar Sayısı: KHK/424 

Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin 

ciddi bozulması sebeplerine dayalı olağanüstü halin devamı 

süresince alınacak ilave tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde 

Kararnamenin kabulü; Anayasa 'nın 121 'inci maddesi ile 

25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Kanunun 4 'üncü maddesinin 

verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanının başkanlığında 

toplanan Bakanlar Kurulu'nca 9/5/1990 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 - 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

ihdas edilen Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve olağanüstü 

halin devamı süresince; genel 

düzenini korumak ve şiddet 

güvenlik, 

olaylarının 

asayiş ve kamu 

yaygınlaşmasını 

önlemek amacıyla aşağıdaki ilave tedbirler alınabilir. 

a) Bölgedeki faaliyetleri yanlış aksettirmek veya 

gerçek dışı haber ve yorumlar yapmak suretiyle bölgedeki kamu 

düzeninin ciddi şekilde bozulmasına veya bölge halkının 

heyecanlanmasına neden olacak veya güvenlik kuvvetlerinin 

görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek 

şekilde yayınlanan her türlü basılmış eser hakkında 

Olağanüstü Hal Bölge Valisinin teklifi veya görüşü alınarak 

!çişleri Bakanınca bunların bölge içinde veya dışında 

basılmış olup olmadığına bakılmaksızın; basılmalarını, 
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çoğaltılmalarını, yayınlanmalarını ve dağıtılmalarını süreli 

veya süresiz yasaklamak, gerektiğinde bunları basan 

matbaaları kapatmak. 

b) Olağanüstü Hal ilan edilen iller ve mücavir 

illerde genel güvenlik kamu düzeni bakımından isteyerek veya 

zor veya baskı ile zararlı faaliyette bulunanlardan gerekli 

görünenleri Olağanüstü Hal Valisinin takdirine göre, 

olağanüstü hal süresini aşmamak üzere olağanüstü hal bölgesi 

dışına çıkarak İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara 

göre, Geliştirme ve Destekleme Fonundan mali destek sağlamak. 

c) Olağanüstü Hal ilan edilen iller ve mücavir 

illerde grev, lokavt yetkisinin kullanılmasını, irade beyanı, 

referandum gibi sendikal faaliyetleri durdurmak veya izne 

bağlamak. Tahrip, yağma, işgal, fiili durum, boykot, iş 

yavaşlatılması, çalışma özgürlüğünün kısıtlanması ve 

işyerlerinin kapatılması gibi hareketleri yasaklamak, önlemek 

veya önleyici tedbirleri almak. 

Madde 2 - 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

sayılan iller ve mücavir illerde Olağanüstü Hal Bölge Valisi, 

olağanüstü halin devamı süresince; 

a) İl İdaresi Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu 

ve diğer kanunlarla İl Valilerine tanınmış bulunan yetkileri 

kullanır ve görevleri yerine getirir. 

b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi , güvenlik yönünden 

gerekli önlemleri alabilmek için geçici veya sürekli olarak 

görev alanı içinde bulanan köy, mezra ve kol benzeri yerleşim 

birimlerinin boşalttırabilir, yerlerini değiştirebilir, 

birleştirebilir ve bu maksatla gereken kamulaştırma ve diğer 

işlemleri re'sen ve ivedilikle yapabilir. 

c} Bu yerlerde ikamet edenler, diledikleri takdirde 

olağanüstü hal bölgesi içinde veya dışında iskan 

edilebilirler. Bunalara yerleşmeleri için Geliştirme ve 
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Destekleme Fonundan mali destek sağlanabilir veya kendilerine 

iş temin edilebilir. Bu maksatla ekli cetvelde yer alan 

kadrolar ihdas edilerek İçişleri Bakanlığının emrine tahsis 

edilmiştir. Bu kadroların sayısını% 25'ine kadar arttırmaya 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. Gerekli hallerde İçişleri 

Bakanlığınca bu kadroların hiyerarşik yapıyı bozmamak 

kaydıyla sınıf, ünvan ve dereceleri değiştirmek suretiyle 

sözkonusu kişilerin müşterek kararla bu kadrolara atanmaları 

sağlanır. Bu kişiler görevlendirildikleri kamu kurum ve 

kuruluşlarına kadroları veya pozisyonları ile birlikte 

devredilirler.Bunların ücret ve her türlü özlük hakları bu 

kuruluşlarca karşılanır. İskan edilenlerden işçi statüsünde 

olanlar için ise ençok kırkbin adet işçi pozisyonu ihdas 

edilmesi hususunda İçişleri Bakanı yetkili kılınmıştır. Bu 

kadroların ve pozisyonların kullanma şartları, personelin 

niteliği, sınav yapılıp yapılmayacağı, kadroların veya 

pozisyonların herhangi bir nedenle boşalması halinde İçişleri 

· Bakanlığınca iadesi ve diğer hususlar adı geçen Bakanlıkça 

tespit edilir. İskan konusunda 2510 sayılı İskan Kanunu 

Hükümleri uygulanır. 

Madde 3 - 285 sayılı Kanun Hükümünde Kararnamede 

sayılan iller ile mücavir illerde olağanüstü halin devamı 

süresince; Olağanüstü Hal Bölge Valisi, görev alanı içindeki 

illerde güvenlik, asayiş ye kamu düzeni bakımından 

çalışmalarında sakınca görülen veya hizmetlerinden 

yararlanılamayan kamu personelinin yer değiştirmesini veya 

görev alanı dışında geçici veya sürekli görevlendirilmesini 

ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir. 

Bu istekleri derhal yerine getirilir. Bu personel hakkında 

kendi özel kanunlarındaki hükümler uygulanır. 

Madde 4 - 285 sayılı Kanun Hükümünde Kararname ile 

ihdas .edilen Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve olağanüstü 

halin devamı süresince; olağanüstü hal bölgesi mücavir 

illerde ilgili kanun, kanun hükmünde kararnameler gereğince 

alınan tedbirler, yapılan uygulamalar, kullanılan yetkiler ve 

bu maksatla alınan kararlar neden gösterilerek, görevli ve 
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yetkililer hakkında · olağanüstü hal bölgesi ile mücavir İl'ler 

içinde veya dışında basılmış olup olmadığına bakılmaksızın 

yapılan yayınlar sebebiyle kişisel haklarına saldırıda 

bulunan görevli ve yetkililerin Türk Medeni Kanunu ve Borçlar 

Kanununun hükümlerine dayanan manevi tazminat talepleri 

sonucunda tazminata hükmedilmesine karar verildiği takdirde, 

tazminatın miktarı; yayının mevkuteler ile yapılması halinde, 

mevkute bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış 

miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki 

fiili satış miktarının toplam satış bedeli tutarının; mevkute 

niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren 

mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin 

bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanından az 

olamaz. 

Madde 5 - 285 sayılı Kanun Hükümünde Kararname ile 

ihdas edilen Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve olağanüstü 

halin devamı süresince; olağanüstü hal bölgesine dahil iller 

ve mücavir illerde ilgili kanun ve kanun hükmünde 

kararnameler gereğince alınan tedbirler, yapılan uygulamalar, 

kullanılan yetkiler ve bu maksatla alınan kararlar neden 

gösterilerek görevli ve yetkililer hakkında, olağanüstü hal 

bölgesi ile mücavir iller içinde veya dışında basılmış olup 

olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanununun 480'inci 

maddesinde yazılı hakaret suçlarının gerçeğe aykırı yazı, 

haber, havadis, fotoğraf veya vesikaların neşredilmesi veya 

her türlü olay ve vesikaların tahrif edilerek yayınlanması 

suretiyle işlenmesi halinde, faillere, ilgili maddelerde 

yaz1.lı cezalara ilave olarak otuz milyon liradan yüz milyon 

liraya kadar ağır para cezası verilir. Bu fiillerin 5680 

say1.lı Basın Kanununun 3'üncü maddesinde be+irtilen 

mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine 

de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama 

fiili satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise 

bir önceki fiili satış miktarının, mevkute niteliğinde 

bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren rnevkuteler 

hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki 

ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para 
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cezası verilir. Ancak, bu ceza otuz milyon liradan az olamaz. 

Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek 

cezanın yarısı uygulanır. Bu maddenin tatbiki, bu hususta 

ayrıca şikayette bulunulmasına bağlıdır. Şikayet dilekçesi 

verilmediği takdirde gerçeğe aykırılık re'sen araştırılamaz. 

Bu husustaki şikayetin Türk Ceza Kanununun 

maddesindeki süre içinde yapılması gerekir. 

490'ıncı 

Türk Ceza 

Kanununun 158, 159 ve 268 'inci maddelerinde yazılı hakaret 

suçlarının, birinci ve ikinci fıkrada yazılı şekilde 

işlenmesi halinde, bu maddelerde gösterilen suçları işleyen 

failler de, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulamak suretiyle 

cezalandırılır. Türk Ceza Kanununun 48l'inci maddesinin 

uygulandığı hallerde bu madde hükümleri tatbik edilemez. 

Madde 6 - 285 sayılı Kanun Hükümünde Kararnamede 

sayılan iller ve mücavir illerde ve olağanüstü halin devamı 

süresince; Türk Ceza 

işleyenlerle ilgili 

Kanununun 

olarak, 

125'inci 

aynı 

maddesindeki suçu 

Kanunun 169'uncu 

maddesindeki eylemlerde bulunanlar hakkında, 169'uncu maddeye 

göre verilecek cezalar, bir kat artırılarak hükmolunur. 

Madde 7 - 285 sayılı Kanun Hükümünde Kararname ile 

ihdas edilen Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve olağanüstü 

halin devamı süresince; olağanüstü hal bölgesine dahil iller 

ve mücavir illerle ilgili veya bu bölgeleri etkileyebilecek 

yayınlarda Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, 

İçişleri Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği ile koordinasyon ve i§birliği yapmakla 

yükümlüdür. 

Madde 8 - 285 sayılı Kanun Hükümünde Kararname de 

sayılan iller ve mücavir illerde ve olağanüstü halin devamı 

süresince; Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Devlet Güvenlik 

Mahkemesinin görevine giren suçlarda kamu davası açılması 

için istekte bulunur ve bu istek Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Savcılığınca yerine getirilir. 
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Madde 9 - 285 sayılı Kanun Hükümünde Kararnamede 

sayılan iller ve mücavir illerde ve olağanüstü halin devamı 

süresince; Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren 

suçları ihbar edenlerin hüvviyetleri, rızaları olmadıkça veya 

ihbarın mahiyeti kendi haklarında suç teşkil etmedikçe 

açıklanmaz. 

Madde 10 - Bu Kanun Hükümünde Kararname ile İçişleri 

Bakanına, Olağanüstü Hal Bölge Valisine ve il valilerine 

tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili her türlü karar ve 

tasarruflarından dolayı, bunlar hakkında cezai, mali veya 

hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla 

herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. 

Madde 11 - 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Kanun ile 

10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

hükümleri saklıdır. 

Madde 12 - 9/4/1990 tarihli ve 413 sayılı, 13/4/1990 

tarihli ve 421 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile bu iki 

Kararnameyle 2935 sayılı Olaganüstü Hal Kanunu ve 285 Sayılı 

Olaganüstü Hal Bölge Valiligi İhdası. Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede yapılan degişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 13 Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı 

tarihinde yürürlüge girer. 

Madde 14 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
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765 Sayılı TUrk Ceza Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu, 1117 Sayılı KUçUkleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kanunu ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Yasa No: 3445 - K. Tarihi: 11.5.1988 

R.G.'de Yayın: 26.5.1988 - Sayı: 19823 

Madde 1 - 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 192'nci 

maddesi aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir. 

Madde 192 - Kendisine veya başkasına, para veya diğer 

bir yarar sağlamak maksadıyla bir gerçek veyatüzel kişiye 

zarar verebilecek bir hususu neşir yolu ile veya her ne 

suretle olursa olsun acıklama tehdidinde bulunanlara bir 

yıldan üç yıla kadar hapis ve iki milyon liradan on milyon 

liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Fail, arzu ettigi para veya diğer bir menfaati elde 

etmiş ise ceza ücte biri oranında artırılır. 

Madde 2 - 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426 'ncı 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3'ncü 

maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi 

halinde sahiplerine, mevkute bir aydan az süreli ise bir 

önceki ay ortalama fiili satış miktarının, aylık veya bir 

aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının 

toplam satış bedeli tutarının yüzde doksanı kadar ağır para 

cezası verilir. Ancak bu cez~ otuz milyon liradan az olamaz. 

Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek 

cezanın yarısı uygulanır. 

Madde 3 - 765 sayılı Türk Ceza I<anununun 480 'inci 

maddesi aşaıgdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 480 - Her kim, toplu veya daınık ikiden ziyade 

kimse ile ihtilat ederek diğer bir şahıs hakkında bir maddei 

mahsusa tayin ve isnadı suretiyle halkın hakaret ve 
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husumetine maruz kılacak yahut namus ve haysiyetine dokunacak 

bir fiil isnat ederse, üç aydan üç seneye kadar hapis ve 

yüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezasına 

mahkum olur. 

Bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa 

bile huzurunda yahut kendisine hitaben yazılıp gönderilmiş 

bir mektup, telgraf, resim veya herhangi bir yazı veya 

telefonla işlenirse, failin göreceği ceza dört aydan üç 

seneye kadar hapis ve yüzellibin liradan pir milyonbeşyüzbin 

liraya kadar agır para cezasıdır. 

Kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuruyla beraber 

alenen vaki olursa, ceza beş aydan üç seneye kadar hapis ve 

ikiyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Bu cürüm, umuma neşir veya teşhir olunmuş yazı veya 

resim veya sair neşir vasıtası ile irtikap olunmuş ise, 

failin göreceği ceza altı aydan Üç seneye kadar hapis ve üç 

milyon liradan yirmibeş milyon liraya kadar ağır para 

cezasıdır. 

Madde 4 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 481 'inci 

maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

İsnat, ispat olunmadıgı takdirde faile 480'inci 

maddede yazılı para cezaları on misli, şahsi hürriyeti 

bağlayıcı cezalar yarısı oranında artırılarak hükmolunur. 

Ayrıca mevkute sahibi veya mevkute olmadıgı takdirde 

yayınlatan hakkında yirınimilyon liradan yüzmilyon liraya 

kadar agır para cezasıdır. 

Madde 5 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 482 'nci 

maddesi aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir. 
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Madde 482 - Her kim, toplu veya dağınık ikiden ziyade 

kimse ile ihtilat ederek her ne suretle olursa olsun bir 

kimsenin namus veya şöhret veya vakar ve haysiyetine taarruz 

eylerse Üç aya kadar hapis ve ellibin liradan beşyüz bin 

liraya kadar ağır para cezasıyla mahkum olur. 

Bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa 

bile huzurunda yahut kendisine hitap edilen veya hitap 

edildiği anlaşılan telgraf, telefon, mektup, resim veya 

herhangi bir yazı vasıtasıyla işlenirse, failin göreceği ceza 

onbeş günden dört aya kadar hapis ve yüz bin liradan 

birmilyon liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuriyle beraber 

alenen vaki olursa ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve 

yüzille bin liradan bir milyonbeşyüzbin liraya kadar ağır 

para cezasıdır. 

Fiil, 480'inci maddenin dördüncü fıkrasında beyan 

olunan vasıtalardan biriyle işlenirse failin göreceği ceza üç 

aydan bir seneye kadar hapis ve ikimilyon liradan onbeş 

milyon liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Madde 6 - 5680 sayılı Basın Kanununun 16'ncı maddesine 

aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

Bu Kanun ile diğer kanunların basılı eserin sahip veya 

yayınlatanını cezai veya hukuki bakımdan sorumlu kıldığı 

hallerde, sahip veya yayınlatan tüzelkişi ise, temsilen bir 

gerçek kişi gösterilmiş olsa bile sorumluluk tüzelkişiye 

aittir. 

Madde 7 - 5680 sayılı Basın Kanununun 19'uncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19 1 - Bir kişinin, haysiyet ve şerefine 

dokunan veya kendisi ile ilgili gerçeğe aykırı hareketler, 

düşünceler ve sözler izafesi suretiyle acık veya kapalı 
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şekilde bir mevkutede yapılan yayımdan dolayı ilgili veya 

yetkili temsilcisi yayının yapıldığı tarihten itibaren iki ay 

içinde imzasını taşıyan cevap veya düzeltme yazısını 

mevkutenin sorumlu müdürüne verebilir veya gönderebilir. 

Sorumlu müdür, cevap veya düzeltmeyi, aldığı tarihten 

itibaren üc gün içinde inceler ve yayınlanmasına karar 

verdiği takdirde inceleme süresinin bitiminden sonra çıkacak 

ilk nüshada, metne hicbir mülahaza ve işaret katmaksızın ve 

bu cevap veya düzeltme dolayısıyla herhangi bir mütalaa beyan 

etmeksizin aynen ve tamamen yayınlamaya mecburdur. 

2 - Cevap veya düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap 

verenle ilgili miktarının iki katından uzun olamaz. Ancak, 

yirmi satırdan az olan yazıların cevabı otuz satır olabilir. 

Mevkutenin birden fazla yerde basılması halinde, cevap veya 

düzeltmeye sebep olan yazının yayınlandığı ve dağıtıldığı 

yerdeki baskısının tüm nüshalarında cevap veya düzeltmeye 

sebep olan yazının yayınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki 

baskısının tüm nüshalarında cevap veya düzeltmeye yer 

verilir. 

3 - Cevap veya düzeltmenin zamanında yayınlanmaması 

halinde ilgili, yayınlanması gereken tarihten yirmi gün 

içinde evrakı ile birlikte bulundugu yer sulh ceza hakimine 

başvurur. 

Sulh ceza hakimi iki gün içinde, cevap veya 

düzeltmeyi, suç mahiyetinde olup olmadıgı, yayın ile itgisi 

bulunup bulunmadığı, Kanunda yazılı şekil ve şartları taşıyıp 

taşımadıgı ve mevkuteye yapılan başvurunun yayından itibaren 

iki ay içinde yapılıp yapılmadıgı cihetlerinden inceleyerek, 

cevap veya düzeltmenin yayınlanmamasına veya aynen ya da 

uygun göreceği değişiklikleri yaparak yayınlanmasına karar 

verir. Bu karar ilgililere teblig olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asliye ceza 

hakimine evraklarını da vermek suret.ıyle itiraz edebilirler. 
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Asliye ceza hakiminin ( I) numaralı fıkradaki hususları da 

dikkate almak suretiyle iki gün içinde itirazı inceleyerek 

vereceği karar kesindir. 

4- Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına karar 

verildiği takdirde, kesin nitelikteki hakim kararının, günlük 

mevkutelerde alındığı tarihi izleyen üç gün içinde, diğer 

rnevkutelerde bu süre gözetilmek suretiyle ilk çıkacak nüshada 

yayınlanması zorunludur. 

5- Cevap veya düzeltmenin öncelikle, cevaba sebebiyet 

veren yazının yayınlandığı sayfa ve sütunda veya bunların eş 

değerinde, okumayı güçleştirmeyecek şekilde, imla kurallarına 

uygun olarak, eş büyüklükte ve eş karakterde harflerle, cevap 

veya düzeltmeyi gerektiren yazı için başlık yapılmış veya 

resimler konulmuş ise, cevap veya düzeltmede tespit edilecek 

başlık veya resmin de yayınlanması gerekir. 

6- İlgilinin talebi veya hakim kararı üzerine 

yayınlanan cevap veya düzeltmede, bu maddedeki şekil ve 

şartlara uyulmaması halinde ilgili, cevap veya düzel tınenin 

yayınlandığı tarihten itibaren yirmi gün içinde evrakı ile 

birlikte bulunduğu yer sulh ceza hakimine başvurup cevap veya 

düzeltmenin bu maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak 

yeniden yayınlanmasına karar verilmesini talep edebilir. 

Sulh ceza hakimi iki gün içinde durumu inceler ve 

cevap veya düzeltmenin yeniden yayınlanmasına gerek 

olmadığına veya bu maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak 

yeniden yayınlanmasına karar verir. Bu karar ilgililere 

teblig olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asliye ceza 

hakimine itiraz edebilirler. Asliye ceza hakiminin iki gün 

içinde itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir. 

Cevap veya düzeltmenin şekil ve şartlara uygun olarak 

yeniden yayınlanmasına karar verildigi takdirde, sorumlu 
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müdürün (4) numaralı fıkra hükmüne göre hareket etmesi 

mecburidir. 

Yeniden yayınlama kararı üzerine yapılacak yayınlarda 

da bu maddedeki şekil ve şartlara uyulmadiğı takdirde, her 

defasında bu fıkra hükümleri ayrı ayrı tatbik olunur ve her 

aykırı davranış 29'uncu maddeye göre ayrı ayrı cezalan

dırılır. 

7- Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzel 

kişiler tarafından gönderilecek cevap veya düzeltmeler 

hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

8- Cevap veya düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir 

kimsenin bu hakkını varislerinden yalnız biri kullanabilir. 

9- Bu maddedeki tebliğler, 

takdirde memur vasıtası ile yapılır. 

ilgili talep ettiği 

Madde 8 5680 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 29 - İlgilinin veya yetkili temsilcinin talebi 

üzerine yayınlanan cevap veya düzeltmede, 19 'uncu maddedeki 

şekil ve şartlara uyulmaması halinde fail hakkında üç milyon 

liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına dair 19'uncu 

maddenin (III) numaralı fıkrasına göre verilen hakim kararına 

rağmen, neşirden imtina olunması halinde faile on milyon 

liradan yirmi milyon liraya kadar ağır para cezası; 

yayınlanan cevap veya düzeltmenin 19'uncu maddedeki şekil ve 

şartlara uygun olmaması halinde ise faile beş milyon liradan 

on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Cevap veya düzeltmenin 19'uncu maddedeki şekil ve 

şartlara uygun olarak yeniden yayınlanmasına dair sözü edilen 

maddenin {VI) numaralı fıkrasına göre verilmiş hakim kararına 
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ragmen, neşirden imtina olunması veya tekrar yayınlanan cevap 

veya düzeltmede yeniden 19 'uncu maddedeki şekil ve ş·artlara 

uyulmaması halinde, fail hakkında on milyon liradan 

yirınimilyon liraya kadar agır para cezasına hükmolunur. 

19'uncu maddenin (IV) numaralı fıkrasına ve (VI} 

numaralı fıkrasının dördüncü paragrafına göre cevap veya 

düzeltmeyi yayınlama mecburiyetinin doğduğu tarihten itibaren 

yayının geciktiği her sayı için faile ayrıca; günlük 

rnevkutelerde ikiyüzellibin lira, diğer mevkutelerde ikimilyon 

beşyizbün lira ağır para cezası da verilir. 

Madde 9 - 5680 sayılı Basın Kanununun 33"Üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 33 - 1. Kanunen evlenmeleri men edilmiş kimseler 

arasındaki cinsi münasebetlere dair haber veya yazıların, 

2. Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 

430, 435, 436, 440, 441 ve 442'nci maddelerinde yazılı 

cürümlere müteallik haber veya yazıların yayınlanması halinde 

mağdurların hüviyetlerini açıklayan malumat veya resimlerin, 

3. 18 yaşını doldurmamış olan suç fail ve 

mağdurlarının hüviyetlerini açıklayan malumat veya 

resimlerin, 

Neşri yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket edenler üç aya kadar hapis ve 

on milyon liradan otuz milyon liraya kadar ağır para cezası 

ile cezalandırılırlar. 

Madde 10 - 1117 sayılı Kanunun 

değişik 4'üncü maddesinin birinci ve 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3266 sayılı Kanunla 

beşinci fıkraları 

Bir aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü 

film afişleri, ilanlar, fotograflar, kabar~ ve her türlü 

posterler, kartpostallar, takvimler haric olmak üzere kurulca 
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tetkik edilerek küçükler için muzır olduuna karar verilmiş 

basılmış eserlerin sahiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif 

hakkı sahiplerine, basılmış eserlerin küçüklerin maneviyatına 

muzır olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre yapılır. Kurul bu kararı ilgililere derhal 

duyurmak için gerekli tedbirleri alır. 

Bu tür eserler, ancak 18 yaşından büyük olanlara içi 
görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve 

poşetlerin üzerinde eserin ismi ile "Küçüklere zararlıdır .. 

ibaresinden başka hiçbir yazı ve resim bulunamaz. 

Madde 11 

değişik 7 'nci 

- 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Beşinci ve sekizinci fıkralarına aykırı şekilde, 

zarf veya poşete koymadan veya beşinci fıkrada zikredilen 

evsafa aykırı zarf veya poşet içinde satanlar. 

Madde 12 1117 sayılı Kanuna 3266 sayılı Kanunla 

eklenen Ek l'inci maddesinin birinci fıkrasının birinci 

paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü 

film afişleri, ilanlar, fotoğraflar, 

posterler, kartpostallar, takvimler 

belirtilen şekildesınırlamaya tabi 

eserlerin sahiplerinden. 

kabartma ve her türlü 

hariç, 4'üncü maddede 

tutulacak basılmış 

Madde 13 1117 sayılı Kanuna 3266 sayılı Kanunla 

eklenen Ek 2'nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek ·Madde 2 Bir aydan az süreli rnevkuteler ile 

eklerinde, sinema ve her türlü film afişlerinde, ilanlarda, 

fotograflarda, kabartma ve her türlü posterlerde, 

kartpostallarda ve takvimlerde 18 yaşından küçüklerin 

maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte yayın 
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yapılamaz. Aksine davranan mevkute sahipleri ve bunların 

sorumlu müdürleri hakkında Türk Ceza Kanununun 426'ncı 

maddesinin ikinci fıkrasındaki, sinema ve her türlü film 

afişlerini, ilanları, fotoğrafları, kabartma ve her türlü 

posterleri, kartpostalları, takvimleri basan, çoğaltan, satan 

ve alenen kullananlar hakkında Türk Ceza Kanununun 426 'ncı 

maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hükümleri uygulanır. 

Madde 14 - 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 

Koruma Kanununun 9'uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 15 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun B'inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle 

ilave olunmuştur. 

Ancak, aynı mevkutenin birden çok yerde basılması 

halinde, suç, mevkutenin neşir merkezi dışındaki baskısında 

meydana gelmişse, bu suç için mevkutenin basıldığı yer 

mahkemesi de yetkilidir. 

Madde 16 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun 344 'ncü maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı 

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5. Ceza Kanununun 480 ve 482enci maddelerinde yazılı 

hakaret ve sövme, (şu kadar ki, bu suçlar Ceza Kanununun 164 

ve 166 'ncı ( *) maddelerinde yazılı mahiyette olursa veya 

neşir yoluyla veya radyo ve televizyon veya benzeri kitle 

haberleşme araçlarıyla işlenmişse usulüne göre Cumhuriyet 

savcıları tarafından takip olunur.) 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten 

önce, Türk Ceza Kanununun 480 ve 482'nci maddelerinin neşir 

yoluyla veya radyo ve televizyon veya benzeri 

{*) RG'deki metinde 160 olarak geçen bu madde numarası 
28.5.1988 günlü RG'de bu şekilde düzeltilmiştir. 

kitle 

Kaynak: Yasa, Hukuk Mevzuat ve !çtihad Dergisi, C. XI, s. 5 
(Mayıs/1988) 
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haberleşme araçlarıyla işlenmeleri sebebiyle 1412 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 344'üncü maddesinin 5'inci bendi 

uyarınca açılmış olan davalara, açıldıkları tarihteki geçerli 

olan usul hükümleri dairesinde bakılmaya devam olunur. 

Geçici Madde 2 Türk Ceza Kanununun 426, 427, 

428'inci maddeleri ile 1117 sayılı Küçükleri Muzır 

Neşriyattan Koruma Kanununun 7 ve ek 2 'nci maddelerine göre 

verilen cezaların onda dokuzu affedilmiştir. 



Kanun Numarası 

Kabul Tarihi 
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OLAĞANUSTU HAL KANUNU 

: 2935 

: 25/10/1983 

Yayırnlandıgı R. Gazete: Tarih: 27/10/1983 Sayı: 18204 

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22, Sayfa: 815. 

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karan ile yUrtirltige giren 
yönetmelik icin, "Yönetmelikler Kulliyatı"nın kanunlara göre dtizenlenen numerik 

fihristine bakınız. 

Amaç: 

BiRiNCi KISIM 
Genel HUkUmler 

Madde 1 - Bu kanunun amacı; 

a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır 

ekonomik bunalım, 

b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya 

temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın 

şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması 

veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde 

bozulması, 

Durumlarında olağanüstü hal 

usulleriyle olağanüstü hallerde 

belirlemektir. 

Kapsam: 

ilan edilmesi ve 

uygulanacak hükümleri 

Madde 2 - Bu Kanun; olağanüstü hal ilanına tabii afet, 

tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım 

hallerinde ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için 

getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 

olaganüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak 

üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya 

nasıl durdurulacagına, halin gerektirdigi tedbirlerin nasıl 
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ve ne suretle alınacağına, kaınu hizmeti görevlilerine ne gibi 

yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi 

değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Olağanüstü halin ilanı: 

Madde 3 

Bakanlar Kurulu: 

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 

a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır 

ekonomik bunalım hallerinden birinin veya birden fazlasının 

görülmesi durumunda; 

b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya 

temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın 

şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması 

veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde 

bozulması hallerinde, Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü de 

aldıktan sonra; 

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde 

altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 

Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete' de yayımlanır ve 

hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya 

olağanüstü hal süresini degiştirebilir. çağrılır. 

Bakanlar 

Meclis, 

Kurulunun istemi 

geçmemek üzere, 

kaldırabilir. 

süreyi 

üzerine, 

uzatabilir 

her defasında dört 

veya olağanüstü 

ayı 

hali 

Bakanlar Kurulu, olaganüstü halin bu maddenin birinci 

fıkrasının ( b) bendi gereğince ilanından sonra; süreyi 

uzatmaya, kapsamını degiştirıneye veya olağanüstü hali 

kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce Milli 

Güvenlik Kurulunun görüşünü alır. 
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Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, 

bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve 

Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla 

ilan edilir. 

Kanun hükmünde kararname: 

Madde 4: Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının 

başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin 

gerekli kıldığı konularda Anayasanın 9l'inci maddesindeki 

kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde 

kararnameler cıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete4de 

yanlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 

sunulur. 

iKiNCi KISIM 
YUkUmlUIUkler ve Alınacak Tedbirler 

BiRiNCi BÖLUM 

Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda YUkUmlUIUkler ve Alınacak Tedbirler 

Yükümlülükler: 

Madde 5 - Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar 

sebepleriyle olaganüstü hal ilan edilmesi durumunda; felakete 

uğrayanların kurtarılması, medana gelen hasar ve zararın 

telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen saglanaınayan para ve 

her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken 

işler; para, mal ve çalışma yükümlülüğü yoluyla sağlanır. 

Para Yükümlülüğü 

Madde 6 - Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar 

sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda gerekli 

harcamalar 

sağlanır. 

öncelikle kamu kaynakları ile yardımlardan 
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Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya 

yeterli para kamu kaynaklarından zamanında sağlanamadığı 

takdirde, bmölgedeki kredi kuruluşlarının olanaklarından 

yararlanılır. 

Para yükümlülüğünün uygulanmasında, kuruluşların 

hizmet ve faaliyetlerinin aksatılmaması gözönünde tutulur. 

Mal Yükümlülüğü: 

Madde 7 - Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar 

sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişiler, 

kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, 

arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi 

malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorundadırlar. 

Bu amaçla; öncelikle o bölgedeki genel ve katma 

bütçeli dairelere, kamu iktisadi devlet teşekkülleri ve 

kuruluşları ile bunlara baglı müesseselere ve mahalli 

idarelere başvurulur. İhtiyaçların bu kaynaklardan zamanında 

ve yeterince karşılanmaması halinde, imk"n ve kaynakları da 

dikkate alınarak, bölgedeki özel kuruluşlara ve gerçek 

kişilere ait olanlara yükümlülük konulur. 

Yiyecek, giyecek, araç, 

malzemeler gibi zaruri maddeler 

gereç, 

bölge 

ilaç ve 

sınırları 

tıbbi 

içinde 

sağlanamadıgı takdirde, bu Kanun hükümleri uygulanmak 

suretiyle en yakın bölgelerden yükümlülük yolu ile sağlanır. 

Çalışma Yükümlülüğü: 

Madde 8 - Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar 

sebepleriyle olaganüstü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 

18-60 yaşları arasındaki bütün vatandaşlar, olağanüstü hal 

sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla yüküm

lüdürler. 
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Görevlendirmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı 

ile ilgili hükümleri çalıştırılacak kişilerin yaş, cinsiyet, 

sağlık, meslekleri, meşguliyetleri ve sosyal durumları ile 

aile ve bakıma muhtaç yakınları gözönünde bulundurulur. 

İşçi ihtiyaçlarının 

arasındaki işçi naklinde 

teşkilatından yararlanılır. 

karşılanmasında 

İş ve İşçi 

ve kuruluşlar 

Bulma Kurumu 

Gerekli görülen hallerde çalışılan işyerlerinde gündüz 

ve gece çalışmalarında günlük iş saatleri, işlerin niteliğine 

ve ihtiyaç derecesine göre artırılabilir. Hafta Tatili 

Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Öğle 

Dinlenmesi Kanunu, hükümleri kısmen veya tamamen uygulanmaya

bilir. 

Çalışma yükümlülüğünün uygulanmasında kuruluşların 

görev ve hizmetlerinin aksatılmaması ve yükümlülerin mesleki 

faaliyetleri gözönünde bulundurulur. 

Alınacak Tedbirler: 

Madde 9 - Tabii af et ve tehlikeli salgın hastalıklar 

sebebiyle olağanüstü hal ilanında, olağanüstü hal ilanını 

gerektiren hususlar gözönünde bulundurularak aşağıda yazılı 

tedbirler alınabilir: 

a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, 

belrili yerleşim 

sınırlamak, belli 

yerlere nakletmek, 

yerlerine girişi 

yerleşim yerlerini 

ve buralardan çıkışı 

boşaltmak veya başka 

b) Resmi ve özel her derecedeki öğretim ve egi tim 

kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci yurtlarını süreli 

veya süresiz olarak kapatmak, 

c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, 

diskotek, bar, dansing, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence 
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kamping, 

ile kulüp vesair 

tatil köyü ve 
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oyun salonlarını, 

benzeri konaklama 

otel, motel, 

tesislerini 

denetlemek ve bunların açılma ve kapanına zamanını tayin 

etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri 

olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak, 

d) Bölgede olağanüstü hal hizmetlerinin yürütülmesi 

ile görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya 

kaldırmak, 

e) Bölge sınırları icerisindeki tüm haberleşme araç ve 

gereçlerinden yararlanmak ve gerektiginde bu amaçla geçici 

olarak bunlara el koymak, 

f) Tehlike arz eden binaları yıkmak, sağlığı tehdit 

ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mallar ile sağlığa 

zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek, 

g) Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve 

hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmasını veya bölgeye 

sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde 

yasaklamak, 

h) Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin 

dağıtımını düzenlemek, 

i) Halkın beslenmesi, ısınması, temizliği ve 

aydınlanması için gerekli gıda madde ve eşyalarla her türlü 

yakıtın, sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan 

ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin, inşaat, sanayi, 

ulaşım ve tarımda kullanılan eşya ve maddelerin, kamu için 

gerekli diğer mal, eşya, araç, gereç ve her türklü maddelerin 

imali, satımı, dağıtımı, depolanması ve ticareti konularında 

gerekli tedbirleri almak, bu yerlere gerektiğinde elkoymak, 

kontrol etmek ve bu malları satıştan kaçınan, saklayan, 

kaçıran, fazla fiyatla satan, imalatını durduran vey 

yavaşlatanlar hakkında fiilin işleniş şekli veya niteliği de 
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nazara alınarak işyeri bulundugu mahal için hayati önem 

taşımadığı takdirde işyerini kapatmak, 

j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin 

tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve 

çıkışlarını kanıtlamak veya yasaklamak. 

iKiNCi BÖLUM 
A~ır Ekonomik Bunalım Hallerinde YUkUmlUIUkler ve Alınacak Tedbirler 

Madde 10 - Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü 

hal ilanı durumunda, ekonominin düzenlenmesi ve 

iyileştirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hizmet piyasalarını 

yönlendirici; vergi, para, kredi, kira, ücret ve fiyat 

politikalarını belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü 

tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tanzimi ve takibi 

konularında Bakanlar Kurulunca kanun hükmünde kararname 

çıkarılabilir. 

Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararnamelerle 

kendisine verilen yetkiler doğrultusunda alınacak kararların 

yürütülmesini aşağıdaki fıkra uyarınca oluşturulacak Ekonomik 

İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kuruluna veya ilgili 

bakanlıklara bırakabilir. 

Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, 

Başbakanın başkanlığında, ekonomik işlerden sorumlu Devlet 

Bakanı ile Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman, Sanayi ve 

Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gürer-tik ve Tekel ve 

Çalışma bakanlarından oluşur. 

Kurul belirli kararların yerine getirilmesi için bölge 

veya il valilerini görevlendirebileceği gibi, gerektiğinde 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da görev verebilir. 

Bakanlar Kurulunun aldıgı kararlar ile Ekonomik İşler 

Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun kararlarının uygulanma-
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sına ilişkin belirlemeleri Resmi Gazete ile ilan edilir ve 

ilgililere tebliğ olunur. 

UCUNCU BÖLUM 
Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler 

Tedbirler: 

Madde 11 Bu Kanunun 3'üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel 

güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının 

yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9'uncu maddede öngörülen 

tedbirlere ek olarak aşagıdaki tedbirler de alınabilir: 

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak, 

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin 

dolaşmalarını 

yasaklamak, 

ve toplanmalarını, araçların seyirlerini 

c) Kişilerin, üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak 

ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliginde olanlarına el 

koymak, 

d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu 

bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici 

belge taşıma mecburiyeti koymak, 

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve 

benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve 

dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında 

basılmış veya çogaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve 

dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak, basılması ve 

neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve 

benzeri matbuayı toplatmak, 

f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses 

bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı 

gerektiginde kayıtlamak veya yasaklamak. 

ve görüntü 

denetlemek, 
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g) Hassasiyet taşıyan 

kuruluşlara ve bankalara, kendi 

için özel koruma tedbirleri 

artırılmasını istemek, 

kamuya veya kişilere ait 

iç güvenliklerini sağlamak 

aldırmak veya bunların 

h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri 

denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak, 

i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin 

taşınmasını veya naklini yasaklamak, 

j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, 

patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, 

aşındırıcı, yaralayıcı eczal.ar veya diğer her türlü zehirler 

ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, 

hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne baglamak veya 

yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya 

yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini 

istemek veya toplatmak, 

k) Kamu düzeni 

kanısını uyandıran kişi 

yasaklamak, bölge dışına 

veya kamu güvenini bozabileceği 

ve toplulukların bölgeye girişini 

çıkarmak veya bölge içerisinde 

belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak, 

1) Bölge dahilinde güvenliklerinin saglanması gerekli 

görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve 

çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak, 

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve 

gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak 

veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin :yapılacağı yer ve 

zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her 

türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya 

gerekiyorsa dagıtmak, 

n) (Ek: 14/11/1984-3076/1 md.) ,İşçinin istegi, ahlak 
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ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, 

normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet 

aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi 

çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık 

bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek. 

o) (Ek: 14/11/1984-3076/1 md.) Dernek faaliyetlerini, 

her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek 

kaydıyla durdurmak, 

ö) {Ek: . 14/11/1984-3076/l md.) Görev ve lokavt 

kararlarının uygulanmasını en çok bir aya kadar ertelemek, 

p) ( Ek: 25/71986-KHK 259 /2 md. ; değiştirilerek kabul: 

3/9/1986-3310/2 md.) Anayasanın 12l'inci maddesine göre, 

olağanüstü halin ilanına veya devamına sebep olan hallerin 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz 

üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip 

komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi 

durumunda, ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

arasında varılacak mutabakat çerçevesinde, valinin talebi 

üzerine ilgili komutan, eylemcileri ele geçirmek veya 

tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay 

Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca 

göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri unsurları ile mahdut 

hedefli sınır ötesi harekat planlayıp ic~a etmek. 

Koordinasyon: 

UÇUNCU KfSIM 
Organlar ve Uygulama 

BiRiNCi BÖLUM 
Organlar 

Madde 12 - {Değişik: 21/4/1988-3432/l. md.) 

Olağanüstü hal ilanında koordinasyon, Başbakanlıkça 

veya Başbakanın görevlendireceği bakanlıkça sağlanır. 
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Bunun için, olağanüstü hal ilanına sebep olan konu ile 

ilgili bulunan bakanlıklar temsilcilerinden meydana gelen 

Olağanüstü Ha~ Koordinasyon Kurulu kurulur. Ayrıca, bu Kurula 

iştirak eden bakanlıkların, merkez kuruluşları içinde aynı 

amaçla bir ünite görevlendirilebileceği gibi, özel bir ünite 

de teşkil olunabilir. 

Olaganüstü Hal Koordinasyon Kurulunun kuruluş ve 

çalışma esasları, çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal 

ilanında l0'uncu madde hükümleri saklıdır. 

Olağanüstü hal kurulu ve büroları: 

Madde 13 - Bölge valiliği teşkilat ve birimlerinin 

görevleri saklı kalmak üzere, olağanüstü hal ilan e~ilen 

bölgelerde, olağanüstü hal ilanını gerektiren olayları ve 

tedbirlerin uygulanmasını izlemek, degerlendirmek, bunlarla 

ilgili önerilerde bulunmak üzere bölge valisinin 

başkanlığında, görevlendireceği il valileri ile diğer kamu 

kuruluşları yöneticilerinin, garnizon komutanı veya 

görevlendireceği bir temsilcinin üye olarak katılacağı bölge 

olağanüstü hal kurulu kurulur. 

Bölge valisinin gerek görmesi veya olağanüstü halin 

bir ilde ilanı halinde, il merkezlerinde ve ilçelerde birer 

olağanüstü hal bürosu oluşturulur. İl bürolarına il valisi 

veya görevlendireceği vali 

kaymakamlar başkanlık eder. 

muavini, ilçe bürolarına 

Adli ve idari yargı ile askeri teşkilatta çalışan 

personel hariç olmak üzere, başkanlarının uygun göreceği kamu 

görevlileri, olaganüstil hal süresince, bu kurul ve bürolarda 

kendi kadroları ile çalıştırılabilir. 
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Olaganüstü hal kurul ve bürolarının kuruluş, toplanma, 

karar alma, çalışma usul ve esasları yönetmelikte belirlenir. 

iKiNCi BÖLUM 

OlağanUstU Halin Uygulanması 

Olağanüstü halin uygulanması: 

Madde 14 - Olağanüstü halin uygulanmasında görev ve 

yetki: 

a) Olağanüstü hal bir ili kapsıyorsa il valisine, 

b) Bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan 

edilmesi halinde bölge valisine, 

c) Birden fazla bölge valisinin görev alanına giren 

illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve 

işbirliği Başbakanlıkça sağlanmak suretiyle bölge valilerine, 

Aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür. 

Bölge valileri; kendilerine ait 

bir kısmını veya tamamını, illerinde 

edilen il valilerine devredebilirler. 

görev ve yetkilerin 

olağanüstü hal ilan 

Yükümlülğün duyurulması ve yerine getirilmesi: 

Madde 15 - Genel kapsamlı yükümlülükler için her çeşit 

yayın araçlarıyla ilanen, gerektiğinde belirli yükümlülükler 

için ilgilere yazılı olarak ve acil hallerde daha sonra yazı 

ile teyid edilmek üzere sözlü olarak duyuru yapılır. 

Bu duyuru üzerine yükümlüler, yükümlülük konusu para, 

taşınır ve taşınmaz mallarını verilen süre içinde ve 

istenilen şekilde 

yükümlülüğüne tabi 

görevlilere 

tutulmuşlarsa 

teslim etmek, çalışma 

belirtilen gün ve saatte 

işbaşında hazır bulunmak zorundadırlar. 
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Yükümlülüğün karşılıgının tespiti ve ödenmesi: 

Madde 16- Teslim alınan veya kullanılan mallarla 

yaptırılan çalışmalara karşılık ilgililere birer belge 

verilir. 

Mal ve çalışma yükümlülerinin bu belgelerli ilgili 

makamlara başvurmaları üzerine alınan malların veya 

yaptırılan çalışmaların bedeli, kirası, ücreti veya tazminatı 

mahalli rayice veya satış fiyatına göre olağanüstühal kurulu 

veya bürolarınca tespit ve takdir olunarak, usulü dairesinde 

ödenir. 

Ödemelerin gecikme 

baglanması hallerinde, bu 

birlikte ödenir. 

ile yapılması 

alacaklar, kanuni 

veya takside 

faizleri ile 

karşı 

Takdir olunacak bedel, kira, 

ilgililer, genel hükümlere 

başvurabilirler. 

Geçici Süre İçin Alınacak Mallar: 

ücret veya tazminata 

göre adli yargıya 

Madde 17 - Geçici süre için alınan taşıt araçları ve 

diger mallar, yükümlülük sona erdiğinde ilgililere geri 

verilir. 

16'ncı madde ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin 

hususlar yönetmelikte gösterilir. 

Kamu Kuruluşlarına Ait Malların İadesi: 

Madde 18 - Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu 

iktisadi devlet teşekkülleri ve kuruluşiarı ile bunlara bağlı 

müessesleere ve mahalli idarelere ait kuruluşların geçici 

olarak kullanılan taşınır ve taşınmaz malları ile 
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tüketilmeyen maddeleri geri verilir. Bunlar için herhangi bir 

bedel, ücret kira veya tazminat ödenmez. 

İstisnalar: 

Madde 19 - Bu Kanunun 9 'uncu maddesinin (b), (d) ve 

(e} bentleri ile ll'nci maddesinin (c) bendi adli ve askeri 

kurumlar ile hakim, savcı ve askeri personel hakkında 

uygulanmaz. 

Yükümlülüklerin konulmasında ve tedbirlerin alın

masında milletlerarası hukukun diplomatik temsilciliklere ve 

mensup1arına tanıdıgı ayrıcalıklar ile yasama dokunulmaz

lı~ına ilişkin hükümler saklıdır. 

DÖRDUNCU KISIM 
· Yardım istemi 

Tabii Afet ve Salgın Hastalıklarda Yardım İstemi: 

Madde 20 - Bölgelerinde bu Kanunun 3 'üncü maddesinin 

birinci fıkrasının ( a) bendi gereğince olaganüstü hal ilan 

edilen bölge valileri, kendi mülki idare bölümlerindeki "Acil 

Kurtarma ve Yardım Örgütlerinin" ihtiyacı karşılamayacağının 

anlasilması üzerine, çevredeki bölge valiliklerine baş

vururlar. 

Bölge valileri, ani ve olağanüstü olaylarla 

karşılaşmaları veya yakın bölge valiliklerinin göndereceği 

yardım gelinceye kadar, bölgedeki en büyük askeri komutanlık

tan yardım isteyebilir. 

Bölge valisinin yukarıda açıklanan istekleri, 

ilgililerce derhal yerine getirilir. 

Kuvvet İstemi: 



264 

Madde 21 - Bölgelerinde bu Kanunun 3 'Üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilan 

edilen bölge valileri; bölgelerinde çıkabilecek toplumsal 

olaylarla meydana gelen olayları, emrindeki kuvvetler ve bu 

iş için tahsis edilen kolluk kuvvetleriyle önlemeye ve 

bastırmaya çalışırlar. 

Ancak, olayları bu şekilde önleyemedikleri veya önlen

mesini mümkün görmedikleri veya ladıkları tedbirleri bu 

kuvvetlerle uygulayamadıkları veya uygulanmasını mümkün 

görmedikleri takdirde, çevredeki bölge valiliklerine 

müracaatla, o bölgenin kolluk kuvvetleri ve bu iş için tahsis 

edilen kuvvetlerden yararlanmak için yardım isterler. Bu 

halde durum; ayrıca İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

Bütün 

olağanüstü 

bölgedeki en 

bu önlemlerin de yeterli görülmemesi veya ani ve 

olaylarla karşılaşılmaı halinde bölge valisi, 

büyük askeri komutanlıktan yardım isteyebilir. 

Bölge valisinin yukarıda açıklanan istekleri, 

ilgililerce geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Bölge valisinin askeri birliklerden yardım istemesi 

halinde, aşağıdaki hükümlere göre hareket edilir. 

a) Acil durumlarda bu istek, sonradan yazılı şekle 

dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir. 

b) Çapı askeri komutanlık tarafından tayin edilen ve 

muhtemel olaylar için istenen askeri kuvvet, ilgili il 

valisinin de görüşleri alınarak, olaylara hızla el koymaya 

uygun yerde hazır bulundurulur. 

Ani ve olaganüstü olaylar için istenen askeri kuvvet 

ise, derhal bölge valisi tarafından verilen görevleri kendi 

komutanının sorumlulugu al tında ve onun emir ve talimatına 

göre, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen 
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yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenligini sağlamada 

sahip olduğu yetkileri kullanarak yerine getirir. 

c) Güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askeri kuvvet 

arasındaki işbirligi ve koordinasyon, emır ve komutaya 

ilişkin esaslar, bölge valisi ile bölgedeki en üst askeri 

komutan tarafından tespit edilir. Ancak, güvenlik kuvvetleri 

ile yardıma gelen askeri birligin belirli görevleri beraber 

yapmaları halinde komuta, sevk ve idare, görev verilen askeri 

birliğin komutanı veya askeri birliklerin en kıdemli komutanı 

tarafından üstlenilir. 

d) Askeri kuvvet kullanılan durumların gerektirdiği 

harcamalar İşçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, 

ödeme emri beklenmeksizin yapılır. 

İl valilerinin yardım ve kuvvet istemi: 

Madde 22 - a) İllerinde bu Kanunun 3'üncü maddesinin 

birinci fıkrasının ( a) bendi geregince olağanüstü hal ilan 

edilen il valileri, bu konularda mevcut kanunların 

kendilerine verdiği yetkileri kullanarak yardım isteminde 

bulunurlar. 

b) İllerinde bu Kanunun 3'üncü maddesinin (b) bendi 

gereğince olağanüstü hal ilan edilen il valileri çıkabilecek 

toplumsal olaylarla meydana gelen olayları, emrindeki kolluk 

kuvvetleri ile önlemeye ve bastırmaya çalışırlar. Olayları 

önleyemedikleri veya önlenmesini mümkün görmedikleri veya 

aldıkları tedbirleri bu kuvvetlerle uygulayamadıkları veya 

uygulanmasını mümkün görmedikleri takdirde, baglı oldukları 

öblge valisine başvururlar. Yardım üzerine gönderilen kolluk 

kuvvetleri il valisinin emrine girer. 

İl valisi, ani ve . olağanüstü olaylarla karşılaşması 

halinde veya bölge valisinin göndereceği güçler gelinceye 

kadar görev yapmak üzere en yakın askeri komutanlıktan yardım 
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gönderilmesini isteyebilir. İl valisi ayrıca bu durumu bölge 

valisi ve İçişleri Bakanlığına bildirir. 

İl valisinin yukarıda açıklanan istekleri, ilgililerce 

gecikmeksizin yerine getirilir. 

İl valisinin askeri birliklerden yardım istemesi 

halinde 21 'inci madde hükümleri uygulanır. Bu halde, bölge 

valisine ait görev ve yetkiler, il valilerince yerine 

getirilir. 

Silah Kullanma Yetkisi: 

Madde 23 - Olağanüstü hal ilanından sonra kolluk kuv

vetleri ile kendilerine görev verilen özel kolluk kuvvetleri 

ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerini yerine 

getirirken kanunlarda silah kullanmayı icap ettiren hal ve 

şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullanma 

yetkisini haizdirler. 

Olağanüstü halin, bu Kanunun 3 'üncü maddesinin ( b) 

bendi gereğince ilan edilmesi halinde, silah kullanma 

yetkisini sahip bulunan güvenlik kuvvetlerinin teslim ol 

emrine itaat edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi 

veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri 

halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensupları doğruca ve 

duraksamadan hedefe ateş edebilirler. 

Silah kullanan bütün personel hakkında 211 sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87'nci maddesinin V ve 

VI 'ncı fıkraları hükümleri ile 1481 sayılı Asayişe Müessir 

Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 3 'üncü maddesi 

hükümleri uygulanır. Ayrıca haklarındaki soruşturma işlemi 

tutuksuz yapılır. 

Yukarıda belirtilen görevlilerin Devlet otoritesini, 

can ve mal güvenligini korumak için silah kullanmalarına 
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ilişkin olarak bölge valisi ve il valisinin bu maddeye göre 

verdiği emirler, uygun araçlarla ilan edilir. 

BEŞiNCi KISIM 

Yargı Görevi, Usul ve Ceza HUkUmleri 

Olağanüstü Halde Yargı Görevi ve Usul: 

Madde 24 - Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde, devlet 

güvenlik mahkemeleri ile askeri mahkemelerin görevlerine 

giren suçlar dışındaki davalara adli yargıda bakılır. 

Bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında 

yapılacak soruşturma ve kovuşturma, yer ve zaman kaydına 

bakılmaksızın, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü 

Kanununa göre yapılır. 

Ceza Hükümleri: 

Madde 25 - a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar 

veya ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilan 

edilen yerlerde0 

1- Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun 
·~ 

veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan 

tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler 

veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair 

kasten gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten 

çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç 

aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

2. Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak 

şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayan veya 

nakledenler, filleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç 

aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere 

agır para cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail 

tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis 

cezası bir yıldan ve agır para cezası otuzbin liradan aşagı 
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olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla 

işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek cezalar bir 

misli artırılarak hükmolunur. 

b) Olağanüstü hal bu Kanunun 3'üncü maddesinin birinci 

fıkrasının ( b) bendi gereğince ilan edilmesi hallerinde bu 

yerlerde; 

1. Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun 

veya diger kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan 

tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler 

veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair 

kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi ver

mekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ay

rıca bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırı

lırlar. 

2. Bu maddenin (a) fıkrasının (2) nci bendine aykırı 

hareket edenler hakkında verilecek cezalar bir misli 

artırılarak hükmolunur. 

Gözaltında Bulundurma Süresinin Uzatılması: 

Madde 26 Bu Kanunun 3'üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi geregince olağanüstü hal ilanında; Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 128'inci maddesinde açıklanan 

gözaltında bulundurma süreleri, Cumhuriyet savcısının veya 

tehirinde zarar umulan hallerde sulh veya sorgu hakiminin 

yazılı emriyle bir misline kadar uzatılabilir. 

Al TiNCi KISIM 

Çeşitli HUkUmler 

Mahalli İdarelere Ait Yetkiler: 

Madde 27 - Bölge valisi, olaganüstü halin gerektirdigi 

durumlarda mahalli idarelerin organlarınca alınacak kararlar 
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ile tesis edilecek tasarrufların tamamının veya belli 

konulara ilişkin olanlarının; il merkezinde kendisinin, 

görevlendirilmesi halinde il valisinin ve ilçelerde kay

makamların onayı ile yürürlük kazanmasını kararlaştırabilir. 

Olağanüstü halin bir ilde ilanı halinde, bu yolda 

karar alma yetkisi il valisine aittir. 

Yaralanma, Sakatlanma ve Ölüm Halleri: 

Madde 28 - Bu Kanun gereğince görevlendirilenler ile 

çalışma yükümlülüğüne tabi tutulanlar bu görevlerinden dolayı 

veya görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet 

nedeniyle veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya 

hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde 

ödenecek nakdi tazminat ile birlikte baglanacak aylığın ve bu 

yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas 

ve yöntemleri, 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat 

ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre 

hesaplanır ve ödenir • . 

Fazla Çalışma Ücreti: 

Madde 29 - Olağanüstü hal ilanından sonra, bu işlerde 

görevlendirilen kamu hizmetlerine, görev alanların kadro 

derecelerine bakılmaksızın ve saat tahdidi gözetilmeden, 

olayın özelliği ile görevin mahiyeti nazara alınarak, normal 

çalışma saatini geçen h~r saat icin, Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek esas ve miktarda fazla çalışma ücreti Bakanlar 

Kurulu kararı ile ödenebilir. Bu ödemeler, damga vergisi 

hariç, herhangi bir vergiye tabi degildir. 

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklıdır. 

Ödenek: 

Madde 30 - İlan edilen olaganüstü halin gerektirdigi 

harcamaları karşılamak üzere genel bütçe ödeneklerini % 5 'e 
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kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu ödenekleri ilgili genel 

blitçeye dahil idarelerle, katma bütçeli daireler bütçelerinin 

mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine kaydetmeye ve 

ödeneklerin ivedi olarak kullanımını sağlayacak önlemleri 

almaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kararların İlanı: 

Madde 31 Bu Kanuna göre alınan kararlardan 

yayınlanması zorunlu olanların veya yetkili mercilerce 

yayınlanması istenenlerin, Türkiye radyo ve televizyonu ile 

Resmi Gazete ve mahalli idarelere ait basın ve yayın 

araçlarıyla ilanı ve halka duyurulması ücretsiz olarak 

yapılır. Yetkili mercilerin yayın istekleri öncelikle ve 

geciktirilmeden yerine getirilir. 

Disiplin Cezası Uygulanması: 

Madde 32 - Bölge valisi ve görevlendirilmeleri veya 

görevli olmaları halinde il valisi, adli ve askeri personel 

hariç olmak üzere bölgelerinde çalışan ve Devlet Memurları 

Kanunu kapsamına giren bütün personele bu Kanun uyarınca 

verilen görevleri yapmamaları veya savsaklamaları veya alınan 

tedbirlere uymamaları halinde, tabi oldukları disiplin mevzu

atında bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip 

gerektirmediğine bakılmaksızın, durumun ağırlığını dikkate 

alarak uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını 

doğrudan doğruya vermeye ve uygulamaya yetkilidirler. 

Bölge ve il valisi, adli ve askeri personel hariç 

olmak üzere birinci fıkra kapsamı dışında kalan kamu görevli

leri ile diğer görevliler hakkında da yukarıda belirtilen ey

lemlerinden dolayı brüt aylık Ucretlerinin 1/30-1/8 arasında 

belirleyecegi miktarda ücret kesme cezası uygulayabilirler. 
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Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceği: 

Madde 33 - Valilerin bu Kanunun verdiği yetkileri kul

lanarak yapacakları idari işlemlere karşı açılacak davalarda 

yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 

Yönetmelik: 

Madde 

İçişleri 

bakanlıkların 

34 - Bu Kanuna 

Bakanlığının 

iştiraki ile 

göre çıkarılacak yönetmelik, 

ilgili koordinatörlüğünde, 

hazırlanarak Kanunun yayımını 

izleyen Üç ay içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle 

Bakanlar Kurulunca yürürlüge konur. 

Ek Madde 1 - (14/11/1984-3076/2 md.; ile gelen numara

sız ek maddesi hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır. 

Olağanüstü Bal Kanununun verdiği yetkilerin kullanıl

masından dolayı tazminat davaları, idare aleyhine, idari 

yargıda açılır. İdarenin, kaınu görevlisine şahsi kusurdan 

dolayı rücu edebilmesi, şahsi kusurun çok açık ve ağır 

olmasına bağlıdır. İlgili bakanın uygun görüşü olmadıkça rücu 

davası açılamaz. 

Geçici Madde 1 - (2935 sayılı Kanunun numarasız geçici 

maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır). 

Bölge valiligi teşkilatı kurulup göreve başlayıncaya 

kadar bu Kanunla bölge valilerine verilen görev ve yetkiler, 

il valilerince yerine getirilir. 

Yürürlük: 

Madde 35 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

Madde 36 

yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 
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Kanun Numarası 

Kabul Tarihi 

SIKIYÖNETIM KANUNU (1) 

: 1402 

13/5/1971 

Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 15/5/1971 - Sayı: 13837 

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 2385 

Bu Kanunun yUrUrlUkte olmayan hUkUmleri için bakınız 'YUrUrlUkteki Bazı 

Kanunların MUlga HUkUmleri KUlliyatı" 

Cilt: 1 - Sayfa: 1093 

BiRiNCi BÖLUM 

Genel Esaslar 

Sıkıyönetim İlanı: 

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124'üncü 

maddesi gereğince verilmiş olan Sıkıyönetim ilanı kararı ve 

Sıkıyönetim bölge ve süresi üzerinde yapılacak değişiklikler, 

İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek araçlarla ilan olunur. 

Sıkıyönetim Yürütülmesi: 

Madde 2 - Sıkıyönetim al tına alınan yerlerde genel 

güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve 

yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri 

bütün teşkilatı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine girer. 

Sıkıyönetim bölgesindeki zabıta kuvvetleri; 

Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dolayı Sıkıyönetim 

Komutanlığına, bu hizmetler dışında kalan hizmetlerin 

yürütülmesinden dolayı da adli ve idari makamlara karşı 

sorumludur. 

( 1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili ola
rak 10/6/1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 
21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 15/8/1957 tarih 
ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih 
ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay iç. Bir. Kur Kararına 
bakınız. 
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Milli İstihbarat Teşkilatı Sıkıyönetim Komutanlıgı ile 

işbirliği yapar. 

Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla kendisine verilen 

görev ve yetkileri o yerin zabıta kuvvetleri ve tefrik 

edilecek askeri birlikler ile yürütür. Barışta ve zorunlu 

hallerde Sıkıyönetim komutanı o yer veya o yere en yakın 

Garnizon Komutanlarından yeteri kadar bir ligin emrine 

verilmesini isteyebilir. Bu istek derhal yerine getirilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi icinde gerek zabıta 

kuvvetlerinin ve gerekse askeri personelin görev yerlerini 

değiştirebilir. Hizmet gereklerini dikkate alarak zabıta 

kuvvetlerinde askeri personel kullanılabilir. Bu takdirde 

müdür seviyesindeki personel Sıkıyönetim Komutanı emrinde 

müşavir olarak görevlerine devam ederler. 

Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili istemler, o 

bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca yerine getirilir. 

Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya görev alan 

bilcümle personelin, Sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim 

Komutanının izni olmadıkça, istifa veya emeklilik işlemleri 

yürütülemez veya başka bir göreve atanması yapılamaz. 

(Ek: 19/9/1980-2301/l md.; Değişik: 28/12/1982-2766/1 

md.) Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, 

asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı 

görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin 

statülerine göre atanması veya işine son verilmesi, mahalli 

idarelerde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya 

işlerine son verilmesi hakkındaki istemleri ilgili kurum ve 

organlarca derhal yerine getirilir. Bunlar hakkında, tabi 

oldukları; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu veya diğer 

sosyal güvenlik kurumları hakkındaki kanun hükümleri 

uygulanır. Bu şekilde işlerine son verilen memurlar, diğer 

kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir 

daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar. Bu Kanunun 21'inci 
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maddesi kapsamına girenlere ilişkin istemler hakkında kendi 

özel kanunlarındaki hükümler uygulanır. 

Görev ve Yetki: 

Madde 3 - ( Değişik: 15 /5 / 197 3-17 2 8 / 1 md. ) (Değişik: 

19/9/1980-2301/2 md.) Sıkıyönetim Komutanı; Sıkıyönetim 

bölgesinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak ve 

sağlamakla görevlidir. Ayrıca, gerektiği hallerde aşağıda 

yazılı tedbirleri almaya yetkilidir. 

a) Konutları ve her türlü dernek, siyasi parti, 

sendika, kulüp gibi teşekküllere ait binaları, işyerleri ile 

özel ve tüzel kişilikleri haiz (Özerk müesseseler dahil) 

müesseseler ve bunlara ait müştemilat ve her türlü kapalı ve 

açık yerleri mektup, telgraf ve sair mersuleleri ve kişilerin 

Üzerlerini herhangi bir müracaat, talep ve telgraf ve sair 

mersuleleri ve kişilerin üzerler ini herhangi bir müracaat, 

talep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve bunlardan sübut 

vasıtaları olan yahut zor alıma tabi bulunan eşyayı 

zaptetmek; 

b) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayımları dahil 

olmak üzere telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi her çeşit 

araçlarla yapılan yayım ve haberleşmeye sansür koymak, 

kayıtlamak veya durdurmak ve hizmetin gerektirdiği ahvalde 

bunlardan öncelikle faydalanmak; 

c) (Değişik: 28/12/1982-2766/2 md.) Söz, yazı, resim, 

film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, 

telgraf vesair mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi kitap 

ve diğer yayınların basımını, yayımını, dağıtımını, birden 

fazla sayıda bulundurulmasını veya taşınmasını veya 

sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya sansür 

koymak; sıkıyönetim komutanlığınca basımı, yayımı ve 

dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, 

bildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakı, yayın ve 

haberleşme araçlarını toplatmak; bunları basan matbaaları, 
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plak ve bant yapım yerlerini kapatmak, müsaderesine karar 

verilmemekle birlikte, sıkıyönetim komutanlıklarınca 

sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin imhası için 

gerekli önlemleri almak, yayına yeni girecek gazete ve 

dergilerin çıkarılmasını izne bağlamak; 

d) (Değişik: 3/6/1983-2836/1 md.) Ka..rnu düzeni, Devlet 

kuvvetleri, kişi hürriyeti, kamu selameti aleyhine işlenen 

cürümlerle, adam öldürmek veya kişilere karşı müessir fiilde 

bulunmak suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan veya genel 

emniyet gözetim altında olanlardan veya sıkıyönetim 

bölgesinde belirli bir ikametgahı olmayanlardan veya diğer 

şüpheli olan veya genl güvenlik ve kamu düzeni bakımından 

zararlı faaliyette bulundukları anlaşılan kişilerden gerekli 

görülenlerin sıkıyönetim bölgesi içinde yerlerini değiştirmek 

veya bu bölge içinde belirli yerlere girmelerini veya 

yerleşmelerini yasaklamak, sıkıyönetim bölgesi içinde 

bulunmaları sakıncalı görülenleri de, sıkıyönetim bölgesi 

dışına çıkarmak; 

genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından zararlı 

faaliyette bulunanlardan gerekli görülenler sıkıyönetim 

komutanının takdirine göre beş yılı geçmemek üzere 

sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılarak İçişleri Bakanlığınca 

belirlenecek yerlerde ikamete mecbur tutulurlar. 

e) Her türlü silahlar, cephaneler, bombalar, tahrip 

maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya 

gazların yahut benzeri maddelerin bulundurulmasını, 

hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bunlar 

ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarıyan eşya 

alet veya araçların teslimi için emirler vermek, arayıp 

toplamak; 

f) (Degişik: 19/9/1980-2301/2 md.) Grev, lokavt 

yetkilerinin kullanılmasını, irade beyanı, referandum gibi 

sendikal faaliyetleri sürekli olarak durdurmak veya izine 

baglamak; 
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Tahrip, yagma, işgal, fiili durum, boykot, ış 

yavaşlatılması, çalışma özgürltigtinün kısıtlanması ve 

işyerlerinin kapatılması gibi hareketleri yasaklamak, önlemek 

veya önleyici tedbirleri almak; 

g) (Değişik: 12/3/1982-2632/1 md.) Kapalı veya açık 

yerlerde her türlü toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini 

yasaklamak, izine bağlamak yapılacağı açık ve kapalı yerleri 

tayin ve tahsis etmek, izine bağladığı her türlü toplantıyı 

kontrol altında tutmak veya izlemek, yeni dernek, resmi 

senetle kurulabilen vakıf ve teşekküllerin kuruluşlarını 

izine bağlamak, ayrıca her türlü dernek, vakıf ve teşekkül

lerin çalışmalarını durdurmak veya bunları izine bağlamak; 

h) (Değişik: 19/9/1980-2301/2 md.) Zaruri ihtiyaç 

maddelerini yapan, üreten, depolayan, nakleden, satan ticari 

ve sınai müesseseleri lüzumu halinde kontrol etmek ve bu 

maddeleri stok eden, fahiş fiyatla satan, imalatını durduran 

veya yavaşlatan, nakletmeyenler hakkında işlem yapmak ve 

ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak veya aldırmak, 

tedbir almayan yerleri kapatmak; 

i) (Değişik: 19/9/1980-2301/2 md.) Lokanta, lokal, 

gakino, kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar, 

diskotek, taverna, dansing ve benzeri eğlence yerleri ile 

kulüp vesair oyun salonlarını, otel, motel, kamping ve 

bunlara benzer yerleri kontrol etmek, kapatmak veya bunların 

açılma ve kapanına zamanlarını tayin etmek ve sınırlamak; 

j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin 

tedbirleri almak, güvenlik amacıyla ulaştırma araçlarının 

bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak; 

k) Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu bölgeden çıkmak 

isteyenler hakkında kayıtlar koymak; 

l) Sokaga çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve 
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gerektiginde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir 

kısmını aldırmak; 

m) (Değişik: 19/9/1980-2301/2 md.) Sıkıyönetim 

bölgesindeki her türlü kamu ve özel kuruluşlara gerekli 

tedbirleri aldırmak; 

m} {Değişik: 19/9/1980-2301/2 md.) Sıkıyönetim 

bölgesindeki her türlü kamu ve özel kuruluşlara gerekli 

tedbirleri aldırmak; 

Lüzumu halinde Sıkıyönetim bölgesindeki hazine, kamu 

iktisadi teşebbüsleri teşekkülleri ve müesseseleri ile özel 

idare, belediye ve bankalara ait bina, araç ve personelden 

yararlanmak; 

n) Bakanlar Kurulunun sıkıyöneimle ilgili kararlarını 

yürütmek; 

o) (Ek: 19/9/1980-2301/2 ınd.) Temel, orta ve yüksek 

öğretim kurumlarında geçici olarak Öğretim ve eğitime ara 

vermek veya yetkili kişi ve bu kurumların yetkili 

kurullarınca geçici veya sürekli olarak eğitime ara verilmesi 

kararlarını kaldırmak veya kısaltmak; 

p) (Ek: 19/9/1980-2301/2 rnd.) Sıkıyönetim bölgesi 

içinde bulunmaları , sakıncalı görülerek; sıkıyönetim bölgesi 

dışına çıkarılan öğrencilerin, geçici veya devamlı olarak 

okudukları eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiklerini 

kestirmek, bu amaçla ilgililere anılan kurumların özel 

mevzuat hükümlerini uygulatmak, 

r} (Ek: 25/7/1986-KHK 259/1 md.; Degiştirilerek kabul: 

3/9/1986-3310/1 md.) Anayasanın 122'nci maddesine göre, 

Sıkıyönetim ilanına ve devamına sebep olan hallerin Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üzerinde 

cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu 

ülke topraklarına sıgındıklarının tespit edilmesi durumunda, 
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ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında 

varılacak mutabakat çerçevesinde, Sıkıyönetim Komutanı, 

eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı 

ile her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin 

müsaadesi tahtında ihtiyaca göre, kara, hava veya deniz 

kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi harekat 

planlayıp icra etmek. 

Bu maddede sayılan yetkilerin kullanılması sırasında 

milletlerarası hukukun diplomatik temsilcilikler ve 

mensuplarına tanıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar ile 

yasama dokunulmazlıgına ilişkin Anayasa hükümleri saklıdır 

( 1) • 

Silah Kullanma Yetkisi: 

Madde 4 (Değişik: 19/9/1980-2301/3 md.) Sıkıyönetim 

Komutanlığı emrinde görevli Silahlı Kuvvetler mensupları 

emniyet ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetleri ile diğer 

güvenlik görevlileri kendilerine verilen görevlerin yerine 

getirilmesi sırasında tabi oldukları Türk Silahlı Kuvvetleri 

İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Polis Vazife ve Selahiyet 

Kanunu Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde silah 

kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin 

tahakkuku halinde silah kullanma yetkisini haizdirler. 

Silah kullanma yetkisine sahip güvenlik kuvvetlerinin 

teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla mukabeleye 

yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa 

durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri 

mensupları doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler. 

Silah kullanan bütün personel hakkında 211 sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87'nci maddesinin V ve 

VI'ncı fıkraları hükümleri ile 1481 sayılı Asayişe Müessir 

Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Ka.nunun 3 'üncü maddesi 

(1) Bu maddenin uygulanmasında ek 3'üncü maddeye bakınız. 
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hükümleri uygulanır. Ayrıca haklarındaki soruşturma işlemi 

tutuksuz yapılır. 

Yukarıda belirtilen görevlilerin; Devlet otoritesini, 

can ve mal güvenliğini korumak için silah kullanmalarına 

ilişkin, Sıkıyönetim Komutanlarının önceden düzenledikleri 

emirler uygun araçlarla ilan edilir. 

iKiNCi BÖLUM 

Organlar 

Komutan ve Yardımcıları: 

Madde 5 Sıkıyönetimin ilan edildiği bölgede, bu 

kanun hükümlerini uygulamak üzere en az kolordu veya eşidi 

kıta komutanlığı görevini yapmış veya yapmakta olan bir 

komutan, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Milli Savunma 

Bakanının inhası, Başbakan'ın imzalayacağı ve 

Cumhurbaşkanı'nın onaylayacağı bir kararname ile Sıkıyönetim 

Komutanı olarak atanır. 

Sıkıyönetim Komutanına, sıkıyönetimin ilan edildiği 

bölge ve ilanı gerektiren olayın genişliği dikkate alınarak 

yeteri kadar komutan yardımcısı, yukarıdaki fıkrada 

belirtilen usule göre atanır. Atanma kararında Sıkıyönetim 

Komutanının ve komutan yardımcılarının eski görevleriyle 

ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceği belirtilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini dikkate 

alarak, kendine ait yetkilerin tamamını veya bir kısmını 

yardımcılarına devredebilir. 

(Değişik: 14/11/1980-2342/2 md.) Çeşitli bölgelerde 

veya bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, 

sıkıyönetim komutanlıkları arasında işbirliği ve koordinasyon 

Genelkurmay Başkanlığınca saglanır. 
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Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu: 

Madde 6 - (Değişik: 14/ll/1980-2342/3 md.) Sıkıyönetim 

komutanı bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetkilerden 

dolayı Genelkurmay Başkanına karşı sorumludur; askeri 

hizmetlerin yürütülmesinden dolayı bağlı bulunduğu genel 

hükümler uygulanır. 

Sıkıyönetim Komutanına Vekalet: 

Madde 7 Sıkıyönetim Komutanının, Sıkıyönetim 

bölgesinden uzaklaşması veya hizmet edemeyecek derecede 

mazeretinin vukubulması halinde, kendisine kimin vekalet 

edeceği Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur. Ancak, bu 

vekaletin onbeş günden fazla uzamasını gerektiren hallerde en 

kısa zamanda yeni bir atama yapılır. 

Karargah: 

Madde 8 - S.ıkıyönetim ilanı ile beraber, Sıkıyönetimin 

maksat ve amaçlarına uygun olarak, Sıkıyönetim Komutanlığı 

karargahı kurulur. Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları, 

Genelkurmay Başkanlığınca önceden hazırlanır. Bu kadrolara 

göre lüzumu kadar subay, astsubay, sivil personel usulüne 

göre atanır. 

Atanan personel, atanma emrinin kendilerine tebliğini 

takibeden yirmidört saat içerisinde hareket ile yol süresi 

sonunda yeni görevlerine katılma zorundadır. 

Birlikler: 

Madde 9 Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi 

amacıyla lüzumu .kadar askeri birlik Genelkurmay Başkanlığınca 

Sıkıyönetim Komutanı emrine verilir. 
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Adli Müşavirlikler: 

Madde 10 - Sıkıyönetim Komutanlığı refaketindeki Adli 

Müşavir ve yardımcıları, özel kanunlardaki görevlerinden ayrı 

olarak Sıkıyönetim Komutanlığının hukuk müşavirliği 

görevlerini de ifa ederler. 

Askeri Mahkemeler: 

Madde 11 - Sıkıyönetim bölgelerinde, 25 Ekim 1963 gün 

ve 353 sayılı Kanuna göre Milli Savunma Bakanlığınca lüzum 

görülen yerlerde yeteri kadar askeri mahkeme kurulur. Bunlar 

bulundukları yerin Sıkıyönetim askeri mahkemesi olarak adlan

dırılır ve birden fazla olması halinde numaralandırılırlar. 

(Ek: 14/11/1980-2342/4 md.) Bu mahkemelerin görevine 

giren suçlardan; 21'inci madde sayılan kişiler ile üst 

subayların davaları hariç olmak üzere, beş yıl ve daha az 

hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin davalara 

sıkıyönetim askeri mahkemesinin hakim sınıfından 

üyelerinden biri tarafından bakılır. 

olan 

(Ek: 14/11/1980-2342/4 md.) Bir kimse tarafından 

işlenmiş olan müteaddit fiillerin yargılanması en ağır cezayı 

müstelzim fiile bakmakla görevli mahkemeye aittir. Fiilde 

irtibat halinde de aynı hüküm uygulanır. 

{Değişik: 19/9/1980-2301/4 rnd. ) Bu mahkemelere 

atanacak adli müşavir, askeri hakim ve askeri savcı ile 

bunların yardımcıları, Genelkurmay Başkanlığı Personel 

Başkanı, Adli Müşaviri ile atanacakların mensup olduğu Kuvvet 

Komutanlığının Personel Başkanı ile Adli Müşaviri ve Milli 

Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanından oluşan 

kurul tarafından tesbit edilecek adaylar arasından Genel 

Kurmay Başkanının görüşü alınarak usulüne göre atanır. 

Askeri Hakim ve Savcılar hakkında 26/10/1963 gün ve 

357 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi hükmü saklıdır. Ancak 
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aralıksız olarak bir aydan fazla görevlerine engel olacak 

özürlerin tahakkuku halinde bu teminattan faydalanamazlar. 

Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine yeteri kadar subay 

üye Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine askeri hakim 

subayların tayini usulüne göre atanır. 

halinde Genelkurmay Savaş 

göstermesi 

içindeki 

üzerine Sıkıyönetim veya 

askeri mahkemeler Sıkıyönetim 

Başkanlığının lüzum 

harekat bölgeleri 

Askeri Mahkemesi 

görevini de yaparlar. Bu takdirde askeri mahkemelerin yetki 

sahaları ile birden ziyade askeri mahkeme bulunan yerlerde 

bunlardan hangilerinin Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri 

Mahkemesi görevini yapacağı hususu Milli Savunma Bakanlığınca 

tayin ve tespit edilir. 

UCUNCU BÖLUM 
Sıkıyönetim Mahkemesi 

Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya kadar yapılacak işler: 

Madde 12 - (Değişik: 19/9/1980-2301/5 md.) 

Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askeri mahkemeler 

göreve başlayıncaya kadar, suçun işlendiği yerlerde bulunan 

askeri savcılar ile askeri mahkemeler ve bunlar yoksa 

Cumhuriyet Savcıları ile adliye mahkemeleri, Sıkıyönetim 

Komutanlıgı Askeri Savcılarının ve mahkemelerinin görevlirini 

yaparlar. 

Sıkıyönetim İlanını Gerektiren Hallere Bağlı Eylemler: 

Madde 13 - (Değişik: 19/9/1980-2301/5 md) 

a) Sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim 

ilanına neden olan olaylara ilişkin suçları 2249 sayılı 

Kanunla değişik 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 12'nci maddesinde yazılı 
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suçları, sıkıyönetim ilanından en çok üç ay önce işlemiş 

olanlarla; 

b) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin el koyduğu 

herhangi bir suçla, umumi ve müşterek gaye içerisinde 

irtibatı bulunan suçları işleyenlerin davalarına, suç 

sıkıyönetim bölgeleri dışında işlenmiş olsa dahi, sıkıyönetim 

askeri mahkemelerinde bakılır. 

Ancak Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, Sıkıyönetim 

Askeri Mahkemelerinde bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili 

adli mercilere vermeye yetkilidir. 

Sıkıyönetim Komutanının, suç dosyasının gönderdiği 

Cumhuriyet Savcıları, Askeri Savcılar ile askeri ve adliye 

mahkemeleri görevsizlik ve yetkisizlik kararları veremezler. 

Bu şekilde gönderilen suç dosyaları hakkında bu Kanun 

hükümleri uygulanır. 

Sıkıyönetim Personelinin Suçlarında Görev: 

Madde 14 - (Değişik: 15/5/1973-1728/l md.) Sıkıyönetim 

Komutanlığı emrine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve 

görevleri ile ilgili olarak veya sıkıyönetim hizmet ve 

görevlerinin yapılması sırasında işledikleri suçlara ait 

davalara bakmak görevi, sıkıyönetim askeri mahkemelerine 

aittir. 

Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevine giren suç

ları hakkında re'sen kovuşturma yapılır. Bunlar hakkında özel 

kanunlarında gösterilen yargı usulü hükümleri uygulanmaz. 

(Değişik: 19/9/1980-2301/7 md.) Sıkıyönetim emrindeki 

asker kişilerin sıkıyönetim görevine ilişkin suçlarına 

Sıkıyönetim Mahkemesinde bakılır. Sıkıyönetim Komutanı; 

emrindeki personele özel kanunlarında yazılı disiplin ve 

idari cezaları re'sen verebilecegi gibi, özel kanunlarına 
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göre işlem yapılması için yetkili makam ve kurullarına 

teklifte de bulunabilir. 

Sıkıyönetim Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri: 

Madde 15 - (Değişik: 15/5/1973-1728/1 md.) (Değişik: 

19/9/1980-2301/8 md.) Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde 

aşağıdaki suçları sıkıyönetim ilanına ve faaliyetlerine 

ilişkin olarak işleyenler ve bunların suçlarına iştirak 

edenler bu Kanunun 2l'inci madde hükümleri saklı kalmak 

şartıyla, sıfat, meslek 

Sıkıyönetim Komutanı 

yargılanırlar. 

ve memuriyetleri ne 

nez dindeki askeri 

olursa olsun 

mahkemelerde 

a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci 

babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıllarında yazılı 

Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar; 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının beşinci 

babının birinci ve ikinci faslında yazılı suç işlemeye tahrik 

ve cürüm ikaı için cemiyet kurmak suçları; 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı 

babının ikinci faslında yazılı Devlete ait mühür, damga ve 

sair alametlerin taklidi hakkındaki suçlar; 

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci 

babında yazılı kamunun selameti aleyhine işlenen suçlar; 

e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının onuncu babının 

ikinci faslında yazılı yağma, yol kesme, adam kaldırma 

suçları; 

f) (Degişik: 19/9/1980-2301/8 md.)- Türk Ceza Kanununun 

179, 180, 188, 191, 192, 201, 228, 234, 235, 236, 241, 242, 

248, 249, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, 

296, 448, 449, 450, 451, 452, 516, (takibi şikayete baglı 

olan fıkraları hariç), 517, 536 ve 537'nci maddelerinde 
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yazılı suçlar ile; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 

ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda yazılı suçlar; 

g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 'nci maddelerinde 

yazılı 

Telefon 

suçlar ile 

İşletmesi 

haberleşmeyi sağlayan Posta, 

Genel Müdürlüğüne veya Türk 

Telgraf, 

Silahlı 

Kuvvetlerine ait her türlü araç, gereç, tesis ve teller ine 

karşı işlenen hırsızlık suçları; 

h) Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59'uncu 

maddelerinde yazılı suçlar; 

i) Askeri Ceza Kanununun 75, 93, 95 ve 96'ncı 

maddeleri ile 148'nci maddesinin ikinci fıkrasında ve 160'ncı 

maddelerinde yazılı suçlar; 

j) Takibi şikayete bağlı olmayan veya şahsi dava 

yoluyla takibi gerekli bulunmayan basın yoluyla işlenmiş 

suçlar; 

k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında 

Kanuna muhalefetten doğan suçlar; 

1) Derneklerin, sendikaların ve mesleki kuruluşların 

kanunlarında mevcut kapatılmalariyle ilgili davalar. 

(648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 

partilerin kapatılmasıyla ilgili hükümleri saklıdır) 

(Değişik: 19/9/1980-2301/8 md.) Yukarıda 

siyasi 

yazılı 

suçlara el koyan yetkili merciler, . bu suçlara ait hazırlık 

soruşturması evrakını vakit geçirmeden Sıkıyönetim Komutanına 

göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı kendisine 

gönderilen evrakı Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki askeri 

savcılığa işlem yapılmak üzere gönderir. 

(Değişik: 19/9/1980-2301/8 md.) Ancak, Sıkıyönetim 

Komutanı bu suçlardan Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde 
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bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili adli mercilere 

vermeye yetkilidir. 

(Ek: 19/9/1980-2301/8 md.) Sıkıyönetim Komutanının suç 

dosyasını gönderdiği Cumhuriyet Savcıları, askeri savcılar 

ile mahkemeler görevsizlik ve yetkisizlik kararı veremezler. 

Bu şekilde gönderilen suç dosyaları hakkında bu Kanun 

hükümleri uygulanır. 

(Ek: 19/9/1980-2301/8 md.; Değişik: 3/5/1985-3195/1 

md.) Sıkıyönetim komutanı bu Kanunda yazılı suçlardan sanık 

kişileri sıkıyönetim komutanlığı nezdindeki askeri mahkemeye 

sevk ve tutuklanmaları gerekip geremedigi hakkında bir karar 

alınıncaya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre 15 günden 

fazla olamaz. ancak, delillerin araştırılıp tespitinin uzun 

süre alması sebebiyle sanıkların 15 gün içinde hakim önüne 

çıkarılmalarına imkan bulunmaması halinde sanıklar soruştur

manın bitiminde ve herhalde 30 gün içinde yetkili hakim önüne 

çıkarılırlar. Gözetim alında bulunanlar ilk 15 gün sonunda 

hakim önüne çıkarılamadıkları takdirde sıkıyönetim komutanı 

bu kişilerin durumunu bu süre sonunda inceler ve hakim önüne 

çıkarılıp çıkarılmamaları konusunda karar verir. Aynı kişi 

için aynı suç isnadı sebebiyle yeni deliller çıkması gibi 

haklı bir sebep yok iken bu yetki bir defadan fazla kullanı

lamaz. 

Suçlar ve Cezalar: 

Madde 16 - (Değişik: 19/9/1980-2301/9 md.) Sıkıyönetim 

ilan edilen yerlerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 

alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri 

dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya 

kimliklerine dair kasten gerçeğe uymayan bilgi verenler veya 

bilgi vermekten çekinenler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılırlar. 
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Sıkıyönetim bölgesinde maksadı mahsusa müstenit 

kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, 

mübalağalı havadis ve haber yayan veya nakledenler altı aydan 

iki yıla kadar hapis ce beş bin liradan az olmamak üzere ağır 

para cezasıyla cezalandırıJırlar. Eğer fiil, fail tarafından 

bir yabancıyla anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir 

yıldan ve ağır para cezası da onbin liradan aşağı olamaz. Bu 

suçlar basın ve yayın organları tarafından işlenirse fail ve 

mesulleri hakkında verilecek cezalar iki misli artırılır. 

(Değişik: 28/12/1982-2766/3 md.) Sıkıyönetim 

bölgesinden çıkarılanlardan, sıkıyönetim bölgesine veya 

yerleşmesi yasaklanan mahalle izinsiz girenler ile gittikleri 

yerdeki güvenlik makamlarına ikametgahlarını veya buradan 

ayrılışlarında gidecekleri yer ve adres ile zamanını 

bildirmeyenler iki aydan dört aya kadar, tekerrüründe dört 

aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Tayin Edilen Cezalara İlişkin Hükümler (1): 

Madde 17 - (Değişik: 19 /9/1980-2301/ 10 md. ) (Değişik: 

28/12/1982-276/4 md.) Sıkıyönetim ilanından sonra; 

sıkıyönetim ilan ve faaliyetleriyle ilgili olarak 15'inci 

maddede yazılı suçlarla ek 4'üncü maddede yazılı suçları 

işleyenlere verilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar 

ile para cezaları ö suç için muayyen olan cezanın üçte 

birinden az olmamak üzere iki katına kadar artırılır. Ancak 

sıkıyönetim görevlileri aleyhine işlenen suçlarda muayyen 

olan ceza iki kat artırılır. Şu kadar ki, verilecek cezalar o 

fiil için muayyen olan cezanın azami haddini aşamaz. 

Sıkıyönetim mahkemelerince verilen cezalar; para 

cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez. 

(1) Madde başlı§ı 14/11/1980 tarih ve 2342 sayılı Kanunun 
S'inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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(Ek cümle: 14/11/1980-2342/5 md.) Sanık hakkında, 

duruşmadaki iyi hali sebebine dayanılarak Türk Ceza Kanununun 

59'uncu maddesi hükmü uygulanamaz. 

Uygulanacak Usul Hükümleri: 

Madde 18 - (Değişik: 19/9/1980-2301/ll md.) 

a) Sıkıyönetim bölgesi dışında işlenen suçlarla ilgili 

davalara ilişkin sıkıyönetim askeri mahkemelerinin yetki 

sınırları sıkıyönetim ilanını müteakip Milli Savunma Bakanlı

ğınca genel hükümlere göre saptanır ve ilan olunur. 

b) (Değişik: 14/11/1980-2342/6 md.) Sanığın soruşturma 

sırasında tutuklanıp tutuklanmayacağına veya tutukluluk 

halinin devamına ilişkin kararı, sıkıyönetim askeri 

mahkemesinde hakim sınıfından olan üyelerden birisi verir. Bu 

kararlara karşı itirazı incelemeye, 353 sayılı Askeri 

Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 74, 75 'inci 

ve bu Kanunun 19 'uncu maddesinde belirtilen askeri mahke

melerin hakim sınıfından olan üyelerinden birisi yetkilidir. 

Zapt ve arama kararları · hakkında da bu hüküm uygu-

lanır. 

c) Sıkıyönetim mahkemelerinin görevine giren suçları 

ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın 

mahiyeti, haklarında suc teşkil etmedikçe açıklanmaz. 

d) Mahalli Cumhuriyet Savcısı veya askeri savcı, ihbar 

veya herhangi bir suretle bu Kanun kapsamına giren bir suçun 

işlendiği zehabını verecek bir hale muttali olur olmaz 

keyfiyeti derhal ilgili Sıkıyönetim Komutanlığına bildirir. 

Sıkıyönetim Komutanı gerekli gördüğü takdirde, hazırlık 

soruşturması yapılmasını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık 

soruşturması öncelikle ve ivedilikle yapılır. 
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e) (d) bendi ile bu bent hükümleri uyarınca soruşturma 

yapmakla görevlendirilen askeri savcılar ve cumhuriyet 

savcıları soruşturma esnasında gerekli gördükleri kararlar 

için, bulundukları yer askeri veya adliye mahkemelerinden 

talepte bulunurlar. 

f) Askeri savcıların 353 sayılı Askeri Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 98 'nci maddesine göre 

yaptıkları istemler 24 saat içinde yerine getirilir. 

g) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görevine giren 

suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında 1696 sayılı 

Kanunla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen Ek 4 'neli 

madde hükmü uygulanır. 

h) Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi güvenlik ve davanın 

süratle sonuçlandırılması amacı ile duruşmanın başka bir 

yerde de icrasına karar verebilir. 

i) 353 sayılı Askeri Mahkemeler ,Kuruluşu ve Yargılama 

usulü Kanununun 126'ncı maddesindeki koşullar bulunmasa dahi 

tanık ve bilirkişiler naip hakim veya istinabe suretiyle 

dinlenebilir. 

j) Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri ve istinabe olunan 

mahkemede veya naip hakimin yapacağı işlerde, mahkeme, 

istinabe olunan mahkeme veya naip hakimin uygun görecegi 

steno veya teknik araçlarla tesbi tler ypılabilir. Bu 

tesbitlere dayanılarak, sonradan düzenlenecek tutanakların 

safahata uygun olduğu mahkeme heyeti ve naip hakim ve 

tutanagı düzenleyen katip tarafından imzalanmak suretiyle 

onanır. Steno tutanakları veya teknik araçlarla tespit edilen 

beyanların bulundugu malzemeler muhafaza edilir. 

r) (Değişik: 14/11/1980-2342/6 md.) Sıkıyönetim askeri 

mahkemelerinde görülmekte olan davaların talik süresi 30 

günden fazla olamaz. 
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Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek icin 

askeri savcıya, müdahil veya vekiline; iddialara karşı 

savunmasını yapmak için ise sanık ve vekiline verilecek süre 

15 günü geçemez. Ancak ıs ve daha fazla sanıklı davalarda bu 

süreler bir aya kadar uzatılabilir.b 

İddianamade kanuni unsurları ile belirtilen suça 

ilişkin kanun hükmünden daha hafifcezayı gerektiren kanun 

hükmünün uygulanması gereken hallerde, duruşma ek savunma 

nedeni ile tehir ve talik edilemez. 

l) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görevlerine giren 

suçlarda bir gaibin aleyhinde soruşturmaya konu teşkil eden 

suçun kanunda gösterilen yukarı haddi üc seneyi geçmiyorsa 

yokluğunda duruşma açılabilir. 

m) 12/9/1980 tarihinden itibaren Silahlı Kuvvetler 

mensupları ile güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetleri 

mensupları aleyhine işlenen suçlar hakkındaki soruşturma ve 

kovuşturmalar 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü 

Hakkındaki Kanunun l'nci maddesindeki yer ve 4'üncü 

maddesindeki zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen 

kanun hükümlerine göre yapılır. 

n) (Değişik birinci fıkra: 12/3/1982-2632/2 md.) Para 

cezaları, para cezası ile birlikte veya müstakil 6 aya kadar 

( altı ay dahil) hürriyeti baglayıcı ceza hükümleri ve bu 

cezalara baglı veya müstakil. veya neticesi olan fer' i ve 

mütemmim ceza hükümleri temyiz olunamaz. 

Ancak Sıkıyönetim Komutanı tarafından temyiz edilebi

leceği gibi komutanın, adliye veya diğer askeri mahkemelere 

gönderilmesini lüzumlu gördüğü davalarda askeri mahkemenin 

nezdinde kurulduğu komutan veya kurum amiri veya il savcıları 

tarafından temyiz edilebilir. Bu takdirde sanık ve varsa 

müdafii ve müdahil ile görevli savcı veya askeri savcıya da 

bir hafta içinde temyiz sebeplerini bildirmesi için müsaade 

olunur. 
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Bu Kanunda gösterilen hükümlerden başka Sıkıyönetim 

Komutanlıgı nezdinde kurulun Askeri Mahkemelerde 353 sayılı 

Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ile 

ayrıca bu Kanundaki savaş hali hükümleri de uygulanır. 

Sıkıyönetim savaş hali sebebi ile _jlan edilmemiş ise Askeri 

.Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun savaş. 

halinde Kanun yollarına başvurmaya ve yerine getirmeye 

ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

o) (Ek: 14/4/1982-2651/l md.) Sıkıyönetim Askeri 

Mahkemelerinde Askeri Savcı; sanıgın kimliğini, suç teşkil 

eden eylemin neden ibaret bulundugunu ve kanuni unsurları ile 

uygulanması istenen kanun maddelerini belirtmek sureti ile 

iddianameyi özetleyerek okuyabilir. 

p) (Ek: 14/4/1982-2651/1 md.) Çok san.ıklı davalarda 

sanıklardan bir kısmının duruşmanın bazı oturumları ile 

ilgileri bulunmuyorsa, duruşmanın bu oturumlarının yoklukla

rında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak bu 

sanıkların yokluklarında yapılan duruşmalarda kendileriyle 

ilgili bir durum ortaya çıktığı takdirde, ilgili oldukları 

söz ve işlerin esaslı 

kendilerine bildirilir. 

noktaları müteakip duruşmalarda 

Duruşma hazırlığı safhasında da sanık sayısının fazla 

olmasından dolayı mahkeme kıdemli hakimi, sanıklardan bir 

kısmını sonraki duruşmaya çagırtabilir. 

Kanun Yollarına Başvurma ve Tetkik Mercii: 

Madde 19 Sıkıyönetim Komutanı, nezdinde Askeri 

Mahkeme kurulan kıt'a komutanının veya askeri kurum amirinin 

görev ve yetkilerini haizdir. Aynı bölge içinde birden fazla 

Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi bulunursa bu mahkemelerden 

birinin verdiği ve itiraz olunabilir kararlarının inceleme 

mercii, kararı veren Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine en yakın 

Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi; aynı bölge içinde birden fazla 
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Mahkemesi yoksa 

Askeri Yargıtayca İncelemede Öncelik: 

en yakın askeri 

Madde 20 - (Değişik: 15/5/1973-1728/l rnd.) Sıkıyönetim 

Komutanlığı nezdinde kurulan askeri mahkemelerce verilip 

temyiz edilen hükümler, 253 sayılı Kanunun 2596 sayılı 

Kanunla değişik 217 'nci maddesinin son fıkrası uyarınca en 

geç ı ay içinde karara bağlanır. 

Kovuşturmada İzin: 

Madde 21 - (Değişik: 15/5/1973-1728/1 md.) Bu kanunda 

belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında 

Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılabilmesi. 

a) Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri, kendi meclislerinin, 

b) General ve amiraller hakkında Genelkurmay Başka

nının, 

c) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya ilgili 

bakanların, 

d) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Bakanının, 

e) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri 

Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Yüksek Hakimler 

Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Başkansözcüleri, 

Cumhuriyet Başsavcısı, Askeri Yargı tay Başsavcısı, hakimler 

ve yardımcılarıyla Cumhuriyet Savcı ve yardımcıları ve bu 

sınıftan sayılanlar, askeri hakim subaylar hakkında özel 

kanunlarına göre yetkili kurul ve makamların, 

iznine ve yargılama usulüne bağlıdır. 

Yukarıda sayılan kişiler hakkında yetkili kurul ve 

makamlar tarafından, Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma 

yapılmasına izin verilmedigi ahvalde özel kanunlarına göre 

işlem yapılır. 
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Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk kuralları 

saklıdır. 

Takibi İzne Bağlı Suçlar: 

Madde 22 - (Değişik: 12/3/1982-2632/3 md.) Türk Ceza 

Kanununun 15 8 'nci maddesini ihlal suçu hariç olmak üzere bu 

kanunda yazılan ve takibi izne bağlı olan suçlarda izin şartı 

aranmaz. 

Sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyönetim Askeri 

Mahkemelerinin görev ve yetkisi: 

Madde 23 (Degişik: 19/9/1980-2301/12 md.) 

Sıkıyönetimin kaldırılması durumunda, Sıkıyönetim Askeri 

Mahkemelerinde görülmekte bulunan davalar sonuçlandırıncaya 

kadar bu mahkemelerin görev ve yetkileri devam eder. Bu 

mahkemelerin hangi komutanlık nezdinde göreve devam edecegi 

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Kanunundaki yönteme göre tespit edilir. Adı geçen mahkemeler 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerini uygular. 

Bu mahkemeler ile mahkemelerde görevli askeri hakim, 

savcı ve subay üyelerin sayıları ihtiyaca göre azaltılabilir. 

Kaınu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline 

karar verilmiş davalar, durumlarına, mahiyetlerine ve kanun 

hükümlerine göre, görevli ve yetkili mercilere gönderilir. 

DÖRDUNCU BÖLUM 

Genel olarak Savaş Hali 

Savaş Halinde Bazı Bölgelerde Alınacak Tedbirler: 

Madde 24 - Savaş halinde Sıkıyönetim ilan edilmemiş 

olsa dahi, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulunca tespit ve ilan edilen bölgedeki komutanlardan, 
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Genelkurmay Başkanının görevlendirdigi bir komutan bu kanunun 

üçüncü maddesinde yazılı tedbirleri almaya ve uygulamaya 

yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkraya göre bölge komutanlığınca verilen 

emir ve tedbirlere uymayanlar veya yerine getirmeyenler 

hakkında bu kanunun 16'ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

Savaş halinde askeri mahkemelerde yargılama: 

Madde 25 - Savaşta 24'üncü maddeye göre tespit ve ilan 

edilen bölgeler içinde bu kanunun 15 'inci maddesinde yazılı 

suçları işleyenler veya bu suçlara iştirak edenler, bölgedeki 

yetkili kılınan komutan tarafından istenildiği takdirde 

askeri mahkemelerde yargılanırlar. Bu hallerde 21 'inci madde 

hükmü saklıdır. 

Mali Hükümler: 

BESiNCi BÖLUM 

MUteferrik Maddeler 

Madde 26 - Barışta: 

a) (Değişik: 19/9/1980-2301/13 md.) Sıkıyönetim 

Komutanı hizmetin gerektirdiği hal ve zamanlara münhasır 

olmak üzere, emrine verilen Silahlı Kuvvetler (Jandarma 

dahil) ve Emniyet mensupları ile sair sivil personelin er 

tabelasına dahil edilmek suretiyle kazandan iaşe edilmelerini 

emredebilir. 

b} Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya 

Sıkıyönetim Komutanlığında görev alan subay, askeri memur, 

astsubay 

ilişkileri 

ve sivil 

kesilmez. 

personelin eski görev yerleri ile 

Bunlara 6245 sayılı Kanun esaslarına 

göre yolluk ve yevmiyeleri verilir (Ek cümle: 19/9/1980-
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2301/13 md.) Bunlar hakkında, anılan Kanunun 15 ve 41'nci 

madde hükümleri uygulanmaz (1). 

C) (Ek: 

2 3 O 1 / 13 md . ) 

6/2/1973-1654/1 rnd.; 

I- Sıkıyönetim kadrolarına atanan, 

Degişik: 19/9/1980-

II- Bu Kanun uyarınca Sıkıyönetim Komutanlığı emrine 

verilen veya emrine giren görevlilerden Komtanlıgın yazılı 

olarak vereceği emirle görev süreleri ve görev yerleri 

belirtilen ve bilfiil sıkıyönetim hizmetinde çalıştırılan 

personele: 

Ekli cetveldeki göstergelerin, her yıl Bütçe Kanunu 

ile tespit edilen maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak 

yevmiye miktarları üzerinden "Sıkıyönetim Hizmet Zammı" 

ödenebilir. 

Sıkıyönetim döneminde Sıkıyönetim Hizmet Zammının 

ödenmesinin gerekli olup olmadığına Bakanlar Kurulunca karar 

verilir. 

Ödeme fiilen çalışılan günler için yapılır ve tutarlar 

damga resmi dışında bir vergiye tabi değildir. 

Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 

giderler için Başbakanlık Bütçesine yeterli ödenek konur. 

d) (Ek: 26/6/1973-1780/1 md.; Mülga: 8/10/1980-2310/2 

md.). 

Ek Madde 1 (Ek: 8/10/1980-2310/3 md.) Bu Kanunun 

13'üncü maddesindeki zaman ve yer kaydına bakılmaksızın, 

anılan madde ile 15'inci madde hükümlerine göre, sıkıyönetim 

askeri mahkemelerinin görevine giren suçları işleyen siyasi 

partilerin her kademe ve yan kuruluşlarının yönetici ve 

üyeleri ile siyasi partilerle ilişkileri görülen diger 

(1) Sivil personele verilecek tayin bedeli ile ilgili olarak 
ek 6'ncı maddeye bakınız. 
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kuruluş ve derneklerin yönetici ve üyelerinin suç dosyaları 

hakkında, soruşturma ve yargılama yapmaya, parti genel 

merkezlerinin bulunduğu yer sıkıyönetim 

nezdindeki askeri mahkemeler yetkilidir. 

komutanlıkları 

Ancak, sıkıyönetim komutanı bu suçlardan nezdinde 

kurulan sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılmasına lüzum 

görmediklerini ilgili makam veya adli mercilere gönderebilir. 

İkinci fıkraya istinaden suç dosyasının gönderildiği 

makam dosyayı geri çeviremeyeceği gibi adli merciler de 

görevsizlik ve yetkisizlik kararı veremezler. 

Ek Madde 2 - (Ek: 8/10/1980-2310/3 md.) Genelkurmay 

Başkanlığınca belirlenecek ihtiyaca göre ve Milli Savunma 

Bakanının yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda 

Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcısı, asıl 

görev yerleri ile ilişkileri kesilmemek ve kadroları saklı 

kalmak koşuluyla kazanılmış hakları olan kadro maaşlarıyla 

sıkıyönetim 

olmaksızın 

yardımcı savcılıklarında 

özel kanunlarındaki usule 

süreyle sınrılı 

göre Hakimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilirler ve aynı usulle 

görevlerine iade edilirler. Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu istemin intikalinden itibaren yedi gün içinde gerekli 

kararı verir. Bu şekilde görevlendirilen Cın::'huriyet savcıları 

ile Cumhuriyet savcı yardımcıları sıkıyönetim yardımcı 

savcılarının görev ve yetkilerini haizdirler (1). 

(Değişik: 3/6/1983-2836/2 md.) Görevlendirilecek 

Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcılarının; 

savcılık veya hakimlik görevlerinde toplam olarak en az 5 yıl 

süre ile hizmet görmüş olmaları şarttır. 

Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcı-

( 1) Bu maddede geçen "Yüksek Savcılar Kurulu" ve "Yüksek Ha
kimler Kurulu" deyimleri, 14/4/1982 tarih ve 2651 sayılı 
Kanunun 2 'nci maddesi ile "Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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larının yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları ile diğer 

özlük işleri bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere özel 

kanunlarına göre yapılır ve sıkıyönetim hizmetinde 

geçirdikleri süreler asıl mesleklerinde geçmiş sayılır. Cum

huriyet savcıları ile Cumhuriyet Savcı yardımcılarının ca

lışma ve genel davranışları gözönüne alınarak haklarında Sı

kıyönetim komutanı ve sıkıyönetim askeri savcılarının düzen

leyecekleri siciller ve Askeri Yargıtay Başsavcılığı ile 

askeri adalet müfettişleri tarafından verilecek raporlar, 

yükselmelerinde değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığına 

gönderilir. Üç aydan az olan hizmetler için sicil 

düzenlenmez. 

Sicillerin düzenlenme şekil . ve esasları yönetmelikle 

gösterilir. 

Haklarında disiplin soruşturması acılması ve disiplin 

cezası verilmesi, şahsi ve görev ile ilgili suçlarının soruş

turulması ve kovuşturulması ile diğer özlük işleri, bu kanun 

hiikümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır. 

Ancak özel kanunlarına göre verilen izinden sonra soruşturma 

işlemi askeri adalet müfettişi tarafından yapılarak 

soruşturma evrakı Adalet Bakanlığına gönderilir. 

Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcıları 

izin, istirahat, tedavi konularında askeri hakimlerin 

statüsüne tabidirler; aylıkları, kesenekleri, sosyal 

yardımları ve ödenekleri Adalet Bakanlığı Bütçesinden, 

yollukları ve diğer giderleri Milli Savunma Bakanlığı 

Bütçesinden karşılanır. 

Cumhuriyet savcıları ile Cuhuriyet savcı 

yardımcılarına bu görevlerinin devamı süresince 2155 sayılı 

Kanun uyarınca tayin bedeli ile eşidi derecedeki askeri 

savcılara ödenen sıkıyönetim hizmet zammı da ödenir. 

Ek Madde 3 - (Ek: 14/11/1980-2342/7 md.) Bu Kanunla 

sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına 
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ilişkin idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz. Şahsi 

kusurları nedeniyle hukuki sorumlulukları ileri sürülemez. 

Ek Madde 4 (Ek: 8/12/1980-2354/1 md.) (Değişik: 

17 /6/1982-2682/1 md.) Devletin; siyasi veya mali veya 

iktisadi veya askeri veya idari güvenligini bozacak 

nitelikteki kaçakçılık suçunu işleyenler ile, sıkıyönetim 

askeri mahkemelerinin görevine giren suçları işleyenlerin 

fiillerine iştirak halinde olmrnasa bile, bunlara her ne 

şekilde olursa olsun yardım ettigi anlaşılan kaçakçılık 

suçları sanıklarının kaçakçılık davalarına bakmak görevi 

Kanunun 13'ncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın, 

Milli Savunma Bakanlıgının önceden tespit ve Resmi Gazete ile 

yayınlayacağı sıkıyönetim askeri mahkeme·lerine aittir. 

Kanunun 23 ve 15'inci maddeleri kapsamına giren 

kaçakçılık suçlarına ilişkin görev hükümleri saklıdır. 

Birinci fıkra hükmü geregince kaçakçılık suçlarının 

soruşturma ve kovuşturma safhasında. Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair 1918 sayılı Kanun ile kaçakçılıkla ilgili diğer 

kanunların özel hükümleri sıkıyönetim komutanlıkları, askeri 

savcıları ve askeri mahkemelerince de uygulanır. 

Sıkıyönetim Komutanı l'inci fıkrada belirtilen suçlar

dan, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde bakılmasına lüzum 

görmediklerini ilgili adli mercilere vermeğe yetkilidir. 

Sıkıyönetim komutanının suç dosyasını gönderdiği Cum

huriyet savcıları, askeri savcılar ile askeri ve adliye 

mahkemeleri görevsizlik ve yetkisizlik kararı veremezler. Bu 

şekilde gönderilen suç dosyaları hakkında bu Kanun hükümleri 

uygulanır. 

Ek Madde 5 - (Ek: B/12/1980-2354/1 md.) Genelkurmay 

Başkanlıgınca tespit edilecek, ihtiyaca göre ve Milli Savunma 

Bakanının yapacagı teklif üzerine, istenilen sayıda hakim, 

kazanılmış hakları ve kadro maaşları ile sıkıyönetim askeri 



299 

mahkemelerinde süre ile sınırlı olmaksızın özel 

kanunlarındaki usule göre görevlendirirler ve aynı usulle 

görevlerine iade edilirler. Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu, istemin intikalinen itibaren 7 gün icinde gerekli 

kararı verir. 

(Değişik: 3/6/1983-2836/3 md.) Görevlendirilecek 

hakimlerin asıl görev yerleri ile ilişkileri kesilmez ve 

kadroları saklı kalır. Bu hakimlerin hakimlik veya savcılık 

görevlerinde toplam olarak en az 5 yıl süre ile hizmet görmüş 

olmaları ve ceza davalarında yetişmiş olmaları şarttır. 

(Değişik: 12/1/1981-2371/1 md.) Sıkıyönetim askeri 

mahkemelerinde görevlendirilen hakimler, bu mahkemelerdeki 

askeri hakimlerin gc;,rev ve yetkilerini haizdirler. Mahkeme 

heyetine askeri hakimle birlikte üye olarak katılabilirler. 

Bu halde duruşmanın yönetimi; hakimlik, savcılık veya bu 

hizmetlerden sayılan görevlerde geçirdikleri hizmet süresi 

fazla olan hakim tarafından, bunda eşitlik halinde ise askeri 

hakim tarafından yapılır {Ek cümle: 16/10/1981-2538/3 md.) 

Ancak, mahkeme heyetindeki askeri hakim sayısı ( 1) den az 

olamaz. 

leri, 

kanun 

(Değişik: 12/1/1981-2371/1 md.) Hakimlerin yükselme-

1' inci sınıfa ayrılmaları ile diğer özlük işleri bu 

hükümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre 

yapılır ve sıkıyönetim hizmetinde geçirdikleri süreler asıl 

mesleklerinde geçmiş sayılır. Hakimlerin, çalışma ve genel 

davranışları gözönüne alınarak haklarında kıdemli askeri 

hakim tarafından düzenlenecek notlar ile Askeri Yargıtay 

tarafından verilecek notlar, yükselmelerinde değerlendirilmek 

üzere Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilir. Ancak, 

mesleki hizmet süresi kıdemli askeri hakmiden fazla olanlar 

ile bu mahkemelerdeki çalışma süresi üç aydan az olanlar 

hakkında not düzenlenmez. 

(Değişik: 12/1/1981-2371/1 md.) notların düzenlenme 

şekil ve esasları yönetmelikle gösterilir. 
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Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disiplin 

cezası verilmesi, şahsi ve görev 

soruşturulması ve kovuşturulması ile 

Kanun hükümleri saklı kalmak üzere 

ile ilgili suçların 

diger özlük işleri bu 

özel kanularına göre 

yapılır. Ancak, özel kanunlarına göre verilen izinden sonra 

soruşturma işlemi, askeri adalet müfettişi tarafından 

yapılarak soruşturma evrakı Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kuruluna gönderilir. 

Hakimler izin, istirahat, tedavi konularında askeri 

hakimlerin statüsüne tabidirler. Aylıkları, kesenekleri, 

sosyal yardımları ve ödenekleri Adalet Bakanlıgı bütçesinden, 

yollukları ve diğer giderleri Milli Savunma Bakanlığı 

bütçesinden karşılanır. 

Hakimlere bu görevlerinin devamı süresince 2155 sayılı 

Kanun uyarınca tayin bedeli ile eşidi maaş derecesindeki 

askeri hakimlere ödenen sıkıyönetim hizmet zammı verilir. 

Ayrıca sıkıyönetim komutanının gösterecegi 

göre yeterince başkatip ve zabıt katibi usulüne 

mahkemelerde görevlendirilir (1). 

ihtiyaca 

göre bu 

Ek Madde 6 - (Ek: 8/12-1980-2354/l rnd.) Sıkıyönetim 

komutanlığında görevlendirilen ancak, tayin bedeli almak 

hakkını haiz bulunmayan sivil personele, bu görevlerinin 

devamı süresince 2155 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tayin 

bedeli ödenir. 

Ek Madde 7 - (Ek: 24/3/1981-2439/1 md.) Sıkıyönetim 

mercilerince yapılmakta olan bir soruşturma nedeniyle, Sıkı

yönetim Komutanı veya askeri savcısı tarafından gerekli 

görülüp yazı ile istendiği takdirde, ceza infaz kurumları ile 

(1) Bu maddede geçen "Yüksek Savcılar Kurulu." ve "Yüksek 
Hakimler Kurulu" deyimleri, 14/4/1982 tarih ve 2651 
sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile "Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kimseler, derhal 

bu mercilere teslim edilirler. 

Yukarıdaki fıkra gereğince teslim alınan tutuklu veya 

hükümlüler teslim alınmalarını gerektiren adli işlemin 

sonuçlanması üzerine alındıkları kuruma iade edilirler. Arada 

geçen süreler tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır. 

Sıkıyönetim Komutanlığı veya askeri savcılığınca 

teslim alınanların evvelce haklarında verilmiş tutuklama 

kararlarının kaldırılması ya da hükümlü bulundukları 

cezalarının infazlarının tamamlanması hallerinde, keyfiyet 

ilgili Sıkıyönetim Komutanlığı ve savcılıgına bildirilir. 

Ek Madde 8 - (Ek: 3/6/1983-2836-4 md.) Sıkıyönetim as

keri mahkemesinin görevine girmesine ragmen, sıkıyönetim ko

mutanı tarafından sıkıyönetim askeri mahkemesinde bakılmasına 

lüzum görülmeyerek, 13, 15 ve ek 4'üncü madde hükümleri gere

ğince ilgili adli mercilere gönderilen suç dosyasının, daha 

sonra sıkıyönetim askeri savcılığında sürdürülen bir soruş

turma veya sıkıyönetim askeri mahkemesinde görülmekte olan 

bir dava ile şahsi veya fiili irtibat halinin mevcut olması 

ve bu dosyaların birleştirilerek görülmesinin zorunlu bulun

ması hallerinde, hazırlık soruşturması sırasında sıkıyönetim 

askeri savcısınca, son soruşturma sırasında sıkıyön~tim 

askeri mahkemesince bu dosyaların birleştirilmesine karar 

verilmesi üzerine, ilgili savcılık veya mahkemece görevsizlik 

kararı verilerek, suç dosyası istemde bulunan sıkıyönetim 

askeri savcılığına veya askeri mahkemesine gönderilir. 

Ek Madde 9 - (Ek: 31/3/1988-3423/1 md.) Sıkıyönetimin 

kaldırılması durumunda, sıkıyönetim askeri mahkemelerince 

tutuklanarak askeri cezaevlerine alınan kişiler, Adalet 

Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında varılacak 

mutabakat üzerine, sivil tutukevlerine devredilirler. Bu 

kişiler hakkında sivil tutukevlerinde uygulanan infaz rejimi 

tatbik olunur. 
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Geçici Madde 1 - 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda 

gerekli değişiklik yapılıncaya kadar bu kanunun 15'inci 

maddesinin (h) bendi hükmü Sıkıyönetim "olağanüstü hal" kabul 

edilmek suretile uygulanır (1). 

Geçici Madde 2 - (Ek: 15/5/1973-1728/3 md.) 26 Nisan 

1971 tarihinde ilan edilen sıkıyönetimin kaldırılması halinde 

Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askeri mahkemelerde 

görülmekte bulunan davalar sonuçlandırılıncaya kadar bu 

mahkemelerin görev ve yetkileri devam eder. Bu mahkemelerin 

hangi komutanlık nezdinde göreve devam edeceği 353 sayılı 

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunundaki 

usule göre saptanır. Anılan mahkemeler 

Sıkıyönetim Kanunu hükümleri uygular. 

1402 sayılı 

Birinci fıkrada yazılı hallerde, Sıkıyönetim Komutan

lığı nezdinde kurulan Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri birden 

fazla ise bu mahkemeler ile mahkemelerde görevli askeri hakim 

ve savcıların sayıları ihtiyaca göre azaltılabilir. 

Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline 

karar verilmiş davalar durumlarına, niteliklerine ve kanun 

hükümlerine göre görevli ve yetkili mercilere gönderilir. 

Ek Geçici Madde 1 - (Ek: 14/11/1980-2342/8 md.) Ek 

madde 3'te belirtilen konularda, bu Kanunun yürürlüğe girdigi 

tarihten önce açılmış iptal ve şahsi kusura dayalı tazminat 

davaları ile verilmiş bulunan yürütmenin durdurulmasına dair 

kararlar kendiliginden ortadan kalkar. 

Ek Geçici Madde 2 - (Ek: 14/11/1980-2342/8 md.) Bu 

Kanunun 4'üncü maddesi ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 

11 'inci maddesine 1' inci fıkradan sonra eklenen 2 'nci fıkra 

hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış 

(1) Numarasız olan geçici madde, 15/5/1973 tarih ve 1728 
sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle "Geçici Madde f" olarak 
numaralandırılmıştır. 
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bulunan kamu davaları hakkında uygulanır. Aynı maddeye 

eklenen 3'üncü fıkra hükümleri saklıdır. 

Ek Geçii Madde 3 - ( Ek: 8/6/1981-24 74/2 md.) Milli 

Güvenlik Konseyinin bildiri ve kararlarına uymayanlar 

hakkında, fiil başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu 

Kanunun 16'ncı maddesine göre yasal işlem yapılır. 

Ek Geçici Madde 4 - (17/6/1982-2682/2 md. ile gelen Ek 

Geçici Madde 5 hükmü olup madde numarası teselsül ettiril

miştir. 

Bu kanunun yürürlüge girdiği tarihten öcne EK-4 'üncü 

madde kapsamına giren suçlara ilişkin olarak açılmış bulunan 

kamu davaları ile henüz soruşturma safhasında olan fiillere 

ilişkin davlaar bakmak görevi de Milli Sa'l.'llnma Bakanlıgınca 

tespit ve Resmi Gazete ile yayınlanacak sıkıyönetim askeri 

mahkemelerine aittir. 

SON MADDELER 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar: 

Madde 27 - 3832 sayılı Örfi İdare Kanunu ile bu kanunu 

değiştiren 4106 ve 4219 sayılı kanunlar yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Kanunun Yürürlüge Girmesi: 

Madde 28 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

Madde 29 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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SIKIYÖNETİM HİZMET ZAMMI CETVELİ (1). 

Görevliler 

General..:.Amiral 

Albay, Yarbay, Binbaşı 

Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen 

Asteğmen, Astsubay, Uzman Jandarma Çavuş 

Emniyet Amiri ve daha üst derecedekiler 

Başkomiser, Komiser 

Komiser Muavini 

Diger Emniyet Mensupları, çarşı ve mahalle bekçileri 

Sivil Memurlar ve İşçiler 

Er ve erbaşlar (Jandarma dahil) 

Puan 

10 

9 

8 

7 

9 

8 

• 7 

6 

5 

3 

Fiilen kıtada görev yapan general-amiral, subay ve 

astsubaylar ve kıta ile müşterek görev yapan zabıta teşkilatı 

mensupları ile Sıkıyönetim Komutanlıklarında yargı görevi 

yapan adli müşavir, askeri hakim, savcı, subay üye ve yargı 

görevi yapan yerlerde görevli astsubay ve sivil memurlar ile 

cezaevi müdürleri, erbaş ve erler dışındaki görevlilere bu 

miktarların yarısı verilir. 

15/5/1971 TARİHLİ VE 1402 SAYILI ANA KANUNA İŞLENE

MEYEN GEÇİCİ MADDELER 

I - 12/3/1982 Tarih ve 2632 Sayılı Kanunun Geçici 

Maddeleri 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce verilmiş bulunan hükümlerden: 

a) Verildiği tarihten itibaren henüz bir hafta 

geçmemiş olan hükümleri; sanık, müdafii, müdahil, görevli 

savcı veya askeri savcı Kanunun 2'nci maddesi esaslarına göre 

temyiz edebilir. 

(1) 6/2/1973 tarih ve 1654 sayılı Kanunun l'nci maddesiyle 
eklenen cetvelin 19/9/1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunun 
13'üncü maddesiyle değişik şeklidir. 
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Bunlar; 

1. Hüküm kendilerine tefhim veya teblig edilmiş ise 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 

2. Büküm kendilerine tefhim veya tebliğ edilmemiş ise 

hükmün tebliği tarihinden itibaren, 

Bir hafta içerisinde temyiz isteminde bulunabilirler. 

b) ( a) bendinde belirtilen bir haftalık süreden önce 

verilmiş bulunan hükümler hakkında, hükmün verildiği tarihte 

yürürlükte bulunan 18 'inci maddenin (n) bendi hükümlerinin 

uygulanmasına devam olunur. 

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 3 'üncü maddesi hükmü; 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesin hüküm halini almamış 

olan Türk Ceza Kanununun 158 'inci maddesini ihlal suçları 

hakkında da uygulanır. 

2- 28/12/1982 tarih ve 2766 Sayılı Kanunun Geçici 

Maddesi 

Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2'nci maddesine 

19/9/1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan fıkra 

hükümlerine göre, sıkıyönetim komutanlarının istemleri üze

rine işlerine son verilenlerin durumları; sıkıyönetim komu

tanlıklarınca yeniden tetkik edilip, kamu hizm·etlerinde gö

revlendirilerneyecekleri tespit edilen memurlar, diger kamu 

görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir daha 

kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar. Bunlar hakkında tabi 

oldukları; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu veya diger 

sosyal güvenlik kurumları hakkındaki kanun hükümleri uygu

lanır. 
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3- 3/5/1985 tarih ve 3195 Sayılı Kanunun Geçici 

Maddesi 

Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 

günden fazla süreden beri gözetim al tında bulunanlar en geç 

48 saat içinde yetkili hakim önüne çıkarılırlar. Ancak, 

gerekli işlemlerin yapılması için tanınan bu 48 saatlik süre 

sebebiyle 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15'inci 

maddesinin bu Kanunla değiştirilen son fıkrasındaki 45 günlük 

gözetim altında bulundurma müddeti hiçbir şekilde aşılamaz. 

4- 31/3/1988 tarih ve 3423 sayılı Kanunun Geçici 

Maddesi 

Geçici Madde - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce sıkı

yönetim askeri mahkemelerince tutuklanarak askeri 

cezaevlerine alınan kişiler hakkında da bu Kanun hükümleri 

uygulanır. 
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BASIN KANUNU (1) 

: 5680 

: 15/7/1950 

Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 24/7/1950 Sayı: 7564 

Yayımlandığı Düstur Tertip: 3 Cilt: 31 Sayfa: 2234 

Bu Kanunun yururtUkte olmayan hUkUmleri için bakınız "YUrUrlUkteki Bazı 

Kanunların MUlga HUkUmleri KUlliyatı" 

Cilt: Sayfa: 

BiRiNCi BÖLUM 

Umumi HUkUmler 

Madde 1 - Basın serbesttir. 

Basılmış eserlerle bunların neşri bu kanunda yazılı 

hükümlere tabidir. 

Madde 2 Bu Kanun hükümlerine göre basılmış 

eserlerden maksat neşredilmek üzere tabi aletleriyle basılan 

veya sair her türlü vasıtalarla çoğaltılan yazılar ve 

resimler gibi eserlerdir. 

Madde 3 - Gazetelere, haber ajansları neşriyatına ve 

belli aralıklarla yayınlanan diger bütün basılmış eserlere bu 

kanunda "mevkute" denir. 

Basılmış eserlerin herkesin g6rebilecegi veya 

girebileceği yerlerde 9österilmesi veya asılması veya 

dağıtılması veya dinletilmesi veya satılması veya satışa arzı 

"neşir" sayılır. 

( 1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili 
olarak 10/6/1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 
21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 15/8/1957 tarih 
ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih 
ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur Kararına 
bakınız. 
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Fiilin ayrıca suc teşkil etmei hali müstesna olmak 

üzere, basın suçu neşir ile vücut bulur. 

Madde 4 - (Değişik: 29/11/1960-143/1 rnd.) 

Her basılmış eserde o eserin yayın yeri, yılı ve 

tabiin, varsa naşirin adları ve işyerleri gösterilir. 

İlan, tarife, sirküler ve emsali hakkında bu hüküm 

uygulanmaz. Mevkutelerde ayrıca basıldığı tarih ile sahibinin 

ve yazı işlerini fiilen idare eden sorumlu müdürün ve bunlar 

müteaddit ise idare ettikleri kısım ile birlikte her birinin 

adları gösterilir. 

iKiNCi BÖLUM 

Mevkute Yayımı 

Madde 5 - (Değişik: 29/11/1960-143/1 nd.) 

Her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden sorumlu 

müdürü bulunur. 

Yayının muhtelif kısımlarını idare .:.çin ayrı sorumlu 

müdürler bulundurulabilir. Bu takdirde her sorumlu müdür 

kendi idare ettiği kısımdan sorumlu olur. 

Sorumlu müdür aşağıdaki şartları haiz olmalıdır: 

1- Türk vatandaşı ve lise tahsili gö::::nüş olmak veya bu 

derecede tahsili bulunduğu resmen tevsik edilmiş olmak, 

2- 21 yaşını bitirmiş bulunmak, 

3 Türkiye'de ikametgah sahibi olmak ve devamlı 

oturmak, 

4- Devlet memuru, asker veya ordu mensubu bulunmamak, 

(Mesleki ve ilmi rnevkuteler icin bu şart aranmaz). 

5- Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak. 
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6 (Degişik: 10/11/1983-2950/1 rnd.) Ağır hapis, 

taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis 

cezalarından biriyle veya yayın tehdidiyle para ve menfaat 

teffiini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye 

kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere ye~in etmek, iftira, 

suç tasnii, resmi mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca 

yayın, fuhşuyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, 

irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu 

dışındaki kaçakçılık suçlarından veya bu Kanunun ek birinci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara 

tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olmak. 

7- Geçici olarak kaınu hizmetlerinden yasaklılık, genel 

emniyet gözetimi al tında bulundurulmak veya sürgün cezasına 

hükümlülük hallerinden bu ceza veya tedbirler infaz edilmiş 

olmak. 

Madde 6 - Mesul müdürlük ile teşrii meclis azalığı 

aynı şahıs üzerinde birleşemez. 

Madde 7 - (Değişik: 7/6/1956-6733/1 ~d.) 

Mevkute sahibinin, bu kanunun S'inci maddesinin l'inci 

bendindeki lise tahsili şartı müstesna olmak üzere aynı 

bentte ve diger bentlerinde yazılı vasıf ve şartları haiz ve 

okur-yazar olması icabeder. 

Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhte eyledigi 

takdirde S'inci maddede yazılı bütün vasıf ve şartları haiz 

olması gerekir. 

Mevkute sahibi mesul müdürlüğü de=uhte etmez veya 

mesul müdürlük için kanunen aranan vasıf ve şartları haiz 

bulunmazsa bu takdirde mevkuteye bir mesul müdür tayin etmek 

mecburiyetindedir. 

Mevkuteyi neşreden cemiyet ise reisi; şirket veya bir 

teşebbüs ise en fazla hisseye malik olan; bunların teaddüdü 
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halinde biri; sermayenin tamamı bir şahsa ait ise bu kimse 

veya sahip küçük ise kanuni mümessili bu kanun hükümlerince 

verilecek beyannamede sahip olarak gösterilir ve bu sahipler 

de bu kanunda yazılı hükümlere tabidirler. 

(Değişik: 10/11/1983-2950/2 md.) Türkiye'de yabancı 

gerçek ve tüzel kişilerin mevkute çıkarması mahallin en büyük 

mülki amirinin mütalaası üzerine İçişleri Bakanlıgının 

müsaadesine bağlıdır. İçişleri Bakanlığı karar vermeden önce, 

Dışişleri Bakanlığının görüşünü de alır. 

(Ek: 10/11/1953-2950/2 md.) Türkiye'de faaliyet 

gösteren ve yukarıdaki fıkra kapsamına girmeyen yabancı 

devletlerin diplomasi temsilcileri ve konsoloslukları ile 

bunlara bağlı kuruluşlar ve uluslararası teşkilatın mevkute 

ve mevkute tanımına girmeyen basılı diger eserleri 

yayınlamalarına, meri mevzuat, Türkiye'nin taraf olduğu 

ikili anlaşmalar esasları uluslararası sözleşmeler ve 

uyarınca Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri 

Bakanlığınca izin verilir. 

Madde 8 - (Değişik: 29/11/1960-143/1 md.) 

Mevkute 

mevkutenin: 

çıkarılması izne bağlı değildir. Ancak, 

1- Adını, yayın konusunu, ne vakitlerde çıkarılacağını 

ve idare yerini, 

2- Sahibinin ve varsa ayrı sorumlu müdür veya 

müdürlerinin veya kanuni temsilcilerinin ad ve soyadlarını, 

uyruk ve ikametgahlarını gösterir bir beyanname verilmesi 

mecburidir. Bu beyannameye tüzel kişi ise ortaklık 

mukavelesinin veya tesis senedinin veya dernek tüzüğünün 

onaylı bir örneği eklenir. 

Beyanname, mevkute sahibinin ve ayrı sorumlu müdür 

veya müdürleri varsa onların da imzasını ihtiva eder. 
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Madde 9 - (Degişik: 10/11/1983-2950/3 md.) 

Beyanname ve ekleri mevkute nerede çıkarılacaksa o 

yerin en büyük mülki amirliğine verilir. 

Beyanname mülki amirliğe doğrudan doğruya verilebile

cegi gibi noter aracılığı ile de tebliğ olunabilir. Mülki 

amirlik verilen beyannameyi kabule · ve mukabilinde bir alındı 

belgesi vermeye mecburdur. Beyanname noter aracılığı ile 

tebliğ olunduğu takdirde, tebliğ şerhi alındı belgesi yerine 

geçer. 

8 'inci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen 

ihtiva etmeyen veya kanuni nitelik ve şartları haiz olmayan 

kimseleri sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren 

beyannameler verilmemiş sayılır ve keyfiyet beş gün içinde 

ilgiliye tebliğ edilir. 

Beyanname verilmeden yayın yapılması veya beyanname 

verilip de yukarıdaki fıkra uyarınca verilmemiş sayılması 

veya beyannamedeki bilgi ve belgelerin doğru olmadığının 

anlaşılması hallerinde, mülki amirlikçe Cur.Jıuriyet savcılığı 

aracılıgıyla, yayının durdurulması için asliye ceza 

mahkemesine başvurulur. Asliye ceza mahkemesi, en gec 

kırksekiz saat içinde yayının durdurulup durdurulmayacağı 

hususunda kararını verir. 

Madde 10 Beyanname muhteviyatında vukua gelecek 

değişiklikler beş gün içinde dokuzuncu madciede yazılı mercie 

aynı usulle bildirilir. 

Mesul müdür degiştigi takdirde yeni mesul müdürün 

imzasını taşıyan bir vesikanın beş gün içinde aynı mercie 

verilmesi lazımdır. 
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Bu müddet zarfında bu kanuna göre mesul müdürlere 

terettüp eden mesuliyet yazı işlerini fiilen idare edene 

aittir. 

Madde 11 - Mevkute sahibinin hakkını başkasına devri 

yahut ölümü halinde yenisahip bir ay içinde yeniden beyanname 

vermege mecburdur. 

Madde 12 - (Değişik: 10/11/1983-2950/4 rnd.) 

Tabi, rnevkutenin her nüshasından ikişer tanesini neşri 

takip eden çalışma gününde, çıktığı yerin Cumhuriyet 

savcılığı ile en büyük mülki amirliğine vermeye mecburdur. 

Tabi'e bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair bir 

alındı belgesi verilir. 

Madde 13 - (Değişik: 29/11/1960-143/l md.) 

Mevkutelerde çalıştırılacak muhabirlerin bu kanunun 

5'inci maddesinin 1, 2 ve 3'üncü bentleri hükümleri müstesna, 

diğer bentlerinde yazılı nitelik ve şartları haiz olmaları 

icabeder. 

UCUNCU BÖLUM 

Mevkute Sahibinin Hakları 

Madde 14 - Beyannamenin verildiği tarihten bir sene 

içinde mevkute neşrolunmaz veyahut neşrol~nmaya başladıktan 

sonra neşrine beş yıl müddetle ara verilirse beyanname 

hükümsüz kalır ve sağladıgı haklar düşer. 

Madde 15 Bir mevkutenin hususi fedakarlık 

ihtiyariyle elde edip yayınladığı haber yazı ve resimler 

mevkute sahibinden müsaade alınmadıkça neşirlerinden 24 saat 

geçmeden başka mevkuteler tarafından yayınlanamaz. Hususi 

fedakarlık ihtiyariyle elde edilen yazı ve resimler için 

mevkute sahibinden izin almak mecburidir. 
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DÖRDUNCU BÖLUM 

Basında Mesuliyet 

Madde 16 - (Değişik: 10/11/1983-2950/5 md.) 

Basın 

sorumluluğu: 

yoluyla işlenen suçlardan dolayı ceza 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk, suçu 

vücuda getiren yazıyı 

karikatürü yapan kimse 

veya haberi yazan veya resmi veya 

ile beraber bu rnevkutenin ilgili 

sorumlu müdürne aittir. Ancak, sorumlu müdürler için verilen 

hürriyeti bağlayıcı cezalar, sürelerine bakılmaksızın para 

cezasına çevrilerek hükmolunur. Para cezasının hesabında 647 

sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 'üncü maddesinin 

birinci bendinde belirtilen miktarın aşağı haddi esas alınır. 

Sorumlu müdürler için emniyet gözetimi altında bulundurma 

cezası verilmez. 

2. Sorumlu müdür, rnevkutelerde müstear adla veya 

imzasız veya remizli imza ile yayınlanan yazı veya haber veya 

resim veya karikatür sahiplerinin adlarını bildirmek zorunda 

değildir. Sahibi belli olmayan veya sorumlu müdür tarafından 

en geç mahkemece yapılacak birinci sorgusu sırasında sahibi 

doğru şekilde açıklanmayan yazı veya haber veya resim veya 

karikatürden dolayı sorumluluk, birinci bent hükmüne 

bakılmaksızın, suçu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan 

veya resmi veya karikatürü yapan kimse gibi, sorumlu müdüre 

aittir. 

3. Sorumlu müdür mevkutenin sahibi tarafından, 

rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı veya haber veya resim 

veya karikatürden sorumlu değildir. Bu takdirde sorumlu müdür 

hakkındaki ceza sorumluluğu, yazı veya haber veya resim veya 

karikatürü yayınlatana aittir. 

4. Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle 

işlenen suçlarda ceza sorınnlulugu suçu oluşturan eserin 
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yazarı, çevireni veya çizeni ile birlikte yayınlatana aittir. 

Ancak, yayınlatanlar için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar 

sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. 

Para cezasının hesabında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 

Kanunun 4'üncü maddesinin birinci bendinde belirtilen 

miktarın aşağı haddi esas alınır. Yayınlatanlar için emniyet 

gözetimi altında bulundurma cezası verilmez. 

Mevkute tanımına girmeyen basılı eserin sahibinin 

belli olmaması halinde sorumluluk, yukarıdaki fıkra hükmüne 

bakılmaksızın yayınla tana aittir. Eser; yazarı, çevireni ve 

çizeninin bilgi ve izni dışında yayınlandığı takdirde sadece 

yayınlatan, eseri vücuda getiren gibi sorumlu olur. 

Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu 

kimseler aleyhine Türk Mahkemelerinde dava açılamadığı 

takdirde sorumluluk, basana, basan da belli olmadığı takdirde 

satan ve dağıtana aittir. 

Sahibinin rızası olmadıkça Türkiye'de yayımlanan 

yayınlardan aynen yapılacak iktibaslarda sorumluluk, iktibas 

edene aittir. 

Kanunla yasaklanmış herhangi bir dille yayın yapılması 

halinde, sorumlu müdürlerle yayınlatanlar hakkında bu maddede 

öngörülen para cezasına çevrilerek hükmedilmeye ve 

gözetimi altında bulundurma cezası verilmeyeceğine 

hükümler uygulanmaz. 

emniyet 

ilişkin 

(Ek: 11/5/1988-3445/6. md.) Bu Kanun ile diğer 

kanunların basılı eserin sahip veya yayınla~anını cezai veya 

hukuki bakımdan sorumlu kıldığı hallerde, sahip veya 

yayınlatan tüzelkişi ise, temsilen bir gerçek kişi 

gösterilmiş olsa bile sorumluluk tüzelkişiye aittir. 
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Madde 17 - (Degişik: 29/11/1960-143/1 md.). 

Basın yolu ile işlenecek fiillerden dogacak maddi ve 

manevi zararları, 16'ncı maddeye göre sorumlu olanlarla 

birlikte Borçlar Kanununun genel 

mevkutelerde sahibi ve mevkute 

müteselsilen tazminle ödevlidirler. 

hükümlerine 

olmayanlarda 

göre 

naşiri, 

Madde 18 - Basın suçlarından mahkum olanlar hakkında 

verilen kesin hüküm tamamen veya hulasaten aynı mevkutede ve 

eğer o mevkute çıkmıyorsa masrafı hükümlüye ait olmak üzere 

başka bir mevkutede neşrine hükmolunabilir. 

Takibi şikayete bağlı hususlarda yukarki hükmün uygu

lanması şikayetçinin isteğine bağlıdır. 

BEŞiNCi BÖLUM 

Cevap ve DUzeltme Hakkı 

Madde 19 - (Değişik: ll/51988-3445/7. md). 

I- Bir kişinin, haysiyet ve şerefine dokunan veya 

kendisi ile ilgili gerçeğe aykırı hareketler, düşünceler ve 

sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir 

mevkutede yapılan yayımdan dolayı ilgili veya yetkilL 

temsilcisi yayının yapıldığı tarihten itiba=en iki ay içinde 

imzasını taşıyan cevap veya düzeltme yazısını mevkutenin 

sorumlu müdürüne verebilir veya gönderebilir. 

Sorumlu müdür, cevap veya düzeltmeyi, aldığı tarihten 

itibaren üç gün içinde inceler ve yayınlar:.:rrasına karar ver

diği takdirde inceleme süresinin bitiminden sonra çıkacak ilk 

nüshada, metne hiçbir mülahaza ve işaret katmaksızın ve bu 

cevap veya düzeltme dolayısıyla herhangi bir· mütalaa beyan 

etmeksizin aynen ve tamamen yayınlamaya mecburdur. 

II - Cevap veya düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap 

verenle ilgili miktarının iki katından uzun olamaz. Ancak, 
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yirmi satırdan az olan yazıların cevabı otuz satır olabilir. 

Mevkutenin birden fazla yerde basılması halinde, cevap veya 

düzeltmeye sebep olan yazının yayınlandıgı ve dağıtıldığı 

yerdeki baskısının tüm nüshalarında cevap veya düzeltmeye yer 

verilir. 

III - Cevap veya düzeltmenin zamanında yayınlanmaması 

halinde ilgili, yayınlanması gereken tarihten itibaren yirmi 

gün içinde evrakı ile birlikte bulundugu yer sulh ceza 

hakimine başvurur. 

Sulh ceza hakimi iki gün içinde, cevap veya düzeltme

yi; suç mahiyetinde olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup 

bulunmadığı, Kanunda yazılı şekil ve şartları taşıyıp taşıma

dığı ve mevkuteye yapılan başvurunun yayından itibaren iki ay 

içinde yapılıp yapılmadığı cihetlerip den inceleyerek, cevap 

veya düzeltmenin yayınlanmamasına veya aynen ya da uygun gö

receği değişiklikleri yaparak yayınlanmasına karar verir. Bu 

karar ilgililere tebliğ olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asliye ceza 

hakimine evraklarını da vermek suretiyle itiraz edebilirler. 

Asliye ceza hakiminin ( I) numaralı fıkradaki hususları da 

dikkate almak suretiyle iki gün i.çinde itirazı inceleyerek 

vereceği karar kesindir. 

IV Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına karar 

verildiği takdirde, kesin nitelikteki hakim kararının, günlük 

mevkutelerde alındığı tarihi izleyen üç gün içinde, diğer 

mevkutelerde bu süre gözetilmek suretiyle ilk çıkacak nüshada 

yayınlanması zorunludur. 

V - Cevap veya düzeltmenin öncelikle, cevaba sebebiyet 

veren yazınin yayınlandığı sayfa ve sütunda veya bunların eş 

değerinde, okumayı güçleştirmeyecek şekilde, imla kurallarına 

uygun olarak, eş büyüklükte ve eş karakterde harflerle, cevap 

veya düzeltmeyi gerektiren yazı için başlık yapılmış veya 
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resimler konulmuş ise, cevap veya düzeltmede tespit edilecek 

başlık veya resmin de yayınlanması gerekir. 

VI İlgilinin talebi veya hakim kararı üzerine 

yayınlanan cevap veya düzeltmede, bu maddedeki şekil ve 

şartlara uyulmaması halinde ilgili, cevap veya düzeltmenin 

yayınlandığı tarihten itibaren yirmi gün içinde evrakı ile 

birlikte bulunduğu yer sulh ceza hakimine başvurup cevap veya 

düzeltmenin bu maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak 

yeniden yayınlanmasına karar verilmesini talep edebilir. 

Sulh ceza hakimi iki gün içinde, durumu inceler ve 

cevap veya düzeltmenin yeniden yayınlanmasına gerek olmadıgı

na veya bu maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak yeniden 

yayınlanmasına karar verir. Bu karar ilgilere tebliğ olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asliye ceza 

hakimine itiraz edebilirler. Asliye ceza hakiminin iki gün 

içinde itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir. 

Cevap veya düzeltmenin şekil ve şartlara uygun olarak 

yeniden yayınlanmasına karar verildiği takdirde, sorumlu 

müdürün (IV) numaralı fıkra hükmüne göre hareket etmesi mec

buridir. 

Yeniden yayınlama kararı üzerine yapılacak yayınlarda 

da bu maddedeki şekil ve şartlara uyulmadığı takdirde, her 

defasında bu fıkra hükümleri ayrı ayrı tatbik olunur ve her 

aykırı davranış 29 'uncu maddeye göre ayr.:.. ayrı cezalandı

rılır. 

VII - Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzel 

kişiler tarafından gönderilecek cevap veya düzeltmeler 

hakkında da bu made hükümleri uygulanır. 

VIII - Cevap veya düzeltme hakkını kullanmadan ölen 

bir kimsenin bu hakkını varislerinden yalnız biri kullanabi

lir. 
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IX Bu maddedeki tebliğler, ilgili talep ettiği 

takdirde memur vasıtası ile yapılır. 

AL TiNCi BOLUM (1) 

Ceza Hükümleri 

Madde 20 - (DegişikO 10/11/1983-2950/1 md.) 

4'üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı 

hususları göstermeyen tabi beşbin liradan cnbin liraya kadar 

hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu hususları hakikate aykırı olarak gösterenler 

eylemleri daha ağır cezayı gerektiren bir suçu oluşturmadığı 

takdirde üç aydan altı aya kadar hapse ve onbin liradan 

yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezasına ~ahkum edilirler. 

Madde 21 - (Değişik: 10/11/1983-2950/8 md.) 

9'uncu maddenin birinci fıkrası i:e ll'inci madde 

hükümlerine aykırı hareket edenler iki aydan altı aya kadar 

hapse ve onbin liradan otuzbin liraya kada~ ağır para ceza

sına mahkum edilirler. 

9 'uncu maddenin son fıkrasına göre yayımı durdurulan 

mevkutenin yayınına beyanname vermeden devam edenler, dört 

aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibin liradan altmış bin 

liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Madde 22 - (Değişik: 10/11/1983-2950/9 md.) 

Hakikate aykırı beyanname veren kimse fiil başka bir 

suçu oluştursa bile ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis ve 

yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına 

mahkum edilir. 

(1) Bu bölümle ilgili olarak ek 1, 2 ve 4'üncü maddelere 
bakınız. 
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Madde 23 Onuncu maddede 

zamanında bildirmeyenler hakkında 

kadar ağır para cezası hükmolunur. 

yazılı değişiklikleri 

100 liradan 500 liraya 

Madde 24 - (Degişik: 10/11/1983-2950/10 md.) 

12'nci maddenin birinci fıkrası hükmünü yerine getir

meyenler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibin 

liradan ellibin liraya kadar agır para cezası hükmolunur. 

Madde 25 - (Degişik: 10/11/1983-2950/ll rnd.) 

13'üncü maddede yazılı şart ve vasıfları haiz olmayan 

kimseleri çalıştıranlar bir aya kadar hapis ve yüzellibin 

liradan aşagı olmamak üzere agır para cezasıyla cezalandırı

lırlar. 

Madde 26 - (Degişik: 10/11/1983-2950/12 rnd.) 

15'inci madde hükmüne riayet etmeyenler yirrnibin 

liradan ellibin liraya kadar agır para cezasıyla cezalandırı

lırlar. 

Madde 27 - (Mülga: 8/5/1979-2231/2 rnd.) 

Madde 28 - (Değişik: 10/11/1983-2950/13 rnd.) 

18'inci maddede yazılı mahkeme hükmür.ü tebliğ edildiği 

tarihten başlamak üzere günlük gazetelerde üç gün içinde, 

diğer mevkutelerde bu müddet gözetilmek şa!:'tıyla çıkacak en 

geç ikinci nüshasında yerine getirmeyenler hakkında neşrin 

geciktiği her nüsha için yirmibin liradan ellibin liraya 

kadar agır para cezası hükmolunur. 
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Madde 29 - (Değişik: ll/5/1988-3445/8. md.) 

İlgilinin veya yetkili temsilcisinin talebi lizerine 

yayınlanan cevap veya düzeltmede, 19'uncu maddedeki şekil ve 

şartlara uyulmaması halinde fail hakkında üç milyon liradan 

beş milyon liraya kadar agır para cezası hük.,,~edilir. 

Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına dair 19'uncu 

maddenin {III) numaralı fıkrasına göre verilen hakim kararına 

ragmen, neşirden imtina olunmasıhalinde faile on milyon 

liradan yirmi milyon liraya kadar ağır para cezası; 

yayınlanan cevap veya düzeltmenin 19'uncu maddedeki şekil ve 

şartlara uygun olmaması halinde ise faile beş milyon liradan 

on milyon liraya kadar agır para cezası verilir. 

Cevap veyadüzeltmenin 19'uncu maddedeki şekil ve 

şartlara uygun olarak yeniden yayınlanmasına dair sözü edilen 

maddenin (VI) numaralı fıkrasına göre veril~~ş hakim kararına 

ragmen, neşirden imtina olunması veya tekrar yayınlanan cevap 

veya düzeltmede yeniden 19'uncu maddedeki şekil ve şartlara 

uyulmaması halinde, fail hakkında on milyon liradan yirmimil

yon liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

19'uncu maddenin (IV) numaralı fıkrasına ve (VI) 

numaralı fıkrasının dördüncü paragrafına gere cevap veya dü

zeltmeyi yayınlama mecburiyetinin doğduğu tarihten itibaren 

yayının geciktiği her sayı için faile ayrıca; günlük 

mevkutelerde ikiyüzellibin lira, diğer ınevkutelerde 

ikimilyonbeşyüzbin lira agır para cezası da verilir. 

Madde 30 - (Degişik: 29/11/1960-143/l md.) 

Ceza kavuşturmalarına ait talep ve iddianaınalerle ka

rarların ve diğer her türlü vesika ve evrakın aleni duruşmada 

okunmasından, hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik 

veya yargılamanın men'i, tatili veya düşmesi kararı verilme

sinden önce yayınlanması yasaktır. 
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Ceza kovuşturmasının başlamasıyla hükmün 

kesinleşinceye kadar hakim ve mahkemenin hüküm, karar ve 

işlemleri hakkında mütalaa yayınlamak yasaktır. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı hareket edenler 

bir aydan altı aya kadar hapis ve 1000 liradan 10000 liraya 

kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

(Değişik: 10/11/1983-2950/15 md.) Bu madde yazılı 

fiillerin tekerrürü halinde cez~lar yarı nispetinde artırıla

rak hükmolunur. 

Madde 31 - (Değişik: 10/11/1983-2950/16 md.) 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölü::mez bütünlüğüne, 

milli egemenliğine, Cumhuriyetin varlığına, milli güvenliğe, 

kamu düzenine, genel asayişe, kamu yararına genel ahlaka ve 

genel saglığa aykırı olup yabancı meıdeketlerde çıkan 

basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulması veya dağıtılması 

Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanabilir. 

Bu gibi basılmış eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele 

karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığınca karardan evvel 

dağıtılmaları yasaklanabileceği gibi, daıtılmış olanlar da 

toplattırılabilir. 

Yasaklanmış olmasına rağmen, bu~ları Türkiye'ye 

bilerek sokanlar, dağı tanlar veya bu gibi eserleri kısmen 

veya tamamen iktibas veya tercüme edenler, yayanlar, fiil 

başka bir suçu oluştursa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar 

hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para 

cezasına mahkum edilirler. 

Madde 32 - (Değişik: 29/11/1960-143/1 md.) 

İntihar vakaları hakkında haber çerçevesini aşan ve 

okuyanları tesir altında bırakacak mahiyette olan tafsilat ve 

vakaya müteallik resimlerin yayınlanması yasaktır. 
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Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler 100 liradan 

1000 liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Madde 33 - (Değişik: ll/5/1988-3445/9. md.) 

ı. Kanunen evlenmeleri men edilmiş kimseler arasındaki 

cinsi münasebetlere dair haber veya yazıların, 

2. Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 

430, 435, 436, 440, 441 ve 442'nci maddelerinde yazılı 

cürümlere müteallik haber veya yazıların yayınlanması halinde 

mağdurların hüviyetlerini açıklayan malumat veya resimlerin, 

3. 18 yaşını doldurmamış olan SUÇ fail ve 

mağdurlarının hüviyetlerini açıklayan malumat veya resimlerin 

Neşri yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket edenler üç aya kadar hapis ve 

on milyon liradan otuz milyon liraya kadar ağır para cezası 

ile cezalandırılırlar. 

Madde 34 - (Değişik: 29/11/1960-143/l rnd.) 

Siyasi, 

devamlı veya 

iktisadi, ticari mevkutelerin sermayeleri ve 

geçii bütün gelir kaynaklarıyla basılan 

nüshaların adedi ve bir nüshasına SO'den fazla abone yazılmış 

olanların isim, adres ve uyrukları ve genel abone yekunu ve 

basıldıkları matbaa ile olan hukuki münasebetleri noterlikce 

onanmış bir deftere kaydedilir. 

Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan ve yanlış 

malumat geçirildigi veyahut savcılıkça talep vukuunda defter 

ve ihtiva etmesi gereken hususlar gizlendiği takdirde 

mevkutenin sahibi veya onun mümessili bir aydan altı aya 

kadar hapis ve 1000 liradan 1000 liraya kadar agır para 

cezasına mahkum edilir. 



323 

İlmi, Edebi, fenni ve bedii mahiyette olan 

mevkutelerden yayınları itibariyle siyasi, iktisadi ve ticari 

mahiyette yayına girişenler 1 ve 2 'nci fıkralar hükümlerine 

tabidirler. 

YEDiNCi BöLUM 

Basın Suçlarında Dava suresi 

Madde 35 - (Değişik: 10/11/1983-2950/18 md.) 

Bu Kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş 

bulunan suçlardan dolayı, günlük mevkuteler hakkında altı ay, 

diger basılmış eserler hakkında bir yıl içinde açılmayan 

davalar dinlenmez. Bu süre mevkte ve diğer basılmış eserlerin 

Cumhuriyet savcılığına teslim edildiği tarihten başlar. Ancak 

16 'ncı maddenin üçüncü bendi gereğince sorumlu müdür kendi 

aleyhine açılan bir davada dava konusu yazı veya haber veya 

resim veya karikatürün rızısanı aykırı olarak yayınlandığını 

iddia ve ispat ederse, yazı veya haber veya resim veya 

karikatürü yayınlatan aleyhine açılacak davada süre, sorumlu 

müdür hakkındaki beraat kararının kesinleşmesiyle başlar. 

16'ncı maddenin birinci fıkrasının iki numaralı bendi 

uyarınca, sorumlu müdürün yazı veya haber veya resim veya 

karikatür sahibinin kimliğini açıklaması halinde, bu kişiler 

hakkında açılacak davalarda süre, açıklama tarihinden başlar. 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına 

bağlı olan suçlarda izin veya kararın alınması için müracaat 

tarihi ile izin veya kararın verildiği tarih arasında geçen 

süre hesaba katılmaz, bu süre toplam iki ayı geçemez. 

Basın yoluyla işlenen kovuşturması şikayete bağlı 

suçlarda birinci fıkrada yazılı süre, suçun kanun ile belli 

zaınanaşımı haddini geçmemek şartı ile işlendiğinin 

öğrenildigi tarihten başlar. 
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SEKiZiNCi BÖLUM 

Basın Davalarında Uygulanacak Usul Hükümleri 

Madde 36 - (Değişik: 10/11/1983-2950/19 rnd.) 

Bu Kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş 

bulunan suçlardan dolayı ağır cezayı gerektiren davalar, ağır 

ceza mahkemelerinde ve diğerleri asliye ceza mahkemelerinde 

görülür. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Bir yerde birden fazla agır ceza veya asliye ceza 

mahkemesi bulunduğu takdirde görevli olan ağır ceza veya 

asliye ceza mahkemesini Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

belirler. 

Madde 37 - Cumhuriyet savcılarının, gerekli görürlerse 

yapacakları hazırlık soruşturmasını kanuni ve zaruri sebepler 

dışında en çok bir hafta içinde bi tirrneleri lazımdır. İlk 

soruşturmaya tabi suçlarda bu soruşturma diğer işlerden önce 

ve en kısa zamanda yapılır ve sona erdirilir. 

Madde 38 Bir suçta müşterek olanlardan biri 

aleyhinde kamu davasının açılması veya mütekabil bir davanın 

görülmesi önce izne veya karar alınmasına bağlı ise bunlar 

hakkındaki dava ve soruşturmalar diğerlerinden ayrılır. 

Madde 39 - (Değişik: 7/6/1956-6733/1 md.) 

Basın Kanununa giren veya basın yoluyla işlenen 

suçlara ait davalar acele işlerden sayılır ve mahkemelerin 

senelik tatil günlerinde de görülür. 

Maznunun ikametgah itibariyle mahkemeye 

çağırılabilmesi için gerekli zaman gözetilerek, duruşma için 

en yakın gün tayin edilir. 

İddia ve müdafaalar ve deliller birden söylenir ve 

gösterilir. 
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Duruşmalar işin en az gerektirdigi müddetten fazla bir 

zamana bırakılamaz. 

Madde 40 "'"' Basın Kanununa giren veya basın yoluyla, 

işlenen suçlara müteallik davalara Yargıtayda diğer işlerden 

önce bakılır. 

Madde 41 Kanuni tebliğ muamelelerinde mevkutenin 

idare yeri, sahibi ile mesul müdürünün kanuni ikametgahı 

sayılır. 

Ek Madde 1 - (Ek: 10/11/1983-2950/20 md.) 

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 

1, 2 ve 4'üncü fasıllarında veya 311 veya 312'nci maddelerin

de yazılı suçları veya Devlete ait gizli bilgileri ihtiva 

eden her türlü mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer 

basılmış eserlerin dağıtımı, eserlerin basıldığı yerdeki sulh 

ceza hakiminin kararı ile ve gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde ıse bu yerlerdeki Cumhuriyet savcılığının yazılı 

kararı ile önlenebilir. Cumhuriyet savcılığı, bu kararını en 

geç yirmidört saat içinde sulh ceza hakimine bildirir. Hakim 

en geç kırksekiz saat içinde kararın onaylanıp onaylanmaması 

hakkında karar verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet 

savcılıgının kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre verilen 

kararlar o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından eserin basıl

dığı yerlerdeki Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıtayla 

bildirilir. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan suçlar ile Türk Ceza 

Kanununun 426 ve 428 'inci maddelerindeku suçları veya 5816 

sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkınqa Kanunda veya 

6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması 

Hakkında Kanunda yer alan suçları veya Devlete ait gizli 

bilgileri ihtiva eyledikleri iddiasıyla aleyhlerine 

soruşturma veya kovuşturmaya geçilmiş, her türlü basılmış 

eserlerin toplatılmasına, soruşturma safhasında sulh ceza 
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hakimince, kovuşturma safhasında görevli mahkemece karar 

verilebilir. ancak, soruşturma safhasında 

sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcılığı 

gecikmesinde 

da toplatma 

kararını yazılı olarak verebilir. Bu karar en geç yirmidört 

saat içinde yetkili sulh ceza hakiminin onayına sunulur. 

Hakim, toplatmanın onaylanıp onaylanmaması hususunda kırkse

kiz saat içinde karar verir. Kararın onaylanmaması halinde 

toplatma kararı hükümsüz sayılır. Bu fıkra hükmüne göre veri

len kararlar, o yer Cumhuriyet savcılıgınca tüm Cumhuriyet 

savcılıklarına en seri vasıta ile bildirilir. 

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 

1, 2, ve 4'üncü fasıllarında veya 312'nci maddenin ikinci 

fıkrasında yazılı suçların basın yoluyla işlenmeleri sebebiy

le mahkumiyet halimnde, faillerden bir veya birkaçına ait 

olmaları şartıyla suçu ihtiva eden mevkute veya mevkute 

sayılmayan basılmış eserlerin basımında kullanılan makineler 

ile diğer basım aletlerinin müsaderesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü geçen makineler ile diğer 

basım aletlerinin kaçırılmasını, degiştirilmesini, kaybolma

sını ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında ge

rekli görülen tedbirler alınır. Ancak, bu tedbirler, 

makineler ile diğer basım aletlerinin faaliyetlerini 

engelleyici nitelikte olamaz. 

Ek Madde 2 - (Ek: 10/11/1983-2950/20 md.) 

Basın yolu ile işlenen ve ek birinci maddenin üçüncü 

fıkrasında yazılı suçlarla milli güvenliğe ve genel ahlaka 

aykırı davranışlardan mahkumiyet hallerinde, suç teşkil eden 

yazının yayınlandığı mevkutenin üç günden bir aya kadar 

kapatılmasına da mahkemece karar verilebilir. 

Kapatılan mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan 

her türlü yayın yasaktır. Bunlar sulh ceza hakiminin kararıy

la toplatılır. 
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Birinci fıkraya göre kapatılmasına karar verilen 

mevkutenin yayınına kapatılma süresinde devam edenler veya o 

mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan yeni mevkute 

çıkaranlar bir aydan altı aya kadar hapis ve ylizbin liradan 

üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ek Madde 3 - (Ek: 10/11/1983-2950/20 md.) 

Basılmış eserlerin müsaderesi hakkında mahkemece 

verilip kesinleşmiş kararlar, mahkemenin duyurusu ve Cumhuri

yet savcılığının bildirimi ile Resmi gazete'de derhal yayın

lanır. 

Ek Madde 4 - (Ek: 10/11/1983-2950/20 md.) 

Ek Birinci madde gereğince dağıtımın tedbir yoluyla 

mahkeme kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Cumhuriyet savcılığının verdiği kararın mahkemece onaylanması 

suretiyle önlendiği ve bu sebeple neşir gerçekleşmediği hal

lerde kanunun asıl suçlar için öngördüğü cezaların üçte biri 

hükmolunur. 

suça 

Türk Ceza Kanununun 64 ve 65'inci maddeleri gereğince 

iştirak ettiklerinin sabit olması hali dışında 

mevkutelerin sorumlu müdürleri hakkında onaltıncı madde hü

kümleri uygulanır. 

Ek Madde 5 - (Ek: 10/11/1983-2950/20 md.) 

Türkiye' de yabancı dille yayımlanan 

sorumlu müdürlerinin, o dili bilmesi zorunl~dur. 

mevkutelerin 

Ek Madde 6 - (23/1/1953-6026/1 md. ile gelen Ek md. 

hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 

Devlet daire ve müesseseleri tarafından neşredilen 

mevkuteler, 5680 sayılı kanunun basın yoluyla işlenen 
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suçlara, cevap ve düzeltme hakkına taalluk eden hükümleri 

dışındaki mükellefiyet ve şartlara tabi değildir. 

Bu mevkuteler vasıtasıyla işlenen suçlarda mesuliyet, 

suç mevzuu olan yazıyı yazan veyaresmi yapan kimse ile 

birlikte bu mevkuteleri dogrudan dogruya idare etmekle 

vazifeli olan kimseye aittir. Mevkutenin üstüne bu kimsenin 

adı yazılır. 

Bu hususta Memurin Muhakematı hakkındaki kanun 

hükümleri cereyan etmez. 

SON HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 

neşredilmekte olan bir mevkutenin sahip veya mesul müdürü beş 

ve al tı.ncı maddelerde yazılı şartları haiz olmasalar da bu 

sıfatlarını muhafaza edebilirler. Ancak bu takdirde beş gün 

içinde yeniden beyanname vermek ve beşinci maddenin üç 

numaralı bendinde yazılı şartı yerine getirmek mecburiyetin

dedirler. 

Geçici Madde 2 Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 

evvel işlenip de otuz yedinci maddede günlük mevkuteler 

hakkında dava ikamesi için gösterilen mehlin geçtiği hallerde 

1881 sayılı Matbuat Kanunu gereğince altı aylık mehil 

bitmemiş ise yürürlük gününden itibaren bir ay içinde dava 

açılabilir. 

Geçici Madde 3 - (Ek: 7/6/1956~6733/l md.) 

Bu kanunda yazılı hükümlere, durumları, vasıf ve 

şartları uygun olmayanlar kanunun neşri tarihinden itibaren 

bir sene içerisinde riayet ve intibaka mechı:rdurlar. 

Ancak, bu kanunun meriyete girdigi tarihte neşredil

mekte olan her hangi bir mevkutede çalışan ve basında 

fasılasız üç sene muhbir ve muhabirlik yapmış olanlar kanunun 
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S 1 inci ve 13'üncü maddelerinde yazılı yeni şartları haiz 

olmasalar da bu sıfatlarını muhafaza ederler. 

Geçici Madde 4 - (Ek: 8/5/1979-2231/3 md.) 

Bu kanunun yürürlüge girdiği tarihte, sorumlu müdürler 

hakkında 16'ncı maddenin l'inci bendi yoluyla verilip 

kesinleşen hürriyeti baglayıcı cezalarla infazına başlanmış 

hürriyeti baglayıcı cezaların infazı durur. Bu kimseler hak

kında bu Kanunun 16 'ncı maddesinin birinci bendi uyarınca 

para cezasına hükmolunur. 

İnfazına başlanan hürriyeti baglayıcı cezalar, 647 

sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 

verilecek olan para cezasından mahsup edilir. Çektirilen hür

riyeti bağlayıcı cezalar için hiçbir tazminat talebinde bulu

nulamaz. Adli sicil kayıtları bu kanuna göre verliecek hükme 

göre düzeltilir. 

Madde 42 - 1881 sayılı Matbuat Kanunu ve tadilleri 

kaldırılmıştır. 

Madde 43 - Bu Kanun yayımı tarihinde yilrürlüge girer. 

Madde 44 

yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 

5680 SAYIU KANUNDA EK VE DEĞiŞiKLiK YAPAN MEVZUATIN YURURLUKTEN 
KALDIRDIĞI KANUN VE HUKUMLERI GÖSTERİR LiSTE 

Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Y.aldıran Mevzuatın 
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi 

5680 sayılı Basın Kanununun 
27'nci maddesi 8/5/1979 2231 2 

4/7/1960 tarih ve 9 sayılı 
kanun 10/11/1983 2950 21 

., 

21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı 
kanunun 9'uncu maddesi 11/5/1988 3445 14 
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SiNEMA, ViDEO VE MUZIK ESERLERi KANUNU 

Kanun Numarası . 3257 . 
Kabul Tarihi . 23/1/1986 . 
Yayımlandıgı R. Gazete Tarih: 7/2/1986 Sayı 19012 

Yayımlandığı Düstur . Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 140 . 

Bu Kanunun yUrUrlUkte olmayan hUkUmleri için bakınız "YUrUrlUkteki Bazı 

Kanunların MUlga HUkUmleri KUlliyatı" 

Cilt: 1 Sayfa: 1295 

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile YUrUrlUğe giren yönetmelik için, 

"Yönetmelikler KUlliyatı"nın kanunlara göre dUzenlenen numerik fihristine bakınız. 

Amaç: 

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kültürle yakın münasebeti 

ve yaygınlıgı sebebiyle, kitle haberleşme vasıtalarının en 

mühimlerinden biri olan sinema, video ve müzik eserlerinin, 

eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı, ülkemizi 

tanıtıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırmak, yapım, denetim 

ve gözetim, programlama konuları ile teknoloji kullanımı 

yönünden geliştirilmesini sağlamak, Türk sinema ve müzik 

sanatı sahasında çalışanlara destek vermek; sinema ve müzik 

hayatına milli birlik, bütünlük ve devamlılığımız açısından 

düzen ve ölçü kazandırmaktır. 

Kapsam: 

Madde 2 - Bu Kanun bir sanayi ve sanat dalı olan Türk 

Sineması ve Türk müzik sanatı ürünlerinin teşvik edilmesi, 

eserlerin yapılması, denetlenmesi, dagıtılr.ası, gösterilmesi 

ve icrası ve bu işlemlerden doğan telif ve gösterim ve icrası 

haklarının korunması esas ve usullerini kapsar. 
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Tanımlar: 

Madde 3 - Bu Kanunda geçen deyimlerden; 

a) Eser: Film, video, ses taşıyıcıları ve benzerleri 

üzerine kaydedilmiş hareketli veya sesli fikir ve sanat 

mahsullerini, 

b) Denetim; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğü, milli egemenlik, cumhuriyet, milli güvenlik, kamu 

düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve genel 

sağlık acısından suç veya suça teşvik unsuru ihtiva etmemesi, 

milli kültür, örf ve adetlerimize uygunlugu yönünden bu 

Kanunda tanımlanan eserlerin yetkililerce incelenmesini. 

c) Film: Sesli ve görüntülü veya sadece görüntülü 

olarak hazırlanmış, ticari amaçlı eserlerle, tanıtıcı, 

öğretici ve teknik mahiyette olan veya günük olayları tespit 

eden her çeşit hareketli sinema eseri ve benzerlerini, 

d) Video: Üzerindeki elektro manyetik parçalara ses 

eşliğinde görüntü veya sadece görüntü kaydedilmiş her çeşit 

hareketli malzemeyi, 

e) Ses taşıyıcısı: Üzerine sadece ses kaydedilmiş her 

türlü plak, ses kaseti ve benzerlerini, 

f) Bandrol: Eserlerin şerit, 

üzerine yapıştırılan ve sökülmesi 

kaset ve dış ambalajı 

halinde yapıştırıldığı 

malzemenin özelliğini kaybettiren ve üzerinde Bakanlık ile 

işletme belgesine sahip olanın özel işareti ve seri numarası 

yer alan etiketi, ( ses taşıyıcısında Bakanlık bandrolu ile 

işletme belgesi sahibinin özel işareti kullanılır). 

g) Yapımcı: Eserleri üreten veya ithal eden gerçek 

veya tüzel kişileri. 
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h) İşletmeci: Eserlerin toptan ve perakende 

dagı tırnını, alım-satım ve kiralama işini yapan veya birden 

çok kişinin seyretmesi veya dinlemesi için umuma açık sinema 

veya benzeri salonu işleten veya kablolu yayım yapan kişiyi. 

ı) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, 

İfade eder. 

Üretim ve İthalat: 

Madde 4 - Eserlerin üretim ve ithalatı ile toptan 

dağıtımını yapacak gerçek ve tüzel kişilerin önceden Bakan

lıga bilgi vermeleri şarttır. 

Kimlerin yapımcılık yapabileceği, nitelikleri, 

uymaları gereken kurallar ve 

ile amatör çalışmalar, 

bu işle ilgili diğer hususlar 

Türkiye' de bilimsel araştırma, inceleme ya da ticari 

amaçla film çekmek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler 

veya bunlar adına faaliyet gösteren T. C. uyruklu gerçek ve 

tüzel kişilerin tabi olacağı esaslar ile T.C. uyruklu gerçek 

ve tüzel kişilerle yabancıların yapacakları ortak yapım 

esasları. 

Bakanlığın hazırlayacağı yönetmelikte düzenlenir. 

'Kayıt ve Tescil: 

Madde 5 (Değişik b~rinci fıkra: 29/1/1987-3329/l 

md.) Üretim ve ithalata konu eserlerin, toptan dağıtım ve 

gösterime sunulmadan önce, Bakanlıkça kayıt ve tescili 

yapılarak işletme belgesi verilir. Bu belgeyi, yerli 

eserlerde, eseri 

gösterim hakkını 

eseri üretenden 

üreten veya eserin çoğaltma, yayma ve 

devralan, yabancı menşeli eserlerde ise, 

veya eserin çoğaltma, yayma ve gösterim 
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hakkına sahip olandan bir sözleşme ile bu hakları devralıp 

eseri ithal eden alabilir. 

Kayıt ve tescili yapılan eserin her kopyasına Bakanlık 

ile işletme belgesi sahibinin bandrolünün yapıştırılması 

şarttır. Plak ve ses kasetinde Bakanlık bandrolu yanında 

işletme belgesi sahibinin özel işareti kullanılır. 

Kayıt ve tescili yapılıp, işletme belgesi verilen 

eserlerin orijinalinden alınmış herhangi bir ebat veya formda 

bir kopyası arşivlenmek üzere Bakanlığa verilir. 

Ancak, üretici ve ithalatçının beyanına müstenit bu 

kayıt ve tescilden dolayı Bakanlık sorumlu tutulamaz. 

Denetim: 

Madde 6 - Eserlerin kayıt ve tescili için, herhangi 

bir ebat veya formda kopyasının ekli olduğu bir beyanname ile 

Bakanlığa başvurulur ve işlemlerde bu beyan esas alınır. 

Başvurma sırasında Bakanlık, eserlerden denetlenmesi gerekli 

veya sorumlu görülenleri tespit ederek denetleme kuruluna 

sevketmek üzere, yönetmelikte belirlenecek 3 kişilik bir alt 

komisyon teşekkül ettirir. İş hacmine göre Bakanlık, birden 

fazla alt komisyon ve denetleme kurulu teşkil edebilir. 

Denetlenmesi gerekli veya zorunlu görülmeyen 

eserlerle, denetim sonucu olumlu olan eserlerin kayıt ve 

tescili yapılır ve işletme belgesi verilir. Kurulca düzeltil

mesine karar verilen eserlerin yapımcı tarafından gerekli 

düzeltilmesi yapıldıktan sonra tekrar denetlenir ve kayıt ve 

tescili ile işletme belgesi verilir. Dağıtım ve gösterime 

sunulması hiçbir şekilde uygun bulunmayanlar, bütün idari ve 

yargı işlemlerinin tamamlanmasından sonra iade edilir. 

(Degişik: 29/1/1987-3329/2 md.) İsteyen yapımcılar 

çekime konu olacak senaryolarının Bakanlıkça incelenmesini 

isteyebilirler. Bu inceleme alt komisyonlarca yapılır. 
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(Degişik: 29/1/1987-3329/2 md.) Eserlerin denetim 

sonuçları ile senaryoların inceleme sonuçları en geç 15 gün 

içinde ilgiliye bildirilir. 

Denetimin sonucu eserlerin işletme belgesine işlenir. 

'benetimi gerekli ve zorunlu görülmeyenlerin işletme belgesine 

de bu husus yazılır. 

(Degişik: 29/1/1987-3329/2 md.) Denetleme Kurulu, 

Kültür ve Turizm Bakanlıgı Temsilcisinin Başkanlığında Milli 

Egitim Gençlik ve Spor Bakanlıgı, Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterligi ve İçişleri Bakanlığı temsilcisinden teşekkül 

eder. Ancak Denetleme Kurulunda Türkiye Sinema Eseri 

Sahipleri Meslek Birliği ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri 

Meslek Birliğinden birer temsilci ve Bakanlıkça tespit 

edilecek bir sanatçının yer alması zorunludur. Denetlenen 

eserin yapımcısı, istediği takdirde, Denetleme Kuruluna 

gözlemci olarak katılabilir. 

Kurulunun sayısı, hangi illerde 

Alt komisyon ile Denetleme 

teşkil edileceği, toplanacagı 

yer ile çalışma esas ve usulleri ve memur olmayan üyelerin 

mali hakları ile diger hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüge konulacak yönetmelikte gösterilir. 

Dağıtım ve Gösterim: 

Madde 7 (Değişik: 29/1/1987-3329/3 md.) İşletme 

belgesini haiz eserlerin, ticari amaçla toptan veya perekende 

dagıtımını yapan, satan, kiraya veren ve birden çok kişinin 

gösterimine sunan kişiler işletmeci ruhsatı almak 

zorundadırlar. İşletmeci ruhsatları belediyeler tarafından, 

belediye sınırı dışında kalan yerlerde ise, mahallin en büyük 

mülki idare amiri tarafından verilir. 

İşletmeci ruhsatının kimlere verilecegi, bunların 

nitelikleri, uymaları gereken kurallar ve bu işle ilgili 

diger hususlar ile istisnalar Bakanlıkça hazırlanacak Yönet

melikte gösterilir. 
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Telif Hakkı: 

Madde 8 - (Değişik: 29/1/1987-3329/4 md.) 

Eserlerin çogaltma, yayma ve gösterim hakkı, eserin 

işletme belgesi sahibine aittir. Bu eserlerin çoğaltma hakkı 

ve sorumluluğu kayıt ve tescilini yaptırana aittir. Hak 

sahibinin izni olmadıkça eserler üzerinde her türlü tasarruf 

yasaktır. Çogaltma, yayma ve gösterim hakkı; alım, satım ve 

kiralanma şeklinde her türlü intikale konu olabilir. 

Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser; gösterme, çoğaltma 

ve yayma hakkına konu olamaz. Kayıt ve tescilden sonra telif 

hakkının devredilmesi eser üzerinde herhangi bir degişiklik 

yapmak hakkını vermez. 

Çoğaltma, yayma ve gösterme konusunda çıkan ihtilaf

larda eserin Bakanlıktaki kopyası esas alınır. 

Bu Kanunda telif hakları konusu ile ilgili olarak yer 

almayan diğer hususlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununun hükümleri uygulanır. 

İdarenin Yetkisi: 

Madde 9 - Bakanlık ile mülki idare amirleri eserlerin 

dağıtım ve gösterilmeleri sırasında bunların işletme 

belgeleri ile bandrollerini ve eser üzerinde her hangi bir 

değişiklik olup olmadığı hususunda eseri her zaman denetleye

bilirler. İşletme belgesiz veya bandrolsüz veya üzerinde 

değişiklik yapılan eserler toplatılarak c. Savcılıklarına suç 

duyurusu ile birlikte sevk edilir. 

Mülki idare amirleri bölgenin özellikleri sebebiyle 

toplumsal bir olaya sebebiyet vermesi muhtemel eserlerin 

dağıtım ve gösterimini, gerekçesini de belirtmek suretiyle 

yetki ve görev sınırları içerisinde yasaklayabilirler. 
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Bakanlık veya mülki idare amirlerince yapılacak 

herhangi bir denetim sonucunda eserin Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlügü, milli egemenlik, Cumhuriyet, 

milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel 

ahlak ve genel sağlık, örf ve adetlerimize aykırı bulunması 

halinde eser yasaklanır ve kanuni takibat açılır. 

Mahalli mülki amirlikler ve belediyeler bandrol ve 

işletmeci ruhsatlarını denetleme yetkisine sahiptir. 

Fon: 

Madde 10 Sinema sanayii ve müzik sanatının 

gelişmesine katkıda bulunmak, sinema ve :müzik çalışanlarını 

desteklemek ve ülkenin tanıtılmasını sağlamak amacıyla 

Bakanlık emrinde "Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu" 

kurulmuştur. Fon işlemlerinde 1050 sayılı !•~uhasebe-i Umumiye 

Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı 

Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine 

tabidir. 

1- Fon Gelirleri (1) 

a) Kayıt ve tescil sırasında yerli eserlerden alınacak 

10000 lira, yabncı eserlerden alınacak 50000 lira kayıt ve 

tescil ücreti, 

b) Her yerli film kopyasından alınacak 1000 lira, her 

yabancı film kopyasından alınacak 5000 lira, 

(1) 9/9/1987 tarih ve 87/12090 sayılı Bakanlar Kurulu 
ile (a) bendindeki 50.000 liralık ücret 10.000 
indirilmiş; (d) bendindeki 20 liralık ücret ise 50 
çıkarılmıştır. 

Kararı 

liraya 
liraya 
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c) Yerli video kopyasından bandrol başına 200 lira, 

yabancı video kopyasından bandrol başına alınacak 500 lira, 

d) Her plak başına alınacak 50 lira, her ses kaseti 

başına alınacak 20 lira, 

e) Bağış ve yardımlar. 

f) Fonun faiz ve diğer gelirleri, 

g) Geçici 3'üncü madde uyarıncatahsil edilecek paralar 

(Değişik: 29/1/1987-3329/5 md.) Yukarıdaki fıkranın a, 

b, c, ve d bentlerindeki ücret ve miktarları beş katına kadar 

artırmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Eğitim amacıyla yapılan eserlerden kayıt ve tescil 

ücreti alınmaz. 

II - Fon Giderleri; 

a) Bu Kanunun amacı dogrul tusunda karşılıksız olarak 

yapılabilecek yardımlar ve bir Devlet Bankacı aracılığı ile 

en çok 5 yılvadeli olarak verilecek krediler, 

b) Muhtaç sinema ve müzik sanatçılarına yapılacak 

yardımlar, 

c) Türkiye'nin tarihi, kültürel ve tabii zenginlikle

rinin tanıtılmasına yönelen faaliyetler için yapılacak gi

derler. 

d) (Ek: 29/1/1987-3329/5 md.) Bu Kanunda Bakanlığa 

verilen görevlerin gerçekleştirilmesi için, gerekli olan 

harcamalar. 

(Değişik: 29/1/1987-3329/5 rnd.) Fonun kullanılması, 

gelirlerin tahsili, fondan yapılacak harcamalar ile, kredi 

verilmesi, verilen kredilerin faiz miktarlarına ilişkin esas 

ve usuller yönetmelikle gösterilir. 
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Ceza Hükümleri: 

Madde 11 - Bu Kanunun 

a) 4 'üncü maddesinin 1 'inci fıkrasına göre Bakanlığa 

verilmesi gereken bilgiyi vermeyenler 1.000.000 liradan 

2.000.000 liraya kadar ağır para cezası, 

b) 7'nci maddesinin l'inci fıkrasındaki 

ruhsatı almak zorunluluğuna uymayanlar 1.000.000 

2.000.000 liraya kadar ağır para cezası, 

işletmeci 

liradan 

c) 8 'inci maddesinin 1 'inci fıkrasındaki yasağa uy

mayanlar 2. 000. 000 liradan ı. 000. 000 liraya kadar ağır para 

cezası, 

d) 9'uncu maddesinin l'inci fıkrasında belirtildiği 

şekilde eserleri işletme belgesiz veya bandrolsuz veyahut 

bandrolleri ve işletme belgesi olmasına ragmen aslına uygun 

olmayan şekilde gösterenler ile 2 'nci fıkra gereğince 

konulacak yasaklamaya riayet etmeyenlerin fiilleri başka bir 

sucu oluştursa bile 2.000.000 liradan 4.000.000 liraya kadar, 

aynı maddenin 3'üncü fıkrasına göre haklarında takibata 

geçilenlerden suçları sabit görülenlere fiilleri ayrı bir 

suçu oluştursa dahi ayrıca 3.000.000 liradan 6.000.000 liraya 

kadar, bu fıkradayazılı hallerin başka suç veya suçlar 

oluşturması halinde uygulanabilecek ilgili cezai hükümler 

saklı kalmak üzere, ağır para cezası, 

ile cezalandırılırlar. 

İdari Ceza: 

Madde 12 - 9'uncu madde hükmüne aykırı olarak işletme 

belgesiz veya bandrolsüz ve özel işaretsiz eserlerin ve 

kopyalarının her biri için belediyelerce 10. 000 lira para 

cezası tahsil edilir. 
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Belediye sınırları dışında bu cezalar, mahallin en 

büyük mülki aınirligi tarafından verilir. 

Bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre mal memurluğunca tahsil 

edilir. 

İdari cezalara karşı teblig tarihinden itibaren 15 gün 

içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. 

İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdur

maz. İtiraz~ zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde 

inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır~ İtiraz 

üzerine verilen cezalar kesindir. 

Kaldırılan Hükümler: 

Madde 13 - 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2550 sayılı Polis 

Vazife ve Sel ahi yet Kanununun 6 'ncı maddesi ek ve değişik

likleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunda çıkartılması öngörülen 

yönetmelikler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay 

içinde Bakanlıkça hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca yürürlüge 

konur. 

Geçici Madde 2 

!anmasından itibaren 

- İşletmeciler yönetmeliklerin yayım-

3 ay içinde ruhsatname almak 

zorundadırlar. Bu süre içerisinde cezai hükümler uygulanmaz. 

Geçici Madde 3 Halen piyasada mevcut bandrolsuz 

eserler yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 

ay içerisinde telif eya gösterim hakkını ibraz eden yapımcı 

üzerine kayıt ve tescil edilerek işletme belgesine baglınır. 

Ancak bu eserler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

bir ay içinde bir beyanname ile Bakanlıga bildirilir. Bu 

beyannameler esas alınmak suretiyle mevcut yerli ve yabancı 

eserlerden 2.000 lira kayıt ve tescil ücreti ile birlikte her 

film kopyasından 500 lira, her video kopyasından bandrol 
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başına 100 lira, her plak başına 25 ve her ses kaseti başına 

10 lira alınır. 

6 aylık süre içinde cezai hükümler uygulanmaz. 

Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 

Film Denetleme Kurullarınca incelenen ve incelenmekte olan 

her türlü sinema veseri ve benzerleri ile bunlara ait bilgi, 

kaynak ve malzemeler ( gösterme ve kayıt kopya makineleri) 

yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 

içerisinde İçişleri Bakanlığınca, Bakanlığa devredilir. Bu 

süre içinde eski kurullar görevine devam eder. 

Yürürlük: 

Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme:% 

Madde 15 

yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 

3257 SAYILI KANUNA EK VE DEĞiŞiKLiK GETİREN MEVZUATIN YURURLUĞE 

GiRiŞ TARiHiNi GÖSTERiR LİSTE 

Kanun 
No Farklı Tarihte Yürürlüge Giren Maddeler 

Yürürlüğe 
Giriş Tarihi 

3329 29/1/1987 

li9i 
la&~etfo:ı Kurulu 

Dokümantasyon Merkez4 




