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 ÖNSÖZ 
 

Kitle iletişim araçları içerisinde önemli bir yere sahip olan yazılı basın, kamuyu 

aydınlatma gibi güç bir görevi yerine getirmektedir. Diğer yandan basının kamuoyu 

ve toplum üzerinde yadsınamayacak ölçüde bir etkileme gücü olduğu da ortadadır. 

Basın bu zor görevini yerine getirirken hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmeye 

çalışmaktadır. Ancak kimi hallerde basının da hukuk kurallarını ihlal ettiği 

görülmektedir. “Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu” başlıklı bu yüksek lisans 

tezimizde ceza hukukunun en karmaşık konularından biri olan basın suçları ve bu 

suçlarla ilgili ceza sorumluluklarını ele almaya çalıştık. Çalışmamızda basın suçları 

ve bu suçlarla ilgili ceza sorumlulukları, 09.06.2004 tarihinde kabul edilen ve 

26.06.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5187 sayılı yeni 

Basın Kanunumuzun hükümleri göz önüne alınarak irdelenmiştir.  

 

Bu çalışmamızın hazırlanmasında pek çok kişinin katkısı olmuştur. Öncelikle 

çalışmam süresince kaynak bulmak gibi hususlarda yaşadığım zorluklardan 

başlayarak çalışma sürecinde yaşamış olduğum ve çalışmama etki edebilecek harici 

sorunlarda da benden manevi olarak desteğini esirgemeyen ve beni tez çalışmamı 

tamamlama hususunda yüreklendiren, yönlendiren, bana büyük emeği geçen 

danışman hocam sayın Doç. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu’na şükran ve 

teşekkürlerimi sunuyorum. Yine tez çalışmam süresince bana büyük destek veren, 

yardım eden ve bana daima anlayış ve sevgi ile yaklaşan sayın Prof. Dr. Füsun 

Sokullu Akıncı hocama ayrıca teşekkür ederim. Tez savunma jürimde yer alan sayın 

hocalarım Doç. Dr. Adem Sözüer,  Doç. Dr.  Halil Akkanat ve Doç. Dr. Yener 

Ünver’ e de verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış ve ilgiden dolayı ayrı ayrı 

şükran ve teşekkürlerimi sunmak isterim.  

 

Bu çalışmam aileme ve tüm hocalarıma ithaf edilmiştir.  

 

Ataköy, Şubat 2007      Hüseyin Sarp Çalışlar 
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BASIN SUÇLARINDA CEZA SORUMLULUĞU 
 

H. SARP ÇALIŞLAR  
 

ÖZ 
 

Bu çalışmamızda elli dört yıl gibi uzun bir süre yürürlükte kalan 5680 sayılı 

Basın Kanununun hükümlerini de göz önüne almak suretiyle, 09.06.2004 tarihinde 

kabul edilerek yürürlüğe giren 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz çerçevesinde basın 

suçlarında ceza sorumluluğunu incelemeye çalıştık. 5187 sayılı Basın Kanunumuz 

birçok konuda 5680 sayılı kanuna oranla çok önemli değişiklikler getirmekteydi ve 

adeta Türk Basın Hukukunda yeni bir dönemi başlatmaktaydı. Konuyu daha iyi 

anlayabilmek ve açıklayabilmek amacıyla basın suçları ile ilgili genel bir incelemede 

bulunduk. Basın suçunun ne olduğu, hangi unsurlardan oluştuğu, teşebbüse elverişli 

olup olmadığı ve basın suçunun işlendiği yer ve zaman gibi kavramları ele alıp 

incelemeye çalıştık. Ayrıca,  basın suçlarında ceza sorumluluğu rejimlerini inceledik 

ve basın suçları ile yakından ilgili olması itibariyle basın özgürlüğü konusunu da ele 

aldık. Basın suçları ile ilgili yapmış olduğumuz bu inceleme ve bu hususta yapmış 

olduğumuz açıklamalar temel olarak hukukumuz açısından da geçerliydi ve 

hukukumuzdaki basın suçlarında ceza sorumluluğunu anlayabilmek için gerekliydi.  

Son olarak, geniş bir biçimde hukukumuzdaki basın suçlarında ceza sorumluluğunu 

ele aldık. Bu bölümde, özellikle 5680 sayılı eski Basın Kanunumuzun hükümleri ile 

yeni 5187 sayılı Basın Kanunumuzun hükümlerini karşılaştırmalı bir biçimde ve 

doktrindeki çeşitli görüşleri de inceleyerek ve açıklayarak ele aldık. Yeni Basın 

Kanunumuzun ceza sorumluluğuna ilişkin hükümleri ile ilgili olarak hem doktrindeki 

eleştirileri hem de kendi görüş ve eleştirilerimizi belirtmeye çalıştık. Sonuç 

bölümünde de, 5187 sayılı Basın Kanunumuzun, özellikle basın özgürlüğünün 

sağlanması ve korunması hususunu da göz önüne alarak, hem olumlu yönlerini hem 

de olumsuz yönlerini ortaya koymaya çalıştık.  
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CRIMINAL RESPONSIBILITY IN PRESS CRIMES 
 

H. SARP ÇALIŞLAR  
 

ABSTRACT 
 
 

In this study, considering the regulations of the Press Law No. 5680 that was 

in use for such a long time as fifty-four years, we tried to scrutinise criminal 

responsibility in press crimes within the framework of our new Press Law No. 5187 

that was passed on 09.06.2004. Our Press Law No. 5187 has brought very significant 

alterations in many terms compared with law No. 5680 and has almost initiated a 

new phase in Turkish Press Law. We made a general inspection about press crimes in 

order to be able comprehend and demonstrate the subject more clearly. We 

endeavoured to scrutinise such concepts as what press crime is, what it consists of, 

whether it encourages to attempt to commit crime and the place and time of press 

crime. Further more, we scrutinised regimes of criminal responsibility in press 

crimes and we dealt with the issue of freedom of press as it is closely related to press 

crimes. This inspection and clarifications we made regarding the press crimes were 

fundamentally true for our law and necessary to comprehend criminal responsibility 

in press crimes in our law. Lastly, we dealt with criminal responsibility in press 

crimes in our law in a wide scope. In this chapter, we particularly tackled with the 

regulations of our old Press Law No. 5680 and those of our new Press Law No. 5187 

in a comparative manner, scrutinising and clarifying various views within the 

doctrine. We endeavoured to present both the criticism within the doctrine and our 

own view and criticism regarding the regulations of our new Press Law on criminal 

responsibility. In the Conclusion chapter, considering particularly the issues of 

providing and protecting freedom of press, we tried to illustrate both positive and 

negative sides of our Press Law No. 5187.  
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GİRİŞ 

 
Günümüzde kitle iletişim araçlarının ve şüphesiz bu araçlar içinde bulunan 

yazılı basının, toplumları etkileme ve yönlendirmedeki rolü tartışılmayacak kadar 

kuvvetlidir. Basının görevi, şüphesiz bu gücünün bilincinde olarak, tarafsız ve özgür 

bir biçimde toplumu aydınlatmak, haber vermek, çeşitli düşünce ve görüşleri 

tartışmak ve toplumla paylaşmaktır. Tabii, basının bu görevini gereği gibi yerine 

getirebilmesi için ve topluma faydalı bir şekilde görevini yapabilmesi için, öncelikle 

basın özgürlüğünün tam manasıyla sağlanması gerekmektedir. Şüphesiz ancak özgür 

bir basın, gerek haber verme ve kamuoyunu aydınlatma açısından gerekse çeşitli 

düşünce ve görüşlerin toplumda tartışılabilir hale getirilmesine yardımcı olması 

bakımından ve hatta toplumdaki olumsuzlukları daha da ötesinde devlet idaresindeki 

yanlışlıkları ortaya koyması bakımından görevini yerine getirebilir ve başarılı 

olabilir. Önemle belirtmek gerekir ki, basının görevini tam manasıyla yerine 

getirebilmesi için kendisine tanınması ve sağlanması gereken bu özgürlük her ne 

kadar geniş kapsamlı olmalı ise de, diğer tüm özgürlükler de olduğu gibi sınırsız ve 

mutlak değildir. Zira basına tanınan özgürlük toplum ve kamu yararı için ona 

sağlanmış ve tanınmıştır. İşte basın, kendisine tanınan bu özgürlüğü görevini yerine 

getirirken dikkatle kullanmalı ve bu özgürlüğü kötüye kullanmamalıdır. Aksi 

takdirde “basın suçu” oluşacaktır. Basın görevini yerine getirirken hukuk kurallarına 

uygun davranmak zorundadır. Bu nedenle kendisine tanınan özgürlüğün kötüye 

kullanımı halinde çoğu kez ceza hukuku kurallarına ters düşecek olan basının, ceza 

sorumluluğu söz konusu olacak ve çeşitli şekillerde cezalandırılması söz konusu 

olacaktır. Görüldüğü gibi, basın faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili olarak çok hassas 

bir dengenin kurulması ve uygulanması gerekliliği söz konusudur. Bir tarafta basının 

görevini layıkıyla yapabilmesi için kendisine geniş anlamda bir özgürlük tanınması 

gerekirken, diğer tarafta bu geniş özgürlüğün sınırları, kamu yararı ve insan hakları 

kriterleri göz önüne alınarak belirlenmelidir. Basın da görevini yerine getirirken bu 

sınırları göz önüne almak durumundadır.  

Çalışmamızın belirli bölümlerinde de değinmeye çalışacağımız üzere, basın 

suçlarında ceza sorumluluğunun düzenlenmesi ve uygulanması konusunda çeşitli 
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sistemler söz konusudur. Ancak birkaç ülke dışında, hemen hemen tüm ülkelerde 

basın suçlarında ceza sorumluluğunun düzenlenmesi bakımından özel birtakım 

sistemlerin kabul edildiğini ve uygulandığını görüyoruz. Bunun sebebi şüphesiz 

basın faaliyetinin kendi özelliğinden kaynaklanmaktadır. Zira basın faaliyeti kollektif 

bir faaliyettir ve bu faaliyetin yerine getirilmesi için birçok kişi aynı anda ve hatta 

farklı zamanlarda da çalışmaktadır. Ayrıca basın faaliyetinin ürünü olan basılmış 

eserin, kitlelere ulaşması açısından da çok geniş bir alan söz konusudur. 

Sorumluluğun belirlenmesi ile ilgili olarak, “teşebbüs”, “kusur”, “suçun işlendiği 

yer”, “suçun işlendiği zaman”, “yargılama rejimi” ve bunun gibi ceza hukukunun 

genel birtakım kavramlarının ve konularının da basının bu çok yönlü faaliyeti 

açısından ele alınması zorunluluğu söz konusudur. İşte bu sebeblerle denilebilir ki, 

basın suçları ile ilgili ceza sorumluluğu hukukun ve basın hukukunun karışık ve 

zorlu konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hukukumuz açısından bakıldığında ise, ellidört yıl kadar yürürlükte kalan 

1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunumuz, 09.06.2004 tarihinde kabul edilen ve 

26.06.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5187 sayılı yeni 

Basın Kanunumuz ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kanaatimizce, 5187 sayılı Basın 

Kanunumuz incelendiğinde görülmektedir ki, bu kanun ile basın hukuku ve bizim 

konumuz olan “basın suçlarında ceza sorumluluğu” ile ilgili olarak, eski 5680 sayılı 

Basın Kanunumuza göre daha yerinde ve hukuksal açıdan olumlu denilebilecek 

hükümler getirildiği gibi, daha olumsuz ve basın özgürlüklerine darbe vurucu 

düzenlemeler de getirilmiştir. Çalışmamızda, 5187 sayılı Basın Kanunumuz dikkate 

alınarak ve yürürlükten kaldırılan 5680 sayılı Basın Kanunumuz ile karşılaştırılarak 

hukukumuzdaki basın suçlarında ceza sorumluluğu rejimini açıklamaya gayret ettik. 

Konumuzu açıklayabilmek ve çalışmamızın kolay bir biçimde takip edilebilmesi 

amacıyla çalışmamızı üç bölüme ayırdık. İlk bölümde, basın özgürlüğü kavramını ve 

basın özgürlüğünün ceza hukuku bakımından sınırlarını ele aldık. İkinci bölümde ise, 

öncelikle Basın Hukuku ile Ceza Hukuku arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalıştıktan 

sonra, çalışmamızın konusunu teşkil eden “Basın Suçu” kavramını ve çeşitlerini, bu 

suçu oluşturan unsurları dile getirdik. Zira “Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu” 

konusunu açıklayabilmek için öncelikle basın suçunun ne olduğunu ve bu suçun 

hangi unsurlardan oluştuğunu belirtmemiz gerekiyordu. Nihayet bu bölümde basın 
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suçlarında söz konusu olan çeşitli ceza sorumluluğu sistemlerine de değinmeye 

çalıştık. Üçüncü ve son bölümde ise, özellikle yürürlükten kaldırılan 5680 sayılı 

Basın Kanunumuz ile karşılaştırmalı olarak ve ayrıntılı bir biçimde 5187 sayılı Basın 

Kanunumuzun hükümlerini ve bu hükümlerle ilgili değerlendirmelerimizi belirtmek 

suretiyle basın hukukumuzdaki ceza sorumluluğunu ele almaya çalıştık.  
 



 4

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

                                        BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ  

                            VE CEZA HUKUKU BAKIMINDAN  

                         BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI  

 

1. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI  
Bildiğimiz gibi demokratik toplumlarda temel hak ve özgürlerin sağlanması, 

korunması ve geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. Temel hak ve özgürlükler 

arasında bulunan en önemli özgürlüklerden birisi şüphesiz düşünce ve söz 

özgürlüğüdür. Bireylerin düşündüklerini istediği zaman, istediği şekilde ve istediği 

yerde açığa vurabilmesi, düşündüklerini tartışabilmesi ve hatta isterse düşüncelerini 

açıklamamak yönündeki tercihini kullanması esasen düşünce ve söz özgürlüğünün 

temelini oluşturmaktadır. Tanör’ün deyimiyle, “Düşünce özgürlüğü, insanın 

serbestçe düşünce ve bilgilere ulaşabilmesi, edindiği düşünce ve kanaatlerden dolayı 

kınanmaması ve bunları tek başına ya da başkalarıyla birlikte (dernek, toplantı, 

sendika, v.b.) çeşitli yollardan (söz, basın, resim, sinema, tiyatro, v.b.) serbestçe 

açıklayabilmesi, savunabilmesi, başkalarına aktarabilmesi ve yayabilmesi anlamına 

gelmektedir.” Bu üç alan, yani düşüncelere ulaşabilme, düşüncelerinden ötürü 

kınanmama ve bunları serbestçe yayabilme hakkı bir bütündür. Genellikle bunlar 

“düşünce özgürlüğü”, “düşünce ve açıklama özgürlüğü” ya da sadece “açıklama yani 

ifade özgürlüğü” gibi formüllerle anlatılmaktadır. Yine Tanör’e göre, kullanılan 

deyim ne olursa olsun aslında esas sorun düşünceleri açıklama özgürlüğünün ne 

durumda olduğudur. İşin püf noktası buradadır. Yoksa açıklanıp, yayılamadığı 

müddetçe bireyin kendi iç dünyasında kalan düşüncelerin korunmasıyla yetinmek ve 

bunu da düşünce özgürlüğünün varlığının bir kanıtı olarak ortaya koymak bir 

aldatmacadan başka bir şey değildir. Tanör’e göre, bu düşünce özgürlüğünü, 

“düşünme özgürlüğü”ne indirgemekten başka bir şey değildir. Oysa, özgürlükçü 

demokrasiler çağında asıl manalı olan, düşüncelerin serbestçe açıklanabilmesi ve 
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yayılabilmesidir.1 Belirtmek gerekir ki, “Düşünce Özgürlüğü”, fikri ve entellektüel 

yani düşünsel nitelikli tüm etkinliklerle ilgili bir kaynak özgürlüktür. O nedenle 

düşünce özgürlüğü konusunda söz konusu olabilecek tüm sorunlar, düşüncelerin 

değişik yollarla aktarılmasıyla ilgili diğer özgürlükler alanında da geçerli ve 

etkilidir.2 Kitlesel iletişim özgürlüğü ve basın özgürlüğü de, Tanör’ün bahsetmiş 

olduğu bu alanlardandır. Şüphesiz düşünce ve söz özgürlüğü olmaksızın, basın 

özgürlüğünden ve haberleşme özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir.3 

Bayraktar’ın belirttiği gibi, bugün medya olarak da adlandırılan iletişim ve buna 

bağlı hak ve özgürlüklere tarihsel açıdan bakıldığında önceleri sadece basın, basın 

hürriyeti kavramlarının hukuk düzeninde ele alındığı ve daha sonra ise bunların 

kapsamının giderek genişlediği görülmüştür. Radyo, televizyon, bilgisayar ve 

internet, basınla başlayan bu süreç bugün çok daha geniş kapsam kazanmıştır. Basın 

hürriyeti, bu gelişim sürecinde önceleri radyo hürriyeti, daha sonra haberleşme 

hürriyeti ve son olarak da elektronik iletişim özgürlüğünü ifade eder hale gelmiştir.4 

Düşünce ve söz özgürlüğünün kullanılması açısından en doğal yollardan birisi ise 

basındır. Zira belirli bir olay, durum ya da belirli bir konu hakkındaki düşünce ve 

kanaat çoğu zaman basılmış eserle yani gazete, dergi, kitap, broşür, bildiri, el ilanı 

yolu ile açıklanmaktadır. Basın yoluyla düşünce ve kanaatlerin açıklanması, genelde 

başvurulan bir yol olduğu için ve bu hususta basının oynamakta olduğu önemli rol 

ortada olduğu için modern anayasalarda basın özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerin 

özel bir türü olarak düzenlenmiştir. Yani denilebilir ki, basın özgürlüğü düşünceyi 

açıklama özgürlüğünün özel bir türüdür.5 Tabii bu noktada önemle belirtmemiz 

gerekmektedir ki, basın özgürlüğü kavramı ile haberleşme özgürlüğü kavramı 

birbirine karıştırılmamalıdır. Zira “haberleşme ya da iletişim özgürlüğü” terimi, kitle 

haberleşme araçlarından radyo, televizyon ve sinemanın kitle iletişiminde önemli bir 

rol oynamaya başlamasıyla bu alanda bulunması gereken özgürlüğü ifade etmektedir. 

                                                           
1 Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Genişletilmiş 3.Baskı, İstanbul, B D S 
Yayınları, Kasım 1994, s. 59. 
2 Tanör, a.g.e. , s. 77. 
3 Kayıhan İçel, Yener Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., İstanbul, Beta Basım Yayım 
Dağıtım A.Ş., 2005, s. 21. 
4 Köksal Bayraktar, “ İletişim Özgürlüğü ve Yasal Düzenlemelerden Bir Kesit”, Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2003, Yıl:2 Sayı:2, s. 3. 
5Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.II, Ankara, 1986, ss. 395-396. 
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Oysa “basın özgürlüğü” sadece basın yoluyla haberleşmeye ilişkindir ve diğer 

modern kitle iletişim araçlarını içine almamaktadır.6 Ancak Tanör’ün belirttiği gibi, 

modern bir kavram olan kitlesel iletişim özgürlüğü sadece klasik anlamda  yani yazılı 

basın ve yayın özgürlüğünü ifade etmemektedir.  Teknolojik devrimler çağının 

kitlesel iletişim araçları olan sinema, radyo, televizyon, video, band, v.b yoluyla 

yapılan bilgi ve düşünce aktarımlarını da içermektedir.7  O halde basın özgürlüğü, 

genellikle haber, fikir ve düşünceleri çoğaltıcı araçlarla, serbest bir şekilde 

açıklayabilmek özgürlüğüdür denilebilir. Bu açıdan basın özgürlüğü, haber, fikir ve 

düşünceleri serbest bir şekilde toplama, tefsir etme ve eleştirip basabilmeyi, yani 

çoğaltıcı araçlarla çoğaltabilmek ve bunları serbest olarak yayınlayıp dağıtabilme 

haklarını içine almaktadır.8 Genelde ülkelerin anayasalarına dayanan ve bazı hallerde  

özel kanunlarla da düzenlenen basın özgürlüğünün varlığından bahsedebilmek için 

haber, fikir ve düşünceleri bilmek, bunlara ulaşmak ve bunları toplamak hakkının, 

haber, fikir, düşünce ve kanaatleri yorumlamak ve analiz edebilmek, eleştirebilmek 

hakkının ve yine bunları tabedebilmek ve basılmış eserleri dağıtabilmek hakkının 

varlığı zorunludur.9 Dönmezer’e göre, düşünce ve kanaat özgürlüğü, fikir ve 

düşüncelerin basılmış ve teksir edilmiş bir biçimde yayınlamasına taalluk ettiği 

andan itibaren basın özgürlüğü adını alır. Bu nedenle düşünce ve kanaat 

özgürlüğünün esasta fiili değer almasını basın özgürlüğü sağlamaktadır.10  Özek’e 

göre, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü çerçevesi içerisinde yer alan ve onu 

tamamlayan bir kavram olarak düşüncelerin basın yoluyla açıklanması anlamını 

taşır.11 Yine Özek’ e göre, basın özgürlüğünün kapsamına haber vermek hakkı, 

eleştiri, inceleme ve hatta yaratma hakkı da girmektedir.12 Tanör’e göre, basın ve 

yayın özgürlüğü haber alma, haber verme ve basın ve yayın yoluyla düşüncelerini 

ifade edebilme gibi kategorilerden oluşmaktadır.13 Görüldüğü gibi, basın özgürlüğü 

                                                           
6 İçel, Ünver, a.g.e., 6. bs., s. 21. 
7 Tanör, a.g.e , s. 77. 
8 Sulhi Dönmezer, Basın ve Hukuku, 4.Baskı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayını, 1976, s.41. 
9 Dönmezer, Basın ve Hukuku, s. 92. 
10 Sulhi Dönmezer, “Basın Hürriyetini Düzenleyen ve Sınırlayan Mevzuatın Değerlendirilmesi” , 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.XXXII, S.1, İstanbul 1966, s. 430.  
11 Çetin Özek, Türk Basın Hukuku, İstanbul, 1978, s. 5. 
12 Özek, a.g.e., s. 94. 
13 Tanör, a.g.e, s. 78. 
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hem açıklama ve yayma özgürlüğünü hem de kamuoyunun haber alma özgürlüğünü 

içermekte ve hayata geçirmektedir. Bu açıdan basın özgürlüğünün, bu araçları 

kullananların anlatım ve açıklama haklarını içeren bireysel ve kamuoyunun haber 

alma ve bilgi edinme özgürlüğünü kapsayan kamusal olmak üzere iki boyutunun 

olduğunu söyleyebiliriz.14  

Haber verme hakkı, haber kaynaklarına ulaşmayı, elde edilen haberleri 

yayınlayabilme ve dağıtabilmeyi ifade etmektedir. Tabii bu hak aynı zamanda 

kamusal işlerin nasıl idare olunduğu hususunda bilgi edinmek, öğrenmek ve 

öğrenilen hususların kamuya aktarılmasını da sağlamaktadır. Bu yönleriyle bu hak 

demokratik yönetimlerde geçerlidir ve devlet yönetiminin açıklığı ilkesine de hizmet 

etmektedir.15  Özek’in de belirttiği üzere, haber verme hakkı, basının en önemli hakkı 

ve varlık sebebidir. Bu hak, olayların aktarılması, resimlenmesi, olayın niteliği ve 

olaya katılan kişiler ile ilgili bilgi verilmesi olanaklarını kapsamaktadır. Tabii haber 

verme hakkı, olayların gerçeklere uygun bir biçimde verilmesi ve hakkın objektif 

sınırları içinde kalınması durumuna bağlı olarak kullanılmalıdır.16 Şunu da önemle 

belirtmek gerekir ki, önceleri basın çalışanları ve basın mensupları yönünden söz 

konusu olan ve ileri sürülen haber verme fonksiyonu zaman içinde bireyler ve 

toplum açısından değerlendirilmeye başlanmış, haberlerin ulaştığı, iletildiği geniş 

halk yığınlarının yani bireylerin dünyada ve yurtta meydana gelen olayları öğrenme 

hakkına sahip oldukları ileri sürülmüştür. Bireyler açısından bu yaklaşım göz önüne 

alındığında ve haber verme hakkı irdelendiğinde, bunun diğer yönünün esasen 

bireylerin öğrenme hakkı olduğu ileri sürülmüştür. Kısaca ifade etmek gerekirse, 

basının haber verme hakkı karşısında ortaya çıkan bu yeni hak, bireylerin bilgilenme 

hakkı olmuştur.17  

Yaratma hakkı ise, düşüncenin ve entellektüel görüşlerin açıklanması hakkı 

olarak ifade edilebilir. Yaratma hakkının varlığından söz edebilmek için şüphesiz 

yaratılanın bilimsel bir değerinin olması ya da bir sanat eseri olması gerekir. 

Şüphesiz yaratılanın adi, bayağı, ar ve edep duygularını sarsıcı bir nitelik taşıması 

                                                           
14 Reyhan Sunay, Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Anayasasında İfade Hürriyetinin Muhtevası ve 
Sınırları, Ankara, 2001, s. 34. 
15 Dönmezer, Basın ve Hukuku, s. 94. 
16 Özek, Türk Basın Hukuku, s. 35. 
17 Çetin Özek, Basın Hukukundan Bilgilenme Hakkına, İstanbul, 1999, ss. 223-237. 
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halinde yaratma hakkından bahsedilemez.18 Eleştirme hakkı ve inceleme hakkı, 

somut olayların kamuya aktarılması dışında olayla ilgili olarak düşünce ve 

değerlendirmelerin açıklanması olanağını ve hakkını ifade etmektedir. Siyasal, 

dinsel, ekonomik ya da bilimsel görüş açıklamaları belirli bir davranış ve olaylar 

eleştirisi kapsamı içerisindedir.19 Bu hakkın sınırları da, gerçeklik, objektif ve 

subjektif hak çerçevesinde kalınması ve kimi hallerde de güncellik kavramı ile 

çizilmelidir. Özellikle de bu hak kullanılırken bireylerin şeref ve onurlarının 

korunmasına önem verilmelidir.20 Bu konu ile ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/4-550 E. ve 2006/570 K. sayılı kararında şu 

ifadelere yer verilmektedir: “Devletin çok önemli bir mevkiinde görev yapan bir 

kişinin Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik ve çağdaş yapısına aykırı 

düşünceler taşıması ve İslami kuralların devlet yapısında egemen olduğunu ifade 

etmesi, konumu itibariyle o kişiyi eleştirilerin odağı haline getirir. Eleştirinin 

muhatabı olan kişinin devlet içinde önemli bir kamu görevini de yürüttüğü dikkate 

alındığında; eleştiri içeren yayında “softa”, “bağnaz”, “yobaz ve mürteci”, gibi 

sözcüklerin kullanılmış olması ve eleştirinin ağır olması kaçınılmazdır. Bu nedenle 

eleştiri niteliğinde olan yayının hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmalıdır.” 

Görüldüğü gibi, Yargıtayımız bu karararında eleştiri hakkının kapsamını, davacının 

görevine ilişkin durumunu da dikkate alarak, çok geniş bir biçimde kabul etmiştir.  

Basın özgürlüğü açısından bakıldığında, basın mesleğinden doğan bir hakkın 

söz konusu olabilmesi için ve fiilin hukuka uygun sayılabilmesi için yayında haber 

niteliğinin bulunması, haberin gerçeğe uygun olması, haberin güncel olması, 

düşünsel bağ ölçütünün bulunması ve toplumsal ilgi ve yarar taşıması gerekir. Ayrıca  

haberin objektif ölçüler içinde verilmesi gerekmektedir.21  

Gerçeğe uygunluktan bahsedebilmek için, adli kovuşturma konusu olan 

olayın, kamuoyuna yansıdığı andaki mevcut duruma uygun olarak verilmesi 

gerekmektedir.22 Basın özgürlüğünün kabul edilmesinin ve basına tanınmasının 

sebebi gerçek olan olayların duyurulması amacına yöneliktir. Gerçek olmayan bir 

                                                           
18 Özek, Türk Basın Hukuku, s. 37. 
19 A.e., s. 36. 
20 Dönmezer, Basın ve Hukuku, s. 95. 
21 Özek, Türk Basın Hukuku, s. 163.  
22A.e., s. 175. 
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haberin verilmesinin hukuka uygun olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Bu 

durum her zaman hukuka aykırıdır. Yargıtayımızın yerleşmiş içtihatlarına göre, bir 

olayın haberin verildiği andaki durum ve iddialara uygun olarak yansıtılmış olması 

halinde bu haberde gerçeklik öğesinin bulunduğunun kabulü gerekmektedir, bu 

haberin somut gerçeğe uygun olması ise aranmamaktadır.  Ayrıca diğer hukuka 

uygunluk nedenlerini taşıyan gerçek bir habere “ana noktalarda” gerçek dışı 

eklemeler yapılmamalıdır. Bu konuda Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 25.02.1985 

tarihli ve 845-1449 sayılı kararında şöyle denilmektedir: “G…gazetesinin 16 Mart 

1982 günlü nüshasında “ Kadın müdür zimmetine şapka ve çanta geçirdi.” şeklinde 

davacının resmini de koymak suretiyle davacının suçluluğu sabitmişcesine yayında 

bulunulmuştur. Oysa, haberin verildiği anda gerçek olan husus, davacı hakkında bu 

yolda bir dava açılmış olmasından ibarettir. Nitekim dava sonunda da suç sabit 

olmamış, davacının beraatine karar verilmiştir. Davalıların bu konuda gereken özeni 

göstermemiş olmaları ağır kusuru oluşturur.” 23  Bu konuda birçok Yargıtay kararı 

mevcuttur.24 

                                                           
23 Erol Çetin, Açıklamalı-İçtihatlı Basın Hukuku, 2.bs, Ankara, Seçkin Yayıncılık A.Ş., 2004, s.255. 
24 “…… Basının haber verme hakkı gerçeklik, güncellik, kamu yararı ve toplumsal 
ilgi, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık temel kuralları ile 
sınırlıdır. Bu kuralların birinin ihlali halinde hukuka aykırılıktan 
sözedilir. Öte yandan, gerçeklik somut gerçeği değil, olayın haber verildiği 
andaki beliriş biçimine uygunluk şeklinde anlaşılması gerekir. T.Gazetesi'nin 
7.4.1989 günlü nüshasında (Çalıntı Çekle Vurguna Suçüstü) başlıkla yayınlanan 
haberde sahte çeklerle piyasayı dolandıran Necip isimli şahısla kendisine 
yardımcı olan sevgilisi E'nin yakalandığı bildirilerek davacının resmi 
basılmış ve altına yine bu şahsın sevgilisi olduğu yazılmıştır. 
 
Davacı, yayının gerçek olmadığını ileri sürerek bu yayın nedeniyle kişisel 
haklarının ihlal edildiğini bildirerek manevi tazminat istemiştir. 
 
Davalı, yayınlanan haberin mali şube müdürlüğünden kendilerine bildirildiğini, 
haberin verildiği ana göre doğru olduğunu bildirerek, davanın reddini 
istemiştir. O halde, üzerinde durulması gereken konu haberin verildiği anda 
gerçek olup olmadığıdır. Gerçekten olay sanığı N tarafından kandırılan 
davacı, sahte çek ile alınan aracı iade için araç sahibinin N'e vereceği 
parayı almaya buluşma yerine gitmiş ve önceden buluşma yerinde tertibat alan 
polislerce yakalanmıştır. Haberin verildiği anda olayın oluş biçimine göre bu 
husus doğrudur. Bilahare İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan soruşturma 
sonucunda davacının bilerek N'e yardımcı olmadığı, kandırıldığı 
anlaşılmakla davacı hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Ancak, dosya 
içerisinde bulunan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nün Cumhuriyet 
Savcılığına gönderdiği olayla ilgili 10.3.1989 günlü fezlekenin tetkikinden 
davacının N'le yayında bahsedildiği gibi bir ilişkisinden sözedilmediği 
görülmektedir. Bu nedenle, tanık olarak dinlenen üç muhabirin bu yöndeki 
ifadelerine itibar edilmek imkanı görülmemiş, davacının N'le ilişkisi 
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 Güncellikten bahsedebilmek için ise, adli kovuşturmaya söz konusu olan 

olayın oluştuğu sırada ve toplumsal ilginin süreci içinde verilmesi gerekmektedir. 

Toplumsal ilgi ortadan kalktıktan sonra olaya yer vermek, subjektif bir karine 

oluşturmaktadır. Ancak güncellik kavramı nisbi bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle,  

güncellik kavramı her olayda somut koşullara göre belirlenmelidir.25 Haberin güncel 

olması, somut olayın açıklandığı tarihlerde kamu yararının bulunması esasına 

dayanmaktadır. Açıklamanın anında yapılmış olması bu noktada aranmamaktadır. 

Olay unutulmuş olabilir ve üzerinden zaman geçmiş olabilir. Bu gibi hallerde, bu 

olayın hatırlanmasında kamu yararı yoksa yapılan açıklamanın hukuka uygun 

olduğundan bahsetmek doğru olmayacaktır.26  Çetin’e göre ise, eski bir olaydan 

bahsedilmesine neden olabilecek çeşitli durumların ortaya çıkması mümkünse de, bu 

halin “haber verme hakkının” çerçevesinde olduğunu kabul etmek yerinde değildir. 

Olayın güncel olması ile haberin güncel olması birbirinden çok farklı kavramlardır 

ve çeşitli fırsatları değerlendirerek kamuoyunun unuttuğu bir olayı tekrar tekrar 

gündeme getirmek bir kimseye devamlı olarak hakaret etmek ayrıcalığını basına 

tanıyacaktır. Sonuç olarak, güncel olmayan bir olayın haber niteliği de kalmamıştır 

ve bu nedenle bu durumu haber verme hakkının çerçevesi içinde değerlendirmek 

doğru değildir.27 Yargıtayımızın bu konuda da bir çok kararı bulunmaktadır. Mesela 

Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 26.01.1989 tarihli ve 6431/424 sayılı kararında şöyle 

                                                                                                                                                                     
olduğu yolundaki bilginin polis tarafından verildiğine ilişkin savunmanın 
doğruluğuna katılmak mümkün olmamış ve bu savunma da ispatlanamamıştır. 
 
Davacı, bir Devlet dairesinde çalışan bir kadındır. Gerçek olmadığı halde bir 
erkeğin sevgilisi olduğunun yazılması kişilik haklarını ihlal eden ağır bir 
savsamadır. Bu biçimde yapılan bir yayın davacının gerek özel, gerekse sosyal 
hayatını alt-üst edecek ağırlıktadır. Gazetecinin böyle bir haberi 
yayınlamadan önce kendinden beklenilen özeni gösterip, haberin ne ölçüde 
doğru olduğunu araştırması mesleğinin sosyal önemi ve gazete haberinin 
kamuoyunda yaratacağı derin tepkiler dolayısıyle ödevlerindendir. 
 
Açıklanan bu fiili ve hukuki esaslar karşısında eylemin, onur ve saygınlık 
gibi kişisel değerlere saldırı teşkil ettiği düşünülmeksizin okuyuculara bir 
haberi aktarmaktan ibaret olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmiş 
olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 4.HD.  E. 
1991/2712 K.1992/6476 T.14.5.1992)          
 
25A.e., s. 165. 
26Bilal Kartal, “Basın Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı ve Hukuki Sorumluluk”, Yargıtay 
Dergisi Ocak-Nisan 1997, s.69. 
27 Çetin, a.g.e., s.346.  
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denilmektedir: “…… gerçekten güncel olmayan bir olayın aktarılmasında toplumsal 

ilgi ve kamu yararı bulunamaz. Çünkü unutulmuş, hatırlanmasında yarar görülmeyen 

geçmişteki birtakım davranışların gündeme getirilmesinde böyle bir yarar 

düşünülemez. Ancak, güncel olan bir durum nedeniyle, aynı nitelikteki eski olayların 

sergilenmesinde kamu yararının varlığının kabulu gerekir.”  

Yayınlanmasında toplumsal bir yarar olmayan ve toplumda ilgi toplamayan 

yayınların yapılması halinde fiil hukuka aykırı olacaktır. Bir haberin verilmesi 

durumunda bir kamu yararı yoksa veya pek hafif ise bu noktada haber verme 

hakkından bahsetmek mümkün değildir. Hakim, basında yer alan bir haberde kamu 

yararının olup olmadığını tespit ederken dava konusu olan haberin okuyucuların 

meraklarını giderme hususuna mı yoksa üstün hukuki ve ahlaki birtakım değerlerin 

korunmasına mı yönelik olduğunu araştırmalı ve buna göre olayda kamu yararının 

olup olmadığına karar vermelidir. Mesela, bir vatandaşın önceden hırsızlık yaptığı 

hususunun açıklanmasında kamu yararı yoktur ancak bir bakanın daha evvel benzer 

bir suçu ya da aynı suçu işlediğinin açıklanmasında kamu yararı vardır.28 Ancak 

mesela, kişinin özel hayatı ile ilgili davranışı adli kovuşturmanın konusunu 

oluşturmaktaysa artık özel hayatın sır olma niteliğinden bahsedilemeyeceği için bu 

konuda yapılan yayınlar hukuka aykırı olmayacaktır.29 Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/4-540 E. ve 2006/601 K.sayılı kararında da 

belirtildiği üzere, “Basın özgürlüğünden söz edildiğinde, bu özgürlük ile kişilik 

değerlerinin karşı karşıya geldiği ve hukuk düzeni tarafından koruma altına alınan 

yararların birbirine karşı çatışma içinde bulundukları biçiminde bir görünümün var 

olduğu anlaşılmaktadır. Burada hangi yararın üstün tutularak hukuk düzeni 

tarafından korunacağı belirlenirken, dayanılacak olan temel ölçüt “kamu yararıdır.” 

Buna göre yayın, salt toplumun yararı gözetilerek ve objektif sınırlar içinde kalınarak 

yapılmalıdır. Haber olduğu gibi verilmeli ve kişisel katkı yer almamalıdır. Dava 

konusu yayın sonucunda kişilik haklarının saldırıya uğradığını iddia eden davacının 

“Halkla, Cumhurbaşkanının ve ordunun karşı karşıya gelerek çatışabileceği” 

şeklindeki öngörüsünün gerçekleşmesi halinde çok ciddi sonuçlar doğabilecektir. Bu 

ifadelerin yanlışlığının ve doğurabileceği sonuçların tartışılıp eleştirilmesi amacına 

                                                           
28 Çetin, a.g.e., s.349. 
29A.e., ss. 178-179. 
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yönelik dava konusu yayının habercilik ilkelerine uygun olduğu sonucuna varılmalı 

ve davanın reddine karar verilmelidir.”   

Şüphesiz haberin veriliş şekli ile konu arasında  düşünsel bir bağın olması da 

gereklidir. Yani bir olayın açıklanması ile ilgili olarak kullanılan dil ve sözcüklerin 

orta düzeydeki bir okuyucu tarafından başka bir anlama gelecek şekilde 

anlaşılmaması gerekir. Bu noktada haber ve yayının tümü ele alınmalıdır ve yazı, 

içinde bulunan bazı kelimelere göre yorumlanmamalıdır. O halde kullanılan 

sözcükler çok dikkatli seçilmelidir ve bu sözcükler kişiyi iğneleyici, aşağılayıcı, 

incitici ya da kafalarda soru işareti yaratacak cinsten olmamalıdır. Mesela bir kamu 

görevlisinin işlemiş olduğu güncel bir rüşvet suçu ile ilgili olarak bir haber yapılırken 

hırsız ya da sahtekar gibi ifadelerin kullanılması halinde haber verme hakkının 

sınırlarının aşılmış olduğu kabul edilmelidir ve konuyla anlatım arasında düşünsel bir 

bağın olmadığının ya da bu bağın bozulduğunun kabulü gerekmektedir. Böyle bir 

yayın hem ceza hukuku bakımından hem de özel hukuk açısından hukuka aykırı 

olarak nitelendirilmelidir.30 Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 08.11.1995 

tarihli ve 733/951 sayılı kararına göre, açıklanmasında kamu yararı bulunan gerçek 

ve güncel bir haberde geçen sözcükler aşağılayıcı, küçük düşürücü, incitici, abartılı 

değilse yayın hukuka uygun olmaktadır.  

O halde görülmektedir ki, güncel, kamunun ilgisini çeken ve açıklanmasında 

kamu yararı olan görüşlerin, yorumların, olguların açıklanması haberdir ve böyle bir 

haberin gerçeğe uygun, objektif ve orantılı bir biçimde yayınlanması basın 

mesleğinden doğan bir hakkın icrası niteliğindedir.31   

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 28.09.2005 tarihli ve 2005/4-568 E. ve 

2005/548 K. sayılı kararında şu ifadelere yer vermektedir: “Yasal düzenlemeyle 

basının özgürce yayın yapması güvence altına alınmıştır. Bu güvencenin temelinde 

toplumun sağlıklı, mutlu ve güven içinde yaşayabilmesi düşüncesi yatar. Basının 

yayın yaparken, hukuka aykırılık oluşturan eylemi genel olaylardaki hukuka aykırı 

olan eylemlerden farklılıklar taşır. Ancak basının bu ayrıcalık taşıyan konumu ve 

özgürlüğü, tüm özgürlüklerde olduğu gibi sınırsız değildir. Basının özgürlüğü, 

                                                           
30 Çetin, a.g.e., s.356. 
31 İlhan Üzülmez, “ Suçsuzluk Karinesi ve Basın Özgürlüğü”, Fehiman Tekil’in Anısına Armağan, 
İstanbul, 2003, ss. 939-940.   
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Anayasanın Temel Hak ve Özgürlükler bölümünde yer alan ve MK’nın 24. ve 25. 

maddelerinde ve diğer özel yasalarda belirlenen kişilik haklarıyla sınırlıdır. Bu 

durumdan anlaşılacağı üzere, basının özgürlüğü ile kişilerin değerlerinin karşı 

karşıya geldiği ve söz konusu hukuki yararların çatışma içinde bulundukları 

gözlemlenmektedir. Bu iki hukuki yarardan hangisinin üstün tutulacağının 

saptanması için uygulanması gereken temel ölçüt “kamu yararıdır”. Bu nedenle; 

yayının gerçek olması, yayında kamu yararı bulunması, toplumsal ilginin varlığının 

korunması ve haber verilirken özle biçim arasındaki dengenin korunması gerekir. Bu 

ilke ve kurallar gözetilmeden yapılan yayın hukuka aykırılığı oluşturur ve böylece 

kişilik hakları saldırıya uğramış olur. Dava konusu somut olayda haberle yayının 

örtüşmesi ve yayının görünürdeki gerçekliğe uygun olması karşısında hukuka 

aykırılığın oluştuğu kabul edilemez.”     

Anayasamızın “Düşünce ve Kanaat Hürriyeti” başlıklı 25.maddesinde: 

“Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeb ve amaçla olursa olsun 

kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri 

sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.” hükmü yer almaktadır. Hemen bir sonraki,   

“Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” başlıklı 26.maddesinde ise, “herkes, 

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

olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların 

müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.” 

denilmektedir. Yine anayasamızın “Basın Hürriyeti” başlıklı 28.maddesinin ilk 

fıkrası, “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat 

yatırma şartına bağlanamaz” hükmünü taşımaktadır. Üçüncü fıkrada ise, devletin 

basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayıcı tedbirleri alacağı belirtilmiştir. Aynı 

maddenin beşinci fıkrasında da, yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine 

getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar 

saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konulamayacağı belirtilmiştir. 

Görüldüğü gibi, tüm bu hükümlerle düşünce ve kanaat özgürlüğüne ve basın 

özgürlüğüne verilen önem ortaya konulmuştur. Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 

28.12.2005 tarihli ve 2005/944 E.-2005/14249 K. sayılı kararında da belirtildiği gibi: 

“Anayasanın 28.maddesi uyarınca basın özgürdür. Hukuk devletinde demokratik 

düzenin gelişip güçlenmesinde ve kökleşmesinde basının etkisi ve önemi 
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tartışmasızdır. Basının kamu görevi niteliğindeki bu denli etkili kapsamlı görevini 

hiçbir baskı altında kalmadan ve çekinmeden yerine getirebilmesi için yasal kaynağı 

olan bir güce dayanmalıdır ki, bu güç Anayasanın 28.maddesidir. Ancak, basın 

özgürlüğü de diğer bütün özgürlükler gibi sınırsız değildir. Basın özgürlüğü; 

gerçeklik, güncellik, kamu yararı ve konu ile ifade arasındaki düşünsel bağlılık 

kuralları ile sınırlıdır. Önemli görevlerde bulunan kişilerin basının haber verme hakkı 

ve özgürlüğü nedeniyle sert eleştirilere muhatap olmaları demokratik rejimin ve 

yürüttükleri görevin bir gereği olarak kabul edilmelidir.”       

 

2. ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 
Kitle iletişimi 20.yüzyılda uluslararası alanda büyük bir önem kazanmıştır. 

Bu nedenle uluslararası kuruluşlar da basın ve haberleşme özgürlüğü konusuna 

eğilme zorunluluğu duymuşlardır.32  Uluslararası kitle haberleşmesi ile ilgili olarak 

ilk toplantı 1926 ve 1927 yıllarında Milletler Cemiyeti tarafından Cenevre’de 

düzenlenen Basın Kongresidir. Ancak bu kongrede haberleşme özgürlüğünün 

uluslararası önemi üzerinde pek durulmamıştır.33 Bu konuda 1948 yılında yine 

Cenevre’de Haberleşme Özgürlüğü Konferansı toplanmıştır. Bu konferansta 

şahısların, hükümetlerin müdahalesi olmaksızın düşüncelerini açıklamak 

özgürlüğüne sahip bulunduğu ve bu özgürlüğün ülke sınırları ile bağlı kalınmaksızın 

sözlü, yazılı, basılı bir şekilde ya da resimle ya da kanunen kabul edilmiş göze ve 

kulağa hitap eden araçlarla haber ve fikirleri “araştırmak, almak, ulaştırmak” 

serbestisini kapsadığı ifade edilmiştir.34 Yine 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları 

Evrensel Bildirisinin 19.maddesinde de “Her ferdin fikir ve irade hürriyetine hakkı 

vardır. Bu hak, fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları 

mevzuubahis olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek ve 

yaymak hakkını gerektirir.” hükmü yer almıştır. Bu maddede yer alan “her vasıta” 

kelimesi kitle iletişim araçlarını kapsamaktadır. Bu nedenle bildiri düşünce 

özgürlüğünün yanı sıra haberleşme özgürlüğünü de ele almıştır, diyebiliriz. 1950 

yılında ise Avrupa Konseyi İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma 

                                                           
32 Dönmezer, Basın ve Hukuku, s. 125. 
33 Feyyaz Gölcüklü, Haberleşme Hukuku, Ankara, 1970, s. 43. 
34 Terrou, E: L’Information, Paris, 1968, s. 8-9.;İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs.,, s. 30;  



 15

Sözleşmesi kabul edilmiştir. Türkiye tarafından da 1954 yılında kabul edilen bu 

sözleşmenin değiştirilen metninin 10. maddesi incelendiğinde35 görülmektedir ki, 

sözleşme hem haberleşme özgürlüğünün uluslararası değerini kabul etmiştir hem de 

haberlerin verilmesi, düşünce ve kanıların açıklanması serbestisi ile birlikte bunların 

alınması ve öğrenilmesi serbestisinden de bahsederek bu özgürlüğün kapsamını da  

belirlemiştir. Daha sonra ise, 1975 yılında Helsinki’de “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Konferansı Son Senedi” kabul edilmiştir. Bu senedin “enformasyon” başlıklı 

bölümünde de geniş anlamda enformasyon özgürlüklerinin sağlanması amacıyla 

ülkelerarası geniş işbirliğinin sağlanması hususuna vurgu yapılmıştır. 1983 yılı  ise, 

UNESCO tarafından “Uluslararası Haberleşme Yılı” olarak kabul edilmiştir. 1992 

yılına gelindiğinde ise “Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi” kabul edilmiştir. 

Bu sözleşme Türkiye tarafından da 1992 tarihinde imzalanmış ve 1993 yılında da 

onaylanmıştır. Son olarak 1997 yılında da internette yayınlanan yasadışı ve zararlı 

içerikle ilgili olarak Avrupa Konseyi tarafından karar alınmıştır.36   

Basın özgürlüğü açısından uluslararası bağlamda önemli bir belge de İnsan Hakları 

ve Temel Hürriyetlerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesidir. Aslında bu 

sözleşmenin basın özgürlüğünü açık bir şekilde koruduğunu söylemek mümkün 

değildir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bu özgürlük esasen düşünceyi yayma 

özgürlüğünün bir parçasıdır. Zira Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de özellikle 

Sunday Times kararında basın özgürlüğünün özgürlükçü demokrasilerdeki özel 

önemini ortaya koymuştur. Karara konu olan olay, İngiltere’de 1959-1962 yılları 

arasında gebe kadınlar tarafından ağrı kesici ya da uyku ilacı olarak kullanılan 

Thalidomide adlı ilaç sebebiyle sakat doğumların  yaşanmasıdır. Bu olay üzerine 

ilacı üreten fabrikaya karşı ve satıcısına karşı bir çok dava açılmış ve 24.09.1972 

tarihinde Sunday Times gazetesi “Thalidomide mağduru çocuklar: Ülke için bir 

                                                           
35 10.madde hükmü şu şekildedir: “1- Her fert ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu hak içtihat 
hürriyetini resmi makamların müdahalesi ve memleket sınırları mevzuu bahis olmaksızın, haber veya 
fikir almak veya vermek serbestisini ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon 
işletmelerini bir müsaade rejimine tabi kılmalarına mani değildir. 
2-Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu hürriyetler, demokratik toplulukta, zaruri 
tedbirler mahiyetinde olarak, milli güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya amme emniyetinin, nizamı 
muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret veya haklarının 
korunması, gizli haberlerin ifşasına mani olunması veya adalet kuvvetinin üstünlüğünün ve 
tarafsızlığının sağlanması için ancak ve kanunla, muayyen merasime, şartlara, tahditlere veya 
müeyyidelere tabi tutulabilir.”   
36 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., ss. 30-33. 
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utanç” isimli makale  yayınlamıştır ve 1958 ile 1961 tarihleri arasında bu ilacın 

üretimi ve bu ilaçla yapılan deneyleri bir yazı dizisi olarak yayınlayacağını ilan 

etmiştir. Bunun üzerine ise, ilaç firması Kasım 1972’de bu makalelerin görülmekte 

olan davaları etkileyeceğinden ve ortada yargıya bir müdahale olduğundan bahisle 

mahkemeye başvurmuş ve mahkeme söz konusu makaleler için yayın yasağı 

koymuştur. Gazete yönetimi ise, bu kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 

10.maddesine aykırı olduğu iddiası ile komisyona başvurmuştur. Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi, yayın yasağı yönündeki kararın sözleşme ile bağdaşmadığına 

dokuza karşı onbir oyla kabul etmiştir. Zira bu tür bilgileri ve düşünceleri yaymak 

basının görevidir. Ayrıca, bu tip bilgileri öğrenmek de kamunun hakkıdır ve ayrıca 

bunda kamu yararı da vardır.37 Belirtmemiz gerekir ki, 10.madde hükmü basın 

özgürlüğünü açıkça ortaya koymamaktaysa da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu 

maddede sözü geçen özgürlüklerin kullanılması bakımından basına özel bir statü 

tanıyan bir dizi ilke ve kuralı ortaya koyan kapsamlı bir içtihat hukuku geliştirmiştir. 

Düşünceyi açıklama özgürlüğü ve haber, bilgi alıp verme hakkına sahip olma 

özgürlüğünü koruma altına alan 10.maddenin demokratik toplumlardaki önemini 

mahkeme, bu konuyla ilgili davaların hemen hemen tümünde açık bir dille ve altını 

çizerek ifade etmektedir. Mahkemeye göre, düşünceyi açıklama özgürlüğü 

“…demokratik toplumun başlıca temel taşlarından, kişinin ilerleyip gelişmesinin asıl 

koşullarından birini teşkil eder. 2. fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla bu özgürlük 

sadece itibar gören veya zararsız yahut önemsiz sayılan haberler ya da fikirler 

bakımından değil, aynı zamanda devlet yahut halkın bir bölümü için aykırı, kural 

dışı, şaşırtıcı veya endişe verici cinsten olanlar için de geçerlidir; ….demokratik 

toplumun vazgeçemeyeceği çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin gereği budur.” 

(Mah. K., Handyside/İngiltere, 7.12.1976, A.24, & 49; Lingens/Avusturya, 8.7.1986; 

A. 103 & 41; Miller et autres/ İsviçre, 24.5.1988, A 133 & 33, 

Cberschlick/Avusturya, 23.5.1991, A.204, & 57 v.b.)38 Ayrıca Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi 1986 tarihli Lingens davasında verdiği kararda basın özgürlüğünün halka 
                                                           
37 Durmuş Tezcan, M.Ruhan Erdem, Oğuz Sancakdar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Uygulaması, Ankara, T.C.Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2004, ss. 258-259. 
38 A.Feyyaz Gölcüklü, A.Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması: 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, Ankara, 2002, s. 358. 
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siyasi liderlerin fikir ve tavırlarını keşfetme ve bu konularda bir fikir oluşturma 

açısından en iyi araçlardan birini sunduğunu ve dolayısıyla siyasi tartışma 

özgürlüğünün demokratik bir toplumun fikrinin tam merkezinde yer aldığını ileri 

sürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin basın yoluyla siyasi tartışmaya 

10.madde çerçevesinde böylesine güçlü bir koruma sağlamasının nedeni de budur.39   

Basın özgürlüğü hususunda başka bir önemli konu da gazetecilerin 

kanıtlayamayacağı dedikodu ve iddiaların yayınlanmasıdır. Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi, değer yargılarının hiçbir şekilde kanıtlanma koşuluna tabi tutulmaması 

gereğinin altını çizmektedir. Ayrıca basının kamu hayatındaki önemi ve çoğulcu 

düşüncenin demokratik toplumdaki yeri nedeniyle Komisyon 10.madde koşulları ile 

kayıtlı olarak, basın özgürlüğü yararına “basında yoğunlaşmayı önleyici” tedbirler 

almanın bu maddeye aykırı olmadığı mütaalasında bulunmuştur.40 Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi başka insanlar tarafından ileri sürülen birtakım iddiaların basın 

tarafından yayılması konusunu da ele almıştır. Jer Sild ve Thoma davalarında Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesinin görüşü şöyledir: “bir gazetenin, bir başkasının ileri 

sürdüğü bir iddianın yayılmasına yardım ettiği için cezalandırılması …basının kamu 

yararına ilişkin konuların tartışılmasına katkısını ciddi bir biçimde engeller; özel 

olarak güçlü nedenler olmadığı sürece, bu tür bir cezalandırma düşünülmemelidir.” 

Thoma davasında ise, gazetecinin başkalarına karşı hakaret veya provakasyon gibi 

görülebilecek bir alıntıyı yaparken söylenenle aralarına sistematik ve formel biçimde 

mesafe koyması gerektiği yolunda genel bir talep, basının güncel olay, fikir ve 

kanaatler konusunda bilgi vermeye ilişkin rolü ile bağdaştırılamayacağı 

belirtilmişti.41 Mahkemenin çok önemli kararlarından birisi de Leonder-İsveç 

kararıdır. Bu karara göre, haber alma özgürlüğünün içeriği, haber sahibinin vermek 

istediği haber ya da bilgiyi alma özgürlüğüdür. Yoksa haber sahibinin kendisine 

kalmasını istediği habere ulaşmak değil.42 Gazetecinin kaynakları da 10.madde 

çerçevesinde koruma  altındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gazetecilerin 

                                                                                                                                                                     
 
39 Monica Macoevi, İfade Özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10.maddesinin 
Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, Ankara, T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2003, s. 
13. 
40 Gölcüklü, Gözübüyük, a.g.e. , s. 361. 
41 Monica Macoevi, a.g.e., s. 15. 
42 Gölcüklü, Gözübüyük, a.g.e , s. 359. 
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kaynaklarının korunmasının basın özgürlüğünün en temel koşullarından birisi 

olduğunu da belirtmiştir. Goodwin davasında mahkeme aynen şu ifade de 

bulunmuştur: “ …bu tür koruma olmadığı takdirde kaynaklar kamuyu ilgilendiren 

konularda halka bilgi sağlama konusunda basına yardım etmekten cayabilir. Bunun 

sonucunda, basının kamunun gözü kulağı olma konusundaki yaşamsal rolü darbe 

yiyebilir, basının doğru ve güvenilir bilgi verme kapasitesi olumsuz yönde 

etkilenebilir.” Görüldüğü gibi, bu kararda divan, gazetecilerin haber kaynaklarının 

korunması hususunun önemini belirtmiştir. Bu korumanın da basın özgürlüğünün 

temel taşlarından biri olduğu ve bu durumun da üye ülkelerin pek çoğunda 

yürürlükte bulunan meslek kurallarından ve basın özgürlüğüne ilişkin birçok 

uluslararası belgeden anlaşılabileceği vurgulanmıştır. Bu korumanın var olmaması 

halinde basının değerli ve geçerli haberler verebilmesi işlevi zayıflayacaktır.43   

Çeşitli devletlerin anayasaları ele alındığında ise, görülmektedir ki 

uluslararası belgelerden farklı olarak bunlarda haberleşme özgürlüğü hakkında 

herhangi bir tanım yapılmamıştır. Bu anayasaların çoğunda basına ilişkin hükümler 

yer alırken, radyo, televizyon ve sinemadan söz edilmediği  gözlenmektedir. Tabii bu 

anayasaların bazılarının yapıldığı tarihlerde kitle iletişim araçları basın dışında 

gelişmiş değildi. Ancak daha sonraları yapılan anayasalarda da kitle iletişimi 

alanında söz konusu olana gelişmelerin dikkate alınmadığı ve bu konuda düzenleme 

ya da değişiklik yapılmadığı görülmektedir. İçel ve Ünver’e göre esasen devletler 

basın özgürlüğü hususunda gösterdikleri hassasiyet ve cömertliği, basın dışı kitle 

iletişim araçlarında göstermemektedirler. Daha sonraları ise, basın özgürlüğü ile 

birlikte ilk kez radyo ve film yoluyla haber verme özgürlüğü temel bir hak olarak 

1949 tarihli Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasında kabul edilmiştir.44  

 

3. HUKUKUMUZDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 

3.1. Tarihsel Gelişim 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde basına ilişkin ilk metin Matbuat 

Nizamnamesidir. 1864 ile 1909 yılları arasında yürürlükte kalan bu nizamnameye 

                                                           
43 Tezcan, Erdem, Sancakdar, a.g.e. , s. 261. 
44 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 34. 
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göre, dönemsel yayınların neşri hükümetin iznine bağlıdır. Bu verilen izin her zaman 

geri alınabilirdi ve hükümdar ve ailesi ve nazırları tahkir ve dost devletlere ve 

temsilcilerinin  aleyhine yayın halinde “idari takdir” yoluyla gazetelerin kapatılması 

mümkündü. 1909 yılında ise Matbuat Kanunu çıkarılmıştır ve bu kanun basın 

özgürlüğü alanında önemli bir gelişme kaydetmiştir. Zira bu kanun dönemsel 

yayınlarda “önceden izin alma” sistemi yerine “beyanname verme” sistemini 

getirmiştir. 1924 yılına gelindiğinde ise, Teşkilatı Esasiye  Kanununun 7.maddesinin 

Kanunu Esasinin 12.maddesindeki hükmü “Matbuat kanun dairesinde serbesttir ve 

neşir edilmeden evvel teftiş ve muayeneye tabi değildir.” şeklinde tekrarladığını 

görüyoruz. Daha sonra ise 1931 tarihli Matbuat Kanununda 1938 yılında yapılan 

değişiklikle tüm dönemsel yayınlar açısından “beyanname sistemi” yerine “ruhsat 

alma sistemi” getirildiğini görüyoruz. Bu kanunun 50.maddesi ise basın özgürlüğüne 

bir darbe vurmakta ve hatta İçel ve Ünver’in deyimiyle basın özgürlüğünü yok 

etmekteydi. Zira madde hükmüne göre, istenildiği şekilde yorumlanmaya çok müsait 

olan “memleketin umumi siyaseti” terimi ile hükümete gazeteleri kapatma yetkisi 

tanınmıştı.45 Daha sonra ise, bu kanun 1946 yılında değiştirilerek ilk şekline dönmüş 

ve 1950 yılında yerini 5680 sayılı Basın Kanununa bırakmıştır.46  Bu kanun ise, 

liberalist düşüncenin basın özgürlüğü alanındaki genel ilkelerine çok geniş ölçüde 

yer vermekteydi. Dönemsel yayınlar bakımından “izin sistemi” yerine “beyanname 

sistemi” kabul edilmişti. Ayrıca bu kanunla idareye tanınan yetkiler önemli ölçüde 

sınırlanmış, cevap hakkının kullanımı ile ilgili olarak basından yana çıkılmış, yayın 

yasakları da asgari ölçüye indirilmişti. Bu kanun, basında ceza sorumluluğu ile ilgili 

olmak üzere genelde subjektif sorumluluk esaslarına bağlı kalmıştı. Daha sonra ise 

yine bu kanunda, 1954 yılında yayınlanan 6334 sayılı kanun ve 1956 yılında 

yayınlanan 6732 sayılı kanun ile yine aynı yıl çıkarılan 6733 sayılı kanunla önemli 

değişiklikler yapılmış ve basın ve haberleşme özgürlüğüne büyük darbeler 

indirilmiştir.47 1961 Anayasası ise, basın özgürlüğü alanında anayasal bir düzenleme 

                                                           
45 50.madde hükmü aynen şöyledir: “Memleketin umumi siyasetine dokunacak neşriyattan dolayı İcra 
Vekilleri Heyeti Kararı ile gazete veya mecmuanın neşrine devam edenler hakkında 18.madde hükmü 
tatbik edilir. Bu suretle kapatılan bir gazetenin mes’ulleri tatil müddetince başka bir isim ile gazete 
çıkaramazlar.” 
46 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., ss. 36-38. 
47Bkz.: İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 41. 
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getirmiştir. Her ne kadar 1961 Anayasası “haberleşme özgürlüğü” deyimini 

kullanmışsa da esasen bu ifadeyi başka bir anlamda kullanmıştı. Zira “haberleşme 

hürriyeti” başlığını taşıyan 17.madde hükmü esasen kitle haberleşme araçlarını 

kapsamamaktadır. 1961 Anayasasının haberleşme özgürlüğü ile yakından ilgili olan 

hükmü düşünce özgürlüğünü ele alan 20.maddesiydi. Bu 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 yayabilir.” Ayrıca 

maddenin ikinci fıkrasında kimsenin düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 

zorlanamayacağı belirtilmiştir. Görülmektedir ki, 1961 Anayasasına göre düşünceleri 

açıklamama hakkı da düşünce özgürlüğü içerisinde yer almaktadır. 1961 Anayasası 

“söz, yazı, resim ile veya başka yollarla” ibaresine yer vererek haberleşme 

özgürlüğünü kapsar bir ifade kullanmıştır. Ancak 1961 Anayasasının basım ve 

yayımla ilgili diğer hükümleri (ki bu hükümler 22-27.maddelerini kapsamaktadır) 

incelendiğinde görülmektedir ki, basına ilişkin özgürlükler  tüm kapsamı ile bu 

Anayasa’da yer almıştır ancak basın dışındaki kitle haberleşme araçları yönünden 

aynı yol izlenmemiştir.48  

 

3.2 Anayasamız Açısından Haberleşme Özgürlüğü 
1982 Anayasasına bakıldığında “haberleşme özgürlüğü” teriminin aynen 

1961 Anayasasında olduğu gibi “posta dokunulmazlığı” ve “özel haberleşmenin 

gizliliği” kavramlarını ifade etmek amacıyla kullanıldığını görüyoruz. 4709 sayılı 

kanunla yapılan değişiklik ile de bu hususta bir fark yaratılmamıştır. Maddenin hem 

eski hem de yeni hali kitle haberleşmesi ile ilgili haberleşme özgürlüğünü ele 

almamaktadır, özel haberleşmenin gizliliğini korumaktadır.49 1982 Anayasasının 

                                                           
48 Ayrıntılı bilgi için bkz.: İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., ss. 43-46.  
49 1982 Anayasasının 22.maddesi aynen şöyledir: “MADDE 22. – (Değişik: 3.10.2001-4709/7 md.) 
Herkes, haberleşme hürriyetine  sahiptir. Haberleşmenin  gizliliği esastır. 

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın 
korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı 
olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme 
engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin 
onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar. 
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kitle iletişimine ilişkin maddelerinin başında 25. ve 26.maddeleri gelmektedir. Zira 

bu maddelerde haberleşme özgürlüğü ile yakından ilgili olan “düşünce özgürlüğü” 

düzenlenmiştir.  

25. madde “ Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeb ve 

amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce 

ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.” şeklindedir.  

26.madde ise, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini ele almıştır. 

26.maddenin birinci fıkrasında “Herkes düşünce, ve kanaatlerini söz, yazı, resim 

veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 

Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ve 

vermek serbestisini de kapsar” denilmektedir. Fıkra hükmü göz önüne alındığında 

görülmektedir ki, düşünceyi açıklama özgürlüğü kitle iletişim araçları ile ilgili 

haberleşme özgürlüğünü de içermektedir. Ayrıca bu fıkra hükmünün radyo, 

televizyon, sinema ve benzeri yollarla yapılan yayınlarda izin sistemine 

bağlanmasına engel olmayacağı belirtilmiştir. Böylece Anayasamız basın dışı kitle 

iletişim araçlarında bir tür sansür uygulamasını kabul etmiştir.  

26.maddenin ikinci fıkrası incelendiğinde ise “Bu hürriyetlerin kullanılması, 

millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve 

Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, 

suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin 

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

kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine 

uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir” denilmektedir ki, bu fıkra 

ile düşünceyi yayma ve açıklama özgürlüğünün hangi durumlarda 

sınırlandırılacağının düzenlendiğini görüyoruz. İçel ve Ünver’e göre, bu fıkrada 2001 

yılında yapılan değişiklikle 26.maddeye eklenen son fıkradaki sınırlamaların kanunla 

düzenleneceği belirtilerek önemli bir eksiklik giderilmiştir.  

26. maddenin üçüncü fıkrası ise, düşüncelerin açıklanmasında ve 

yayımlanmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilin kullanılamayacağını 

belirtiyordu. Bu fıkra hükmü de 4709 sayılı kanunla 2001 yılında yapılan değişiklikle 
                                                                                                                                                                     

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.” 
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kaldırılmıştır. Anayasamız basın özgürlüğü ile  ilgili   olarak  28. madde  hükmüne  

de  yer  vermiştir.  Belirtmek  gerekir  ki,  28. maddedeki bu düzenleme basın 

özgürlüğüne ilişkin genel esasları belirtmektedir. 28.maddeye göre,  “Basın hürdür, 

sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına 

bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. 

Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri 

uygulanır. Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle 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 

veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun 

hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hâkim kararıyla; 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin 

emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat 

içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde 

onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır. Yargılama görevinin 

amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, 

hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı 

konamaz. Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya 

kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın 

korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı 

veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir; 

hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz 

sayılır. Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle 

zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır. Türkiye’de yayımlanan süreli 

yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel 

ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, 

mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça 

devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır.” 

Yine Anayasamızın 29.maddesi de dönemsel olmayan yayınlarla ilgili güvence 

getirmektedir. Bu hükme göre de, dönemsel olsun ya da olmasın yayınlar önceden 
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izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Görüldüğü gibi 1982 

Anayasası, 1961 Anayasasından farklı bir biçimde dönemsel olmayan yayınlarda da 

mali teminat yatırılması sistemini kabul etmemiştir. Zira 1961 Anayasasının 

24.maddesi kitap ve broşür çıkarma bakımından mali teminat sistemini yasaklayıcı 

bir hüküm koymamıştı. 1982 Anayasasının basın özgürlüğüne verdiği önem burada 

da ortaya çıkmaktadır. 29. maddenin ikinci fıkrası ise, süreli yayın çıkarabilmek için 

kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesini 

yeterli saymıştır ve dönemsel yayınlarda beyan sisteminin geçerli olduğunu ve 

uygulanacağını belirtmiştir. Ayrıca bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının söz 

konusu olması halinde yetkili merciin mahkemeye başvuracağını öngörmüştür. İçel 

ve Ünver’e göre, bu hükümle mahkeme kararı olmaksızın bilgi ve belgelerin kanuna 

aykırı olduğu saptansa dahi yayının durdurulması söz konusu olamayacaktır. Bu 

nedenle bu hüküm anayasal düzenimizin basın özgürlüğüne ilişkin yeni ve ileri bir 

aşamasıdır. 30.maddede  22.03.2004 tarihinde ve 5170 sayılı kanunun 4. maddesi ile 

bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikten sonra madde şu şekildedir: “Kanuna 

uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları 

suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten 

alıkonulamaz.” İçel ve Ünver’e göre maddede yapılan değişiklik basın özgürlüğü 

açısından son derece olumludur. 1982 Anayasasının haberleşme özgürlüğü ile ilgili 

diğer hükümleri 31. ve 32. madde hükümleridir. 31. madde 1961 Anayasasının 26. 

maddesinde olduğu gibi, kişilerin ve siyasi partilerin kamu tüzel kişilerinin elindeki 

basın dışı kitle haberleşme ve yayın araçlarından yararlanma haklarını, 32. madde ise 

düzeltme ve cevap hakkını ele almaktadır. Belirtmek gerekir ki, 2001 yılında yapılan 

değişiklikle 31. maddenin ikinci fıkrasındaki sınırlamalar, 1961 Anayasasının 26. 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ibareler paralelinde yeniden düzenlenmiştir. 

Tüm bunlar göstermektedir ki, 1982 Anayasasının kitle haberleşmesine ilişkin 

düzenlemeleri ve sistemi, 1961 Anayasası sistemine ana hatlarıyla çok 

benzemektedir. Ancak bu alandaki geçmiş deneyler dikkate alınmış ve hem farklı 

hem de duraksamayı önleyecek ayrıntıya sahip hükümlerle yeni bir sistem 

kurulmuştur. İçel ve Ünver’e göre, bu yeni sistemin eski sisteme oranla birçok açıdan 

ileri bir aşamanın özelliklerine sahip olduğu ortadadır. Sonradan yapılan değişiklikler 
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ve özellikle de 2001 yılında yapılan değişiklikler Anayasamızın yapısını 

güçlendirmiştir.50  

 

4. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANMASI 

4.1. Genel Olarak 
Genel olarak insan hak ve özgürlüklerinin sınırsız olduğunu ve bu hakların 

sınırsız bir biçimde kullanılabileceğini kabul etmek mümkün değildir zira sınırsız bir 

biçimde bir hakkın kullanılması halinde bir başkası bu kullanım sebebiyle zarar 

görebilir. Bu nedenle haberleşme özgürlüğü ve buna bağlı olarak basın özgürlüğü de 

sınırsız bir biçimde kullanılamaz.  

Uluslararası belgelerde de, haberleşme özgürlüğünün düzenlenmesi 

bakımından birtakım sınırlamaların kanunlar aracılığıyla yapılabileceği kabul 

edilmiştir. Mesela Türkiye’nin de onaylamış olduğu Avrupa Konseyi İnsan Haklarını 

ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 10.maddesinin ikinci fıkrasında bu 

özgürlüklerin demokratik bir toplumda zorunlu önlemler niteliğinde olarak, düzenin, 

ulusal güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ya da kamu güvenliğinin korunması, suçun 

önlenmesi, sağlığın ya da ahlakın, başkalarının şöhret ya da haklarının korunması, 

gizli haberlerin ifşasına engel olunması ya da adalet gücünün üstünlüğünün ve 

tarafsızlığının sağlanması için kanunla belirli merasime, koşullara, sınırlamalara ya 

da yaptırımlara bağlanabileceğini öngörmüştür.51  Uluslararası belgelerde yer alan bu 

yolu 1982 Anayasamızda 13.maddesinde izlemiştir. Anayasamızın 4709 sayılı 

kanunla değişik 13.maddesine göre; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeblere bağlı 

olarak ve ancak kanunla sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 

ruhuna demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 

ilkesine aykırı olamaz.”  Yine basın özgürlüğü ile ilgili olan 28.madde ise bu 

özgürlüğün sınırlandırılması açısından 26. ve 27.maddelere yollama yapmıştır.  

 

4.2. Hukukumuzda Basın Özgürlüğünü Sınırlayan Çeşitli Hükümler 

                                                           
50 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs.,, ss. 46-53. 
51 A.e. , s. 64. 
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Anayasamızda bulunan çeşitli esaslara göre hukukumuzda da çeşitli 

hükümlerle haberleşme özgürlüğü ve basın özgürlüğü sınırlandırılmıştır. 

Hukukumuzdaki bu düzenlemelerden bazılarını ele almamız gerekmektedir.  

5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz, basın özgürlüğü ile ilgili önemli 

sınırlamaları barındırmaktadır. Önceki kanun, (5680 sayılı eski Basın Kanunumuz) 

44 madde ve 10 ek maddeden oluşuyordu. Oysa yeni kanunumuz(5187 sayılı Basın 

Kanunu) 32 madde ve 2 geçici maddeden meydana gelmekte ve daha dar içerikli bir 

nitelik taşımaktadır. Bayraktar’a göre, yeni Basın Kanunu bugüne dek Türk Hukuk 

uygulamasında rastlanmayan bazı kavramları getirmiş ve uygulamada basına yeni bir 

yaklaşımda bulunulmasını sağlamıştır.52 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz 

3.maddesinin ilk fıkrasında basının özgür olduğunu belirtmekte ve bu özgürlüğün 

bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma hakkını içerdiğini de 

düzenlemektedir. Yine aynı maddenin 2.fıkrasında, bu özgürlüğün kullanılmasının 

ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve 

haklarının, toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu 

güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya 

suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması 

amacıyla sınırlanabileceği hüküm altına alınmıştır. Basın Kanunumuz bu açıdan 

çeşitli yayın yasakları koymuştur. Bu yasaklardan bir tanesi 19.maddede yer alan 

“yargıyı etkileme” başlıklı yasaktır. Bu maddeye göre, hazırlık soruşturmasının 

başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davasının açılmasına kadar 

geçen süre içerisinde, Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme işlemlerinin ve 

soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğinin yayınlanması yasaktır. Bu madde ile 

yargının görevini amacına uygun olarak ve dış etkenlerden etkilenmeksizin yerine 

getirmesi amaçlanmıştır. Bu bakımdan haber yaymak ve öğrenebilmek hakkı 

sınırlandırılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası ise, görülmekte olan bir dava kesin kararla 

sonuçlanana dek bu dava ile ilgili hakim ya da mahkeme işlemleri hakkında mütalaa 

yayımlamayı suç saymıştır ve böylece düşünce ve kanıları serbest bir şekilde 

açıklayabilme hakkını sınırlandırmıştır. Bayraktar’a göre, önceki Basın 

Kanunumuzun 30.maddesinde yer alan bu suç basının haber verme hakkını 

                                                           
52 Bayraktar, a.g.e, s. 9. 



 26

alabildiğine sınırlamaktadır. Bu düzenleme içerisinde soruşturma aşamasında savcı, 

yargıç ya da mahkeme işlemlerinin veya soruşturma ile ilgili belgelerin içeriğinin 

yayınlanmasının suç olarak kabul edilmektedir. Önceki düzenlemede vesika ya da 

evrakın yayınlanması suç oluşturmaktaydı oysa yeni düzenlemede içeriğin 

yayınlanmasının suç olarak kabul edilmesi kanunun cezalandırma alanını 

alabildiğine genişletmektedir. Ayrıca 5680 sayılı eski kanunumuzda mütalaa yasağı 

ile ilgili olmak üzere sadece ceza hakiminin kararları ile ilgili mütalaa yasaklanmıştı. 

Oysa yeni kanunumuz, ceza ve hukuk davası ayrımı yapmamaktadır ve dava ile ilgili 

yargıç ve mahkeme işlemleri hakkında mütalaa yayınını yasaklamıştır. Bu durumda 

haber verme hakkının kullanılması ciddi olarak engellenmiştir. Yine cevap ve 

düzeltmede olduğu gibi öngörülen ağır para cezasının miktarının 50 milyar liraya( 50 

bin YTL’ye) kadar yükseltilmesi de basın özgürlüğü açısından büyük bir tehdittir.53   

Önemle belirtmek gerekir ki, İçel’e göre, bu fıkrada sadece “hakim veya mahkeme 

işlemleri”nden bahsedildiğinden, savcıların karar ve işlemleri hakkında mütalaa 

yayını yasak değildir. Ayrıca söz konusu görüş olumlu dahi olsa yayınlanması 

yasaktır. Yine İçel’e göre, 19.maddede eski Basın Kanunumuzdan farklı olarak 

bilerek ya da bilmeyerek sadece “işlemler”den bahsedilmiştir. “karar” teriminden 

bahsedilmemesine rağmen “işlem” teriminin içerisine mahkeme kararının da 

girdiğini kabul etmek gerekir. Bayraktar’ın yeni kanun ile ilgili tasarı hakkındaki 

görüşüne göre, yeni Basın Kanunumuzun bu maddesi ele alındığında soruşturma 

aşamasında savcı, yargıç ya da mahkeme işlemlerinin ya da soruşturma ile ilgili 

belgelerin içeriğinin yayınlanması suç olarak kabul edilmesi gerekliydi. Zira 

savcıların yapmış olduğu işlemler ya da vermiş olduğu kararlar da mahkeme 

işlemlerinden olarak kabul edilmeliydi. Kanun tasarısında söz konusu olan bu 

eksiklik daha sonra Bayraktar’ın görüşüne paralel olarak giderilmiştir ve Basın 

Kanunumuzun ilgili maddesi olan 19.maddesi incelendiğinde, Cumhuriyet savcısı, 

hakim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini 

yayımlayan kimsenin cezalandırılması hususunun kabul edildiği görülmektedir. 

Basın Kanunumuz ayrıca 20.maddesinde de, cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları 

hakkında haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendiren yazı 

                                                           
53A.e., s. 10. 
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ve resimlerin yayınlanmasını yasaklamıştır. Bayraktar’a göre, önceki Basın 

Kanununda sadece intihara özendirme suç olarak kabul edilmişken, yeni kanunla 

bunun yanına cinsel saldırı ve cinayet fiillerinin eklenmiş olması baskıcı rejim 

alanının daha da yaygınlaşmasına sebebiyet vermiştir. Kanaatimizce, Basın 

Kanunumuzun 20.maddesi ele alındığında, maddeye evvelki Basın Kanunumuzdan 

farklı olarak cinsel saldırı ve cinayet fiillerinin eklenmiş olması baskıcı rejimin bir 

göstergesi olarak kabul edilmemelidir. Zira madde metni ele alındığında 

görülmektedir ki, bu fiiller hakkında “haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu 

bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar” 

cezalndırılmaktadır. Bu nedenle bizce, bu fiilleri özendirici şekilde haber yapılmasını 

engellemek kanun koyucunun görevidir. Bu noktada baskıcı bir değişiklikten 

bahsetmek bizce yerinde değildir. Yine Bayraktar’a göre daha da önemlisi 1 Nisan 

2005 tarihinde yürürlüğe girecek yeni Türk Ceza Kanununun 87. maddesi 54  intihara 

basın yoluyla alenen teşvik suçunu 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırmaktadır. Bu noktada, 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren(01.Haziran.2005) 

intihar ile ilgili yayınlarda hangi kanunun uygulanacağı yargılamada kuşkulara ve 

farklı kararlara neden olabilecektir; ama daha da önemli olarak basın bu farklı ve 

çelişkili düzenlemelerle korumasız hale getirilmiştir.55 Ayrıca Türk Medeni 

Kanununa göre evlenmesi yasak olan kişiler hakkında ve yürürlükten kaldırılmış 

olan Türk Ceza Kanunu’nun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 

436.maddelerde belirtilen suçlara ait haberlerde mağdurların ve 18 yaşından küçük 

suç faili ya da mağdurlarının kimliklerinin açıklanması ve tanınmalarına yol açacak 

yayın yapılması yasaklanmıştır. Bayraktar’a göre uygulamada trafik suçlarında, aile 

içi sorunlarda, okul ilişkilerinde ortaya çıkan ilginç olayların aktarılması, bu madde 

ile ceza tehdidi ile karşılaşmaktadır. Bu açıdan, madde, haber verme hakkının 

kullanılmasında bir engel oluşturmaktadır.56 Kanaatimizce bu maddelerle ilgili olarak  

haber verme özgürlüğünün tehdit altına alınması ya da haber verme hakkının 

kullanılmasının engellenmesi söz konusu değildir. Zira uygulamada söz konusu olan 

                                                           
54 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun yürürlük tarihi ertelenmiş ve 01.Haziran.2005 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Yine yapılan değişiklikler sonucunda intihara basın yoluyla alenen teşvik suçu 
84.maddenin 3.fıkrasında yer almıştır. 
55 Bayraktar, a.g.e. , s. 10. 
56 A.e. s. 11. 
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ilginç olayların aktarılmasında, Basın Kanunumuzun 20.maddesi herhangi bir engel 

teşkil etmemektedir. Bu tip suçlarla ilgili olarak fail ya da mağdurların kimliklerinin 

açıklanmaması ya da tanınmalarını sağlayacak biçimde yayın yapılamaması, bu 

kişileri sosyal hayata yeniden kazandırmak ve rencide etmemek açısından gereklidir. 

Bunun yanı sıra bu kişilerin kimliklerinin açıklanması ya da tanınmalarını sağlayacak 

biçimde yayın yapılması, haber verme hakkı çerçevesinde ilginç olayların kamuya 

aktarılması için, bizce şart değildir. Aksine mağdur ya da 18 yaşından küçük fail 

olsun, haber verilirken kimliklerinin açıklanmasına bizce gerek yoktur. Yürürlüğe 

giren 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun yürürlük ve uygulama şeklini 

düzenleyen  5252 sayılı kanuna göre yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununa 

yapılan atıflar yeni Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığı olan hükümler 

açısından yapılmış sayılmaktadır. Genel ahlak, sağlık, kişilerin ve çocukların 

korunmasına yönelik bu hükümle de haberleri öğrenebilmek ve yayabilmek hakkı 

sınırlanmıştır.57  Yeni Basın Kanunumuzda kabul edilmiş olan 24.maddedeki yeniden 

yayım yasağı ise, 19.maddede yer alan yayın yasağından tamamen farklıdır. Bu 

yasak daha çok eser sahibi ile yayın sahibinin fikri nitelikteki haklarını koruma 

amaçlı bir yasaktır. İçel ve Ünver’e göre, 30, 32 ve 33.maddelerdeki sınırlamalar ise, 

Anayasamızın özgürlükleri sınırlama hakkında koymuş olduğu esaslara uygundur ve 

bu sınırlamalar haberleşme özgürlüğünün özüne dokunmamakta ve hakların kötüye 

kullanılmasını engellemektedir. Haber, düşünce ve kanıları öğrenebilmek ve 

toplayabilmek hakkı ile bunları serbestçe yayabilmek hakkına sınır getiren bir diğer 

hüküm de 5680 sayılı eski Basın Kanunumuzun 31.maddesinde yer almaktaydı. Bu 

madde “yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin, Türkiye’ye sokulması veya 

dağıtabilmeleri Bakanlar Kurulu kararı ile menolunabilir.” şeklindeydi. Ancak yeni 

Basın Kanunumuzda, bu maddede yer alan hükme benzer bir hükme yer 

verilmemiştir ve halen basın mevzuatımızda yabancı ülkelerde basılan eserlerin 

Türkiye’ye girişini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.58   

Anayasamız açısından ise, Basın Özgürlüğü ile ilgili olan 28.maddesinin 

4709 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra dördüncü fıkrasının öngördüğü 

                                                           
57 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., ss. 66-68. 
58 A.e., ss. 69-71. 
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hallerde tedbir yoluyla dağıtımın hakim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebileceğini 

belirtmiştir. Dağıtımı önleyen yetkili merci bu kararını en geç yirmidört saat içinde 

yetkili hakime bildirecek ve hakim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde 

onaylamazsa dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılacaktı. Ayrıca 5680 sayılı 

kanunun ek 2.maddesi de diğer bir toplatma yetkisini ortaya koymaktaydı. Bu 

maddenin ikinci fıkrasına göre, birinci fıkradaki nedenlerle kapatılan dönemsel 

yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın Sulh Ceza Hakiminin kararı 

ile toplatılır.  Yeni Basın Kanunumuzun 25.maddesi59 bu konuyu yeniden 

düzenlemiş ve ele almıştır. Maddenin birinci fıkrasında belirtilen el koymaya ait 

hükmün, Anayasa ve yeni Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hükümleri ile uyumlu 

olduğunu söylemek ise mümkün değildir. Zira Basın Kanunu ispat aracı olarak 

elkoymaya asıl yetkili kişileri Cumhuriyet Savcısı ve gecikmesinde sakınca olan 

hallerde de kolluk olarak belirtmiştir ancak Anayasamızın 20.maddesinin ikinci 

fıkrası kural olarak hakim kararı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla 

yetkili kılınmış makamın yazılı emrini aramaktadır. Ceza Muhakemesi 

Kanunumuzun 127. maddesi ise, elkoyma için hakim kararını gerekli saymış ve 

gecikmesinde sakınca olan hallerde ise Cumhuriyet Savcısının yazılı emrinin gerekli 

olduğunu belirtmektedir. Ayrıca daha sonra yirmidört saat içinde hakim onayına 

sunulacağı ve elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde hakimin bu kararı 

                                                           
59 MADDE 25. - Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine 
Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir.   

Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan 
inkılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 153 üncü 
maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155 inci maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarında, 312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 312/a maddesinde ve 
12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci 
fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hâkim kararıyla el konulabilir. 

Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci 
fıkrada belirtilen suçları içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların Türkiye'de 
dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin 
kararı ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı 
yeterlidir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat içinde hâkim 
tarafından onaylanmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı hükümsüz kalır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa 
sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar.” 
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onaylamaması halinde elkoymanın kendiliğinden kalkacağı hükmünü koymuştur. 

İçel ve Ünver’e göre, bu noktada Basın Kanunumuzda yer alan düzenlemenin, üst 

norm olan Anayasa’ya uygun şekilde düzenlenen Ceza Muhakemesi Kanunundaki 

düzenlendiği şekilde anlaşılması ve uygulanması gerekmektedir. Yine Anayasamızın 

30.maddesi hükmüne göre, kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan 

basımevi ve eklentileri ile basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve 

müsadere edilememektedir ya da işletilmekten alıkonulamamaktadır. 5680 sayılı eski 

Basın Kanunumuzda 2950 sayılı kanunla yapılan değişiklikle eklenen ek 1.maddenin 

3.fıkrası belirli koşullarda basılmış eserlerin basımında kullanılan makinalar ile diğer 

basım aletlerinin müsaderesine karar verilebileceği hükmünü içermekteydi. Ancak 

5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz böyle bir hükme yer vermemiştir ve Anayasa’da 

söz konusu olan müsadere yasağı 5187 sayılı Basın Kanunu ile sürdürülmektedir ve 

bu konuda bir istisna da söz konusu değildir. Dönemsel yayınlar açısından da, 2950 

sayılı kanunla değişik 5680 sayılı eski Basın Kanunumuza eklenen ek 2. maddesi 

Anayasanın 28. maddesinin son fıkrası doğrultusunda, belirli suçlardan mahkumiyet 

halinde dönemsel yayının üç günden bir aya kadar kapatılabileceğini kabul etmişti. 

Bu konuda da, 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz benzer bir hükme yer vermemiştir. 

O nedenle belirli bir suçun işlenmesi halinde Basın Kanununa dayalı olarak 

dönemsel yayının bir süre kapatılması mümkün değildir.60 Bayraktar’a göre 

Anayasamızın 25-32. maddeleri arasındaki düzenlemeler alabildiğine yasaklayıcı, 

özgürlükleri sınırlandırıcı ve basının işlemesini, gelişimini ve yaygınlaşmasını 

önleyici özellikler taşımaktadır.61     

İçel ve Ünver’e göre, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunumuzda   düşünce ve 

kanaatleri açıklayabilmek hakkı açısından haberleşme özgürlüğünü sınırlayıcı çeşitli 

hükümler bulumaktadır. Bu hükümlerden bazılarını belirtmemiz gerekirse: 

84.maddedeki kişileri intihara yönlendirme, 124.maddedeki haberleşmenin 

engellenmesi, 125. maddedeki hakaret suçu, 130.maddedeki kişilerin hatırasına 

hakaret, 132.maddedeki haberleşmenin gizliliğini ihlal, 133.maddedeki kişiler 

arasındaki konuşmanın dinlenmesi ve kayda alınması, 134.maddedeki özel hayatın 

gizliliğini ihlal eylemleri, 158/g. maddesindeki basın yayın araçlarından yararlanarak 

                                                           
60 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., ss.74-79. 
61 Bayraktar, a.g.e. , s. 5.  
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dolandırıcılık yapmayı, 164.maddedeki şirket ve kooperatifler hakkında yanlış bilgi 

vermeyi, 213.maddedeki halk arasında korku ve panik yaratmak, 214.maddedeki suç 

işlemeye tahrik, 215.maddedeki suçu ve suçluyu övme, 216.maddedeki halkı kin ve 

düşmanlığa tahrik, 217. maddedeki halkı kanunlara uymamaya tahrik, 

220.maddedeki suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve propagandasını yapmak, 

226.maddedeki müstehcenlik eylemleri, 237.maddeki ekonomi, sanayi ve ticaret 

alanına ilişkin olarak fiyatları etkileme, 267.maddedeki iftira eylemi, 285.maddedeki 

soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin olarak gizliliğin ihlali, 286.maddedeki 

soruşturma ve kovuşturma işlemleri açısından ses ve görüntülerin kayda alınması, 

288.maddedeki adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsü, 299.maddedeki 

Cumhurbaşkanına hakaret, 301.maddedeki Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum 

ve organlarını aşağılama eylemleri, 304.maddedeki devlete karşı savaşa tahrik 

eylemi, 305.maddedeki temel milli yararlara karşı hareketleri, 318.maddedeki halkı 

askerlikten soğutma eylemleri, 323.maddedeki savaşta yalan haber yaymayı, 329. 

maddedeki devletin güvenlik ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, 

330.maddedeki gizli kalması gereken bilgileri açıklama, 334.maddedeki yasaklanan 

bilgileri temin eylemleri, 336.maddedeki yasaklanan bilgileri açıklama.  İçel ve 

Ünver’e göre, bu düzenlemelerin çoğu gerek dil, sistematik, içerik ve temel ilkelere 

uygunluğu gerekse diğer mevzuatla uygunluğu açısından sorunlu düzenlemelerdir. 

Maddelerin gerekçelerinde de madde metniyle çelişik, ilgisiz ve hukuken hatalı 

birçok açıklama mevcuttur. İçel ve Ünver’e göre, önümüzdeki yıllarda bu hükümler 

sebebi ile uygulamada birçok sorun yaşanacaktır ve bu hükümlerle ilgili olarak yasal 

değişiklikler de yapılacaktır.62 Bayraktar’a göre de, Ceza Kanununun suçlarla ilgili 

266 maddesinden 29 maddesi yani kanunun suçlar için ayrılmış bölümünün onda 

biri, doğrudan doğruya iletişim özgürlüğünü etkileyecektir ve ceza yaptırımları ile 

iletişimin baskı altına alındığı bir sistem getirilmektedir. Oysa eski 765 sayılı Türk 

Ceza Kanununda böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle önümüzdeki 

yıllarda Türk Ceza Kanunundaki yeni düzenlemelerle iletişim özgürlüğünün olumsuz 

bir biçimde etkileneceği bir uygulamaya gidilebileceğini söylemek yanlış 

olmayacaktır.     

                                                           
62 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 84. 
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İletişimin önündeki yasal engellerden birisi de Terörle Mücadele Kanunu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bayraktar’a göre, bu kanunun 6, 7 ve 

8.maddelerinde(daha sonra 8.madde yürürlükten kaldırılmıştır) haberleşme 

özgürlüğünü sınırlandıran hükümler mevcuttur. Terörle mücadelede yer alan kamu 

görevlilerinin kimliklerinin açıklanması, yayınlanması, terör örgütü ile ilgili 

propaganda yapılması, terör örgütlerinin bildirilerinin yayınlanması pek çok gazeteci 

ve iletişim mensubunun Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanmasına yol 

açmıştır.63  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 6.maddesinin birinci fıkrası, 

isim ya da kimlik belirterek ya da belirtmeyerek kime yönelik olduğunun 

anlaşılmasını sağlayacak biçimde kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç 

işleneceğini veya terörle mücadelede yer almış bulunan kamu görevlilerinin 

hüviyetlerini açıklayanları veya yayınları cezalandırmaktadır. Maddenin ikinci 

fıkrası ise, terör örgütlerinin bildiri ya da açıklamalarını basanlar ya da 

yayınlayanların cezalandırılacağını, üçüncü fıkrası ise Terörle Mücadele Kanununun 

14.maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetini açıklayanların veya 

yayınlayanların cezalandırılacağını düzenlemiştir. Kanunun 7.maddesi ise, terör 

örgütü ile ilgili propaganda yapılmasını ayrı bir suç haline getirmiştir.64 Bu 

                                                           
63 Bayraktar, a.g.e. , s. 5. 
64 7.madde ile ilgili olarak Yargıtay 9.Ceza Dairesi’nin 2004/2912 E. ve  2004/3075 K.nolu ilamında  
“ Yayın yoluyla yasadışı silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suretiyle yardım ve yataklık 
etmek ve yasadışı terör örgütünün açıklamalarını yayınlamak suçlarından sanık Vahit ile yasadışı terör 
örgütünün açıklamalarını yayınlamak suçundan sanık Mikail'in yapılan yargılamaları sonunda; sanık 
Vahit'in TCK.nun 169.maddesine muhalefet suçundan beraatine, yasadışı terör örgütünün 
açıklamalarını yayınlamak suçundan ise mahkumiyetine, diğer sanık Mikail'in müsnet suçtan 
mahkumiyetine dair hükmün  Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar vekili ve C.Savcısı tarafından 
istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle, 
incelenerek gereği düşünüldü: 
 1) Sanıklar hakkında yasadışı örgüt açıklamasını yayınlamak suçundan dolayı kurulan 
hükmün incelenmesinde; 
 Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma 
sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanıklar 
vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, 3713 sayılı Yasanın 6/2-son maddesinden 
kurulan hükmün istem gibi ONANMASINA, 
 2) Sanık Vahit hakkında TCK.nun 169.maddesinden kurulan hükümle ilgili C.Savcısının 
temyizine gelince; 
 Mevkutenin 12.sayfasında yayımlanan "Özgür yarınları doğurmak için/ölerek yaşatmanın 
mevsimidir şimdi" başlıklı yazıda yasadışı silahlı örgüt mensubu bir şahsın ölüm oruçlarında ölümü 
üzerine yapılan çeşitli gösteri ve eylemler ile "M H kimdir?" alt başlığıyla aynı sayfada yayımlanan 
yazıda da bu şahsın yaşamı ile eylemlerinden övgüyle bahsedilerek bu örgüt mensubunun şahsında 
yasadışı silahlı örgütün şiddet ve terör yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde 
propagandasının yapıldığı anlaşıldığından, bu propagandanın yapıldığı mevkutenin sorumlu yazı 
işleri müdürü olan sanığın eyleminin 3713 sayılı Yasanın 7/2.maddesinde tanımlanan terör 
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maddelerin son fıkrasında da bu suçları işleyen dönemsel yayın sahiplerine ve 

sorumlu müdürlerine verilecek para cezaları gösterilmiştir. Bu noktada belirtmek 

gerekir ki, bu maddenin son fıkrasında 5680 sayılı Kanunun 3.maddesinde yer alan 

mevkute tanımına atıf yapılmıştır. Bu atıf açık bir atıftır bu nedenle madde hükmüyle 

söz konusu atfın yapıldığı 5680 sayılı Kanunun 3.maddesi hükmü Terörle Mücadele 

Kanunun 6.maddesinin içeriği haline gelmiştir. 5680 sayılı kanunun yürürlükten 

kalkmış olması bu nedenle bu atfı da etkilemeyecektir. Ancak yeni Basın 

Kanunumuz da yürürlüğe girmiş olduğundan, Basın Kanunumuzun çeşitli 

hükümleri65 göz önüne alınarak,  Terörle Mücadele Kanununun ilgili hükmünün 

değiştirilerek yeni Basın Kanunumuza atıf yapılması doğru olacaktır. Terörle 

Mücadele Kanununun mülga 8.maddesi ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedefleyen propagandayı cezalandıran 

ve bu suçların işlendiği dönemsel yayınların sahipleri ile sorumlu müdürleri 

hakkında uygulanacak cezaları gösteren ve çok eleştirilen bir hükümdü.66 Bu hüküm 

de 2003 yılında ve 4928 sayılı kanunun 19.maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.67  

                                                                                                                                                                     
örgütünün propagandasını yapmak suçunun oluştuğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı 
gerekçeyle beraatine karar verilmesi, 
Kanuna aykırı, C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu 
sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA 17.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.” 
denilmektedir.                            
 
65 Bkz. İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 85. 
66 Yargıtay 9.Ceza Dairesi 2003/1617 E.ve 2003/1522 K. nolu ilamında “Basın yolu ile Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan propaganda 
yapmak ve silahlı terör örgütünün faaliyetlerini övmek suretiyle yardım ve yataklık yapmaktan sanık 
Barış'ın yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair İSTANBUL 1 Nolu Devlet Güvenlik 
Mahkemesinden verilen 26.12.2002 gün ve 2002/137 esas, 2002/451 karar sayılı hükmün Yargıtayca 
incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname 
ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: 
1) TCK.nun 169.maddesine aykırılık suçu ile ilgili olarak; hükümden sonra 7.8.2003 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 4963 sayılı Yasanın 2.maddesi ile yapılan değişiklik 
karşısında sanığın eyleminin 3713 sayılı Yasanın 7/2.maddesinde belirlenen silahlı terör örgütünün 
şiddet veya terör yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak suçunu 
oluşturması nedeniyle hukuki durumunun buna göre tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması, 
 2) Bölücülük propagandası suçu ile ilgili olarak ise;  
 Hükümden sonra 19.7.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 
4928 sayılı Yasanın 19/b maddesi ile eylemin temas ettiği 3713 sayılı Yasanın 8.maddesinin 
yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle sanığın hukuki durumunun buna göre yeniden takdir ve 
tayininde zorunluluk bulunması, 
Bozmayı icabettirmiş ve sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 
hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA 23.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.” 
denilmektedir.                         
 
67 A.e. 
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Önemle belirtmemiz gerekir ki, Terörle Mücadele Kanunu bakımından çok yeni bir 

değişiklik söz konusudur. 5532 sayılı ve 29.06.2006 kabul tarihli Terörle Mücadele 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de 18.07.2006 

tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 5.maddesi aynen şöyledir: 

“3713 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında geçen 

"beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para" ibaresi "bir yıldan üç yıla kadar 

hapis" olarak, dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin basın ve yayın yoluyla işlenmesi 

hâlinde, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan sahipleri ve 

yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına 

hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin 

gündür." 

Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik, işlenmiş 

olan suçları ve suçlularını övme veya terör örgütünün propagandasını içeren süreli 

yayınlar hâkim kararı ile; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet 

savcısının emriyle tedbir olarak onbeş günden bir aya kadar durdurulabilir. 

Cumhuriyet savcısı, bu kararını en geç yirmidört saat içinde hâkime bildirir. Hâkim 

kırksekiz saat içinde onaylamazsa, durdurma kararı hükümsüz sayılır.”  

Görüldüğü gibi, 5532 sayılı bu kanunun 5.maddesi ile Terörle Mücadele 

Kanununun 6.maddesinin ilk üç fıkrasında söz konusu olan para cezalarının yerine 

“bir yıldan üç yıla kadar hapis” cezası getirilmiştir. Ayrıca maddenin dördüncü 

fıkrasında yapılan değişiklikle, bu fıkralarda belirtilen fiillerin basın ve yayın yoluyla 

işlenmesi halinde suçun işlenmesinde iştirakleri söz konusu olmayan basın ve yayın 

organının sahipleri ve yayın sorumluluları hakkında da adli para cezaları 

öngörülmüştür. Yayın sorumluları hakkında ise cezanın üst sınırı beşbin gün olarak 

belirlenmiştir. Terör örgütünün faaliyetine uygun bir biçimde suç işlemeye alenen 

teşvik, işlenmiş olan suçları ve suçlularını övme ya da terör örgütünün 

propagandasını içeren süreli yayınların hakim kararı ile ya da gecikmesinde sakınca 

olan hallerde Cumhuriyet Savcısının emriyle tedbiren on beş günden bir aya kadar 

durdurulabileceği de fıkrada belirtilmektedir. Ancak bu hallerde Cumhuriyet 

Savcısının bu kararını en geç yirmidört saat içinde hakime bildirmesi ve hakimin de 



 35

bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylaması aranmaktadır. Aksi halde durdurma 

hükümsüz hale gelmektedir.  

5532 sayılı kanunun 6.maddesi de aynen şöyledir: “3713 sayılı Kanunun 7 

nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

           MADDE 7- Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme 

veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç 

işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza 

Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini 

düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır. 

Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 

yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak 

etmemiş olan sahipleri ve yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne 

kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın 

üst sınırı beşbin gündür. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre 

cezalandırılır: 

a) Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, 

kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması. 

b) Terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde, örgüte ait 

amblem ve işaretlerin taşınması, slogan atılması veya ses cihazları ile yayın 

yapılması ya da terör örgütüne ait amblem ve işaretlerin üzerinde bulunduğu 

üniformanın giyilmesi. 

İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek 

kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde 

veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde 

işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur.” 

Görüldüğü gibi, Terörle Mücadele Kanununun 7.maddesi de 5532 sayılı 

kanunun 6.maddesi ile değiştirilmiştir. Bu değişiklik incelendiğinde terör örgütünün 

propagandasını yapan kişinin bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılmakta olduğunu görüyoruz. Bu suçun yani terör örgütü propagandası 

suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde ise verilecek cezanın yarı oranda 

artırılacağı da getirilen değişiklikliklerdendir. Ayrıca basın ve yayın organlarının 
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suçun işlenişine iştirak etmemiş olan sahipleri ve yayın sorumluları açısından da adli 

para cezası öngörülmüş ve yayın sorumluları hakkında bu cezanın üst sınırı beşbin 

gün olarak belirlenmiştir.  

5532 sayılı kanunla, Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişikliklerle 

basın özgürlüğünü daha da sınırlayıcı hükümlerin getirildiğini söylemek 

mümkündür. Özellikle bu kanunun 5.maddesi ile Terörle Mücadele Kanununun 

6.maddenin ilk üç fıkrasında yer alan fiiller bakımından para cezası yerine hapis 

cezasının getirilmesi ilk bakışta bu durumu ortaya koymaktadır. Ayrıca iştirak 

durumunun söz konusu olmamasına rağmen basın ve yayın organı sahibi ile yayın 

sorumluları hakkında da adli para cezaları söz konusudur. Süreli yayınlar bakımından 

hakim kararı ve gecikmesinde sakınca olan hallerde Cumhuriyet Savcısının kararı ile 

yayının durdurulması dahi söz konusudur. Yine 5532 sayılı kanunun 6.maddesi ile 

Terörle Mücadele Kanununun 7.maddesi de değiştirilmiş ve terör örgütünün 

propagandasını yapan kişi için öngörülen bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasının bu 

suçun basın yoluyla işlenmesi halinde yarı oranında artırılması söz konusu olmuştur. 

Ayrıca bu suç bakımından da iştirak söz konusu olmaması halinde hem basın ve 

yayın organı sahibi hem de yayın sorumlusu için adli para cezası öngörülmüştür.  

İşte bu düzenlemelerle basın özgürlüğünün oldukça sınırlandığını ifade 

etmemiz mümkündür. Zira 5532 sayılı kanunun hem 5.maddesi bakımından hem de 

6.maddesi bakımından, suçun işlenmesine hiçbir şekilde iştirak etmemiş olan basın 

ve yayın organlarının sahipleri ve yayın sorumluları bir başkasının fiilinden dolayı  

cezai sorumluluk altına sokulmaktadırlar. Kanaatimizce, bu durum 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunumuzda kabul edilmiş bulunan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine  

aykırı olduğu gibi, Anayasamızın basın özgürlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlanmasındaki ölçülülük ilkesini de ihlal etmektedir.68 

Yeni Ceza Muhakemeleri Kanununun “ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması 

yasağı” başlıklı 183.maddesi69 yargılama faaliyetiyle ilgili olarak çeşitli basın 

                                                           
68 Önemle belirtelim ki, yukarıda izah ettiğimiz sebeblerle 5532 sayılı yasanın 5.maddesi ve 
6.maddesinin iptali istemiyle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesinde dava 
açılmıştır ve şu anda dava inceleme aşamasındadır. 
69 MADDE 183. - (1) 180 inci maddenin beşinci fıkrası ile 196 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü 
saklı kalmak üzere, adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her türlü 
sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kullanılamaz. Bu hüküm, adliye binası 
içerisinde ve dışındaki diğer adlî işlemlerin icrasında da uygulanır.” 
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araçlarının kullanımını yasaklamaktadır. 187. maddenin ikinci fıkrası ise, kapalı 

duruşmanın içeriğinin hiçbir iletişim aracılığıyla yayınlanamayacağını belirtmekte, 

üçüncü fıkrası ise, açık duruşmaların içeriğinin milli güvenliğe veya genel ahlaka 

veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak 

nitelikte ise; mahkemenin bunları önlemek amacıyla ve gerektiği ölçüde duruşmanın 

kısmen ya da tamamen yayınlanmasını yasaklayabileceğini belirmektedir. Bu 

hükümde dikkat edilmesi gereken nokta, daha önceki düzenlemeden farklı bir şekilde 

kamu düzeni sebebiyle yayının yasaklanmasından bahsedilmeyişidir. Ayrıca yasağın 

gerektiği ölçüde kısmen ya da tamamen söz konusu olabilmesidir. İçel ve Ünver, 

Ceza Muhakemesi Kanununun bu hükmünün Anayasa’nın 28.maddesinin 

düzenlemesine uygun düştüğü kanısındadır.70 Ceza Muhakemesi Kanununun 

haberleşme özgürlüğünü sınırlandıran hükümlerine 123.maddesini örnek vermek 

mümkündür.  Bu maddeye göre, ispat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya 

kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, muhafaza altına 

alınır. Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya 

elkonulabilir. Madde, delil elde etmek veya müsadere için basılmış eserlere el 

konulabilmesine imkan tanımaktadır. Tabii Basın Kanununun 25.maddesinde 

elkoyma özel bir biçimde düzenlenmiş olduğundan, toplatmada Ceza Muhakemesi 

Kanununun 123 vd. maddelerinin uygulanmasına gerek kalmamıştır.71   

Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun uygulanmasında da 

basın özgürlüğü ile ilgili sorunlar söz konusu olmuştur. Bu kanunun ilk maddesinde 

çıkar amaçlı örgütlerin eylemlerini, amaçlarını ve hedeflerini haksız çıkar sağlamak 

için yayınlama suç olarak düzenlenmiştir. Yine aynı kanunun 10.maddesinde yer 

alan çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadelede soruşturmanın gizliliğinin ihlal 

edilmesi, iletişim mensupları için bir çok soruşturmanın açılmasına neden olmuştur.72   

Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 

142.maddesi kapalı yapılan yargılamaların yayınlanmasını yasaklamaktadır.  Ayrıca 

ulusal güvenlik, genel ahlakı korumak, kişilerin haysiyet ve şeref ve haklarına 

tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı, suçsuz kişilerin suçlu duruma düşmesini veya 

                                                           
70 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 86. 
71 A.e.  
72 Bayraktar, a.g.e. , s. 6. 
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gerçek suçluların kurtulmasını önlemek sebebleri ile açık yapılan yargılamaların 

yayınlanmasının askeri mahkeme kararı ile yasaklanabileceğini öngörmüştür. İçel ve 

Ünver’e göre, bu yayın yasakları da Anayasamızın 28.maddesine uygundur.73   

Aynı çeşit sınırlamalara Sıkıyönetim Kanununun 3. ve Olağanüstü Hal 

Kanununun 11/e maddesinde de rastlanmaktadır ve bu maddelerde de yayın yasakları 

ve denetleme ile ilgili örnekler görülmektedir. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kanunu ise denetleyici yaklaşımın belirgin bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasında küçüklere zararlı yayınlar hakkında 

yetkisini aynı kanundan alan kurul tarafından birtakım önlemlerin alınabileceği 

öngörülmüştür. Yine Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri 

Hakkındaki Kanunun 40.maddesinde de, çocukların yargılanması ile ilgili olan yasak 

ile engelleyici bir durum meydana getirilmiştir. Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kanununun 23.maddesinde de, yayının yasaklanmasına kadar varabilen engelleyici 

bir düzenleme yer almaktadır. Aynı kanunun 27.maddesi ise, cevap ve düzeltme 

hakkının süre, yetkili organlar, koşul itibariyle ne şekilde kullanılacağını ayrıntılı 

olarak düzenlemiş, 31.maddesi ise kurum içi denetlemenin yapılış şeklini ortaya 

koymuştur. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun 

4.maddesinde yayın ilkeleri oldukça ayrıntılı bir biçimde otuza yakın kuralla 

belirlenmiş ve 25.maddede yayınların yasaklanmasına ilişkin ağır bir düzenleme 

getirilmiştir. 28.maddede cevap ve düzeltme hakkı ayrıntılı olarak ele alınmış ve 

kanunun 6.bölümünde de müeyyideler, uyarı, para cezası, kınama ve iptal biçiminde 

ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, 3984 sayılı Kanunun, Türkiye Radyo Televizyon 

Kanunundan değişik bir biçimde daha ayrıntılı, sınırlayıcı ve yasaklayıcı bir 

düzenleme ile haberleşme özgürlüğünü sınırladığını söylemek mümkündür.74      

 
 

 
 

                                                           
73 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 87. 
74 Bayraktar, a.g.e. , s. 6. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

 

  BASIN SUÇU VE BASIN SUÇLARINDA  

CEZA SORUMLULUĞU SİSTEMLERİ  

 

1. BASIN HUKUKU VE CEZA HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 

Basın görevini yerine getirirken hukuk kuralları çerçevesi içinde hareket 

etmek zorunda olduğu gibi ceza hukuku normlarına da uygun davranmak zorundadır. 

Ancak uygulamada da görüldüğü üzere basın, faaliyeti esnasında çok çeşitli şekillerde 

bu normlara ters düşebilmektedir. 

Basının bu normlara aykırı davranışı Türk Ceza Kanununun hükümlerine 

aykırılık, Basın Kanununun ilgili maddelerine aykırılık ya da diğer bazı kanun 

hükümlerine aykırılık şeklinde ortaya çıkabilir. 

Basının ceza sorumluluğuna yol açan bu gibi normlara aykırı davranışlarını 

ikili bir ayrıma tabi tutmak gerekmektedir. Bu ikili ayrıma göre basının ceza 

sorumluluğunu doğuran bu davranışların bir kısmı basılmış eser ile ilgili olmasına 

rağmen bir kısmı basılmış eser ile ilgili değildir. Örneğin basın-iş hukukuna ilişkin 

hükümlere uyulmaması halinde buradaki sorumluluk doğuran norma aykırı davranışın 

kaynağı basılmış eser değildir. İşte bu gibi hallerde ceza sorumluluğu ilgili özel 

sorumluluk hükümlerine göre belirlenir ki, ayrıca gerekirse ceza hukukun genel 

kuralları da sorumluluğun belirlenmesinde devreye sokulabilir.1  

Buna karşılık ikinci grup norma aykırı davranışlarda ise ceza sorumluluğu 

basılmış eser ile ilgili olmaktadır. Bu noktada yine ikili bir ayrıma gidilmelidir. 

Birinci gruptaki norma aykırı davranışlara ilişkin sorumluluk basılmış eserin taşımış 

olduğu düşünsel ya da fikri içeriği nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Mesela Basın 

Kanunumuzun 19. maddesi incelendiğinde,  hazırlık soruşturmasının başlamasından 

takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davası açılmasına kadar geçen süre 

içerisinde, Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile 

ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimsenin ağır para cezası ile 

cezalandırılmakta olduğu ve bu cezanın bölgesel süreli yayınlarda artırılmakta olduğu 

                                                           
1 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 256. 
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ayrıca yine aynı madde hükmünün görülmekte olan bir dava kesin kararla 

sonuçlanana dek bu dava ile ilgili hakim veya mahkeme işlemleri hakkında mütalaa 

yayımlayan kişiler hakkında da uygulanacağı, yani bu kişilerin de aynı cezaya 

çarptırılacağı görülmektedir. Yine Basın Kanunumuzun 20. maddesinde cinsel saldırı,  

cinayet  ve   intihar  vakaları  hakkında   haber  vermenin   sınırlarını  aşan  ve 

okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte yazı ve resim yayımlayanlar için 

ağır para cezaları öngörülmüş ve bu ağır para cezaları bölgesel süreli yayınlar için 

daha  yüksek olarak belirlenmiştir. Basın Kanununun 21. maddesi de süreli yayınlarla 

ilgili olarak Türk Medeni Kanununa göre evlenmesi yasak olan kişiler arasındaki 

cinsel ilişkinin, 1926 tarihli 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 

429, 430, 435 ve 436ıncı maddeleri ile ilgili cürümlerde mağdurların ve onsekiz 

yaşından küçük olan suç faili ve mağdurların kimliklerini açıklayacak ya da 

tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlar için ağır para cezaları öngörmüş ve 

bu cezalar yine bölgesel süreli yayınlarda ve ayrıca yaygın süreli yayınlarda 

artırılmıştır. İşte bu saydığımız maddeler açısından norma aykırı davranış şüphesiz 

basılmış eserin içeriğine ilişkin olmaktadır. Bunun yanı sıra mesela Türk Ceza 

Kanunu hükümlerine göre hakaret suçunun unsurlarını teşkil eden bir fiilin basın 

yoluyla işlenmesi halinde de basılmış eserin içeriğine ilişkin sorumluluk söz konusu 

olacaktır.2 İkinci grupta yer alan norma aykırı davranışlara ilişkin sorumlulukta ise, 

ceza sorumluluğu yine basılmış eser ile ilgilidir ancak bu defa bu sorumluluk basılmış 

eserin düşünsel içeriği ile ilgili olmayıp bu içerik dışındaki başka hususlardan 

doğmaktadır. 5680 sayılı eski Basın Kanunumuzun 4. maddesi “impressum” 

yükümlülüğü olarak her basılmış eserde o eserin yayın yeri, yılı ve tabiin, varsa 

naşirin adları ve işyerleri gösterilir hükmünü taşımaktaydı. Aynı şekilde 5187 sayılı 

yeni Basın Kanunumuzun 4. maddesini incelediğimizde, “Her basılmış eserde, 

basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve 

işyeri adresleri gösterilir. İlan, tarife, sirküler ve benzerleri hakkında bu hüküm 

uygulanmaz. Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında, ayrıca yönetim yeri, 

sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü gösterilir.” 

hükmünü görmekteyiz. Kanunun 15. maddesi, bu maddeye göre (4. maddeye göre) 

basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen hususların gösterilmemesi veya gerçeğe 

aykırı olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu müdürü ve sorumlu 
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müdürün bağlı olduğu yetkiliyi, süresiz yayınlarda ise yayımcı ve adını ve adresini 

göstermeyen veya yanlış gösteren basımcıyı ağır para cezası ile cezalandırmaktadır. 

Aynı madde bu cezayı bölgesel süreli yayınlar için miktar olarak artırmaktadır. Eski 

5680 sayılı Basın Kanununun 12.maddesi ve Matbalar Kanununun 4. Maddesinde yer 

alan tevdi yükümlülüğü, 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuzun 10. maddesinde 

“Teslim Yükümlülüğü” başlığı adı altında yer almıştır ve bu hükme göre basımcı 

bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, 

mahallin Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etmekle yükümlüdür ve bu yükümlülük 

basılmış eserin içerik ve biçiminin değişimi halinde sonraki basımlar ile tıpkı basımlar 

için de geçerlidir. Görülüyor ki, bu maddeleri ele aldığımızda norma aykırı davranış 

sonucunda ortaya çıkan ceza sorumluluğu yine basılmış eser ile ilgilidir ancak 

basılmış eserin düşünsel içeriği ile ilgili değil ve fakat bu düşünsel içeriğin dışındaki 

hususlarla ilgilidir.  

Bu noktada basın ceza hukukunun konusu belirleyebilmek mümkündür. 

Basılmış eser, basın ceza hukukunun konusunun belirlenmesinde esas rolü 

oynamaktadır. Bu açıdan, basılmış eserin ister düşünsel içeriği ile ilgili olarak doğsun, 

isterse basılmış eserin düşünsel içeriği dışında kalan hususlardan doğsun, bu 

sorumluluğu yani basılmış eser ile ilgili ceza sorumluluğunu düzenleyen ceza hukuku 

dalına “Basın Ceza Hukuku” denilmektedir. Yukarıda değindiğimiz basının ceza 

sorumluluğunun doğduğu ve fakat bu sorumluluğun basılmış eser ile ilgisinin 

olmadığı haller ise Basın Ceza Hukukunun kapsamına girmemektedir.3 Bir başka 

deyişle, basılmış eser ile ilgili olan hususlara ilişkin ya da basılmış eserin fikri 

muhtevasına ilişkin olarak işlenen suçları, bu suçlara verilecek olan cezaları ve bu 

suçlarlarla ilgili yargılama usüllerini ele alan ceza hukuku dalına “Basın Ceza 

Hukuku” denilmektedir. 

 

 

2. BASIN SUÇU 

2.1. Basın Suçu Kavramı ve Çeşitleri 
Günümüzde basının toplum üzerindeki etkisi oldukça artmıştır. Bunun doğal 

sonucu olarak da basın çok etkili bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 

şüphesiz bu etkili araç suç işlemek maksadıyla kullanılabilir. 5187 sayılı Basın 
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Kanunumuzun 3. maddesinde de belirtildiği üzere basın özgürdür ve bu özgürlük bilgi 

edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içermektedir. 

Görüldüğü gibi, bir yanda basın özgürlüğü mevcutken diğer yanda basının bu 

özgürlüğü suç işlemek maksadıyla kullanılabilir. Bu nedenle kanun koyucular, bir 

yandan basın özgürlüğünün kötüye kullanılmasını önlemek diğer yandan ise basının 

özgür bir şekilde görevini tam manasıyla ifa edebilmesini sağlamak amacıyla ve 

basının kişiler ve toplum üzerindeki yadsınamaz etkileme gücünü de göz önüne 

alarak, ayrı bir takım suç kategorileri oluşturmuşlar ve özel bir ceza sorumluluğu 

sistemi ortaya koymuşlardır.4 Basın faaliyeti ile ilgili olmak üzere bir çok ülkenin 

mevuzatında özel ceza hükümleri yer almaktadır.5 Daha geniş bir ifade ile, basın 

suçlarının özellikleri göz önüne alınmak suretiyle bunların cezalandırılmalarına ilişkin 

esasları tespit eden, yargılama usulünü, yargılama yetkisini tayin eden özel hükümlere 

hemen hemen tüm ülkelerin mevzuatında rastlamak mümkündür6.  

Bu noktada karşımıza doktrinde çok tartışılan bir soru ortaya çıkmaktadır: 

Basın suçu olarak adlandırdığımız suçlar genel suçlardan ayrı suçlar mıdır? Bu 

suçların kendine özgü bir takım nitelikleri var mıdır? Tüm bu hususlar göz önüne 

alındığında genel suçlardan farklı olarak basın suçları için ayrı bir suç kategorisi 

gerekli midir? Bu konu ile ilgili olarak doktrinde yer alan görüşleri iki ana grupta 

toplayabilmek mümkündür.  

Birinci görüşe göre basın suçlarını genel suçlardan ayırmak gerekmektedir. 

Çünkü bu suçların işleniş şekli gözönüne alındığında bu suçlar etkilerini maddi 

mevzuu ya da eşya üstünde göstermemekte ve fakat etkilerini kişilerin düşünceleri 

üzerinde göstermektedirler ve bu nedenle “sui generis” bir özellik taşımaktadırlar. 

Ayrıca basın suçları genelde fikir suçları olarak karşımıza çıkmaktadırlar ve bu 

nedenle bu suçlar özel bir kategori teşkil etmektedirler zira eğer bir ülkede belli 

fikirlerin açıklanması suç ise,  kanunlar bu fikirlerin açıklanmasını suç sayıyorsa yani 

düşünce suçları varsa, basın suçları özel bir kategori oluşturmaktadır.7  

İkinci görüşe göre ise, basın suçlarının ayrı bir kategori içinde ele alınmasına 

gerek yoktur. Çünkü bu suçların ayrı ve özel bir niteliği yoktur. Bu görüşte olanlara 

göre basın suçun işlenmesinde sadece bir araçtır. Özek’e göre, basın suçlarının ayrı 

                                                           
4 Dönmezer, Basın ve Hukuku, ss. 369, 370. 
5 Nevzat Gürelli, Basın Suçlarında Hususi Usul, İstanbul, 1955, s. 5.  
6 Çetin Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası Varisleri Koll. 
Şti., 1972, s. 7. 
7 A.e., s. 9. 
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bir kategori teşkil ettiğini ispatlamaya çalışan görüşler sağlam temellere 

dayanmamaktadır zira basın yoluyla işlenmeyen birçok suç açısından da ihlal edilen 

maddi mevzuu bulunmayabilir ayrıca sadece düşünce üzerine etki eden fiiller de basın 

dışındaki araçlarla işlenebilir. Mesela propaganda fiili basın dışında, sözle de 

işlenebilir. Aynı durum fikir suçları içinde geçerlidir.8 Erem de aynı görüşe katılarak 

adam öldürme suçunda nasıl araç olarak mesela tabanca kullanılmakta ise, basın 

suçlarında da basının işlenen suç yönünden sadece araç olduğunu düşünmekte ve bu 

nedenle ayrı bir basın suçu kategorisinin oluşturulmasına karşı çıkmaktadır.9 Sözüer’e 

göre, basın suçlarının genel suçlardan ayrı niteliklere ve yapısal farklılıklara sahip 

olduğunu ileri süren görüş sağlam dayanaklardan yoksundur. Basının birtakım 

suçların işlenişinde araç olarak kullanılması, bu suçlarla genel suçlar arasında somut 

içerikleri ve nitelikleri yönünden bir fark yaratmamakta, farklılık suçun işleniş şekli, 

kullanılan araç ve ceza sorumluluğunun türü bakımından belirmektedir.10  

 Bu durum ise, diğer suçlarda olduğu gibi suça tesir eden sebeb olarak kabul edilebilir, 

ayrı bir suç kategorisi oluşumunu haklı göstermez.11  

Bizce de, ayrı bir basın suçları kategorisi yaratmaya gerek yoktur. Zira nasıl ki 

tabanca ya da kılıç,  adam öldürme suçunda araç olarak kullanılıyorsa ve bu adam 

öldürme suçları için tabanca ya da kılıç suçları denilmiyorsa ve fakat adam öldürme 

suçu deniliyorsa ve suç teşkil eden, kanunun yasakladığı adam öldürme suçununun 

mahiyeti fiilin bu araçlarla işlenmesi ile değişmiyorsa,12 o halde, basın da suçun 

işlenmesinde araç olduğu için yani suç basın aracılığıyla işlendiği için ayrı bir suç 

kategorisi oluşturmaya gerek yoktur. Yukarıda da açıkladığımız gibi Basın Ceza 

Hukukunun konusu “basılmış eser” ile ilgilidir ve “basılmış eser” bu suçların yani 

basın suçlarının işlenmesinde araç olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Peki o zaman neden basın suçları için özel bir ceza sorumluluğu rejimi 

öngörülmektedir? Bu rejimin öngörülmesinin nedeni basın suçlarında yer alan 

“yayın” unsuru ile yakından ilgilidir. Zira yayın faaliyeti özellikleri itibariyle birçok 

kişiyi içine almaktadır. Bu açıdan da, ceza hukukunun genel kuralları çerçevesi içinde 

                                                           
8 A.e. 
9 Faruk Erem, Hürriyet ve Suç, Ankara, 1952, s. 18; Faruk Erem, Nevzat Toroslu, Türk Ceza 
Hukuku Özel Hükümler, Ankara 1975, s. 86. 
10 Adem Sözüer, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, İstanbul Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1996, s. 
6. 
11 Gürelli, a.g.e. , s. 4: Çetin Özek,Türk Basın Hukuku, İstanbul, 1978, s. 373. 
12 Gustave Le Poittevin, Traité de la presse, C.I, Paris, 1902, s. 392. 
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iştirak hükümlerinin uygulanması çeşitli zorluklara yol açabilir. İşte bu nedenle özel 

bir ceza sorumluluğu rejimi basın suçlarında gereklidir.13  

Basın Ceza Hukukunun konusu içine giren basın suçlarını iki gruba ayırmak 

mümkündür. Birinci grupta basılmış eserin içeriği ile ilgili suçlar yer almakta, ikinci 

grupta ise yine basılmış eserle ilgili ve fakat basılmış eserin içeriği dışında kalan 

hususlara ilişkin suçlar yer almaktadır.  

Basılmış eserin içeriğine ilişkin suçlar da ikiye ayrılmaktadır. Dar anlamda 

basın suçları ve basın yoluyla işlenen suçlar.  

Dar anlamda basın suçları denildiğinde bir kanunun belirli bir hareketi sırf 

basın aracılığıyla işlenmesi halinde cezalandırması anlaşılmaktadır ki, bu halde 

basılmış eser dışında başkaca herhangi bir aleniyet sağlayıcı araç yoluyla işlenmesi 

halinde hareket kanun tarafından cezalandırılmamaktadır. Bir kanun belirli bir 

hareketi sırf basın yoluyla işlendiği takdirde cezalandırıyorsa, yani basılmış eserler 

dışındaki aleniyete koyucu araçlarla işlendiğinde cezalandırmamakta ise bu suçlara 

basın suçu diyebiliriz.14 İşte bu gibi hallerde “basın suçu” dar manada 

kullanılmaktadır. Bu gibi hallerde basın araç olarak kullanılmadığı müddetçe suç 

oluşmamaktadır. Özek’e göre, bu tür suçlar gittikçe azalmakta ve genel suçlar ile 

aralarındaki ayırım da ortadan kalkmaktadır15. Dar anlamda basın suçlarına en iyi 

örnekler Basın Kanunumuzda yer alan çeşitli yayın yasaklarıdır. Mesela eski Basın 

Kanunumuzun 30.maddesi ceza kovuşturmalarıyla ilgili iddianamelerle, diğer 

belgelerin açık duruşmada okununcaya değin veya yargılamanın men’i tatili veya 

düşmesi kararı verilmesinden önce yayınlanmasını yasaklamaktaydı. Benzer bir 

hüküm 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuzun 19.maddesinde hazırlık soruşturmasının 

başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davası açılmasına kadar 

geçen süre içerisinde Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme işlemlerinin 

soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğinin yayınlanması yasaklanmaktadır. Yine 

eski 5680 sayılı Basın Kanunumuzun 32.maddesine benzer bir hüküm yeni Basın 

Kanunumuzun 20.maddesinde yer almış ve intihar olayları ile ilgili olarak haber 

verme sınırını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek yazı ve resimlerim 

yayımının yapılması yasaklanmıştır. Kanun koyucu bu madde ile ilgili olarak, yeni 

kanunumuzun 19.maddesinin hükmüne, eski kanununun 30.maddesinden farklı olarak 

                                                           
13 Gürelli, a.g.e. , s, 4.  
14 Dönmezer, a.g.e , s. 373. 
15 Özek, a.g.e. ,  s. 11. 
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cinsel saldırı ve cinayet olaylarını da eklemiştir. Yine eski Basın Kanunumuzun 

33.maddesinin karşılığı olan yeni basın kanunumuzun 21.maddesinde süreli 

yayınlarda,  Türk Medeni Kanuna göre  evlenmesi yasak olan kişiler arasındaki cinsel 

ilişki ile ilgili haberlerde bu kişilerin, 756 sayılı Türk Ceza Kanunun belli 

maddelerinde yazılı cürümlere ilişkin haberlerde mağdurların ve onsekiz yaşında 

küçük olan suç faili veya mağdurlarının kimliklerini açıklamayı ya da tanınmalarına 

yol açacak şekilde yayın yapılmasını yasaklamıştır. İşte bu gibi hallerde ancak  basın 

yoluyla işlenebilecek “dar anlamda basın suçları” sözkonusudur. Eğer bu fiiller basın 

yoluyla işlenmezlerse yani basın dışı bir araçla işlenirlerse suç oluşmayacaktır. 

Görüldüğü gibi, gerçekten, dar anlamda basın suçlarında, suçun en temel kurucu 

unsuru, fiilin basılmış eserde yerleşmiş olmasıdır.16 Dar anlamda basın suçları ile 

ilgili olarak son olarak bir noktaya işaret etmemiz gerekir ki o da , acaba bu tip 

suçların ihdası basın özgürlüğünü etkilemekte midir? Bu konudaki iki görüş vardır; 

Birinci görüşe göre, bir ülkenin mevzuatında bu tip suçların çokça kabul edilmiş 

bulunmasının o ülkede basının görevini yaparken tam manası ile özgür olması 

konusunda birtakım soru işaretlerinin oluşmasına sebebiyet vermesidir. Gerçekten 

Dönmezer’e göre, aslında bu tür suçların ihdası yoluna gidilmemesidir. Zira basın 

özgürlüğünün sağlanması için kural olarak gerek suç gerek ceza ve gerekse yargılama 

usulü açısından basının genel hükümlerden ayrı istisnai hükümlere tabi tutulması 

gerekmektedir.17 İkinci görüşe göre ise, bu tip suçların ihdasının basın özgürlüğü ile 

çelişmemektedir aksine gerek yargılama görevinin gereği gibi yerine getirilmesi 

gerekse genel ahlak ve sağlığın korunması için bu tip suçların ihdası yoluyla basın 

özgürlüğü ile ilgili hakların kötüye kullanılmasının önlenilmesi gereklidir18. Ayrıca 

Basın Kanunumuzda yer alan bu suçlar basın özgürlüğünü esas olarak kabul eden 

bütün batı ülkelerinin kanunlarında yer almaktadır.19 Sözüer de aynı görüşe iştirak 

etmektedir20.  

Biz de ikinci görüşe katılıyoruz zira basının görevini yerine getirirken özgür 

hareket edebilmesi gerekir ve basın özgürlüğü gelişmiş ülkelerin yasalarının hemen 

hemen tümünde yer almaktadır. Hukukumuz açısından, 5187 sayılı Basın 

                                                           
16 Sözüer, a.g.e., s. 7. 
17 Sulhi Dönmezer, “Basın ve Basının Karşılaştığı Hukuki Sorunlar” Hürriyet Vakfı Eğitim 
Yayınları, No: 3, 1983 Yılı 1. Seminer Tutanakları, s. 4. 
18 İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, 2. bs. ,İstanbul, 1985, s. 5. 
19 Dönmezer, “Basın ve Basının Karşılaştığı Hukuki Sorunlar”, s. 4. 
20 Sözüer, a.g.e., s. 9. 
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Kanunumuzun  1.maddesinde “Bu kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu 

özgürlüğün kullanımını düzenlemektir.” denilmek suretiyle kanunun amacının basın 

özgürlüğünü sağlamak olduğu belirtildikten sonra, 3.maddesinde de “Basın özgürdür. 

Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını 

içerir. Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine 

uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî 

güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet 

sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve 

tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.” denilmekte ve basın özgürlüğünün 

diğer tüm özgürlükler gibi sınırsız olmadığı ve maddede sayılan hallerde 

sınırlanabileceği belirtilmektedir. Gerçekten hiçbir özgürlük sınırsız ve mutlak olarak 

düşünülmemeli ve kabul edilmemelidir. Özgürlük adına yargıya müdahale edilmesi ve 

yargının görevini gereği gibi yapmasının engellenemesi, kişilik haklarına saldırıda 

bulunulması, kamu düzenini, kamu güvenliği ya da ülkenin toprak bütünlüğüne ya da 

devlete yönelen saldırılarda bulunulması kabul edilemez. Bu nedenlerle kitleler 

üzerinde büyük bir güce sahip olan basının, özgürlüğünü kullanırken bu hususlar 

çerçevesinde hareket etmesi ve diğer hak ve özgürlüklere müdahalede bulunmaması 

gereklidir. Bu açıdan, Basın Kanunumuzda yer alan ilgili hükümler bizce de basın 

özgürlüğünün önünde bir engel teşkil etmemektedir aksine Basın Kanunumuz bir 

yandan basın özgürlüğüne önem verirken diğer yandan da yargının, kişilerin ve 

devletin hakkını ve özgürlüğünü gözetmiş ve aradaki dengeyi kurmuştur ya da 

mümkün oldukça kurmaya çalışmıştır, denilebilir.  

Basılmış eserin içeriğine ilişkin suçlarda ikinci grup suçlar ise, basın yoluyla 

işlenen suçlardır. Bu tip suçlarda basın bir araç olarak kullanılmaktadır ve esasen bu 

suçlar basın kullanılmaksızın da zaten işlenebilirler. Daha doğru bir ifade ile, basın 

yoluyla işlenen suçlar, herhangi bir araç vasıtasıyla işlenebildiği halde basının araç 

olarak kullanılması suretiyle meydana gelen, işlenen suçlardır. Görüldüğü gibi, bu 

suçlara ilişkin esas özellik basının araç olmasıdır yani bu suçlarda “yayın” kurucu 

unsurdur ve genel suçların bir çoğu da basın yoluyla işlenebilmektedir ki, bu halde 

basın yoluyla fiilin işlenmesi bir ağırlaştıcı neden olarak karşımıza çıkmaktadır.21 Bu 

gibi suçlara örnek olarak mesela 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 125. maddesinde 

yer alan hakaret suçunu örnek verebiliriz. Maddenin 4. fıkrasına göre, hakaret fiili 

                                                           
21 Özek, a.g.e., s. 12. 
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basın ve yayın yoluyla işlendiği takdirde verilecek ceza üçte bir oranında 

artırılmaktadır.  Görüldüğü gibi,  hakaret suçunun basın   yoluyla işlenmesi  maddede  

ağırlatıcı sebeb olarak öngörülmüştür. Yine mesela ceza kanunumuzun 226. 

maddesinin 2. fıkrasına göre, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın 

yoluyla yayınlayan ya da yayınlanmasına aracılık eden kişilere verilecek ceza daha 

ağır olarak öngörülmüştür. 

Basın Ceza Hukukunun konusu içine giren suçları basılmış eserin içeriğine 

ilişkin olan suçlar ve basılmış eserle ilgili olan ve fakat basılmış eserin içeriği dışında 

kalan hususlara ilişkin suçlar olarak ayırt etmiştik. Basın düzenine karşı suçlar ya da 

basın zabıtası suçları olarak adlandırabileceğimiz suçlar bu kategoriyi 

oluşturmaktadır.  

Bu suçlar yukarıda açıklamaya çalıştığımız dar anlamda basın suçlarından ve 

basın yoluyla işlenen suçlardan farklıdır zira bu suçlarda herşeyden evvel suç yayın 

faaliyetine bağlı olarak ortaya çıkmamaktadır oysa hem dar anlamda basın suçlarının 

hem de basın youyla işlenen suçların oluşumu için “yayın” kurucu unsurdur yani 

yayının yapılmış olması şarttır. Ayrıca bu suçlar yani basın düzenine karşı suçlar, 

basının idari rejimi ile ilgilidir oysa dar anlamda basın suçları ve basın yoluyla işlenen 

suçlar daha çok basılmış eserin içeriği ile ilgilidir. Ceza sorumluluğu açısından da 

bakıldığında, arada fark vardır zira basın zabıtası suçlarında ceza sorumluluğu genel 

ilkelere göre belirlendiği halde, dar anlamda basın suçlarında ve basın yoluyla işlenen 

suçlar için özel sorumluluk sistemi benimsenmiştir.22 Basının idari rejimi, basın işi ile 

ilgili olarak çalışan kişilere belirli yükümlülükler yüklemektedir. Bir eserin 

yayınlanmasından yönetimine, yayın yapılması ile ilgili olarak değişik aşamalara 

ilişkin olarak çeşitli formaliteler yerine getirilmelidir. Bu yükümlülükler yerine 

getirilmediğinde ise suç oluşmaktadır. Yayına bağlı olmaksızın oluşan bu suçları da 

kendi içinde yayın öncesi ve yayın sonrası olarak ikiye ayırmak mümkündür.23   

Yayın öncesi basın düzenine karşı suçlar adından da anlaşılacağı üzere yayınla 

doğrudan ilgisi olmayan ve yayından önce ortaya çıkan daha çok idari 

yükümlülüklerin ihlali ile ilgili suçlardır. Bu suçlara örnek olarak 5680 sayılı eski 

Basın Kanunumuzun 8. maddesi ve 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuzun 7. 

maddesindeki beyanname verme yükümlülüğü ile ilgili maddelere aykırı davranmayı 

                                                           
22 İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, 2. bs., s.229. 
23 Özek, a.g.e., s. 12. 
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gösterebiliriz.24 Yine gerek 5680 sayılı kanunun 5. maddesinde (gerekse 5187 sayılı 

kanun açısından da 5. maddesine baktığımızda) sorumlu müdüre ilişkin nitelikler 

sayılmıştır. Bu niteliklere haiz olmayan kişilerin sorumlu müdür olması da bu suçlar 

arasında sayılabilir zira bu suçlar da yayın öncesi ve yayından bağımsız bir biçimde 

gerçekleşen suçlardır.25 

Yayın sonrası basın düzenine karşı suçlar ise, yine isminden anlaşılabileceği 

gibi, yayından sonra oluşurlar ancak bu suçlar yayından önce başlarlar. Yani yayın 

öncesi başlayan ve basılmış eserin yayınından sonra tamamlanan suçlardır. Bu tür 

suçların konusu şüphesiz basılmış eserdir ancak bu suçların basılmış eserin fikri 

içeriği ile alakaları da yoktur. Burada basılmış eser ile bu suçlar arasındaki ortaya 

çıkan ilişki, basılmış bir eserin varlığının bu tür suçlar açısından önşart olduğudur. 

Bildiğimiz gibi suçun unsurları; kanuni unsur, maddi unsur, manevi unsur ve hukuka 

aykırılık unsurlarıdır. Ancak bu unsurların dışında kalan ve fakat failin 

cezalandırılabilmesi için ayrıca varlığı gerekli bazı hususlar belirli birtakım suçlarda 

aranmaktadır. İşte unsurların dışında kalan bu hususlar önşartlar, cezalandırılabilme 

şartları ve kovuşturma şartlarıdır. Bu hususlardan önşartlar, hem nitelikleri, çeşitleri 

açısından ve hatta var olup olmadıkları açısından doktrinde oldukça tartışılmıştır. 

Dönmezer-Erman’a göre, önşartların unsurlardan hukuken ve mantıken farkı olamaz. 

Bir suçun unsuru bulunmadığı takdirde fiil o suçu oluşturmamaktadır. Aynı şekilde 

önşart bulunmadığı takdirde de suç oluşmamaktadır. Ancak suçun unsurları fiil ile en 

azından aynı anda meydana gelirlerken önşartlar mantıken fiilden önce meydana 

gelirler.26  Centel’e göre ise, önşartlar denilen haller aslında unsurlardan başka bir şey 

değildir. Bu sebeble, bunların unsurlardan bağımsız görülmesi kabul edilemez. 

                                                           
24 MADDE 7. - Süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer 
Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
düzenlenen kayıtlar alenidir.    

Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile 
sorumlu müdür tarafından imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklarla 
yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile 
yayının türü gösterilir.  

Beyannameye, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartların varlığını gösteren belgeler ile yayın 
sahibi tüzel kişi ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti eklenir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı 
belgesi verilir.” 
25 Özek, a.g.e. ,  s. 13. 
26 Dönmezer-Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 12. bs.,  İstanbul, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., 
Ocak 1997, s. 312-315.   
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Önşartlar olarak belirtilen hallerin gerçekleşmemesi halinde suçun oluşması mümkün 

olmuyorsa, bunlar unsur kavramına dahildir.27   

Basılmış bir eserin satımı, dağıtımı, ilanı, afişlenmesi şeklindeki fiillerin bu 

suçlar içerisine girdiğini söyleyebiliriz.28 Ayrıca mesela 5680 sayılı eski Basın 

Kanununun 4. maddesinde ve yeni Basın Kanunumuzun 4. maddesinde yer alan 

“impressum” yükümlülüğüne aykırı hareket (ki bu hareketler  eski Basın Kanununun 

20. , yeni Basın Kanunumuzun 15. maddesinde cezalandırılmaktadır) ya da 5680 

sayılı eski Basın Kanunumuzun 12 .maddesinde, yeni Basın Kanunumuzun 10. 

maddesinde yer alan tevdi yükümlülüğüne aykırı hareket de bu suçlar içinde 

düşünülmelidir.29  Her ne kadar bu suçlarla ilgili olarak fikri muhtevanın önemli 

olmadığını belirtmişsek de, bu basılmış eserin genel olarak muhtevasının da bu 

suçlarla ilgili olmadığı manasına gelmemektedir. Zira Özek’in de belirttiği gibi, 

basılmış eserin muhtevasıyla meydana gelen basın zabıtası suçlarını da bu kategori 

içinde kabul etmek gerekmektedir. Çünkü suçun oluşması için basılmış bir eserin 

yayınlanması şart olduğu zaman, yayının yapılması, yayının oluşumu suçun netice 

unsurunu oluşturmakta ve bu açıdan da basın zabıtası ile ilgi doğduğundan basın 

zabıtası suçu oluşmaktadır. O halde cevap ve düzeltmenin yayınlanmaması veya 

usulüne uygun olmayan bir şekilde yayınlanması da bu suçlardandır. Tabii bu suçların 

oluşması için şüphesiz suçun icra hareketlerinin yayından önce başlaması ve daha 

sonra da yayın ile tamamlanması gerekmektedir. Yine ayrıca bu fiilin sadece basılmış 

eser aracılığıyla işlenir olması ve tabii basının idari rejimi ile ilgili olması şarttır.30 

O halde kavram olarak tanımlamaya çalışırsak basın suçları, basılmış eserin 

içeriği ile ilgili ya da basılmış eserin içeriği dışında kalmakla birlikte basının 

düzenini, disiplinini sağlamaya yönelik hükümlerin ihlali ile ilgili olarak işlenen 

suçlardır diyebiliriz.  

 

2.2. Basın Suçunu Oluşturan Unsurlar 
Genel olarak baktığımızda basın suçlarının oluşumu için de suçun genel 

unsurlarının varlığı söz konusudur. Ancak yukarıda da açıklamaya çalıştığımız gibi 

                                                           
27 Nur Centel, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 2.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 
Kasım 2002, s. 167. 
28 Özek, a.g.e., s.13.   
29 Sözüer, a.g.e., s. 12. 
30 Özek, a.g.e., s. 13. 
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basın suçunun oluşumu için farklı olan nokta suçun basın aracılığıyla işlenmiş 

olmasındadır. Tabii bu açıdan basın suçunun oluşması için bir takım farklı unsurların 

da mevcudiyeti şarttır. Aşağıda bu unsurlara değinmeye çalışacağız. 

 

2.2.1. Basılmış Eser Unsuru 
Basın suçundan bahsedebilmek için herşeyden evvel ortada basılmış bir eser 

olması gereklidir. Basılmış eser suçun maddi içeriğini oluşturmaktadır. Bu içeriğe 

göre,  suç değişecektir zira  mesela  basın  yoluyla   işlenen  hakaret    suçu     ile 

propaganda suçu birbirinden farklıdır, unsurları değişiktir. Ancak sonuçta her iki suç 

da neticede basın suçudur. Bu açıdan bakıldığında da basılmış eserin varlığı ortak, 

genel ve soyut unsurdur.31  Peki basılmış eser kavramından anlaşılması gereken nedir? 

Bu noktada öncelikle “eser” kavramının üzerinde durmamız gerekmektedir. “Eser” 

kavramının tanımı ülkemizde çeşitli yasalarda yapılmıştır. Mesela Türk Borçlar 

Hukuku açısından bakıldığında, eser kavramının tanımının yapılmadığını görüyoruz. 

Ancak Borçlar Kanunun 355.maddesinde, istisna yanı eser sözleşmesi, öyle bir akittir 

ki onunla bir taraf (müteahhit), diğer tarafın (iş sahibi) vermeyi taahhüt eylediği 

semen mukabilinde bir şey imalini iltizam eder şeklinde eser sözleşmesi 

tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak burada sözleşme konusu imal olunan 

şeyin eser olarak tanımlandığını görüyoruz.  

3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik eserleri Kanununa göre ise eser, “film, video ses 

taşıyıcıları ve benzerleri üzerine kaydedilmiş hareketli veya sesli fikir ve sanat 

mahsulleri” olarak tanımlanmaktadır.  

Eski 5680 sayılı Basın Kanunumuz “neşredilmek üzere tabi aletleriyle basılan ve sair 

her türlü vasıtalarla çoğaltılan yazı ve resimler gibi eserlerdir.” şeklinde eser 

kavramını tanımlamaktaydı.  

5187 sayılı Basın Kanunumuzun 2.maddesinin a bendinde ise, “yayımlanmak üzere 

her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve 

benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını ifade eder” denilerek basılmış eserin tanımı 

yapılmıştır.  

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1-B maddesinin A bendinde ise, “Eser; 

sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema 
                                                           
31 A.e., s. 14. 
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eserleri olarak sayılan ve her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder.” hükmü yer 

almaktadır. Tabii burada önemle üzerinde durulması gereken nokta, Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu açısından “eser” kavramı ile Basın Kanunumuz açısından “eser” 

kavramlarının farklı olduğudur. Zira Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında eser 

sayılmanın bazı koşulları söz konusudur. Bu koşullar özel ya da genel olarak ayrım 

yapmaksızın ele alınırsa şunlardır:  

 a-Fikri bir çabanın ürünü olması 

 b-Sahibinin özelliğini taşıması 

 c-Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda öngörülen eserler çeşitlerinden birine 

dahil olması(numerus clausus ilkesi) 

 d-Sahibinin özelliğini yansıtacak düzeyde şekillenmiş olması.  

Önemle belirtelim ki, bu dört şartın varlığını mahkeme resen araştırmaktadır. 

Görüldüğü gibi, ancak bu şartların birlikte varlığı halinde bir fikir ve sanat eseri, Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanununa göre korunmaktadır.32 O halde, Basın Kanunumuzda yer 

alan “eser” tanımının, hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan hem de yukarıda 

belirttiğimiz diğer kanunlarda yer alan eser kavramlarından farklı olarak ele alınması 

gerektiğini söyleyebiliriz. Zira, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanan eser 

kavramı ile ilgili birarada bulunması gerekli şartların Basın Kanunumuz açısından 

aynen arandığını söyleyemeyiz. 

 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuzun 2. maddesinin A fıkrasında basılmış eserin ne 

olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu maddeye göre basılmış eser, “Yayımlanmak üzere her 

türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri 

eserler ile haber ajansı yayınlarını ifade eder.”33  Bu ifadeden yola çıkarak basılmış 

                                                                                                                                                                      
 
32 Deniz Muşlu, “Fikir ve Sanat Eserleri Düzenlemelerinde Eser Kavramı”, İstanbul Barosu Dergisi, 
C.81, Ocak-Şubat 2007, ss.99-100. 
33 “TCK.nun 426. maddesine muhalefet ettikleri iddiasıyla sanıklar F T, F T, G K, İ H ve Y İ'in 
yapılan yargılamaları sonunda; yüklenen suçtan beraetlerine dair (KADIKÖY) 1. Sulh Ceza 
Mahkemesinden verilen 21.11.1996 gün ve 1996/106 Esas, 1996/1172 Karar sayılı hükmün süresi 
içinde Yargıtayca incelenmesi C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. 
Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:Sanıkların 
işyerinde diğer eşya ve aletler yanında müstehcen nitelikte 200 adet "Fantezi ve cinsel ürünler 95 
kataloğu" isimli kitapçıkların da ele geçirildiği ileri sürülmüş bulunması ve 5680 Sayılı Basın 
Kanununun 1.maddesinde "Basılmış eserlerle bunların neşri bu kanunda yazılı hükümlere tabidir" ve 2. 
maddesinde "Bu kanun hükümlerine göre basılmış eserlerden maksat neşredilmek üzere tab aletleriyle 
basılmış veya sair her türlü vasıtalarla çoğaltılan yazılar ve resimler gibi eserlerdir." denilmiş olması 
karşısında basın yoluyla işlenmiş olan müsnet suç nedeniyle aynı kanunun 36. maddesi hükmü 
uyarınca davaya Asliye Ceza Mahkemesinde bakılması gerektiğinden görevsizlik kararı verilmesi 



 52

eserden bahsedebilmek için öncelikle ortada yazı, resim ve benzeri eserlerin ya da 

haber ajansı yayınının olması gerekmektedir diyebiliriz. Daha sonra ise, bu nesnelerin 

basım araçları ile basılması ya da diğer araçlarla çoğaltılması aranmaktadır. Son 

olarak ise, bu çoğaltmanın yayın amacı ile yapılmış olması gerekmektedir.34 Bu 

nedenle sırf saklamak ya da birkaç ilgili kişiye verilmek maksadıyla bir eserin 

çoğaltılması halinde ortada yayın amacı olmadığı için basılmış eserden bahsedilemez 

ve bu nedenle ceza verilemez.35 Yine doğaldır ki, el ile yazılan ya da makine ile 

basılan şey çoğaltılmamış ise mesela tek nüsha olarak hazırlanmış ise basın suçundan 

bahsedilemez.36 Tabii bu noktada “…yazı, resim ve benzeri eserler ...” ifadesini de 

açıklamak gerekmektedir. Bu ifade ile basılmış eser çeşitleri kanunkoyucu tarafından 

tek tek sayılmak yerine genişletici yorum yapılmasına uygun olarak belirtilmiştir. 

Kanunda sözedilen yazıdan maksat, bir dilin veya düşüncenin bir takım şekillerle 

veya imgelerle belirtilmesidir. Yazı olarak kabul edilen imgeler anlaşılabilir olmalıdır 

ancak nitelikleri önemli değildir. Bu açıdan steno, telgraf ya da kullanım dışı harflerle 

yazılan yazılar basılmış eser kapsamına girmektedir.37 Resim varlıkların, doğa 

görünüşlerinin kalem ya da fırça gibi araçlarla kağıt ya da benzeri nesneler üzerinde 

oluşturulan biçimleridir. Fotoğraflar, manzaralar ya da portreler de bu manada 

basılmış eser sayılırlar ancak tabii fikri içerik taşımaları şarttır. “ve benzeri eserler” 

ifadesiyle belirtilen diğer eserler de hiç şüphesiz fikri bir içeriğe sahip iseler basılmış 

eser olarak kabul edilebilirler.38  

 

2.2.2. Fikri İçerik Unsuru 

                                                                                                                                                                      
yerine duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı, C. Savcısının temyiz 
itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sair yönleri incelenmeyen hükmün CMUK.nun 321. 
maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 23.10.1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” (Yargıtay İlamı, 
5.CD., 23.10.1997, E.3368, K.3648; (Çevrimiçi) 
http://195.142.131.202/scripts/cgiip.exe/WService=wsbroker1/metin_gor.html?BackRowids=0x004c48
e0&ExternalTables=kararlar&ExternalRowids=0x004c48e0, 20 Haziran 2006. 
34 Zaten 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 2.maddesinin A fıkrasında da “Yayımlanmak üzere her türlü 
basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan….” ibaresi yer almaktadır.  
35 Özek, a.g.e., s. 15. 
36 Sulhi Dönmezer, Matbuat  Suçları, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1946, s. 18 
37 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. Bs., İstanbul 1978, s. 126. 
38 Sözüer, a.g.e., s. 14. 
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Basının kitleler üzerindeki büyük etkisi gözönüne alındığından, basın 

suçlarına ilişkin olmak üzere özel bir ceza sorumluluğu rejiminin kabul edilmiş 

olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle basın suçunun bir diğer önemli unsurunun basılmış 

eserin düşünsel yani fikri içeriği olduğunu söyleyebiliriz. O halde bir basılmış eserde 

sadece yazı ya da resmin bulunması basın suçunun oluşması açısından yeterli değildir 

ve fakat bu yazı ya da resmin “etkinliğe sahip düşünsel ürünü” olması zorunludur. Bu 

noktadan hareketle şunları söyleyebiliriz: İlk olarak yukarıda da belirttiğimiz üzere, 

basın düzenine karşı suçlar, basılmış eserin içeriğine ilişkin suçlardan değildir. İkinci 

olarak da, belirli bir içeriğin basılmış eserde yer almaması halinde ilgililer 

cezalandırıyorsa dar anlamda basın suçundan veya basın yoluyla işlenen suçlardan söz 

edilemez. Mesela Basın Kanunumuza göre basılmış eserde 4. maddedeki bilgilerin 

gösterilmemesi halinde 15. maddeye göre ceza verilmektedir. İşte bu madde dar 

anlamda basın suçu olarak değerlendirilemez, suç basın düzenine karşıdır. Ayrıca 

basılmış eserde yayınlanan yazı ya da resim düşünsel etkinliğe sahipse ancak başka 

bir nedenle cezalandırılıyorsa basın suçu oluşmayacaktır. Mesela Basın 

Kanunumuzun 24. maddesi ele alındığında özel çaba ile elde edilen yazı ve resimlerin 

yayın sahibinden izin alınmadan yayınlanması halinde failin  cezalandırıldığını  

görüyoruz.  İşte bu madde ile ilgili olarak faile ceza verilmesinin nedeni yayın 

sahibinin fikri hakkının korunmasından başka bir şey değildir. Bu açıdan 24. madde 

yer alan suçun basılmış eserin içeriği ile herhangi bir ilgisi yoktur.39 

 

2.2.3. Yayın Unsuru 
Sadece basılmış bir eserin varlığı ve bu eserin fikri içeriğe sahip olması basın 

suçunun oluşması bakımından yeterli olmamaktadır ve fakat üçüncü bir unsur olan 

yayın unsurunun da bulunması gerekmektedir. Basın  suçunun  oluşması için eserin 

basımı sırasında “yayın maksadının” varlığı yeterli değildir. Bilfiil yayının 

gerçekleşmesi gerekmektedir.40 Zira 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 11. maddesinde 

de “Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur” denilmek suretiyle 

basın suçunun yayın ile gerçekleştiği açıkça belirtilmektedir. Evvelki 5680 sayılı 

Basın Kanunumuzun 3. maddesinin ikinci fıkrasında ne gibi hareketlerin yayın 

sayılacağı belirtilmişti ki bunlar; basılmış eserin herkesin görebileceği veya 

                                                           
39 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 259.  
40 Özek, a.g.e , s. 15. 
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girebileceği yerlerde gösterilmesi, asılması, dağıtılması, dinletilmesi, satılması veya 

satışa arzı idi. Oysa 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 2.maddesinin B fıkrasında bu 

şekilde bir sınırlı sayım yapılmaksızın genel bir ifade ile yayım hareketi “Basılmış 

eserin herhangi bir şekilde kamuya sunulması” olarak ifade edilmiştir. Burada dikkat 

edilmesi gereken iki nokta vardır: Birincisi, 5187 sayılı yasamızda “yayın” ifadesi 

yerine “yayım” ifadesi kullanılmaktadır. İkinci ve bizim asıl temas etmeye 

çalıştığımız husus ise, kanunda “yayım” çok genel ve kısa bir ifade ile ortaya 

konulmuştur. İçel ve Ünver’e göre, yayın şekilleri açısından eski 5680 sayılı Basın 

Kanununda yer alan 3. maddenin 2. fıkrasında belirtilen yayın şekillerinden basılmış 

eserin kamuya sunulması kavramına açıklık getirmek amacıyla yararlanmak 

mümkündür. Çünkü bu hükme göre (5187 sayılı yasanın 2. maddesinin B fıkrası) 

basılmış eserin herhangi bir şekilde kamuya sunulması “yayım” anlamına 

gelmektedir. Bu bakımdan kamuya sunulmanın herhangi bir şekilde yapılması önemli 

değildir.41 Tabii yine bu yayın şekillerinden farklı bir biçimde kamuya sunulma halini 

de yayın olarak kabul etmek gerekecektir.42 Biz de bu görüşlere aynen katılıyoruz. 

Basılmış bir eserin yayınlamasıyla suç oluştuğuna göre, eserin içeriğinin suç 

oluşturması bir yana, basın suçunun genel anlamda neticesi, maddi unsuru “yayın” 

olmaktadır. Diğer bir ifade ile, mesela “hakaret” içeren eser yayınlanmadıkça suç 

oluşmayacağından, “tahkir” neticesi ancak yayının gerçekleşmesiyle mümkün 

olabilmektedir. Bu nedenle mesela bir eser basıldıktan sonra bir depoda saklansa ve 

bu sırada içeriği suç oluşturan bu eserler bir şekilde ele geçirilse basın suçu 

oluşmayacaktır. O halde madem ki basın suçunun oluşması için yayın gereklidir, 

yayın söz konusu olmadığı müddetçe yayına kadar yapılan hareketlerin basın suçu 

olarak kabul edilmesi mümkün değildir ve yine bu nedenle basın suçuna teşebbüs 

mümkün değildir.43  

Bu noktada önemle tartışılması gereken nokta şudur: Acaba basılmış eserin 

sadece cismi içeriğinin kamuya sunulması (dinletilme gibi) yayın sayılabilir mi? İçel 

ve Ünver’e göre, basılmış eser sadece düşünsel bir içerikten ibaret değildir, bu açıdan  

basın hukukunda yayın denilince muhatapların cisimleştirilmiş düşünceye yani 

                                                           
41 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 131. 
42 A.e., ss.126-27. 
43 Özek, a.g.e. , s.16. 
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basılmış esere ulaşabilmeleri esas alınmalıdır. O halde basılmış eserin muhataplara 

cismen ulaştırılmaksızın sadece onlara düşünsel içeriğinin okunması ya da ezbere 

açıklanması basın hukuku kapsamında yayın olarak değerlendirilemez. Yine mesela 

CD ya da ses bantlarının alenen çalınması ya da duygu, düşüncelerin görüntü ya da 

sesle (film, müzik) yayınlanması basın hukuku yayını olamaz. Biz de aynı görüşe 

katılıyoruz zira yukarıda  açıklamaya çalıştığımız gibi Basın Ceza Hukukunun konusu 

içine ancak basılmış eser ile ilgili olan suçların girdiğini belirtmiştik. Öyleyse ister 

basılmış eserin içeriğine yani fikri muhtevasına ilişkin olsun isterse bu fikri muhteva 

dışında ancak basılmış eser ile ilgili olsun Basın Ceza Hukuku “Basılmış Eser” ile 

ilgilenmektedir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus hareket noktasının 

“basılmış eser” kavramı olacağıdır. Bu nedenle basılmış eserin okunması ya da CD 

veya bant kaydına alınması ve dinletilmesi halinde ortada söz konusu olabilecek 

basılmış eserden bahsedilemeyecektir. Bizce de olsa olsa bu halde ortada ancak bir 

fikri muhtevanın açıklanması yani düşüncenin açıklanması söz konusu olacaktır ki, bu 

fiilin Basın Ceza Hukuku hükümlerine göre değerlendirilmesi yanlış olacaktır.  

Ancak Basın Kanunumuz “basılmış eser yayını”nın kavramsal niteliğinin 

sonucu olan verilere değer vermemiş ve  “dinletilmeyi” dahi yayın olarak saymıştır. 

Bu açıdan bakıldığında ve kanunumuzun hükmü ele alındığında içeriği suç teşkil eden 

basılmış bir eser bir topluluğa okunursa basın suçu işlenmiş olacaktır. Aşağıda 

değineceğimiz üzere “Gösterilme” ya da “Asılma” hareketlerinde olduğu gibi aleniyet 

sağlanması halinde de “Dinletilme” ile basın suçu gerçekleşmektedir ancak basılmış 

eser aleniyet unsuru olmaksızın mesela özel ilişkiler nedeniyle dinletiliyorsa basın 

suçu oluşmayacaktır.44 

Basın hukuku açısından bakıldığında yayının esas şekli “dağıtılma” olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak basılmış bir eserin kopyalarının “dağıtılması” fiili ile 

basılmış eserin düşünsel içeriği diğer insanlara ulaştırılabilir. Tabii burada üstünde 

durulması gereken nokta, bu dağıtılma fiili ile ulaşılan kişi sayısının basın hukuku 

anlamında yayından söz edilebilmesi için çok önemli olduğudur zira sadece birkaç 

kişiye el altından gizlice basılmış bir eserin birkaç nüshasının dağıtılmış olması basın 

hukuku çerçevesinde “yayın” olarak kabul edilemez. Yani sonuç olarak, basılmış 

eserin çok sayıda kişiye ulaştırılması ile “yayın” unsuru oluşmaktadır. Basın suçunun 

oluşumu açısından bakıldığında yayının ulaştığı okuyucu kitlesinin de belli olmaması 

                                                           
44 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.260. 
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gerekmektedir. Bu nedenle belli kişilere yönelik olarak korkutarak faydalanma ya da 

dolandırıcılık gibi suçlar basın yoluyla işlenmiş sayılamayacağı gibi basılmış eserin 

düşünsel içeriğinin yalnızca belirli kişiler tarafından anlaşılabilecek şekilde meydana 

getirilmesi halinde de basın suçu oluşmayacaktır ve bu hallerde ceza hukukunun genel 

hükümleri uygulanacaktır45. Mesela belirli bir kimseyi herhangi bir suça, basını araç 

olarak kullanarak azmettirme halinde kişinin bu eylemini basın suçu olarak 

nitelendirmek mümkün değildir. Zira ceza hukuku açısından bakıldığında 

azmettirmeden söz edebilmek için belli kişilerin suça azmettirilmesi gerekir. Ancak 

basın suçunun bir unsuru olarak karşımıza çıkan “yayın” belirsiz kişilere yönelik 

olarak yapılır. Tabii ceza hukukunda suça aleni tahrik fiili bağımsız bir şekilde 

cezalandırılıyorsa (mesela TCK md.214) işte bu halde suç basılmış eser yoluyla 

işlenirse basın suçu meydana gelir ve sorumluluk Basın Kanununun 11.maddesine 

göre belirlenir. Yine “yayın” unsuru başka bir suçun hazırlık hareketlerini teşkil 

etmekteyse bu halde de basın suçu oluşmayacaktır. Mesela, soygun planı yapan bir 

kimsenin özellikle suçlu çevrelerce okunan bir dergiye “büyük bir iş için güçlü 

erkekler aranıyor” şeklinde ilan vermesi ile bulduğu kişilerle yaptığı soygunun basın 

suçu sayılamayacağı da çok açıktır46. 

Basılmış eser kopyaları yayınlayanın iradesi dışında ve istemediği bir 

zamanda kamuya ulaşırsa (mesela çalınma gibi) bu halde de yayının varlığından söz 

etmek mümkün olamaz zira ortada mevcut bir yayınlama iradesi yoktur.47 Bizce de bu 

halde yayından bahsetmek mümkün değildir. En azından ortada bir dağıtım olsa bile 

bu noktada yayının oluştuğunu iddia etmek ve yayından dolayı yayıncıyı sorumlu 

tutmak mümkün olmaz çünkü gerçekleşen fiil ile yayıncının iradesi arasında bir illiyet 

bağı yoktur. Ayrıca bu halde yayıncının dağıtıma ilişkin  bir hareketi de yoktur.  

Basılmış eserin bir ücret karşılığında dağıtılması da “satılma” demektir ki, bu 

halde de yayın meydan gelmektedir. Basın kanunumuz “satılma” fiilini de yayın 

olarak kabul etmekte olduğundan dağıtılma ile ilgili açıklamalar satılma içinde 

geçerlidir.   

Dağıtım ile ilgili son olarak 5187 sayılı Basın Kanunumuzda iki hüküm yer 

aldığını belirtelim. 22.maddede basılmış eserlerin yayımı ve satışı yanında dağıtımını 

veya satışını önlemek amacıyla tahrip eden ya da bozan kimseler cezalandırılmakta ve 

                                                           
45 Sözüer, a.g.e. , s. 18. 
46 İçel, a.g.e., s. 262. 
47 A.e., ss. 127-28. 
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23.maddede de dönemsel yayınların dağıtımı düzenlenmiştir. 22. maddeye aykırı 

hareket halinde fail, fiil daha ağır bir suç teşkil etmedikçe bir yıla kadar hapis ve bir 

milyar liradan beş milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılmakta ve yine 

aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ise, kanunun aradığı şartlara uyulmasına rağmen 

süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, dağıtımını veya satışını şiddet veya 

tehditle engelleyen kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, iki yıla kadar 

hapis ve ikimilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla 

cezalandırılmaktadır. Ayrıca üçüncü fıkrada, birinci ve ikinci fıkrada öngörülen 

fiillerin  umumi mahalde veya matbaanın veya umuma satış yapan veya dağıtım 

yapan yerlerde birden fazla kişi tarafından işlenmesi  halinde verilecek cezanın yarıya 

kadar artırılırılacağı belirtilmektedir. Görüldüğü gibi, maddenin birinci fıkrasına 

baktığımızda fail ile ilgili olarak özel bir kast hali öngörülmüştür. Zira fail burada 

kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunların yayımını veya dağıtımını veya satışını 

önlemek maksadıyla hareket etmelidir. Ancak bu halde suç oluşmaktadır. Aksi halde 

ise, yani bu amaçlar mevcut olmaksızın tahrip ya da bozma fiili gerçekleşirse o zaman 

Türk Ceza Kanununda yer alan nası ızrar (mala zarar verme) suçu oluşacak ve fail bu 

suçla ilgili olarak cezalandırılacaktır.48  

“Gösterilme” de bir diğer yayın şeklidir. Gösterilme, basılmış eserin herkesin 

görebileceği şekilde bir yere konulması manasına gelmektedir. Asılma da, gösterilme 

kavramının içinde düşünülebilirse de daha çok tek yapraklı eserlerin gösterilmesi 

manasında kullanılmaktadır.49 İçel’ e göre ise, gösterilme basılmış eserin bir yere 

konulması, yapıştırılması ya da asılması suretiyle herkes tarafından görülmesine 

olanak tanınmasını ifade eden geniş bir mana ifade etmekte ise de “gösterilme”yi 

“asılma”dışında kalan gösterilme hareketleri olarak anlamak gerekmektedir. Yine bu 

konuda İçel’e göre, mesela basılmış eserin üzerine konulduğu şey sabit değilse, 

örneğin elde taşınan bir pankart ise bu noktada asılma yoluyla değilde gösterilme 

yoluyla yayının yapıldığı kabul edilmelidir. Ancak mesela duvarlara basılma ile 

(mesela basım tekniği kullanılarak) yayın yapılıyorsa bu yayının asılma şeklinde 

yapıldığını kabul etmek gerekmektedir.  

Adam öldürme ve müessir fiil suçlarının da ancak çok istisnai hallerde basın 

yoluyla işlenebileceği doktrinde kabul edilmektedir. Mesela bir gazetede çıkan asılsız 

bir haber sonucunda halkta panik olması ve bu panikte ölen ya da yaralananların 
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olması halinde suç basın suçu sayılacak ve sorumluluk Basın Kanunumuzun 

11.maddesine göre belirlenecektir. Bir diğer örnek olarak salgın hastalık sırasında 

kasten ya da taksirle zararlı bir ilacın kullanımının halka öğütlenmesi ve bunun 

sonucunda ölen ya da yaralananların bulunması halinde de suç basın yoluyla işlenmiş 

olacak ve yine sorumluluk Basın Kanunumuzun 11.maddesine göre belirlenecektir. 

Ancak basında çıkan haber sadece belli kişileri etkilemeye yönelik ise adam öldürme 

ya da müessir fiil suçu basın yoluyla işlenmiş olmayacaktır.   

Basın suçunun yayın ile oluşumu açısından değinmemiz gereken bir diğer 

husus ise, basılmış eserin yayın sayılan hareketler dışında kullanılması ve suç 

işlenmesi halinde işlenen suçun basın suçu olmayacağıdır. Pek tabiidir ki, mesela 

basılmış eserin (kitap, ansiklopedi cildi) bir kişinin kafasına vurularak cinayet 

işlenmesi halinde suç aracı olarak kullanılan basılmış eser ile basın suçu işlenmiş 

olunmayacaktır.50  

Yayın unsuru açısından bir diğer önemli nokta ise, internet yoluyla yapılan 

yayınlar ile işlenen suçların “basın suçu” olarak ele alınıp alınamayacağıdır. 

Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte bilgisayarlar da gelişmiş ve internet 

kullanımı yaygın hale gelmiştir. İnternet, iki veya daha fazla bilgisayarın birbirleri ile 

bağlantısı anlamına gelen network yanı bilgisayar ağlarının aralarında tekrar bağlantı 

kurmaları ile oluşan ve bu şekilde büyüyüp gelişen, dünya çapında yaygın bilgisayar 

ağlarına dayalı bir iletişim sistemi olarak karşımıza çıkmıştır. İnternet sonuç olarak 

hayatımızda bugün önemli yer tutan bir kitle iletişim aracı haline gelmiştir. İnternetin 

yaygın olarak kullanımı sonucunda ise, gerek etik gerekse hukuki anlamda birçok 

sorun ortaya çıkmış ve internet yoluyla oluşan hukuka aykırı  durumlar ve işlenen 

suçlar da söz konusu olmaya başlamıştır. İnternet aracılığı ile pornografik yayınların 

yapılması, hakaret içeren yayınlarda bulunulması, şiddet içeren yayınlarda 

bulunulması, telif haklarına aykırılık ve haksız rekabet, elektronik sözleşmelerden 

doğan uyuşmazlıklar, internet aracılığı ile kumar oynatılması gibi bir takım örneklerin 

verilmesi mümkündür.  

Kanunlarımız açısından bakıldığında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 

ceza kanunlarının uygulanması ile ilgili   “Tanımlar” başlıklı 6.maddesinin g bendinde 

“ basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle 

iletişim araçlarıyla yapılan yayınlar” anlaşılır denilmektedir. Bu madde göz önüne 
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alındığında görülmektedir ki, elektronik kitle iletişim araçları ile yapılan yayınlar da 

açık bir biçimde basın ve yayın yolu ile yapılmış sayılmaktadır. O halde internet 

aracılığı ile işlenen bir suçun basın ve yayın yoluyla işlenen bir suç olarak kabul 

edilmesi gerekmektedir. İçel ve Ünver’e göre mesela internet yayınlarına karşı cevap 

ve düzeltme hakkının kullanımı açısından bakıldığında, dönemsel yayınlar 

bakımından bu hakkın kullanılabilmesinde bir sorun yoktur. Mesela gazete ve 

dergilerin web sayfalarında söz konusu olan yayınlarla ilgili olarak 5187 sayılı Basın 

Kanunumuzun 14.maddesine göre cevap hakkı kullanılabilmelidir. Ancak gazete ve 

dergilerin dışında kalan dönemsel nitelikteki yayınlarda Basın Kanunumuza dayalı 

olarak bu hakkın kullanılması mümkün değildir.51 

Yürürlükteki mevzuatın durumu ve Türk Ceza Kanunumuzun 6.maddesinin g 

bendinin açık hükmü göz önüne alındığında internet yoluyla işlenen birtakım suçların 

basın yayın yoluyla işlendiğini kabul etmek gereklidir. Ancak teknolojik olarak 

bakıldığında ve kullanım olarak bakıldığında kanaatimizce, internet kullanımı ve bu 

kullanım ile ilgili olarak işlenen suçlar tamamıyle ayrı bir kanunla düzenlenmeli ve 

internet hukuku çerçevesinde ele alınmalıdır. İnternet yolu ile işlenen suçlarla ilgili 

olarak ceza sorumluluğu sisteminin ayrı bir sistem olarak belirlenmesi büyük bir 

ihtiyaçtır. Gerek basın düzenine ilişkin suçlar açısından olsun gerekse özel 

sorumluluk rejimi bakımından dönemsel yayınlarla ilgili olsun ceza sorumluluğunun 

belirlenmesi bakımından internet hukuku ile ilgili ayrı birtakım usullerin ve sistemin 

kabul edilmesi daha doğru olacaktır. 

Yayın unsuru açısından bakıldığında önemle üzerinde durulması gereken bir 

noktayı daha ele almamız gerekmektedir. Basın Kanunumuzun 11.maddesi  

incelendiğinde, “Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur” hükmünü 

görmekteyiz. O halde acaba basın suçu “yayım” ile meydana gelmekteyse basın 

suçlarına teşebbüsün mümkün olup olmadığı sorusunu ele alıp yanıtlamamız 

gerekmektedir.  

5680 Sayılı Basın Kanununun 3.maddesinde de basın suçunun neşirle yani 

yayım ile oluşacağı belirtilmekteydi. 3.madde bu hükmüyle adeta basın suçunun 

netice unsurunu ortaya koymakta ve bu bakımdan da yayım gerçekleşmedikçe suçun 

oluşmayacağını kabul etmişti. Bu açıdan bakıldığında yayın ya gerçekleşmiştir ve suç 

oluşmuştur ya da yayın gerçekleşmemiştir ki, bu halde de icra hareketleri devam 
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etmektedir. Bu şekilde basın yoluyla işlenen suçlara tam teşebbüs durumu özellik 

taşımaktadır.52  

Basın suçlarına teşebbüsün mümkün olup olmadığı sorusu ile ilgili olarak 

doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Özellikle İtalyan Hukukunda basın suçunun ne 

zaman işlenmiş olacağı yönünde bir hüküm yoktur ve durum böyle olunca özellikle 

suçun işlendiği zaman kriteri gözönüne alınmak suretiyle bu suça teşebbüsün 

mümkün olup olmadığı hususunda doktrinde çok çeşitli fikirler oluşmuştur. Basılmış 

bir eserin yayınını cezalandırılabilme şartı olarak gören görüşe göre, basın suçuna 

teşebbüs mümkün değildir.53 Ancak diğer görüştekiler ise bazı belirli hallerde bu suça 

teşebbüsü mümkün görmektedirler. Bu görüştekilerin genel kanısı, basılmış eserin 

dağıtımı yapılmadıkça basın suçu oluşmayacaktır. O halde bir eserin basılması, 

neticenin gerçekleşmesi yönünden elverişli bir icra hareketi, neticeyi doğurmaya 

uygun bir hareket oluşturur. Bu açıdan bakıldığında yayın eğer basıma rağmen 

gerçekleşmemişse basın suçuna teşebbüs söz konusudur. Yine basılmış eser yetkili 

mercie verilmiş ise ortada gene bir yayın yoktur ve bu halde de basın suçuna teşebbüs 

meydana gelmiştir.54 Yine aynı görüşe göre, sırf hareket suçlarında dahi hareket 

kısımlara bölünebiliyorsa teşebbüs söz konusu olacaktır. Ayrıca basılmış bir eserin 

varlığını suçun oluşumu için yeterli gören anlayışa göre, eser basılınca suç 

tamamlanmış olmaktadır. Ancak eğer eser yayınlamamışsa o zaman teşebbüsten 

bahsedilemez çünkü eserin basımı ile suç tamamlanmıştır.  Bu nedenle bu görüşte 

olanlara göre baskıya kadar geçen süreçte yapılan hareketler bölünebiliyorsa 

teşebbüsten bahsetmek mümkün olabilir.55 Hakaret suçları açısından bakıldığında 

basılmış bir eserin dağıtımını yeterli görmeyen ve fakat bu eserin fiilen okunmasını 

şart olarak görenlere göre de teşebbüs söz konusu olabilmektedir. Tüm bu açıklamalar 

çerçevesinde İtalyan hukukunda genelde basın suçuna teşebbüsün mümkün olduğu 

kabul edilmektedir , diyebiliriz.56 
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Sorunu Türk Hukuku açısından ele alarak değerlendirmemiz gerekirse; bu 

konuda iki olayı örnek olarak ele alabiliriz. Birinci olayda Ankara’da birisi bir bildiri 

yazmış ve çoğaltmış daha sonra bu bildirileri paketleyip Kayseri’ye getirmiş ve yeteri 

kadarını Cumhuriyet Savcılığına vererek alındı belgesi almış ancak Cumhuriyet 

Savcılığı yayında suç unsuru gördüğü için yayını engellemiştir. Kayseri 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi bildiriler yayınlanmadan ele geçtiği için beraat kararı vermiş ve bu karar 

daha sonra savcı tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay 9.Ceza Dairesi oybirliği ile 

nakıs teşebbüs nedeni ile ceza  verilmesi sonucuna vararak yerel mahkeme kararını 

bozmuştur. İkinci ve benzer bir olayda ise İzmirden alınan 125 adet bildiri Denizliye 

getirilmiş ancak dağıtılmamıştır. Olay Denizli Ağır Ceza Mahkemesine intikal 

ettiğinde ise, mahkeme hareketi komunizm propagandası saymış ve cezalandırmış, 

hüküm Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesince de onaylanmıştır. Görüldüğü gibi, bu 

olaylardaki sorun yukarıda İtalyan Hukuku ile ilgili olmak üzere yaptığımız 

açıklamalarla yakından ilgilidir. Sorun şudur: Acaba henüz yayınlanmamış bir basılı 

eser (mesela olayımızdaki bildiri) suç teşkil eder mi? 

Bu konuda doktrinde değişik görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre, basın 

suçlarında yayın öncesi hareketlerin teşebbüs olarak değerlendirilmesi ve 

cezalandırılabilmesi mümkündür. Diğer görüşe göre ise, basın suçlarında yayından 

önceki hareketler teşebbüs oluşturmaz. Zira yukarıda verdiğimiz örneklerden ilkinde 

esas mahkeme  (Kayseri 2.Ağır Ceza Mahkemesi) bu görüştedir.57 Bu halde eski 5680 

sayılı basın kanunumuzun 3. maddesinde ve 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 11. 

maddesinde belirtildiği üzere basın suçu ancak yayın ile oluşacağından, ortada yayın 

olmadıkça suç teşkil eden bir fiil olmayacaktır. Buna karşılık yine yukarıda ele 

aldığımız olayda Yargıtay 9. Ceza Dairesi fiili neticesi harekete bitişik suç olarak 

değerlendirmiş ve yayına kadar söz konusu olan hareketlerin bölünebileceğini ve bu 

hareketlerin bir engel teşkil eden sebeb yüzünden gerçekleşmediğini ve bu nedenle  

ortada bir nakıs teşebbüs durumunun var olduğuna hükmetmiştir. Tosun’a göre, (Eski 

5680 sayılı) Basın Kanununun 3.maddesi basın suçlarında suçun ne zaman oluştuğunu 

yani suçun tamamlanma anını açıkça belirtmektedir. Bir diğer açıdan maddede 

belirtilen suçun tamamlanma anından önce suç tamamlanmış olamaz. O halde 

Tosun’a göre, basın suçlarında teşebbüsten bahsetmek ve bu teşebbüs nedeni ile ceza 
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vermek mümkün değildir zira suçun unsurları kanuni unsur, maddi unsur, manevi 

unsur, hukuka aykırılık unsuru ve cezalandırılabilme unsurudur. Bu unsur ise yayın 

ile ilgili olarak asıl unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada önemli olan husus 

failin hareketinin cezalandırılabilmesi için o hareket ile illiyet bağı aranmaktadır ve 

bunun yanı sıra oluşması failin isteğine bağlı olmayan bir sonucun da gerçekleşmesi 

aranmaktadır. Yayın unsuru açısından bakıldığında ise, yayın unsurunu 

cezalandırılabilme şartı olarak kabul ettiğimizde bu şartın gerçekleşmesinin arandığı 

hallerde bu durumlara özgü sonuçların da kabulü gerekmektedir. Bu nedenle mesela 

yazı çoğaltılmış olabilir ancak eğer ortada bir dağıtım söz konusu değil ise yayın 

gerçekleşmiş olmayacak ve fiil nedeniyle ceza verilemeyecektir. Ancak genel 

hükümler uygulanmış olsaydı o zaman bu durumda teşebbüs hükümlerinin 

uygulanması mümkün olacaktı. 

Sonuç olarak, Tosun’un görüşüne paralel bir biçimde, kanaatimizce de, basın 

suçlarına teşebbüsten söz etmek mümkün değildir. Özellikle, 5187 sayılı Basın 

Kanunumuzun 11. maddesini göz önüne aldığımızda, basın suçu ancak yayınla 

oluşmaktadır. Bu nedenle 11. madde açık bir biçimde, basın suçunun tamamlanma 

zamanını ortaya koyduğuna göre, yayın yapılmadıkça suç oluşmayacaktır. Yayın ya 

yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Bu kriter göz önüne alındığında da teşebbüsten 

bahsetmek söz konusu olamaz. Zira genel anlamda bakıldığında da, basın suçunun 

oluşabilmesi için yayın unsuru şarttır. Bu unsur olmadıkça basın suçu  

oluşmayacaktır. Basın suçlarının bu nedenle teşebbüse elverişli olmadığını 

söyleyebiliriz.   

Yayın unsuru ile yakından ilgili bir diğer nokta ise, basın suçlarının işlendiği 

yer ve zamanın belirlenmesidir.  Basın suçları ile genel suçlar arasında suçların 

işlenişinde yer ve zaman açısından birtakım farklılıklar mevcuttur. Basın suçlarının 

yargılanması ile ilgili olarak  kısa süreli hak düşürücü süreler sözkonusu olduğundan 

konu ayrı bir öneme sahiptir.58  

Bildiğimiz gibi suçların oluşumu fiile ait olan neticenin gerçekleşmesine 

bağlıdır. Bu kural hem neticesi harekete bitişik hem de  neticesi hareketten ayrı suçlar 

için geçerlidir. Tabii bu kuralın genel suçlar için geçerli olduğu söylenebilirse de 

basın suçları için geçerli olduğu söylenemez. Bu nedenle doktrinde basın suçlarının 

işlendiği zaman yönünden çok değişik görüşler vardır. Basın suçlarında suçun 
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işlendiği zamanın belirlenmesini zor hale getiren husus şüphesiz basın suçlarının 

basılan, çoğlatılan, dağıtılan ve yayınlanan araçlarla (yani basılmış eser ile) 

işlenmekte olmasındandır.59 Bu nedenle suçun işlendiği zamanın belirlenmesi 

açısından yukarıda bahsetmeye çalıştığımız genel kural söz konusu olmayacaktır.  

Basın suçlarının işlendiği zamanın tayin edilmesi açısından doktrinde değişik 

görüşler olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bir görüşe gore, suçun oluşumu için basılmış 

bir eserin varlığı yeterli görülmektedir. Mesela 1948 tarihli İtalyan Basın Kanununun 

1.maddesi göz önüne alındığında “yayınlanmak üzere bir eserin çoğaltılması” halinde 

basılmış eser oluşur. Bu bağlamda suçun oluşumu için basılmış eserin fiilen  

yayınlanmasını şart olarak aramayan İtalyan Ceza Kanunun 57.maddesi de ele 

alındığında basılmış bir eserin yayınlanmak üzere çoğaltılması suçun oluşumu için 

yeterli olmaktadır. Bu görüş doktrinde özellikle basılmış ve fakat yayınlanmayan eser 

ile suç işlenmesinin kabulünün sansür manasına gelmesi nedeniyle eleştirilmektedir. 

Gerçekten  bu durumda eser yayınlanmamış olsa da basıldığı için denetlenebilecek ve 

suçlama yapılabilecektir.60  Bizce de, bu görüş yerinde değildir zira basın suçundan 

bahsedebilmek için kurucu unsurlardan birinin ve hatta en önemlisinin yayın unsuru 

olduğunu belirtmiştik. Henüz yayınlanmamış ve kitlelere içeriği ulaştırılmamış bir 

basılmış eserin salt varlığını, suçun oluşumu için yeterli görmek basın suçunun 

oluşumu ile ilgili olarak çok dar anlamda bir yorum yapmak olacaktır. Ayrıca 

yukarıda da bahsedildiği gibi, bu görüşün kabulü halinde sansür uygulamalarının 

artması kaçınılmazdır.  

İkinci bir görüş basılmış eserin yetkili bir makama tevdii ile yayının 

gerçekleştiğini kabul etmektedir ki, bu görüşe göre basın suçunun gerçekleşmesi için 

basılmış eserin yayını şarttır ve bu yayın unsuru ise ancak basılmış eserin idari bir 

makama verilmesi ile oluşur. İşte basın suçu  bu anda gerçekleşmiş olacaktır. Mesela 

1939 tarihli bir kanuna göre İtalya’da durum böyledir. Aynı mükellefiyet Fransada da 

kabul edilmişse de, basılmış eserin yetkili merciye verilmesinin “yayın” manasına 

gelmeyeceği kabul edilmektedir. Tabii bu noktada, doktrinde bazı görüşlerin de 

basılmış eserin Savcılığa teslimini yayınlanmanın delili olarak gördüğünü  

belirtmemiz gerekir.61 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 10.maddesinde de basımcının, 

basmış olduğu her türlü yayının iki imzalı kopyasını dağıtım ya da yayının yapıldığı 

                                                           
59 A.e ., s. 42. 
60 A.e., s. 44. 
61 A.e , s. 46. 



 64

gün mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etme yükümlülüğü öngörülmüştür. 

Ancak yine aynı kanunun 11.maddesinde ise basılmış eserler yoluyla işlenen suçun 

yayım anında oluşacağı açıkça belirtildiği için bu görüşün de Basın Kanunumuz 

açısından ve bu kanuna göre basın suçunun oluşumu açısından geçerli olmadığı 

görülmektedir.  

Üçüncü bir görüş basılmış eserin yayınlanmasını cezalandırılabilme şartı 

olarak görmektedir. Bu görüştekilere göre, basın suçu suç teşkil eden içeriğin 

basılması ile yani basım anında tamamlanır. Ancak bu noktada oluşmuş olan suç 

cezalandırılamamaktadır. Cezalandırılabilme için bu eserin dağıtılması şartı 

aranmaktadır. Özek’e göre, bu görüşün kabulü de mümkün değildir zira 

cezalandırılabilme şartı “objektif” nitelik taşır ve bu nedenle “şart” açısından 

bakıldığında failin iradesinin bir önemi yoktur. Yani fail şart oluşmasa dahi 

cezalandırılabilecektir. Oysa yayının iradi olması suçun oluşumu yönünden 

zorunludur ve her ne kadar basın suçlarından dolayı sorumlulukta objektif sorumluluk 

söz konusu ise de bu objektif özellik kusurluluk ile ilgilidir yoksa iradilik ile ilgili 

değildir.62 Biz de, bu görüşe aynen katılıyoruz zira iradi olmayan bir hareketten dolayı 

kişinin sorumluluğuna gidilmesi ceza hukuku kuralları ile bağdaşmaz. Dağıtımın 

failin iradesi dışında gerçekleştiği hallerde, fail tarafından herhangi bir fiili dağıtım 

hareketi olmaksızın kendisine ceza verilmesi doğru olmayacaktır.  

Bu konudaki dördüncü görüş ise, basılmış eserin ancak yayını ile basın 

suçunun gerçekleşeceği ve bu suçun gerçekleşme anının da yayın anı olduğu 

görüşüdür. Ancak bu görüş içinde de yayının ne zaman yapılmış sayılacağı konusunda 

değişik fikirler mevcuttur. Bu konuda bazıları yayının ancak satışa arz ile oluşacağını, 

bazıları basılmış eserin belli bir çoğunluğun eline geçmesini, bazıları etken ve aktif 

bir dağıtımı şart olarak görürlerken, bazıları gizli ya da özel bir şekilde kamuya 

yayılmayı da yayın olarak kabul etmektedirler.63 Yayının ne zaman yapılmış 

sayılacağı hususunda yukarıda “yayın unsuru” başlığı altında yaptığımız açıklamalar 

burada da geçerlidir.  

5187 sayılı Basın Kanunumuzun 11.maddesinin “Basılmış eserler yoluyla 

işlenen suç yayım anında oluşur” hükmünü taşıdığını ifade etmiştik. Bu açıdan 

bakıldığında, basın suçunun yayın anında oluştuğunu söylemek mümkündür. Ancak 

                                                           
62 A.e., s. 45. 
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yukarıda da ifade etttiğimiz gibi yayın öncesi ve yayın sonrası basın düzenine karşı 

işlenen suçlar da mevcuttur.  

Basının idari düzenini sağlamak amacına yönelmiş olan hükümlerin ihlali 

neticesinde ortaya çıkan yayın öncesi basın düzenine karşı suçlarda “yayın” 

unsurunun suçun oluşumu açısından hiçbir önemi olmadığını belirtmiştik. Bu suçlarda 

kanun bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesini emretmektedir ve bunların yerine 

getirilmemesi anında suç oluşacaktır.64 Bu kategorideki suçların yayın ile ilgisi 

yoktur. Bu nedenle bu suçların bazıları yayından sonra cezalandırılabilir olmasına 

rağmen suç yayın ile oluşmamaktadır. Özellikle beyanname ile ilgili suçlar gerekli 

hareketin kanunda gösterilmiş olan müddet içinde yapılmaması ile oluşmaktadır.65 

Örneğin 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 7. maddesine göre süreli yayınların 

çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet 

Başsavcılığına bir beyanname verilmesi gerekmektedir. Beyannamenin ve eklerinin 

gerekli ya da gerçek bilgileri içermemesi halinde (ya da yayın sahibinin veya 

temsilcisinin veya sorumlu müdürün 5. ve 6. maddelerde yazılı şartlara sahip 

olmaması halinde), Cumhuriyet Başsavcılığı beyannamenin verilmesinden itibaren iki 

hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini 

yayın sahibinden ister. Beyanname içeriğinde meydana gelen değişiklikler de iki hafta 

içinde gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname ile aynı makama bildirilir. İşte bu 

hükümlere aykırı davranış halinde suçun gerçekleşme anı kanunda belirtilmiş olan iki 

haftalık sürenin bitiş anıdır.  

Yayın sonrası basın zabıtası suçlarında ise, icra hareketleri yayından evvel 

başlar ancak suç bazen yayın anında bazen de yayından sonra tamamlanmış 

olmaktadır. Bir başka deyişle yayın sonrası basın zabıtası suçları, basının idari 

rejimine ilişkin kurallara aykırılık teşkil eden ve yayından önce icrasına başlanılan ve 

basılmış eserin yayınlanmasından sonra tamamlanan suçlardır.66 Mesela 5187 sayılı 

kanunun 4.maddesinde yer alan her basılmış esere ilişkin, basıldığı yer ve tarih, 

basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri adreslerinin 

gösterme yükümlülüğüne aykırı hareket halinde suçun işlenme zamanı yayının 

yapıldığı andır. Ancak mesela 10. maddede  yer alan teslim yükümlülüğü açısından 

bakıldığında ise, basımcının basmış olduğu her türlü  yayının imzalı iki nüshasını, 

                                                           
64 Sözüer, a.g.e., s. 20. 
65 Özek, “Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi ile İlgili Bazı Problemler”, s. 49. 
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dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim 

etmesi gerekmektedir. Bu suç açısından ise suçun tamamlanma anı dağıtım ya da 

yayının yapıldığı günün bitimidir. Yine mesela  5680 sayılı eski Basın Kanunumuzun 

15.maddesine göre67, özel çabayla elde edilen haber, yazı ve resimlerin, 

yayınlanmaları durumunda, yirmidört saat geçmeden; yayınlamama halinde ise, 

süresiz olarak yayınlanamazlar. Bunları yayınlamak isteyen olursa dönemsel yayın 

sahibinden izin almak zorundadır. Aksi halde, yani izin alınmaksızın yayın yapılması 

halinde yine 5680 sayılı kanunun 26.maddesi gereği bu kişiler cezalandırılmaktaydı. 

İşte bu durumda da suçun işlenme anı, özel çaba ile elde edilen haber, yazı ya da 

resmin izin alınmaksızın yayınlandığı andır.68 

Basın yoluyla işlenen suçlar açısından bakıldığında ise, bildiğimiz gibi bu 

suçlar normalde basın dışı araçlarla da işlenebilmektedirler. Ancak basın yoluyla da 

yani basın kullanılarak da işlenebilmektedirler. Bu suçlar açısından ise, suçun oluşum 

anı basılmış eserin yayın anıdır. Kural bu olmakla birlikte, bu noktada neticesi 

harekete bitişik suçlar ile neticesi hareketten ayrı olan suçlar bakımından farklılık söz 

konusudur. Mesela propaganda, tahkir gibi suçlar, neticesi harekete bitişik suçlardan 

olduğundan ve hareketten ayrı bir neticenin gerçekleşmesi söz konusu  olmadığından, 

suçun gerçekleştiği an yayının yapıldığı andır. Özek’e göre neticesi harekete bitişik 

suçlarda hareketin yapılmasıyla netice de kendiliğinden oluşur, bir başka deyişle bu 

tip suçlarda, fiilin hareket ve netice unsurları birbiri ile adeta kaynaşmış olup 

birbirinden ayrılamaz.69 Bu açıdan bakıldığında böyle bir suç basın yoluyla işlenirse 

yayın fiili ile hem hareket hem de netice meydana gelmiş olacaktır ve basın yoluyla 

işlenen suç yayının yapıldığı anda oluşacaktır.70 Esasen her suçta bir sonuç vardır ve 

sonuçsuz suç olmaz. Herhangi bir sonuç doğurmayan hareketler ceza hukukunun ilgi 

alanına girmemektedir. Ancak bazı suçlarda sonuç hareketten ayrılamaz. İşte sonucun 

hareketten ayrılamadığı suçlara sonucu harekete bitişik suçlar ya da sonuçsuz suçlar 

ya da biçimsel yani şekli suçlar denilmektedir. Sonucu hareketten ayrılamayan 

suçlarda da bir sonuç vardır, ancak hareketten ayrılamamaktadır. Sonucu harekete 

bitişik yani biçimsel suçlarda hareketten ayrı bir sonuç aranmadığından nedensellik 

                                                           
67 Bu maddenin 5187 sayılı yeni Basın Kanunundaki karşılığı ise, 24.maddedir. 
68 Sözüer, a.g.e. , s. 22. 
69 Özek, “Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi ile İlgili Bazı Problemler”, s. 51. 
70 Sözüer, a.g.e., s. 23. 
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ilişkisini belirlemek kolaydır. Mesela, yalan tanıklık suçunda, yalan beyanda 

bulunulduğu anda suç oluşur. Bu suçlar, ihmal benzeri suç olarak işlenemezler.71   

Buna karşılık neticesi hareketten ayrı olan suçlarda Özek’e göre aynı sonuca 

varılamaz. Zira neticesi hareketten ayrı olan suçlarda yani netice suçlarında hareketten 

bağımsız olarak bir neticenin gerçekleşmesi yani zarar ya da tehlikenin gerçekleşmesi 

aranmaktadır. Sonucu hareketten ayrılabilen suçlara  maddi suçlar da denilmektedir. 

Sonucu hareketten ayrılabilen suçlarda esasen hareket ile sonuç arasında yer ve zaman 

bakımından ayrım yapılması mümkündür. Ayrıca, bu gibi suçlarda hareket ile sonuç 

arasında nedensellik ilişkisi de araştırılabilir. Bu ilişkiyi her zaman belirlemek kolay 

olmayabilir.72 Yani bu çeşit suçlarda suçun tamamlanması için zarar ya da tehlike 

neticesi gerçekleşmelidir73. Doğal olarak böyle bir suçun basın yoluyla işlenmesi 

halinde yine zarar ya da tehlikenin oluşumu şart olacak ve bu halde de suçun işlendiği 

zaman olarak karşımıza yayının yapıldığı an değil ve fakat zarar ya da tehlikenin 

oluştuğu an çıkacaktır74. Mesela 765 sayılı eski TCK’nun 358 .maddesi75 “Her kim 

yalan havadis neşir ve işaasiyle veya sair hileli vasıtalar ile umumi pazarlar yahut 

ticaret borsalarında, amele ücretlerinin veya erzak veya emtia yahut umumi pazarlarda 

alınıp verilen veya esham borsalarına kabul edilen evrak ve senadat piyasasının artıp 

eksilmesine sebebiyet verirse…cezalandırılır.” şeklindeydi. İşte bu noktada, söz 

konusu suçun tamamlanması için sadece birtakım hareketlerin yapılması yeterli 

olmamaktadır ve fakat kanunda ifade edilen neticenin yani ücret ve fiyatların artıp, 

eksilmesi gerekmektedir. Bu durumda suç, neticesi hareketten ayrı bir zarar suçu 

olmaktadır.76 

Dar anlamda basın suçlarında ise, suçun işlenme anı yayın anıdır. Başka bir an 

suçun işlenme anı olarak kabul edilemez zira bu suçlar yukarıda açıklamaya 

çalıştığımız gibi sadece basın aracılığıyla işlenmesi halinde kanun tarafından 

                                                           
 
72 Centel, a.g.e. , s. 218. 
73 Sözüer, s. 24.; İçel, K: Kitle Haberleşme Hukuku, s. 228; Özek, Ç: Basın Suçlarının İşlenmesi, s. 52. 
74 Özek, “Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi İle İlgili Bazı Problemler”, s. 52. 
75 Bu maddenin yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki karşılığı “fiyatları etkileme” başlıklı 
237.maddesi olup, madde aynen şöyledir: “MADDE 237. - (1) İşçi ücretlerinin veya besin veya 
malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber 
veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para 
cezası verilir. 

(2) Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza üçte 
biri oranında artırılır. 

(3) Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza ayrıca sekizde bir oranında artırılır.” 
76 Öztekin Tosun, Fiyat Nizamını İhlal Suçları, İstanbul, 1960, s. 121. 
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cezalandırması söz konusu olan suçlardır. Mesela 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 

20. maddesi cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında haber vermenin 

sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek olan yazı ve resim 

yayınlayanları cezalandırmaktadır. İşte bu madde hükmü ele alındığında, sırf bu tarz 

yani kanunda tanımlanan şekilde yayının yapılması ile suç tamanlanmış olmaktadır 

ayrıca bu yayın nedeniyle bir cinayet, cinsel saldırı ya da intihar olayının yaşanması 

aranmaz. İşte bu gibi hallerde suçun oluşma anı yayın anıdır. 

Fiilin ayrı suç teşkil etmesi hali eski 5680 sayılı Basın Kanunumuzun 3. 

maddesinde “fiilin ayrı bir suç teşkil etmesi hali müstesna olmak üzere basın suçu 

neşir  ile vücut bulur” şeklinde belirtiliyordu. Fiilin ayrı bir suç teşkil etmesi halinin 

ne manaya geldiği doktrinde çok tartışılmıştır. Mesela Erman-Özek’e göre, basın 

suçunun işlenebilmesi için “neşrin vukuu” zorunludur ve maddede yer alan bu 

ifadenin hiçbir anlamını yoktur ve açıklanması da mümkün değildir. Zira basın 

yoluyla işlenen suçun başka araçlar ile de işlenebilmesi mümkündür. Zaten başka 

araçlarla suç işlenmişse ortada basın suçu yoktur. Basın aracılığı ile işlenen suç 

yönünden ise sorun yoktur.77  İçel’e göre ise, bu ifadeye göre yayından evvelki 

hareketler ayrı bir suç oluşturabilir ve bu hallerde yayın olmasa da ceza verilecektir. 

Mesela Basın Kanununun 31. maddesine göre (5680 sayılı eski kanunun) yurda 

sokulması Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanmış olan basılmış eserleri yurda bilerek 

sokanlar dağıtım yani yayın gerçekleşmese de cezalandırılırlar. Yayın da söz konusu 

olmadığı için ortada mevcut bir basın suçundan bahsedilemez. Tabii bu tip yayınlar 

açısından yayın fiili söz konusu olursa o zaman basın suçu söz konusu olacaktır.78 

Üçüncü bir görüşe göre ise, basın yoluyla işlenen bir suç basın dışı bir vasıta ile 

işlenirse ortada genel bir suç vardır. Basın Kanununun 3. maddesinde yer alan ifade 

ile içeriği itibariyle suç oluşturan bir basılmış eserin yayınlanmaması halinde de 

istisnai olarak basın suçunun oluşacağı belirtilmektedir.  

Yeni 5187 sayılı Basın Kanunumuzu incelediğimizde eski 5680 sayılı Basın 

Kanunumuzun 3.maddesinde yer alan ifadeye benzer bir ifade yer almamaktadır ve 

11.maddede açıkça basılmış eserler yoluyla işlenen suçların yayım anında oluşacağı 

belirtilmiştir. 5187 sayılı kanunda, bizce de isabetli olarak doktrinde tartışmalara yol 

açan ve kafa karıştıran böyle bir istisna hükmüne ya da ibaresine yer verilmemiştir. 

                                                           
77 Özek, “Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi ile İlgili Bazı Problemler”, s. 53. 
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Bu nedenle bu konuda açıklama gerektirilmesi gereken ya da tartışılması gereken bir 

nokta kalmamıştır. 

  

Basın suçlarının işlenmesinde zaman faktörü kadar yer faktörü de çok önemlidir. Zira 

basın suçlarının işlendiği yerin tespiti ile yetkili mahkeme tayin edileceği gibi yer 

açısından yetki ihtilafları engellenecektir. Genel bir ifade ile yayının yapıldığı anı 

suçun işlenme anı ve bu anın gerçekleştiği yeri de suçun işlendiği yer olarak tayin 

edebiliriz.79 Bu açıdan bakıldığında, basın suçlarının işlenmesinde zaman ve yer 

faktörleri açısından şüphesiz yakın bir bağlantı vardır.  

Tabii üzerinde durmamız gereken nokta şudur; yayın faaliyeti daha önce de 

belirttiğimiz gibi birden fazla yerde gerçekleşmektedir. O halde bu noktada hangi 

mahkemenin yer bakımından yetkili mahkeme olarak kabul edileceği hususunda bir 

sorun ortaya çıkacaktır. Bu konuda mağdurun hakları göz önüne alındığında aslında 

yayının yapılmış olduğu tüm yer mahkemelerinin  yetkili kabul edilebileceği bir an 

için düşünülebilse dahi, sanık hakları göz önüne alındığında ve özellikle basın 

özgürlüğü düşünüldüğünde yer bakımından yetkili mahkemenin sınırlanması 

gerekliliği ortaya çıkacaktır.80  

Yer bakımından yetkili mahkemenin belirlenmesi bakımından çeşitli görüşler 

doktrinde yer almaktadır.  

Bir görüşe göre, yayının yapıldığı her yerde suç işlenmiştir. Bu görüşe göre 

yayın fiili tek bir hareketle bitmez aksine yayın süregelen ve alan açısından 

bakıldığında da birden fazla yerde gerçekleşmektedir ve bu nedenle işlenen basın suçu 

tüm bu alanlarda işlenmiş olmaktadır. Özellikle Fransız doktrin ve mahkeme 

kararlarında da kabul edildiği gibi yayının yapılmış olduğu her yerde basın suçu 

müteaddit kereler işlenmiş olmaktadır ve bu halde de işlenen bir basın suçundan söz 

ettiğimizde ortada tek bir suçun varlığından bahsedilemez ancak aynı basılmış eser 

aracılığıyla müteaddit suçlar işlendiği için kanun tüm bu suçları tek bir suç gibi kabul 

etmiş ve suçların içtimaı söz konusu olmuştur.  Aynı görüş İtalyan doktrininde de 

kabul edilmiştir.  Ancak bu  görüş  değerlendirildiğinde  hukuki  bir  temeli olmadığı 

görülmektedir zira, mütemadi suçtan bahsedebilmek için hukuki ihlalin devam ediyor 

olması gereklidir. Oysa, basın suçlarını ele aldığımızda yayının yapılması ile hukuki 

                                                           
79 Özek, “Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi ile İlgili Bazı Problemler”, s. 63. 
80 Gürelli, a.g.e , s. 61. 
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menfaat ihlal edilmiş olmaktadır ancak bu ihlal devam etmemektedir. Bu nedenle, 

basın suçları mütemadi suç olarak kabul edilemez. Ayrıca basın suçlarında yayın fiili 

tek bir hareket olarak karşımıza çıkmaktadır çünkü yayınlanan basılmış eser bir 

bütündür ve bu nedenle  her yayın hareketinin yeni bir suç oluşturduğunu kabul etmek 

mümkün değildir. Bu açıdan basın suçları suçların içtimaı olarak kabul edilemez. 

Diğer yandan bu görüşün kabulü pratikte de birçok zorluklara yol açacak ve ihtilaflar  

çıkaracaktır.81   

Bu konuda ikinci bir görüşe göre ise, basılmış eserin ilk dağıtıldığı yerde suç 

işlenmiştir. Bu görüşte olanlara göre yayın basılmış eserin yetkili mercie teslimi ile 

oluşmaktadır. Zira basın suçu yayın ile oluşur ve yayın ise basılmış eserin satışı ile 

meydana gelir.  Bu nedenle basın suçunun işlendiği yer, basılmış eserin dağıtım 

miktarı ne olursa olsun, basılmış eserin teslim edileceği yerdir. Bu görüşün de 

eleştirildiğini belirtmek gerekir. Zira ilk dağıtım sınırlıdır ve bu açıdan bakıldığında 

fail dağıtımın çok geniş yapıldığı bölgenin dışında bir bölgedeki mahkemeyi kendisi 

yetkili kılabilecektir.82  

Üçüncü bir görüşe göre ise, himaye edilen menfaatin ihlal edildiği yerde yayın 

ve suç işlenmiş sayılmalıdır. Bu görüşe göre, suç ister tehlike suçu olsun isterse zarar 

suçu olsun netice zarar ya da tehlikenin oluştuğu yerde meydana geldiğine göre suçun 

da burada işlendiğinin kabul edilmesi gerekir. Bu görüşü bazıları tüm suçlar için 

kabul ederken, diğerleri sadece hakaret ve sövme suçları için kabul etmektedirler. 

Özellikle bu görüş hakaret suçları açısından eleştirilmiştir. Şöyle ki; hakaret 

suçlarında sadece belli bir kişi hedefte ise de cezalandırma açısından ele alındığında 

bu suçlara ceza verilmesi toplum adına yapılmaktadır çünkü burada tehlike toplum 

açısındandır. Bu nedenle yer itibariyle yetki yönünden ölçü olarak salt suçtan zarar 

görenin ölçü olarak alınması basılmış eserin belkide en az tehlike yarattığı yer 

mahkemesini yetkili kılmak olacaktır.83  

Dördüncü görüşe göre ise, yayınlanan eserin basıldığı yerde suç işlenmiş 

sayılmalıdır. Bu görüşü kabul edenler ise, daha çok basın suçlarının yazı işleri 

müdürünün ya da naşirin bir ihmali hareketi sonucu olarak ortaya çıktığını kabul 

edenlerdir. Bu görüştekilere göre, basın suçunda neticeyi ihmali hareket oluşturur ve 

                                                           
81 Özek, “Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi ile İlgili Bazı Problemler”, ss. 63-64. 
82 A.e., s. 67. 
83 A.e., ss. 66-67. 
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bu suçu oluşturan ihmali hareket de baskı yerinde gerçekleşmektedir. Genel olarak 

bakıldığında Basın Kanunlarının bir çoğunda, basılmış eserlerin belli sayıdaki 

nüshalarını basımın yapıldığı yer Savcılığına verme zorunluluğu mevcuttur. Bu durum 

gözönüne alındığında yayın basılmış eserin yetkili mercie verilmesi ile 

tamamlanmaktadır ve o nedenle de basım yeri yayın yeri olmaktadır. Tabii bu görüş 

de doktrinde eleştirilmiştir zira esasen basılmış eserin nüshasının yetkili mercie 

teslimimin “yayın” olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Ayrıca basılmış eserin  

basım yerinde fiili dağıtımı da yapılmamış olabilir.84  

Bu konudaki beşinci görüş, suçun basılmış eserin son dağıtıldığı yerde 

işlendiği yönündedir. Bu görüşe göre suç kendisine ait sonucun gerçekleştiği yerde 

işlenmiş sayılmalıdır. O nedenle dağıtım devam ettiği sürece “yayın” devam 

etmektedir ve suçun tamamlanması için dağıtım ve dolayısıyla yayın sona ermelidir. 

Bu açıdan bakıldığında  suçun işlendiği yer yayının sona erdiği yani son dağıtımın 

yapıldığı yerdir. Aslında bu görüş ilk bakışta mantıklı görülmekteyse de bazı 

tereddütler yine söz konusudur. Bir kere herşeyden evvel son dağıtımın yapılmış 

olduğu yeri belirlemek çok zordur. Ayrıca bu görüşün kabulü halinde bütün basın 

suçlarını “mütemadi suç” olarak kabul etmek gerekliliği doğacaktır ki, bu da doğru 

değildir. Bu noktada mütemadi suç kavramına kısaca açıklama getirmek gerekirse: 

Hareketten doğan netice bazen belirli bir süre devam etmektedir. İşte neticenin devam 

etmeyip derhal sona erdiği suçlara “ani”, neticenin devam ettiği suçlara ise “mütemadi 

suç” denilmektedir. Bu suçlara örnek olarak suçun hukuki konusunun derhal ve bir 

anda ihlali mümkün olmayan fiiller gösterilebilir. Mesela şahsi hürriyetten mahrum 

etme, ilam veya tevkif müzekkeresi olmaksızın bir kişiyi hapishaneye ya da 

tevkifhaneye kabul etme, cürüm işlemek için cemiyet kurma gibi suçlar bu 

suçlardandır.85 İşte bütün basın suçlarını mütemadi suç olarak kabul etmek 

gerekliliğinin söz konusu olması çok yanlış olacaktır. Zira yayın yapılınca hukuki 

menfaat ihlal edilmiş olur ve suç tamamlanır. Yayının devamı sürecinde devam eden 

bu neticenin hukuka aykırı sonuçları hukuka aykırı olan durumun oluşturmuş olduğu 

etkilerden başka bi şey değildir.86  

                                                           
84 A.e., s. 65. 
85 Dönmezer-Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.I, 4.Bs., İstanbul , Sulhi Garan Matbaası 
Koll.Şti. 1967, s. 399. 
86 Özek, “Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi ile İlgili Bazı Problemler”, s. 68. 
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Son görüşe göre ise, suç basılmış eserin en geniş dağıtımının yapıldığı yerde 

işlenmiştir. Bu görüşe göre basın suçlarının en önemli özelliği “tehlikenin 

yoğunluğu”dur. Ya da bir başka deyişle tehlike unsurunun yoğunlaşmasıdır zira bu 

suç çok sayıda basılmış eser ile işlenmektedir. Bu nedenle suçun basın yoluyla 

işlenmesi genelde ağırlatıcı sebebtir. Bu görüş açısından dağıtımın en geniş olarak 

yapıldığı yerin tespitinin çok güç olduğunu bir eleştiri olarak belirtmemiz 

gerekecektir. Tehlikenin yoğunluğu göz önüne de alındığında dağıtımın en geniş 

olarak yapıldığı yerin tespiti açısından sadece sayı olarak yapılacak bir tespit yeterli 

olmayacak ayrıca etkenlik yönünden izafi genişliğin de dikkate alınması 

gerekecektir.87  

 

3. BASIN SUÇLARINDA CEZA SORUMLULUĞU SİSTEMLERİ 

Basın suçlarının ayrı bir takım özellikler taşıdığını belirtmiştik. İşte basın 

suçlarında sorumlululuk sistemlerinin  ortaya çıkışı da bu ayrı özelliklerin bir sonucu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu sorumluluk sisteminin uygulanırken şüphesiz 

basın hürriyetinin dikkate alınması ve basın hürriyetinin ihlalinden kaçınılması 

gerekmektedir. Bu nedenle bir tarafta hak, diğer tarafta hakkın suistimali denklemi ele 

alınmak suretiyle ve hak ihlal edilmeksizin sorumluluk belirlenmelidir. Basın 

hürriyeti sadece anayasaların genel kuralları ile değil ve fakat aynı zamanda “basının 

ceza rejimi” ile de sağlanmalıdır. Bu konuda her ülkenin kendisine özgü düzenlemeler 

yaptığını  belirtmek gerekir ki bu düzenlemeler aralarında bir takım farklılıklar da olsa 

belli başlı gruplar altında ele alınabilir.88 Bu noktada bu sistemleri yakından 

incelediğimizde belli başlı şu grupları görmemiz mümkündür.  

3.1. Genel Kurallara Göre Sorumluluk Sistemi 

Bu sisteme göre, genel suçlar ile basın suçları arasında hiçbir fark yoktur ve bu 

nedenle basın suçlarında sorumluluk genel ceza sorumluluğu ilkelerine göre 

belirlenmelidir. Genel sorumluluk sistemine göre, suçun genel unsurları ve iştirak 

kuralları göz önüne alınarak sorumluluk belirlenir ki, bu sisteme göre esas suçlu eser 

                                                           
 87 A.e., s. 70. 
88 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu , ss. 53-55 
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sahibidir.89 Basılmış eserin düşünsel içeriğini oluşturan eser sahibinin sorumluluğu 

dışında bir başka kişinin de sorumlu tutulabilmesi için iştirak kuralları çerçevesinde 

sorumlu tutulabilmesi yani bir başka deyişle suça iştirak etmiş olması 

gerekmektedir.90  Bu nedenle  ortada bir iştirak iradesi yoksa ve netice bakımından da 

bir irade yoksa, eser sahibi bulunmasa da yazı işleri müdürü sorumlu tutulamayacaktır 

zira bu sistem ele alındığında yazı işleri müdürünün içeriği suç teşkil eden yazının 

içeriğinden haberi olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulması mümkündür ki, 

bu halde de birçok basın suçuna ceza verilemeyeceği  ortadadır.91 Genel sorumluluğa 

ilişkin şartlar gerçekleşmemişse yazı işleri müdürü sorumlu tutulamadığı gibi bir 

başka kişinin de eser sahibi ile birlikte sorumlu tutulması ve cezalandırılması da 

mümkün değildir. Özellikle eser sahibinin belirtilmediği anonim nitelikteki eserlerin 

yayını açısından bakıldığında, yazı işleri müdürünün kusurlu olmadığını kanıtlaması 

halinde bu sistem gereği ceza almayacağı açıktır. Bu sistemin 1948 yılından itibaren 

Bayern ve Lübeck gibi bazı Alman devletlerinin kanunlarınca uygulandığını 

görüyoruz. Günümüzde ise, özellikle İngiliz Hukukunda basında ceza sorumluluğu 

sisteminin esasını bu sistem oluşturmaktadır.92 Doktrinde bu sistemin basın suçlarının 

cezalandırılması açısından aciz kaldığı ve bu suçlara gereken cezanın verilmesi 

yönünden yetersiz olduğu belirtilmiştir.93 Hem yazı işleri müdürünün suç unsurları 

içeren bir eser hakkında bilgisi olmadığını ileri sürerek ve kanıtlayarak sorumluluktan 

kurtulabilmesi yani bu hususta bir kurtuluş beyinnesi getirebilmesi hem de özellikle 

anonim eserler açısından bakıldığında bu eserlerde zaten eser sahibinin belli olmaması 

açısından ve yine yazı işleri müdürünün bu noktada kusuru olmadığını ileri sürerek 

sorumluluktan kaçabilmesi imkanı söz konusu olduğundan bizce de bu sistem basın 

suçlarını cezalandırmada etkili bir sistem olarak kabul edilemez.  

3.2. Özel Sorumluluk Sistemleri 

3.2.1. Kanuni Sorumluluk Sistemi  

Bu sistemde genel sorumluluk sisteminin tam aksine amaç basın suçlarını 

mutlaka cezalandırmak olarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu sistemin özünde bir 

kişinin yayın faaliyetiyle ilgili olarak sorumlu gösterilmesi ve bu yayın faaliyetiyle 

                                                           
89 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6.bs., s. 264. 
90 Öztekin Tosun, Suç Hukuku El Kitabı, 2.Bs., İstanbul, 1982, s.146.  
91 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 55. 
92 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., ss. 264-65. 
93 Tosun, “Basın Suçu ve Teşebbüs Sorunu”, ss. 147-48. 
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ilgili bir basın suçu işlenmesi halinde de otomatik olarak bu kişinin sorumlu olması 

yatmaktadır ki, bu halde basın suçundan dolayı otomatik sorumluluk söz konusu 

olmaktadır.94 Burada söz konusu olan basın suçlarının cezasız kalmasını önlemek 

amacıyla yayının sorumlusu olarak gösterilen bu kişinin basın suçunun şeriki olarak 

kabul edilmesidir ki, burada kanunun bu kişinin sorumluluğu ve iştiraki konusunda bir 

faraziye kabul etmesi söz konusudur. Sorumlulukta bir faraziyeye dayandırıldığında 

şüphesiz yayınla hiç bir alakası olmasa da ve hatta yayın faaliyetine engel olabilecek 

güç kendisinde olmasa da daha doğru bir ifade ile fiilen yayını engelleme imkanı 

olmasa da sorumlu olarak gösterilen kişi cezalandırılmaktadır. Bunun yanı sıra eser 

sahibinin bilinmesi de, durumu değiştirmemekte ve eser sahibi cezalandırılsa bile 

sorumlu müdür de onunla birlikte sorumlu tutulmaktadır. Özek’in belirttiği gibi 

buradaki sorumluluk bir sıfat sorumluluğudur. Yani kişinin “sorumlu müdür” sıfatını 

taşıması basın suçunun işlenmesi halinde cezalandırılması için yeterli olmaktadır 

ayrıca sorumlu müdür için bir kurtuluş beyinnesi getirme imkanı da öngörülmemiştir. 

Hukuki dayanağı sorumlu müdürün meslekten doğan riski olarak kabul edilen bu 

sistem Fransa’da 1819 yılından itibaren ortaya çıkmış ve 1848 Basın Kanunu ile 

İtalyada da uygulanmıştır.95 Fransa’da bugün bu sistem bazı değişikliklerle halen 

uygulanmaktadır. Doktrinde bu sisteme yöneltilen başlıca eleştiriler ise, sistemin ceza 

hukukunun temel prensiplerinden olan “kusursuz ceza olmaz” ilkesiyle çeliştiği ve 

hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı yönündedir. Ancak “kaba” olarak 

değerlendirilen bu sistemin basın suçlarının cezasız kalmasını önlemek açısından  

oldukça güvenli ve en kestirme yol olduğu doktrinde belirtilmektedir.96 Kanaatimizce, 

bu sistem her ne kadar basın suçlarının cezasız kalmasını önlemek bakımından 

güvenli ve kestirme bir yol olsa da, basın suçları ile ilgili olarak otomatik bir şekilde 

bir kişinin gösterilmesi ve onun sorumluluğuna gidilmesi, ceza hukukunun temel 

ilkelerinden olan “kusursuz ceza olmaz” ilkesiyle bağdaşmadığı gibi üçüncü kişinin 

fiilinden sorumluluğun doğmasına da yol açmaktadır. Bu nedenle salt bu sistemin 

kabul edilmesi ve uygulanması sakıncalıdır.    

 

3.2.2. Basamaklı Sorumluluk Sistemi  

                                                           
94 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 265. 
95 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 55. 
96 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 265. 
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Bu sistem “Waterfall” şeklinde de isimlendirilmektedir. Belçika’da ortaya 

çıkmış olan bir sistemdir.  Bu  sisteme  göre  basın suçu ile ilgili olarak her zaman bir 

kişi sorumlu olmaktadır ancak bu kişinin sorumlu tutulamadığı hallerde alt 

basamaktaki kişi sorumlu olacaktır.97 Diğer ülkelerde de farklı biçimlerde uygulanan 

bu sistemin aslında yukarıda açıklamaya çalıştığımız kanuni sorumluluk sisteminin 

yumuşatılmış bir şekli olduğunu belirtmek gerekir.98 Bu sistemde basın yoluyla suç 

işlendiğinde öncelikle ilke olarak tek bir kişi sorumlu olmaktadır ki bu kişi de genelde 

eser sahibidir. Ancak esas suçlu olan eser sahibinin bulunamadığı hallerde sorumlu 

olacak kişi alt basamakta yazı işleri müdürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemsel 

olmayan yayınlar açısından ise, sorumluluğa basamak basamak baktığımızda 

öncelikle eser sahibini ve daha sonra ise sırasıyla yayıncı, basan, satan ve dağıtanı 

görüyoruz.99 Görüldüğü gibi, bu basamaklardan birindeki kişi sorumlu tutulduğunda 

artık diğer basamaktaki kişinin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu sistemin de 

“kusursuz ceza olmaz” ilkesiyle bağdaşmadığı açıktır. Ancak bu sistem asıl suçluyu 

cezalandırmayı hedeflemektedir bu nedenle yararlı olarak görülebilir.100 Yani bu 

sistem ele alındığında “birlikte sorumluluk” halinin söz konusu olmadığı açıkça 

gözükmektedir. Bir kişi sorumlu tutulmakta ancak o kişinin sorumluluğu herhangi bir 

nedenle ortadan kalkmaktaysa ya da o kişi sorumlu tutulamamaktaysa o zaman diğer 

bir kişiye geçilmektedir. Eser sahibi bu sistemde ilk basamakta sorumlu olarak 

karşımıza çıkmaktadır o nedenle düşüncenin serbestçe ifade edilmesi açısından 

kolaylık söz konusudur. Çünkü bu noktada sorumlu, eser sahibi olduğu için yazı işleri 

müdürünün yayın üstünde daha en başta yani yayın öncesinde sansür uygulaması 

çoğu zaman söz konusu olmayacaktır. Tabii sorumluluk adeta basamaklı bir şekilde 

yani derece derece öngörüldüğünden, işlenen basın suçunun failinin cezasız kalması 

ihtimali de ortadan kalkmaktadır.101  

 

3.2.3. Taksirden Doğan Sorumluluk Sistemi 

                                                           
97 Tosun, Suç Hukuku El Kitabı, ss. 151-153. 
98 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 266. 
99 Sözüer, a.g.e., s. 43. 
100 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 265. 
101 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s.58. 
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 Bu sistemde sorumluluğu belirleyici olan faktör “taksir” dir. Taksir 

konusunda, eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda bir tarif mevcut değildi. Ancak 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 45.maddesinde “cürümde kasdın bulunmaması 

cezayı kaldırır” denilerek kast kaidesi belirtildikten sonra “failin bir şeyi yapmasının 

veya yapmamasının neticesi olan fiilden dolayı kanunun o fiile ceza tertip ettiği ahval 

müstesnadır.” diyerek bu kaidenin istisnasını da göstermişti. İşte bu istisnai hüküm bir 

taraftan kastın aşılması suretiyle işlenen suçlarda failin cezalandırılmasına imkan 

tanırken diğer taraftan da taksir halinde de cezai sorumluluğun kabul edileceğini 

göstermekteydi. Bu genel hükmün yanı sıra kanun çeşitli hükümlerinde de taksirle 

işlendiğinde cezalandırılabilecek cürümleri göstermişti. Başta 455.maddede söz 

konusu olan taksirle adam öldürme suçu olmak üzere, bu hükümlerde taksirin 

“dikkatsizlik”, “tedbirsizlik”, “meslek ve sanatta acemilik” ve “nizamat, evamir ve 

talimata riayetsizlik” gibi çeşitli şekilleri de belirtilmişti. Yine bazı yabancı ülke 

kanunlarında taksirin tanımı da verilmişti. Mesela İsviçre Ceza Kanunun 18. maddesi  

“Fiil, failin kendisinden beklenilene aykırı olarak, tedbirsizlik, dikkatsizlikle 

hareketinin neticesini öngörmemesinden veya bunu nazara almamasından ileri 

gelmişse, fail suçu taksirle işlemiş sayılır.” şeklindeydi. Benzer tanımlara Yunan ve 

İtalyan Ceza Kanunlarında da rastlamaktaydık. Tüm bu tariflerin ortak özellikleri ise, 

bir yandan taksir için neticenin öngörülebilir nitelikte olmasını bir unsur olarak 

belirtmeleri, diğer yandan gerek şuurlu gerek şuursuz taksiri kapsamalarıdır.102 

Belirtelim ki, yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz 22.maddesinde “Taksir” 

kavramını tanımlamıştır.103   Bu sisteme göre, dönemsel yayınlar açısından yazı işleri 

müdürü, dönemsel olmayan yayınlar açısından ise yayıncı, kanunlar tarafından 

kendilerine verilen hak ve yetkiler çerçevesinde birtakım yükümlülük ve görevleri de 

                                                           
102 Kayıhan İçel, Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Subjektif Sorumluluk, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Cezaevi Matbaası, 1967, ss. 24-25.   
103 MADDE 22. - (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır. 
(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında 
belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.   
(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir 
vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. 
(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. 
(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her 
failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. 
(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu 
bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa 
ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. 
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yerine getirmek durumundadırlar. İşte bu kişiler bir yandan basılmış eser ile ilgili 

olarak yayın faaliyetine ilişkin politikaları belirlerken diğer yandan da bu yayınlarda 

suç unsuru olup olmadığını kontrol etmelidirler. Bu sorumlu kişiler mesleklerinin 

gerektirdiği dikkat ve özeni göstermede ihmalde bulunurlarsa işte o zaman ihmalden 

doğan sorumlulukları meydana gelecektir104. Yani bu sistemin esasının “mesleki 

taksir”e dayalı olduğunu söyleyebiliriz. İlk kez 12.05.1851 tarihli  Prusya Basın 

Kanunu tarafından uygulanan bu sistem günümüzde daha çok Avusturya Basın 

Kanunu ve Alman Federe Devletleri Basın Kanununda yer alan bu sistem, genel 

sorumluluk sistemi ile birlikte uygulanmaktadır. Tabii bu sistemde sorumluluk 

“taksir” e dayandığı için kanunlarda bu suçlar açısından esas suçun cezasından daha 

hafif cezalar öngörülmüştür105. Ayrıca bu sistemde sorumlu müdür basın suçunun 

işlenmesinde ihmali bir hareketinin bulunmadığını da ispatlayabilir ve bu şekilde 

sorumluluktan da kurtulabilir. Ancak yazı işleri müdürünün kastı söz konusu 

olduğunda tabiiki iştirak hükümleri uygulanabilecektir106. 

 

3.3. Karma Sorumluluk Sistemleri 

3.3.1. Genel Sorumluluk- Kanuni Sorumluluk Karması Sistemi 

      Bu sisteme göre basın suçu işlendiğinde sorumluluğun saptanması genel 

kurallara göre yani genel ceza kanununun sorumluluğa ilişkin hükümlerine göre  

belirlenmektedir. Ancak dönemsel yayınlar açısından bakıldığında ise sorumluluk 

kural olarak yazı işleri müdürlerine aittir yani suç faili yazı işleri müdürü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu sistem Alman İmparatorluk Basın Kanununun 20. ve 21. 

paragraflarında  düzenlenmektedir. Tabii yazı işleri müdürünün bazı hallerde bu 

sorumluluğu da kalkabilmektedir. Ancak bu defa da yazı işleri müdürü dikkat ve özen 

borcunu yerine getirmemesinden dolayı daha hafif bir ceza verilerek sorumlu 

kılınabilmektedir. Bu sistem Federe devletlerin yeni Basın Kanunları tarafından 

                                                           
104Sözüer, a.g.e. , s.44. 
105 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.267. 
106 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s.56. 
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kaldırılmış ve yerine genel sorumluluk- taksir sorumluluğu karması sorumluluk 

sistemi getirilmiştir.107 

3.3.2. Genel Sorumluluk- Taksir Sorumluluğu Sistemi 

 Bu sistemde de ister dönemsel olsun isterse dönemsel olmayan yayın olsun 

işlenen suçlarla ilgili sorumluluk genel kurallara göre yani genel ceza kanunlarının 

belirlediği kurallar çerçevesinde belirlenmektedir. Bu sistem günümüzde Federal 

Almanya ve Avusturya’da uygulanmaktadır. Bu sistemde yazı işleri müdürü, yayıncı 

ya da eser sahibi veya dağıtan, basan yani kısaca basın suçunun işlenmesine katılan 

herkes fiillerinin niteliğine göre ceza kanunlarında belirlenmiş olan cezalarla 

cezalandırılırlar.  

Bu sistemin diğer bir özelliği ise, esas suça iştirak etmemeleri halinde ya da 

esas suçun faili olmamaları halinde dönemsel yayınlarda yazı işleri müdürü, dönemsel 

olmayan yayınlarda da yayıncının taksirden dolayı sorumlu tutulabilmesidir. 

Görüldüğü gibi bu kişiler mesleki anlamda göstermeleri gereken dikkat ve özeni 

gösterme yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle sorumlu tutulmaktadırlar.108  

 

3.4. Devlet Basını Sistemi  

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sistemler basının özgür olduğu ve devlete 

bağlı bir basın sisteminin kabul edilmediği ülkelerde uygulanmaktadır. Şüphesiz bu 

sistemlerden ayrı olarak basının devlete bağlı olduğu ve basının adeta devletin 

denetiminde faaliyet gösterdiği sistemler de mevcuttur. Bu sistemlerde genelde basın 

politik bir yapı içinde sistemleştirilmiştir ve yayın faaliyeti bir öndenetim altında 

yapılmaktadır. Devlet ya da bir başka deyişle siyasi iktidar, yayının içeriğini ve 

yönelişini belirlemekte ve basın belirli kurallarla sınırlanmaktadır.109 Eski Sovyetler 

Birliğinde mevcut olan bu sistemde devlet tamamen kontrol sahibi olduğundan yani 

zaten devlet nelerin yayınlanıp nelerin yayınlanmayacağına daha yayın yapılmadan 

karar verdiğinden   özel bir sorumluluk sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır.110 

 

                                                           
107 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.267. 
108 A.e. 
109 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s.59. 
110 A.e. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 TÜRK BASIN HUKUKUNDA CEZA SORUMLULUĞU 

 

1. TARİHSEL GELİŞİM 
Türkiye’de basın tarihinin 1831 yılında çıkartılan ve resmi bir gazete olan 

“Takvimi Vakayi” adlı gazete ile başladığı kabul edilmektedir. 1857 yılında ilk 

Matbaalar Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Ancak 1860 yılından sonra fikir 

gazetelerinin ortaya çıkması ile çeşitli basın organları arasında tartışmalar başlamış 

ve bu alanda bir düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.1 Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde ise basın ile ilgili olan ilk metin Matbuat Nizamnamesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 1864-1909 yılları arasındaki dönemde yürürlükte kalan 

bu nizamnameye göre dönemsel yayınların neşri hükümetin iznine tabi tutulmuştur 

ki, bu izin her zaman geri alınabilirdi. Nizamnamenin önemli bir özelliği “idari 

takdir” ile bazı yayın suçlarını işleyen gazetelerin kapatılmasına cevaz vermesidir. 

Sözgelimi dost devletler ve bunların temsilcilerinin aleyhinde yayın yapılması ya da 

hükümdarın veya ailesinin ya da nazırların yayın yoluyla tahkir edilmesi halinde 

“idari takdir” gazetenin kapatılması için yeterli olmaktaydı. Ayrıca “heyeti vükela” 

denilen bir kurulun verdiği kararlarla da gazetelere sansür uygulanması söz konusu 

olmuştur.2 Görüldüğü gibi, bu dönemde basın özgürlüğünün sağlanması ve 

korunması  yönünde bir eğilim ortada yoktur. Nizamnamenin ceza maddeleri 

başlığını taşıyan ikinci faslının kanunun belirlediği suçları düzenlemiştir. Bu faslın 

ilk üç maddesinde matbualar (basmalar) ve  Basın Düzenine karşı işlenen suçlar yer 

almaktadır. Diğer maddelerde ise, yani 13.-26.maddeler arasında ise “adabı umumiye 

ve mahasini ahlakı milliyeye mugayir bir şey yazmak ve edyan ve mezahibi 

cariyeden birine gazete vasıtası ile hakaret” (m.14) gibi basılmış eserin içeriği ile 

ilgili çeşitli suçlar düzenlenmiştir.3 Bu nizamnamenin 7.maddesi incelendiğinde  

basın suçu ile ilgili sorumluluğun düzenlendiğini görüyoruz. Madde hükmüne göre 

işlenilen basın suçunun esas sorumlusu eser sahibidir. Ancak eser sahibinin 

                                                           
1 Sözüer, a.g.e., s.57. ; İskit, S: Türkiye’de Matbuat İdareleri ve Politikaları, Başvekalet Basın ve 
Yayın Umum Müdürlüğü Yayınları, No: 2, 1943, s.3. 
2 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.36. 
3 Dönmezer, Matbuat Suçları , s.11. 
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sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için yayınlanmış olan yazı veya resimde yani 

eserde imzasının bulunması gerekmektedir. Yayınlanmış olan yazı ya da resimde 

eser sahibinin imzasının bulunmaması halinde sorumluluk “ol nüshayı imza eden 

gazeteciye” aittir. Ancak eser sahibi tarafından imzalanmış olan ve içeriği suç 

oluşturan eserin yayınlandığı gazeteyi imzalamış olan gazeteci de sorumlu olacaktır. 

Şüphesiz bu halde eser sahibi asli fail sayılacaktır.4 Görüldüğü gibi,  sonuç olarak bu 

nizamname, birlikte sorumluluk esasını koymuş ve anonim nitelikteki yazılar 

açısından ise gazetecinin sorumluluğunu öngörmüştür.5  

Daha sonra 1877 yılında hazırlanan ve fakat Padişah tarafından yürürlüğe 

konulmayan Matbuat Kanununun 15.maddesi ise “mesul müdürlük” sistemini 

getirmişti. Bu sistemde her gazetede mesul müdürün imzası bulunmak zorunda idi ve 

sorumluluk da mesul müdüre aitti. Eser sahibinin de imzasının bulunması halinde suç 

oluşturan eser nedeniyle o da mesul müdürle birlikte sorumlu olmaktaydı.6 Ancak bu 

kanun eser sahibinin sıfatını belirleme hususunda yetersiz kalmaktaydı zira burada 

eser sahibinin asli fail mi yoksa feri fail mi olduğu hususunda bir hüküm yoktu bu 

nedenle  düzenleme karışık ve yetersiz olarak görülmüştür.7  

1909 tarihinde yürürlüğe giren Matbuat Kanununun ise, 11.maddesi 

sorumluluk esaslarını düzenlemekteydi ve bu madde esasen kaynağını 1881 Fransız 

Ceza Kanunu hükmünden almaktaydı.8 Madde incelendiğinde bu kanunun dönemsel 

yayınlarla işlenen suçlarla ilgili olarak basamaklı sorumluluk sistemini getirdiğini 

görüyoruz. Bu halde de bir üst basamaktaki kimseler sorumlu olarak kabul edildiği 

takdirde bir alt basamaktaki kişilerin cezalandırılmaları mümkün değildi. Ancak 

kanun sadece mümessil ve makale sahibi yönünden istisna öngörmüş ve bunların 

birlikte sorumlu olacağını kabul etmişti.9 Tabii madde bu şekilde sadece dönemsel 

                                                           
4 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s.128. 
5 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.268. 
6 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu , s.128. 
7 Dönmezer, Matbuat Suçları , s.109. 
8 Madde hükmü aynen şöyledir: “ Gazetelerde resaili yevmiye ve mevkutenin münderecatından dolayı 
terettübedecek mücazatı kanuniye evvela müdürü mesul veya mümessile, saniyen makale zirinde 
imzası bulunan sahibi makaleye , salisen matbacıya, rabian bayi ve müvezzilere aittir. Ancak bu 
muhtelif derecattaki eşhastan her dereceler hakkında takibi dava imkansız kalmadıkça ondan sonraki 
derecedekiler hakkında ikamei dava edilemez. Yalnız sahibi makale ve bir de (müdürü mesulden gayri 
bir şahıs olduğu halde) mümessil haklarında daima faili müşterek muamelesi ifa olunur. Zarar ve 
ziyan mahkumiyetlerinden gazete ve risale sahibi mesuldür.” 
9 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.268. 
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yayınlar açısından bir düzenleme yapmış olmaktaydı, dönemsel olmayan yayınlar 

açısından ise genel hükümlerin uygulanacağını belirtmiştir. Bu noktada 1909 tarihli 

bu kanunun Fransız  Kanunundan ayrıldığını söylemek mümkündür.10  

1909 Kanunu 1931 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 1931 yılında ise yeni bir 

kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun Cumhuriyet döneminde çıkarılan ilk basın 

kanunudur. Bu kanunun esasen 27.maddesi ile basın suçları ile ilgili sorumluluğu 

düzenlemiştir. Ancak bu kanun da önceki kanun gibi sadece dönemsel yayınlar ile 

işlenen suçlar açısından sorumluluğu ele almış, dönemsel olmayan yayınlar içinde 

genel hükümlere yollama yapılmakla yetinilmiştir. Bu madde daha sonra 1938 

yılında değiştirilmiş ve bu değişiklikle yazarların imzalarını taşıyan yazılardan ve 

aynı şekilde ressamların da kendi imzalarını havi resimlerinden dolayı gazete sahibi 

ile birlikte ve umumi neşriyatı idare eden kimse ile birlikte Ceza Kanununun iştirak 

hükümlerine göre sorumlu olacakları düzenlenmişti. Kanunun 27.maddesi yazı 

işlerini fiilen idare eden müdür ile dönemsel yayın sahibini asli fail olarak kabul 

etmiş ve eser sahibini de TCK’nun 64.maddesi gereğince asli fail olarak göstermiştir. 

Ancak eser sahibinin sorumlu tutulabilmesi için 64.maddedeki koşulların 

gerçekleşmesi de aranmamıştır. Kanunun burada ortaya koymak istediği yayını fiilen 

idare eden kişi ile dönemsel yayın sahibinin fiillerine ait fiili ağırlatıcı ve hafifletici 

sebeblerin eser sahibine geçmesi gereğidir. Görülmektedir ki, kanun sorumluluk 

açısından yazı işleri müdürü ve dönemsel yayın sahibi hakkında tam bir faraziye 

ortaya koymuştur ve bu kişilere herhangi bir kurtuluş imkanı tanımamıştır.11 

27.madde “yalan haber neşri” hususunda ise tam manasıyla farklı bir düzenleme 

getirmişti. Maddenin son fıkrasına göre, bilerek yalan ve asılsız haber yayını halinde, 

bu tür bir haberi veren ve yazan kişiler suçun asli faili olarak kabul edilmekteydi. 

Böyle bir halde de yayını fiilen idare eden kimse ile gazete sahibinin sorumlulukları 

ise TCK’nun 65.maddesine göre fer’i maddi fail olarak belirleniyordu. Bu noktada da 

“yalan haber neşri” suçu ile ilgili olarak yayını fiilen idare eden kimse ile gazete 

sahibinin sorumluluğu kanundan doğan bir sorumluluk olarak kabul edilmiştir.12 

Basan, satan ve dağıtan hakkında bu kanunda herhangi bir hüküm yoktu. Bu nedenle  

                                                           
10 Özek. Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s.128. 
11 Sözüer, a.g.e. , s.60. 
12 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s.130. 
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söz konusu kişiler ancak iştirak koşullarının gerçekleşmesi halinde TCK’nun 64. ve 

65.maddeleri çerçevesinde sorumlu olmaktaydılar.13 1931 kanunu kanunilik sistemini 

benimsemiş ve sorumlulukları birlikte sorumluluk şeklinde düzenlemiştir. Öte 

yandan kanun iştirak kurallarının da uygulanmasını öngörmüş ve genel sorumluluk 

sistemine de yaklaşmıştır. Ayrıca bu kanun getirdiği düzenlemelerle anonimlik 

hakkını da reddetmiştir.14 Görüldüğü gibi, aslında kanun özgürlükçü bir anlayışla 

hazırlanmış ve fakat sonradan yapılan değişikliklerle dönemsel yayın çıkarmada izin 

sistemini koymuş, ayrıca para depo etme koşulunu da aramıştır. Böylece bu kanunla 

basın faaliyetinde bulunanlar sıkıntı ve baskı içine sokulmuştur. Bu aşırı derecedeki 

sınırlamalar daha sonra 1946 yılında yapılan değişikliklerle kanundan çıkarılmıştır.15 

1946 yılında yapılan bu değişikliklerden sonra, 1950 yılında 5680 sayılı 

kanun çıkarılmıştır. Bu kanun, 09.06.2004 tarihinde kabul edilen ve 26.04.2004 

tarihinde Resmi Gazetede yayınlanararak  yürürlüğe giren 5187 sayılı Basın 

Kanununumuza kadar yürürlükte kalmıştır. 5680 sayılı kanun ile ilgili 

açıklamalarımızı aşağıdaki bahislerimizde 5187 sayılı yeni Basın Kanuna göre 

sorumluluğu incelerken karşılaştırmalı olarak ele alacağız.  

 

2. BASIN KANUNUMUZA GÖRE BASIN SUÇLARINDA CEZA 

SORUMLULUĞU 

 

2.1. Basın Düzenine Karşı Suçlarda Ceza Sorumluluğu 
Yukarıda “Basın Suçu” kavramını ele alırken belirttiğimiz gibi, basın 

suçlarından “Basın Düzenine Karşı Suçlar” basın suçlarının bir grubunu 

oluşturmaktadır. Bu suçlar “Basılmış Eserin İçeriğine İlişkin Suçlardan” farklı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Zira yukarıda  açıkladığımız gibi bu suçlar daha çok basının 

idari düzenini sağlamak amacının bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Ayrıca bu 

suçlar sorumluluk açısından da farklı hükümlere dayanmaktadırlar. Yani bu tür 

suçlar esasen basılmış eserin fikri içeriğinden doğmamışlardır ve basının idari 

düzenini ihdasa yönelmişlerdir. Genel olarak baktığımızda da, bu tür suçlarda 
                                                           
13 Sözüer, a.g.e., s.61. 
14 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.269. 
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kanunlar özel sorumluluk sistemi uygulamamakta ve basının düzenini bozucu 

birtakım davranışların varlığı halinde bu davranışta bulunanları cezalandırmakta ve 

genel sorumluluk kuralları içinde kalmaktadırlar.16 

5680 sayılı Basın Kanununu ele aldığımızda bu kanunun 20-29.maddeleri 

arasında yer alan suçların basın düzenine karşı işlenen suçlar olduğunu görüyoruz. 

Bu suçlardan dolayı oluşacak ceza sorumluluğu açısından bakıldığında da özel 

sorumluluk sistemi kabul edilmemiş ve ceza hukukunun genel kuralları çerçevesinde 

sorumluluğun belirlenmesi öngörülmüştür. Diğer bir deyişle, basın düzenine karşı 

suçlardan dolayı sorumluluğun 5680 sayılı Basın Kanunun basın suçlarından dolayı 

sorumluluğu düzenleyen 16.maddesi hükmüne göre belirlenmesi mümkün değildir, 

bu hüküm bu suçlar açısından genel olarak uygulanabilecek bir hüküm değildir. 

16.maddenin uygulama alanı sadece “basın suçları” ve “basın yoluyla işlenen suçlar” 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Basın düzenine karşı işlenen bu suçlardan bazılarında sorumluluk sadece “ 

mevkute sahibinin”dir. Mesela 5680 sayılı Basın Kanunun 9.maddesine göre 

mevkute çıkaranların vermesi zorunlu olan beyannamelerin verilmemesi halinde bu 

fiil yine aynı kanunun 21.maddesine göre suç oluşturur ve bu suçun faili de mevkute 

sahibidir.17 Yine aynı kanunun 22.maddesinde hakikate aykırı beyanname veren bir 

kimsenin fiil başka bir suçu oluştursa bile ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis ve 

yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına mahkum edileceği 

belirtilmiştir. Kanunun 23. maddesi de beyanname ile ilgili bir diğer suçu ele 

almaktadır ve bu hükme göre yine aynı kanunun 10.maddesinde yer alan 

değişikliklerin (beyanname muhteviyatında vukua gelecek değişikliklerin 5 gün 

içinde bildirimi, mesul müdür değiştiği takdirde yeni mesul müdürün imzasını 

taşıyan bir nüshanın beş gün içinde teslimi gibi)  bildirilmemesi halinde 100 liradan 

500 liraya kadar ağır para cezası öngörülmüştür. Yine mesela 25.maddede 

13.maddeye aykırı davranış halinde yani mevkutelerde (dönemsel yayınlarda) 

çalıştırılacak muhabirlerin kanunun aradığı şartlara haiz olmaması halinde ve bu 

şekilde çalıştırılması halinde bir aya kadar hapis ve yüzellibin liradan aşağı olmamak 

                                                                                                                                                                     
15 Sözüer, a.g.e. , s.59. 
16 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.271. 
17 Özek, a.g.e. , s.135. 
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üzere ağır para cezası öngörülmüştür. 34. maddede söz konusu olan defter tutma 

yükümlülüğünün uygulanmaması da suçtur. İşte tüm bu suçlarda sorumlu mevkute 

sahibidir. Bu gibi hallerde fiil doğrudan doğruya dönemsel yayın (mevkute) 

sahibinindir zira kanun gösterilen maddelerde yer alan zorunlulukları yerine getirme 

ödevini dönemsel yayın sahibine yüklemiştir.  

Ancak bazı “basın düzenine karşı işlenen suçlar”dan dolayı sorumluluk yazı 

işleri müdürüne aittir. Mesela 5680 sayılı kanunun 18.maddesine göre mahkumiyet 

hükmünün yayınlanması zorunluluğuna uymama halinde ya da yine 19.maddeye 

göre yayınlanması gereken cevap ve tekzip metninin yayınlanmaması halinde yani 

bu yüküme aykırı hareket halinde bu fiiller suç teşkil eder ve 28. ve 29.madde 

hükümleri ile cezalandırma söz konusudur.18 Bu suçların sorumlusu da yazı işleri 

müdürüdüydü. Ayrıca  mesela anonimlik hakkı devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarda geçerli olmamaktadır. Bu gibi hallerde eser sahibinin açıklanması 

istendiğinde yazı işleri müdürünün eser sahibini bildirmesi gerekmektedir. Bu 

mükellefiyete aykırı hareket halinde 27.maddeye göre doğacak sorumluluk yazı işleri 

müdürüne aitti.19  

Bazı basın düzenine karşı suçlarda ise sorumluluk “basan” kişiye aittir. 

Mesela 5680 sayılı kanunun 4.maddesinde her basılmış eserde o eserin yayın yeri, 

yılı ve tabiin, varsa naşirin adları ve işyerlerinin gösterilmesi  ve yine mevkutelerde 

ayrıca basıldığı tarih ile sahibinin ve yazı işlerini fiiilen idare eden sorumlu müdürün 

ve bunlar mütaaddit ise idare ettikleri kısım ile her birinin adlarının gösterilmesine 

ilişkin “impressum yükümlülüğü” dediğimiz yükümlülük ile 12.maddedeki tevdi 

yükümlülüğü yani basan kişinin diğer deyişle tabinin mevkutenin her nüshasından 

ikişer tanesini Cumhuriyet Savcılığı’na ve en büyük mülkiye amirine teslim 

zorunluluğu söz konusudur. İşte bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 

yine aynı kanunun 20 .ve 24.maddelere göre sorumlu tutulacak kişi “basan”dır.20 

Ancak uygulamada Yargıtayımızın bazı kararlarında 5680 sayılı kanunun 

30.maddesinde yer alan ceza kovuşturmaları ile ilgili yayın yasakları basının idari 

düzeniyle ilgili olmadığı halde ve daha çok basılmış eserin içeriğine ilişkin olduğu 

                                                           
18 28.madde hükmü 10/11/1983 –2950/13 md. ile ilga edilmiştir. 
19 27.madde hükmü 8/5/1979-2231/2 md.ile ilga edilmiştir. 
20 Özek, a.g.e. , s.136. 



 85

halde basın düzenine karşı suçlardan sayılmıştır. Sözüer’e göre, 5680 sayılı kanunun 

30. maddesinde yer alan suç dar anlamda bir basın suçu olup, bu suç ile ilgili olarak 

yine aynı kanunun 16.maddesinde yer alan sorumluluk sistemi uygulanmalıdır. 

Erman-Özek ise 5680 sayılı Basın Kanununun 16. maddesinin sadece basın yoluyla 

işlenen suçlar bakımından uygulanabileceğini ileri sürerek Yargıtayın bu yöndeki 

kararlarını doğru bulmaktadır. Biz de bu konuda Sözüer’in görüşüne katılıyoruz zira 

30. maddede yer alan yayın yasağı her ne kadar ilk bakışta basının  idari düzenin 

sağlanması amacına yönelmiş bir yayın yasağı gibi gözükse de buradaki yasağı 4. 

maddede yer alan impressum yükümlülüğü ya da 12. maddedeki tevdi yükümlülüğü 

ya da 18. maddede yer alan mahkumiyet hükmünün yayınlanması veya 19. maddede 

yer alan cevap ve tekzip metninin yayınlanaması zorunluluğu gibi görmek mümkün 

değildir. Zira 30.maddede söz konusu olan yasak ceza kovuşturmalarına ilişkin talep 

ve iddianamelerle kararların ve diğer her türlü vesika ve evrakın aleni duruşmada 

okunmasından, hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya yargılamanın men’i, 

tatili veya düşmesi kararı verilmeden önce yayınlanmasına ve ceza kovuşturmasının 

başlamasıyla hükmün kesinleşmesine kadar hakim ve mahkemenin hüküm, karar ve 

işlemleri hakkında mütalaa yayınlanmasına ilişkindir. Görüldüğü gibi, bu yasakta 

basılmış eserin içeriği çok daha önemli bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Zira söz 

konusu olan hem ceza kovuşturmasına ait çeşitli evrakların içeriğinin açıklanması 

yasağıdır hem de ceza kovuşturması sırasında ve hüküm kesinleşene kadar hakim ve 

mahkemenin hüküm, karar ve işlemleri hakkında yorum yapma yasağıdır. Yani bu 

maddede söz konusu olan yasaklar açısından düşünsel bir içerik söz konusudur. Bu 

nedenle 5680 sayılı yasanın 16. maddesinin bu madde açısından uygulanamayacağını 

söylemek bizce de mümkün değildir.  

5187 sayılı Basın Kanunumuzu incelediğimizde de, basın düzenine ilişkin 

suçlarda sorumluluk açısından kanunun getirdiği sistemin farklılık gösterdiğini 

belirtmek gerekir. 5187 sayılı Basın Kanunumuz işlenen suçun niteliğine ve yayımın 

türüne göre farklı kişileri sorumlu kılmıştır. Mesela 14.maddeyi incelediğimizde 

düzeltme ve cevap yazısı yayınlama yükümlülüğü sorumlu müdüre yüklenmiştir. Bu 

maddenin ilk fıkrasına göre “Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal 

edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören 

kimsenin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, 
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üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap 

yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve eksiltme yapmaksızın, günlük süreli 

yayınlarda yazıyı aldığı günden itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda 

yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı 

sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarda ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.”  

Görüldüğü gibi bu madde ile sorumlu tutulup cezalandırılan kişiler “sorumlu müdür” 

ve “sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili”dir. Yine  İçel’e göre 5187 sayılı kanunun 

24.  maddesinin ikinci fıkrasında yer alan bir süreli yayında yayımlanmış olan haber, 

yazı ve resimleri sahibinin izni olmaksızın yayımlamak suçunda da esasen izin alma 

yükümlülüğü sorumlu müdüre ait olduğu için sorumlu tutulacak kişi de odur. Yine 

mesela 15. maddeyi incelediğimizde, 4. maddeye göre basılmış eserlerde 

gösterilmesi öngörülen hususların gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı olarak 

gösterilmesi halinde süreli yayınlarda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı 

olduğu yetkili, süresiz yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya 

yanlış gösteren basımcı beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para 

cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür. 16. maddede ise,  8. madde gereğince 

mahkeme kararı ile durdurulan yayına, usulüne uygun beyanname vermeden veya 

değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi, sorumlu müdür ve 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili birmilyar liradan onbeşmilyara kadar ağır para 

cezası ile cezalandırılmaktadır. Son olarak, Basın Kanununun 10. maddesi gereğince 

teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımcı üçyüzmilyon liradan bir milyar 

liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılmaktadır.  

 

2.2. Özel Sorumluluk Rejimine Göre Basın Suçlarında Ceza 

Sorumluluğu 
Basın suçlarından doğan ceza sorumluluğu özel bir sorumluluk rejimine 

tabidir. Bu hususa öğretide çok değişik görüşler çerçevesinde açıklama getirilmiştir. 

Bu açıklama ve tartışmalar sadece teorik bir değer taşımamakta ve aynı zamanda 

özel sorumluluk kurallarının varlığı halinde iştirak hükümlerinin uygulanıp 

uygulanmayacağına ilişkin tartışmada pratik bazı sonuçlar doğurmaktadır.  



 87

Dönmezer’e göre, basın suçu, suçun genel unsurları dışında “basılmış bir 

eserin varlığı” ve “yayın” gibi iki unsurun varlığını gerektirdiği için ve bunların 

gerçekleştirilmesi de kollektif bir faaliyeti zorunlu kıldığı için, özel sorumluluk 

sistemi  bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Basın suçunun işlenmesi iştirak 

olsun ya da olmasın, birden fazla kişinin suçun işlenmesinde rol almasına bağlı 

olmaktadır. Bu sebeble özel sorumluluk sistemleri birçok kanunlarda kendisini 

göstermektedir.21  Basın suçlarının işlenmesinde eser sahibi, yazı işleri müdürü, 

yayıncı, basan, v.b. birden fazla kişi rol oynadığından, sorumluluğu belirlemek 

açısından genel iştirak hükümlerinin uygulanması çeşitli zorluklara neden olacaktır. 

Yine de iştirak hükümlerinin uygulanması yoluna gidilirse, basın faaliyetine katılan 

herkesin sorumlu kılınması ve cezalandırılması söz konusu olacaktır. Bu durumda, 

adalet sağlanamayacağı gibi basın özgürlüğü de tehlikeye atılacaktır.22   

Özek’ e göre ise, basın suçlarında sorumluluk sisteminin, bu suçların kollektif 

bir faaliyet ürünü olması sebebiyle ortaya çıktığı doğrudur. Ayrıca bu kollektif 

faaliyet sebebiyle şeriklerin tespit edilememesi ya da iştirak iradesinin hiç 

bulunamaması da mümkündür. Bu durumda yazarın da bilinmemesi halinde ya da 

bulunamaması halinde, sorumlu kılınacak kimsenin bulunamaması gibi bir tehlike de 

söz konusudur. Bu nedenle Özek’e göre, basında sorumluluk sistemleri iştirak 

hükümlerine göre sorumluluk sistemlerinin genişliğini sınırlamak amacıyla değil de 

tam tersine sorumsuzluğu önlemek amacıyla ve iştirak dışında sorumluluğu 

genişleten bir şekilde düzenlenmiştir. Bu açıdan basın suçlarında sorumluluk 

sistemleri, her zaman genel sorumluluk kurallarına istisna teşkil eden bir şekilde ve 

kanundan doğan bir sorumluluk olarak belirlenmiştir.23 Biz de, bu konuda Özek’in 

görüşüne katılıyoruz. Zira aksi halde basın suçunun iştirak hali dışında işlenilmesi, 

iştirak halinin varlığının ispatlanamaması ya da eser sahibinin bilinmemesi veya 

bulunamaması sebebiyle sorumluluğuna gidilememesi söz konusu olacaktır. O halde, 

böyle bir durumda işlenilen basın suçu için ne eser sahibini ne de iştirak 

kanıtlanamadığı için ya da iştirak söz konusu olmadığı için diğer kişileri  sorumlu 

tutmak mümkün olmayacaktır ve işlenen basın suçu cezasız kalacaktır. Daha da 

                                                           
21 Özek, a.g.e. , s. 20. 
22 Dönmezer, Basın ve Hukuku, s. 378. 
23 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 21. 
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önemlisi bu durumda basın suçlarının işlenmesi kolaylaşacak ve bu suçların 

işlenmesinin önü açılacaktır.  

2.2.1. Dönemsel Yayınlarda Ceza Sorumluluğu 
5680 sayılı Basın Kanununun genel sistemine baktığımızda sorumluluğun 

belirlenmesinin basılmış eserin türüne göre değiştiğini görüyoruz. Zira 5680 sayılı 

kanun dönemsel  yayınlar açısından, basamaklı sorumluluk sistemini kabul ederken, 

dönemsel olmayan yayınlar hakkında birlikte sorumluluk sistemini kabul etmiştir. 

5680 sayılı kanunun 16.maddesinin ilk üç bendini incelediğimizde dönemsel 

yayınlarla ilgili olan ceza sorumluluğunun düzenlendiğini görüyoruz.  5187 sayılı 

Basın Kanunumuzda ise bu konu yani dönemsel yayınlarda ceza sorumluluğu, 

kanunun 11. maddesi ile düzenlenmiştir. Aşağıda, her iki kanun hükümlerini 

karşılaştırarak ele almaya çalışacağız. 

 

2.2.1.1 Eser Sahibinin Sorumluluğu     

Basın yoluyla işlenilen suçlara bakıldığında bu suçların ilk bakışta 

sorumlusunun eser sahibi olduğunu görüyoruz. 5680 sayılı Basın Kanununun 

16.maddesi bir kenara bırakılacak olursa, ceza sorumluluğunu belirleyen genel 

kurallar göz önüne alındığında da işlenilmiş bir basın suçu ile ilgili olarak eser 

sahibinin sorumluluğuna gidilmesi gerekir. Sonuç olarak içeriği itibariyle suç 

oluşturan bir eseri meydana getiren kişi eser sahibidir. Bu nedenle, böyle bir eseri 

yani içeriği itibariyle suç teşkil eden bir eserin basın suçunu oluşturması için 

yayınlanması gerekse bile ilk bakışta eser sahibinin sorumlu tutulması 

gerekmektedir. Bu noktada, buradaki sorumluluğun bir subjektif sorumluluk 

olduğunu ve eser sahibinin de suçun faili olduğunu belirtmemiz gerekir. Zira eser 

sahibi eseri meydana getirmiş ve hem bu eseri meydana getirmek hem de 

yayınlanması hususunda istek ve irade göstermiştir. Eser sahibinin kast derecesinde 

ve subjektif bir sorumluluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii eser sahibinin bu 

sorumluluğunun kanunun bir özel hükmünden doğmadığını ve 5680 sayılı Basın 

Kanununun 16.maddesi hükmü olmasaydı dahi ceza sorumluluğunun genel kuralları 

çerçevesinde sorumlu tutulabileceğini de belirtelim. Özek’e göre, 16.maddede eser 

sahibinin sorumlu olduğunun belirtilmesinin sebebi onun hakkında bir sorumluluk 
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hali ortaya koymak için değildir. Bu sorumluluğun maddede belirtilmesinin amacı, 

sorumlu yazı işleri müdürünün sorumlu tutulmasının eser sahibinin sorumluluğunu 

ortadan kaldırmadığını ortaya koymaktır. Bu nedenle, 5680 sayılı kanunun 

16.maddesinin esasen sorumlu yazı işleri müdürünün “kanuni sorumluluğunu” ortaya 

koyan bir hüküm olduğu söylenebilir.24 

5680 sayılı kanunda eser sahibi terimi ifade olarak yer almamaktaydı ve 

bunun yerine “ yazıyı veya haberi yazan”, “resmi veya karikatürü yapan” şeklinde bir 

ifade kullanılmıştır. O halde eser sahibi kavramının içine neler girmektedir ve bu 

kavramın kapsamı nedir? 

 Yazıyı yazan, şüphesiz belli bir fikri içeriği sistemli bir şekilde kaleme alan 

kişidir.25 Yani yazıyı yazan basılmış bir eserde fikir unsurunu vücuda getiren kişidir. 

Ancak tabi “yazıyı yazmak” hareketinden bahsedebilmemiz için iki unsur 

gerekmektedir. Birincisi, belli bir düşünsel içeriğin söz konusu olmasıdır. İkincisi 

ise, bu fikri içeriğin belirli bir sistem ve belirli bir bütün içinde sistemli olarak 

kaleme alınmasıdır. O halde, söz gelimi bir muhabirin bir gazeteye haber getirmesi 

halinde Basın Kanuna göre sorumlu tutulacak kişi şüphesiz o muhabir değil ve fakat 

bu haberi sistemli bir biçimde elden geçirerek gazetede basılabilecek bir yazı haline 

getiren kişidir. Tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta, sözünü ettiğimiz kişinin 

yazıyı somut bir biçimde meydan getiren kişi ile karıştırılmaması hususudur. Zira bir 

yazıyı daktilo etmek ya da dizgi makinesinde dizmek gibi mekanik birtakım 

faaliyetlerde bulunan kişi “yazıyı yazan kişi” olarak kabul edilemez. Çünkü bu 

kişilerin faaliyetlerinde bir düşünsel içerik söz konusu değildir. Ayrıca sadece “fikri 

içeriği sağlamak” da “yazıyı yazmak” manasına gelmemektedir. Fikri içeriğin 

başkaları tarafından anlaşılmasını sağlamak üzere sistemli bir şekilde 

biçimlendirilmesi halinde yani bir başka deyişle fikri içeriğin bu amaca yönelik 

olarak işlenmesi halinde “yazıyı yazmak” söz konusu olacaktır.26    

Resmi ya da karikatürü yapan kişi ise, resim ya da karikatürü somut bir 

biçimde meydana getiren kişidir. Yani imzalı ve bir kişi tarafından yapılan 

resimlerde bu resmi yapan kimse ya da aynı şekilde karikatürü yapan kimse “resmi 

                                                           
24 A.e , s.137-138. 
25 Sözüer, a.g.e. , s.72.  
26 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s.139. 



 90

ya da karikatürü yapan”dır. Ancak söz konusu olan bir fotoğraf ise, fotoğrafın resim 

olarak kabulü mümkün olmadığından, bu fotoğrafın kullanılması ile suç işlendiği 

takdirde sorumluluk bu fotoğrafı kullanan ve yayınlayan sorumlu müdüre ait 

olacaktır. Zira fotoğraf sadece mevcut bir durumu tespit etmektedir ve ortada bir 

“meydana getirme, yaratma” söz konusu değildir27. Sözüer’e göre, eğer fotoğraf, onu 

çeken kişinin imzası olmaksızın yayınlanmışsa sorumluluk bu fotoğrafı yayınlayan 

sorumlu müdüre ait olur.28 Ancak bu noktada fotoğraf sanatçılarının durumunun 

farklı olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Zira bu kişiler, fotoğraf ile sanatsal bir 

biçimde uğraşan ve fotoğrafı sadece mevcut bir durumu tespit etmek amacıyla 

kullanmayan kişilerdir. Fotoğraf sanatçıları bir durumun olduğu gibi tespitinden çok, 

fotoğrafı çekilecek olan manzara, nesne ya da insan ile ilgili olarak yani kısaca 

fotoğraf çekimi ile ilgili olarak sanatsal bir bakış ve arayış içindedirler. Bu noktada, 

fotoğraf sanatçıları açısından ortada bir “eser yaratma ya da meydana getirme” söz 

konusudur diyebiliriz.   

Haberi yazan kişiden maksat ise herhangi bir olayı haber durumuna getiren 

kişidir.29 “Haber veya havadis veren”lerin eser sahibi kavramı içinde düşünülebilip 

düşünülemeyeceği hususunda ise doktrinde iki değişik görüş mevcuttu. Bu 

görüşlerden Erman’a göre, haber veya havadis verenleri “yazıyı yazan” kavramı 

içinde kabul etmek gereklidir. Bu görüşe göre, yazıyı yazmak kavramından maksat 

sadece yazıyı meydana getirmek yani yazıyı kaleme almak demek değildir ve fakat 

aynı zamanda yayınlanmış olan yazının düşünsel içeriğini de oluşturmak 

manasındadır. Zira 5680 sayılı kanunun 16. maddesinin 3. fıkrası hükmü göz önüne 

alındığında da haber veya havadis veren kimsenin de eser sahibi kavramı içinde 

telakki edilmesi gerekmektedir. Bu fıkra hükmü “yazar” dışında haber veya havadis 

verenleri de belirterek, bu kişilerin de sorumlu müdürün sorumluluğuna bağlı 

olmaksızın, düşünsel bir içerik meydana getiren kişiler olarak sorumlu tutulmasını 

ortaya koymaktadır. Dönmezer’e göre ise, kanun sorumlu kişileri açık bir şekilde 

sorumlu müdür ile birlikte yazıyı yazan ve resmi yapan kimse olarak belirlemiştir. 

                                                           
27 A.e , s.140. 
28 Sözüer, a.g.e. , s.72. 
29 Haberi yazan kişi 5680 sayılı Basın Kanunun 16.maddesine 2950 sayılı kanunla yapılan bir 
değişiklik sonucu sorumlu olarak eklenmiştir. 
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Bu nedenle, beyanat ya da not veren kişileri sorumlu müdür ile birlikte sorumlu 

tutmak mümkün değildir.  Uygulamada  da  bu  anlayış  benimsenmekteydi.   Özek’e  

göre, haber ya da havadis vereni, eser sahibi kavramı içinde kabul etmek mümkün 

değildir. Zira 5680 sayılı kanunun sorumluluları tespit eden hükmü, sorumlu yazı 

işleri müdürü ile birlikte sadece “yazıyı yazan” ve “resmi yapan” kişinin sorumlu 

tutulacağını belirterek tahdidi bir sorumluluk sistemi kurmuştur.30 

İlanlar açısından bakıldığında ise, 5680 sayılı kanunda bir açıklık 

bulunmamaktadır. Ancak bu konuda dönemsel yayının tüm yayın faaliyetinden 

dolayı sorumlu olan müdürü ya da dönemsel yayına ilişkin olmak üzere sadece 

ilanlarla ilgili olarak ayrıca bir sorumlu müdür belirlenmişse onu sorumlu tutmak 

gerekmektedir. Yine Sözüer’e göre, madde ele alındığında sorumlu kişilerin sınırlı 

bir biçimde sayılmış olması yerinde değildir. “Eser sahibi” gibi genel bir ifadenin 

kullanımı ile maddede sayılmayan ve fakat eser sahibi kavramı içine girebilecek 

kişilerin durumları açıklık kazanabilirdi.31  

5187 sayılı Basın Kanunumuzun 11.maddesi dönemsel yayınlarda ceza 

sorumluluğunu düzenlemektedir. Ancak önemle belirtmek gerekmektedir ki, Basın 

Kanunumuzun 11.maddesinin son fıkrası hem dönemsel hem de dönemsel olmayan 

yayınlar için geçerli bir hükümdür. Bu hükme göre, kanunun 11.maddesinde 

belirtilen “suçun  işlendiği an” ve “süreli ve süreli olmayan yayınlar hakkındaki ceza 

sorumluluğuna ait hükümler” süreli ve süreli olmayan yayınlarda Basın Kanununda 

aranan şartlara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da uygulanacaktır.  

5187 sayılı Basın Kanunumuzun dönemsel yayınlar yoluyla işlenen suçlardan 

sorumluluğu düzenleyen 11. maddesinin ikinci fıkrasına baktığımızda sorumlu 

kişinin “eser sahibi” olarak belirtildiğini görüyoruz. Yukarıda belirttiğimiz üzere, 

5680 sayılı eski Basın Kanunumuzda “eser sahibi” ifadesi açık bir biçimde yer 

almamaktaydı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; yukarıda belirttiğimiz 

üzere eski 5680 sayılı Basın Kanunumuzun 16. maddesine göre, dönemsel yayınlar 

yoluyla işlenen suçlarda sorumluluk eser sahibi ile birlikte sorumlu müdüre aitti ve 

birlikte sorumluluk söz konusuydu. Oysa yeni Basın Kanunumuza göre basın 

suçunun ilk etapta ya da esas faili “eser sahibi” olarak karşımıza çıkmaktadır. İçel ve 

                                                           
30 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, ss.140-141. 
31 Sözüer, a.g.e. , s.72-73. 
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Ünver’e göre, Basın Kanunumuzun kabul etmiş olduğu bu yeni sistem, ceza 

sorumluluğunun genel kurallarına uygundur ve özellikle de ceza sorumluluğunun 

şahsiliği ilkesi ve üçüncü kişinin eyleminden sorumluluk olmaz ilkelerine (temel 

kural ve ilk basamaktaki sorumluluk açısından) çok uygun bir sistemdir.32 Biz de bu 

görüşe aynen katılıyoruz zira ceza sorumluluğu bakımından eser sahibinin 

sorumluluğunun esas olarak kabul edilmesi sayılan tüm bu ilkelere uygundur. 

Yukarıda 5680 sayılı kanunla ilgili açıklamalarımız çerçevesinde “eser sahibi” ile 

ilgili yaptığımız açıklamalar yani eser sahibi kavramı ve eser sahibi kavramının içine 

giren kişiler burada da aynen geçerlidir. Yani basın suçunu oluşturan bir yazıyı veya 

haberi yazan ya da resmi, karikatürü yapan eser sahibine sorumluluğun yüklenmesi 

doğaldır çünkü bu kişiler bilerek ve isteyerek ceza hukukunda suç sayılan bir eylemi 

yapmış olmaktadırlar. Buradaki, yani yeni Basın Kanunumuzdaki eser sahibinin 

sorumluluğu da subjektif bir sorumluluktur ve 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 

11.maddesinin ikinci fıkrası eser sahibinden söz etmeseydi gene de ceza 

sorumluluğunun genel kuralları çerçevesinde eser sahibi sorumlu tutulabilecekti.33 

Kanun bu konu ile ilgili şüpheye yer bırakmamak amacıyla eser sahibini sorumlu 

olarak açıkça ortaya koymuştur.34 Görüldüğü gibi, 5187 sayılı yeni Basın 

Kanunumuzun 11.maddesinin ikinci fıkrası ile eser sahibinin sorumluluğu açısından 

5680 sayılı kanunun 16.maddesine oranla getirmiş olduğu farklılık, eser sahibinin  

daha evvel 5680 sayılı kanunla söz konusu olan sorumlu müdür ile  “birlikte 

sorumluluk” hükmünü ortadan kaldırması ve sorumluluk bakımından esas olarak 

“eser sahibi”ni göstermesidir.  

5680 sayılı eski Basın Kanununu sisteminde eser sahibinin sorumluluğunu 

ortadan kaldıran bazı nedenler söz konusu idi. Bunlardan ilki yayının iradi 

olmayışıdır. Basın suçunun oluşması için bildiğimiz gibi, yayın unsuru gibi bazı 

unsurların varlığı gerekmektedir. Bu unsurları gerçekleştiren kişi ise eser sahibi 

değildir, yazı işleri müdürüdür. O halde eser sahibinin yapılan yayın ile ilgili olarak 

sorumlu tutulabilmesi için ve sorumlu tutulmasının nedeni eser sahibinin eserin 

yayınlanmasındaki iradesidir ki, bu irade de eser sahibinin eserini dönemsel bir 

                                                           
32 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.272. 
33 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 137. 
34 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.272. 
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yayına vermesiyle ortaya çıkmaktadır. Yani eser sahibi eseri meydana getirmesinin 

yanında bu eserin basımı ve yayını hususunda da(ki bunlar basın suçunun da esas 

unsurlarındandır) irade ve istek sahibi olmalıdır.35 O halde eser sahibinin böyle bir 

irade ve isteğinin bulunmadığı hallerde, özellikle eser sahibinin subjektif 

sorumluluğu da göz önüne alındığında sorumluluktan kurtulması çok doğaldır. Bu 

hususta Basın Kanununda bir hüküm yoktur, olması da gerekli değildir. Zira eser 

sahibi genel hükümler çerçevesinde ve subjektif sorumluluk kurallarına göre 

“kusurluluğu” ve “illiyet bağı” nedeni ile sorumlu olmaktadır, o halde “kusurluluğu” 

ve “illiyet bağını” ortadan kaldıran hallerin varlığı halinde genel hükümlere göre 

sorumluluktan kurtulabilmelidir.36 Ayrıca maddi unsurlarda yanılmanın varlığı ya da 

cebir sebebiyle hareket kabiliyetinin ortadan kalktığı (cebir halinde hareketin söz 

konusu olmadığı şeklinde de düşünülebilir) veya akıl hastalığı gibi kusurluluğu 

kaldıran bir halin varlığı gibi durumlarda da eser sahibi sorumlu olmayacaktır.37  

5187 sayılı Basın Kanunumuz açısından bakıldığında da, kanun koyucu basın 

özgürlüğü ve basın hukukunun özelliklerini göz önüne alarak, yazıyı yazan kişinin 

veya resmi yapan kişinin bazı hallerde sorumluluktan kurtulmasına olanak 

sağlamıştır. Gerçekten de 5187 sayılı kanunun 11.maddesinin üçüncü fıkrasına göre 

bu olanak üstü örtülü bir biçimde de olsa belirtilmiştir. Bu fıkraya göre, eser 

sahibinin çeşitli nedenlerle belli olmadığı ya da yayın sırasında ceza ehliyetine sahip 

bulunmaması(cezalandırılamadığı), yurtdışında olması nedeniyle Türkiye’de 

yargılanamaması ya da verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin 

hükümle mahkum olduğu (önceki mahkumiyet nedeniyle) cezasına etkili olmayacağı 

hallerde yayım sebebiyle eser sahibi dışındaki bazı kişilerin sorumlu tutulacağı 

belirtilmektedir.  

Eser sahibinin sorumlu tutulmasını engelleyen bir diğer hal doğrudan doğruya 

5680 sayılı Basın Kanunumuzun 16.maddesinin ikinci fıkrasında yer almakta idi. Bu 

maddeye göre “sorumlu müdür, mevkutelerde müstear adla veya imzasız veya 

                                                           
35 Pisapia, La nuova disciplina ….318,322- Cantanaro, 107; Özek , Basın Suçlarında Ceza 
Sorumluluğu, s.146.  
36 A.e. 
37 Roxin, Claus: Strafrecht, Band I, München 1992, s.224.vd. , s.552vd.; Sözüer, Basın Suçlarında 
Ceza Sorumluluğu, Jescheck, H: Lehrbuch, s.249 vd. , 428vd. Dönmezer-Erman : Nazari ve Tatbiki 
Ceza Hukuku, C.II, s.324. 
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remizli imza ile yayınlanan yazı veya haber veya  resim veya karikatür sahiplerinin 

adlarını bildirmek zorunda değil”di. Anonimlik hakkı denilen bu hak kanundan 

doğmaktaydı. Anonimlik hakkını Dönmezer’in tanımı ile ifade edersek “hiçbir 

kimsenin neşrettiği yazı, makale ve kitapları imzalamağa mecbur tutulmaması, ve 

yine  hiçbir  kimsenin,  imzasız  veya  remizle,  yahut  namı  müstearla  münteşir   bir  

yazının muharriri öğrenilmek üzere tazyik olunmaması ve mezkür sırrın 

muhafazasının bir mesuliyet ve mesuliyeti teşdit sebebi teşkil edememesi demektir.” 

Doktrinde bu hakkın şiddetle karşısında olanlar olmuştur. Mesela Garraud “ …bunun 

aksi olmalı, imza koymak bir mükellefiyet olarak tahmil edilmeliydi. Bir yazı 

yazmak, düşüncelerinizi neşretmek isterseniz, kanun sizi bundan menedememelidir, 

fakat kim olduğunuzu da bilmek hakkını haizdir. Umum karşısında söz söylemek 

üzere etrafına birçok kimseleri toplayan şahıs, yüzüne bir maske takarak hakiki 

çehresini saklayamaz.” diyerek şiddetle bu hakka karşı çıkmıştır. Almanya’da liberal 

düşüncenin en önemli temsilcilerinden olan Holtzendorf da imza koymak 

zorunluluğunda gerek yazar gerekse okurlar için teminatların en mükemmelinin 

bulunduğunu belirtmekteydi.38 Ancak anonimlik hakkı genellikle basın 

özgürlüğünün doğal bir sonucu olarak kabul edilmiştir. Bizim hukukumuzda da 1931 

Matbuat Kanununun ilk şeklinde bu hak açık bir şekilde kabul edilmişti. Daha sonra 

ise, 1931 Matbuat Kanununun 27.maddesinin üçüncü fıkrası 28.06.1938 tarihinde 

değiştirilmiş ve bu konuda önemli ölçüde sınırlamalar getirilmiştir. Bu değişiklik ile 

fıkra şu şekli almıştı: “Müstaar nam ile veya imzasız ve remizli imza ile intişar eden 

yazılar muharrirlerinin hüviyetlerini mahallin en büyük mülkiye amiri veya 

Cumhuriyet Müddeiumumisi her istediği zaman gazete veya mecmua sahiplerinden 

ve umumi neşriyatı idare edenlerden sorabilirler.” Görüldüğü gibi fıkranın eski 

halinden farklı bir biçimde,  suç oluştursun ya da oluşturmasın her türlü yazı ile ilgili 

olarak muharririn sorulabilmesi söz konusu olmuş idi. Oysa bir evvelki 

düzenlemede, muharrir ancak belirli suçlardan dolayı sorulabiliyordu. Yine önceki 

düzenlemede sadece savcı tarafından bu husus talep edilebilmekteyken, bu 

değişiklikle mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından da muharrirlerin ismi talep 

edilebilir hale getirilmişti.39 Görüldüğü gibi, bu değişiklikle adeta bu hak yok edilmiş 

                                                           
38 Dönmezer, Matbuat Suçları, s.115-116. 
39 A.e., s. 119. 
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ya da en iyimser ifade ile aşırı derecede sınırlamalara uğratılmıştır. 5680 sayılı Basın 

Kanununun 16.maddesi ikinci fıkrası açısından bakıldığında ise sorumlu müdür, eser 

sahibini bildirmek zorunda değildi, ancak  sahibi belli olmayan veya sorumlu müdür 

tarafından en geç mahkemece yapılacak birinci sorgusu sırasında sahibi doğru 

şekilde açıklanmayan eserden dolayı sorumluluk maddenin birinci bendine 

bakılmaksızın, suçu oluşturan eser sahibi gibi sorumlu müdüre aitti. Görülmektedir 

ki, bu noktada anonimlik hakkının kullanılması tamamen sorumlu müdüre 

bırakılmaktadır. Bu noktada özveri göstermesi gereken kişi sorumlu müdürdür ve bu 

şekilde eser sahibinin açıklanması açısından sorumlu müdüre baskı yapılmasına 

imkan tanındığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu hükmün anonimlik hakkını son 

derece sınırlandırdığı doktrinde İçel tarafından belirtilmiştir.40 Ayrıca anonimliğin bir 

hak olarak kullanılması halinde bunun objektif bir sorumluluk yaratması yani yazı 

işleri müdürünün eser sahibi gibi sorumlu tutulup cezalandırılması halinde, bu hakkın 

kaldırıldığı ve üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk durumu meydana geldiği de 

doktrinde Özek tarafından savunulmuştur.41 Anonimlik hakkı esas itibariyle 

kimliğini açıklamak istemeyen kimselerin görüşlerini açıklamasını sağlayabilmek 

amacıyla yani toplum yararı için kabul edilmiş bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anonimlik hakkının kabul edilmesinin ve tanınmasının sebebi suç teşkil eden 

eserlerin yayınlanması değildir. O nedenle anonim nitelikte olan bir eseri yayınlarken 

denetim görevini yerine getirmekle mükellef olan sorumlu müdürün çok daha 

dikkatli ve özenli bir şekilde hareket etmesi gerektiği ve buna rağmen eser suç 

oluşturuyorsa yazı işleri müdürünün sorumluluğa katlanması gerektiği doktrinde 

Dönmezer tarafından savunulmuştur.42 Kanaatimizce, yazı işleri müdürünün esas 

görevinin basılmış eserin içeriğini denetlemek ve bu eseri suç oluşturan unsurlardan 

arındırmak olduğu gözönüne alındığında, anonim nitelikteki eserler ile eser sahibinin 

belli olduğu eserler arasında bu hususta ayrım yapmaya gerek yoktur. Yani yazı işleri 

müdürünün anonim nitelikteki eserleri inceleme ve suç unsurlarından arındırma 

hususunda “çok daha dikkatli ve özenli bir biçimde hareket etmesi gerektiği” 

yönündeki ifadeye bizce gerek yoktur. Sorumlu müdür, kendi görevi olan basılmış 

                                                           
40 İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, 2. bs., s.246. 
41 Sözüer, a.g.e., s. 76. 
42 Dönmezer, Basın ve Basının Karşılaştığı Hukuki Sorunlar, s. 15. 
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eserin içeriğini denetleme ve suç unsurlarından arındırma görevini ister anonim 

nitelikte olsun isterse olmasın her eser bakımından mümkün olduğu kadar dikkatli ve 

özenli bir biçimde yerine getirmelidir.  

5187 sayılı Basın Kanunumuzun  11.maddesinin üçüncü fıkrasında yukarıda  

belirttiğimiz gibi “eser sahibinin belli olmaması” hali ifade edilmiştir.  İşte bu fıkra 

hükmüne göre, sorumlu müdürün eser sahibini açıklamama hakkı vardır ve müstear 

adla ya da imzasız veya remizli imza ile yayınlanan yazı, haber veya resim sahibinin 

kimliğini sorumlu müdür açıklamak zorunda değildir. Görüldüğü gibi, burada da söz 

konusu olan anonimlik hakkından başka birşey değildir.  O halde anonimlik hakkını 

kullanmak suretiyle bir yazısını ya da resmini yayınlatan eser sahibi, içeriği suç 

oluştursa da bu yazı ya da resim nedeniyle sorumlu tutulamayacaktır. Ancak eser 

sahibinin belli olmadığı hallerde, 5187 sayılı kanunumuz, sorumlu müdür ve yayın 

yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün 

bağlı olduğu yetkiliyi sorumlu tutmuştur. O halde, bu gibi hallerde 11.maddenin 

ikinci fıkrası hükmü dikkate alınmaksızın bu yayım sebebi ile doğan sorumluluk 

sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu yetkiliye ait olmaktadır ki, bu düzenleme eser 

sahibinin kimliğinin açıklanması bakımından sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu 

yetkiliyi baskı altına alma imkanı vermektedir. Görülmektedir ki, 5187 sayılı Basın 

Kanunu bu gibi hallerde 5680 sayılı Basın Kanunundan daha da ileri giderek 

anonimlik hakkını ve bu hakkın sağladığı güvenceleri oldukça zayıflatmıştır. Zira 

5680 sayılı kanun bu gibi hallerde sadece sorumlu müdürü eser sahibi gibi sorumlu 

tutmaktaydı. Oysa 5187 sayılı kanun sadece sorumlu müdürü sorumlu olarak 

göstermemiş ve fakat sorumlu müdürün yanı sıra onun bağlı olduğu yetkilinin de 

sorumluluğunu düzenlemiştir. Gerçi 11.maddenin üçüncü fıkrasında son cümlede 

“Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin 

karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk 

yayımlatana aittir” ibaresi konularak bahsedilen sakınca subjektif sorumluluk 

temeline yöneltilerek hafifletilmişse de bu cümlede yer alan hal dışında kalan 

durumlarda sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu yetkili üzerinde bulunan yaptırım 

baskısı anonimlik hakkını sınırlamaktadır.43 Bu konu ile ilgili eleştirilerimizi aşağıda 

                                                           
43 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.273. 
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“yazı işleri müdürünün sorumluluğu” bahsi altında daha geniş bir biçimde ifade 

etmeye çalışacağız.  Sonuç olarak, her ne kadar anonimlik hakkının kötüye 

kullanılmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine ve 

anonimlik hakkının suç teşkil eden eserlerin yayınlanması açısından araç olarak 

kullanılmasının önüne geçilmesi yönünde hükümler getirilmesine taraftar isek de, 

5187 sayılı yasanın getirdiği hükmü doğru bulmuyoruz. 5187 sayılı yasanın bu gibi 

hallerde sorumlu müdürün yanı sıra sorumlu tutulabilecek kişilerin kapsamını 

genişlettiğini ve sorumluluk kapsamı içine sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkiliyi 

ekleyerek anonimlik hakkını önemli ölçüde sınırladığını ve 5680 sayılı kanuna göre 

bu konuda daha derin bir biçimde basın özgürlüğüne darbe vurucu bir hüküm 

getirdiğine biz de katılıyoruz.  

 

2.2.1.2 Yazı İşleri Müdürünün (Sorumlu Müdürün) Sorumluluğu 
Yazı işleri müdürü, bir basılmış eserin fikri içeriğini düzenleyen ve ona biçim 

vererek ve gerekiyorsa onunla ilgili değişiklik yaparak eseri yayına hazırlayan 

kişidir. Sorumlu müdür kavramını daha çok kanunun yarattığını söyleyebiliriz. Oysa 

yazı işleri müdürü kavramı basının bir ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerçekten basın işinde çalışan basan, dizgici gibi kişiler basın faaliyetinin 

yürütülmesi için ne kadar gereklilerse yazı işleri müdürü de aynı ölçüde gerekli 

sayılmalıdır.44 

5680 sayılı Basın Kanununun 16.maddesinin birinci fıkrasında yazı işleri 

müdürünün eser sahibi ile birlikte ve aynı şekilde sorumlu olacağının belirtildiğini 

yukarıda açıklamıştık. Bu kanunun 5.maddesi her dönemsel yayının yazı işlerini 

fiilen idare eden bir sorumlu müdürün bulunmasını şart koşmaktaydı. Yine aynı 

madde 7 fıkra halinde kimlerin sorumlu müdür olabileceğini ve kimlerin sorumlu 

müdür olamayacağını yani sorumlu müdür olabilmeye engel halleri de 

belirtmekteydi. 5680 sayılı kanun sisteminde sorumlu müdür fiilen yayını idare etme 

yetkisine sahip olan kimsedir. Zaten bu yetki nedeniyle sorumlu müdür sorumluluk 

                                                           
44Oppenberg, Dietrich: Handbuch der Publizistik, Bd. 3, Berlin 196, s.134.; Sözüer, a.g.e. , s.79.  
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altındadır.45  Bu yetki ve şart ülkemizde ilk defa 1931 Matbuat Kanunu ile kabul 

edilmiştir.  1950  tarihli  Kanun  da  aynı  sistemi  kabul  etmiştir.   Tabii  5680  sayılı  

kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası incelendiğinde görülmektedir ki yayının değişik 

bölümlerini yönetmek için ayrı sorumlu müdürler bulundurulabilir. Bu gibi hallerde 

de her sorumlu müdür kendi bölümünden dolayı sorumluluk altındadır. Uygulamaya 

da bakıldığında,46 dönemsel yayının farklı konulu bölümleri için farklı sorumlu 

müdürlerin görevlendirildiklerini görüyoruz. Mesela günlük bir gazetede dış haberler 

bölümü için ayrı spor bölümü için ayrı sorumlu müdürün görevlendirildiğini 

görüyoruz. Günümüzde sorumlu müdürün dışında yayınla ilgili olmak üzere 

redaksiyon işlerini yürüten ve özellikle de yüksek tirajlı gazetelerde bulunan genel 

yayın müdürüne rastlamaktayız. Basın Kanununda bahsedilmeyen bu genel yayın 

müdürü (5187 sayılı yeni Basın Kanunumuzda genel yayın yönetmeni olarak 

11.maddede ifade edilmektedir) daha çok hizmet sözleşmesine bağlı olarak ya da 

gazete sahibinin direktifi ile ortaya çıkmıştır. Genel yayın müdürünün sorumlu 

müdür olmasına bir engel yoktur ancak sorumlu müdür ile genel yayın müdürünün 

ayrı kişiler olması da mümkündür.47  

Önemle belirtmemiz gerekmektedir ki, 5187 yeni Basın Kanunumuz 5680 

sayılı eski kanunumuzdan çok farklı bir biçimde sorumlu müdürün “yazı işlerini 

fiilen idare eden” kimse olması şeklindeki koşulu aramamaktadır. İçel ve Ünver’e 

göre, yeni Basın Kanunumuzun bu düzenlemesi  aslında muhatap kişiyi belirlemek 

açısından pratik olarak görülmelidir. Ancak ceza hukuku sorumluluğu açısından 

hüküm incelendiğinde, hükmün oldukça sakıncalı olduğu ortadadır. Zira ceza 

sorumluluğunun şahsiliği ilkesi göz önüne alındığında, “yazı işlerini fiilen idare 

etme” koşulu bu ilkeyle oldukça bağdaşmaktadır, ona hizmet etmektedir. Bu koşul 

kağıt üzerinde bir kimsenin sorumlu olarak gösterilerek esasen fiilen başka bir 

kimsenin yazı işlerini idare etmesini ve dolayısıyla esas olarak fiilen eylemi yapan 

                                                           
45 Oysa 1909 Matbuat Kanunu ve daha önceki konuyla ilgili metinlere bakıldığında, Fransız 
Hukukunun da etkisiyle sorumlu müdürün yayını fiiilen idare yetkisinin var olması şart olarak kabul 
edilmemiş ve basın suçlarından dolayı sorumluluğu üzerine alacak bir kimsenin varlığı yeterli 
sayılmıştı. Fransız Basın Hukukundan kaynaklanan bu sistemde yayını fiilen idare eden “tahrir 
müdürü” ile “mesul müdür” birbirinden ayrılıyordu ve yayın faaliyeti ile ilgisi olmayan bir kişi 
sorumluluğu üzerine alıyordu.  
46 Özden Çankaya, Melike Batur Yamaner, Kitle İletişim Özgürlüğü, Ankara, Turhan Kitabevi, 
2006, s.122. 
47 İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, 2. bs., ss.150-151.  
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kimsenin belirlenememesi, yakalanamaması gibi ihtimalleri ortadan kaldırmaktaydı. 

Bu nedenle yeni Basın Kanunumuzda bu koşulun yer almaması, yargı uygulamasında 

üçünçü kişinin fiilinden sorumluluğa yol açabilecek sakıncalı bir düzenleme olarak 

gözükmektedir.48 Biz de aynı görüşe katılıyoruz, zira sorumlu müdürün asıl özelliği 

ve hatta sorumlu müdürü, sorumlu müdür yapan özellik kanaatimizce “yazı işlerini 

fiilen idare” etmesidir. Bundan dolayı sorumlu müdürün bir diğer adı da yazı işleri 

müdürü olarak kabul edilmektedir. Yazı işlerini fiilen idare etmeyen bir kimsenin 

sorumlu müdür olarak kağıt üzerinde kabul edilmesi ve yazı işlerinin fiili idaresinin 

bir başkasına bırakılması kağıt üzerinde sorumlu müdür olarak gösterilen kişiyi 

“adeta bir günah keçisi” konumuna sokmaktadır ve bu kişi yazı işlerini fiilen idare 

eden deyim yerindeyse perde arkasındaki kişinin yani suçu işleyen asıl failin yani 

üçüncü bir kişinin fiilinden dolayı sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle, yeni Basın 

Kanunumuzun sorumlu müdürün, yazı işlerini fiilen idare etme yetkisini ve koşulunu 

aramamış olması eleştirilmesi gereken çok önemli bir eksikliktir diye düşünüyoruz. 

Sorumlu yazı işleri müdürünün görevi esas olarak süreli bir yayında 

yayınlanması planlanan eserlerin suç oluşturmasına mani olmaktır.49 Diğer bir 

deyişle, sorumlu yazı işleri müdürü yayına konu olacak her eseri yayından önce 

inceleyecek ve denetleyecek, gerekiyorsa suç teşkil edebilecek yazı ya da resimleri 

çıkartacak, ayıklayacak kısaca bir filtrasyon görevi yapacaktır.50 Bu noktada önemle 

belirtelim ki, sorumlu müdürün bu dikkat ve özen görevini yerine getirmemesi 

sonucu yayınlanabilecek yazı ya da resimlerin türünün bir önemi yoktur. Haber 

niteliğinde olan yazılarda bile yazı işleri müdürü muhabirle birlikte sorumlu tutulur. 

Basın yoluyla işlenen durumlarda olduğu gibi Basın Kanunumuzun 19., 20., ve 

21.maddelerinde yer alan yayın yasakları açısından da durum aynıdır. Yine yazı ya 

da resmin bir haber ajansı bülteninden alınmış olması da yazı işleri müdürünü 

sorumluluktan kurtarmayacaktır. Yani kısaca ifade etmek gerekirse, kaynağı ne 

olursa olsun sorumlu müdür yazı veya resmi suç unsurlarından arındırmalıdır ve bu 

                                                           
48 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 173. 
49 Muharrem Özen, Ceza Hukukunda Objektif  Sorumluluk, Ankara, Us-A Yayıncılık, 1998, 
s.271.; Dönmezer, S: Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, Basın ve Basının Karşılaştığı Hukuki 
Sorunlar, İstanbul 1983, I. Seminer Tutanakları, s.15.  
50 Özen, a.g.e. , s.271; İçel, Kayıhan: Basın ve Basının Karşılaştığı Hukuki Sorunlar, İstanbul 1983, I. 
Seminer Tutanakları, s.16; aynı yazar; Kitle Haberleşme Hukuku, s.249. 
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hususta gerekli dikkat ve özeni göstermelidir. Bu konuda haber ajansının niteliği de 

yani resmi ya da yarı resmi olması da önemli değildir.     

Tabii tüm bunları yapabilmesi için sorumlu yazı işleri müdürünün “veto” 

hakkını gerek eser sahibine gerek süreli yayının üst yönetimine ve gerekse süreli 

yayın sahibine karşı kullanabilmesi imkanına sahip olması da gerekir.51  

Yazı işleri müdürünün sorumluluğunun eser sahibinden farklı olarak genel 

sorumluluk kurallarına göre belirlenmediğini ve genel sorumluluk kurallarından 

kaynaklanmadığını  belirtmemiz gerekir.  Zira 5680 sayılı kanunun 16. maddesi yazı 

işleri müdürünün sorumluluğunun kaynağı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Basın 

suçlarında özel bir sorumluluk rejiminin söz konusu olduğunu yukarıda belirtmiştik. 

İşte bu özel sorumluluk rejimi sorumlu yazı işleri müdürünün işlemiş olduğu basın 

suçundan dolayı cezalandırılması ile oluşmaktadır. Zira genel ceza sorumluluğuna ait 

kuralları ele aldığımızda, sorumlu yazı işleri müdürünü hem suç  oluşturan  neticenin  

gerçekleşmesi bakımından bir iradesi söz konusu olmadığı için hem de söz konusu 

fiile iştiraki bulunmadığı için sorumlu tutmak mümkün değildir. O halde 5680 sayılı 

Basın Kanununun 16.maddesinde söz konusu olan sorumlu müdürün eser sahibi ile 

birlikte sorumluluğuna ilişkin hüküm bulunmasaydı, sorumlu müdürü sadece iştirak 

halinin varlığı ya da suç teşkil eden neticenin gerçekleşmesi hususunda iradesinin 

bulunması halinde işlenilen basın suçundan dolayı sorumlu tutmak mümkün olacaktı. 

Görülmektedir ki, 16.madde eser sahibinin sorumluluğu doğal görüldüğü için ve 

sorumlu müdürü de eser sahibi ile birlikte sorumlu kılmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Yazı işleri müdürünün sorumluluğu kanundan doğan ve özel bir sorumluluk 

çeşididir.52 

Basın kanunlarının genelde sorumlu yazı işleri müdürü olunabilmesi için 

gerekli bazı kriterleri aradığını görüyoruz. Bunun nedeni, yayınlar üzerinde sorumlu 

müdürün haiz olduğu bağımsız karar alma ve uygulama yetkisini kullanabilmesi ve 

bir suç unsurunun varlığı halinde bunu ayıklayabilmesi için, sorumlu müdür olacak 

kişinin bu niteliklere sahip olabilecek bir kişi olması zorunluluğudur.53 5680 sayılı 

                                                           
51 Özen, a.g.e. , s.271; İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.146. 
52 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, ss.153-154. 
53 Scheer, B: Deutsches Presserecht, Hamburg 1966, s.254 vd; Sözüer, Basın Suçlarında Ceza 
Sorumluluğu, s.83;. Altan H: a.g.e., s.25.vd. ; İçel, K: Kitle Haberleşme Hukuku, s.158 vd. 
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Basın Kanunumuzun 5. maddesi sorumlu müdürde aranacak nitelikleri, Türk 

vatandaşı ve lise öğrenimi görmüş olmak, 21 yaşını bitirmiş bulunmak, Türkiye’de 

ikametgah sahibi olmak ve devamlı oturmak, Devlet memuru, asker ya da ordu 

mensubu bulunmamak (mesleki ve ilmi mevkuteler için bu şart aranmıyordu), kısıtlı 

ya da kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, yine aynı maddenin 6.fıkrasındaki 

suçlardan mahkum olmamak şeklinde belirtilmişti. Bu mahkumiyet hükümleri infaz 

edilmiş dahi olsalar (genel af haricinde) sorumlu müdür olmaya engeldi. Kanun bu 

şartların yanı sıra 6.maddesinde de, yasama organı üyelerinin sorumlu müdür 

olamayacağını belirtmekteydi.  

5187 sayılı yeni Basın Kanunumuzun da yine 5. maddesi konuyu ele 

almaktadır. Maddenin ikinci fıkrası incelendiğinde sorumlu müdür olabilme 

şartlarında önemli değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Herşeyden evvel belirtmek 

gerekir ki, 5680 sayılı kanunun 5. maddesinde söz konusu olan Türkiye’de yerleşim 

yeri sahibi olmak, kısıtlı ya da kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak şartları aynen 

5187 sayılı kanunun 5.maddesine göre sorumlu müdür olabilmek için gerekli olan 

nitelikler arasında sayılmıştır. Yine 5680 sayılı kanunun 6. maddesinde yer alan 

suçlardan mahkum olmamak koşulu da, 5187 sayılı kanunun 5. maddesinde genel bir 

ifade ile “yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak” şeklinde ifade edilmiştir. Yeni 

Basın Kanunumuzun getirmiş olduğu ilk önemli değişiklik tahsil durumu 

hakkındadır. 5680 sayılı kanunda sorumlu müdür olabilmek için lise veya bu 

derecede tahsili bulunduğunun resmen tevsiki gerekmekteydi. Yeni 5187 sayılı Basın 

Kanunumuz öğrenim durumu ile ilgili olarak “en az ortaöğretim veya dengi bir 

eğitim kurumundan mezun olmak” ifadesiyle bu şartı belirtmiştir. Görüldüğü gibi, 

5680 sayılı kanuna göre yeni Basın Kanunumuz söz konusu öğrenim durumu ile 

ilgili hükmü hafifletmiş ve ilgili kişinin sorumlu müdür olarak tayin edilebilmesi 

açısından ortaöğretim ya da dengi eğitim kurumundan mezun olmasını yeterli 

görmüştür.54 Bir diğer değişiklik ise, 5680 sayılı kanuna göre aranan “21 yaşını 

bitirmiş bulunmak” şartının yeni 5187 sayılı kanunda “Onsekiz yaşını bitirmiş 

olmak” şeklinde değiştirilmesidir. Bir diğer hüküm ise, T.C. vatandaşı olmayanlar 

için karşılıklılık koşulunun aranmasıdır. Bu hüküm 5680 sayılı yasada yer 

                                                           
54 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.183. 
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almamaktaydı. Sonuç olarak, sorumlu müdür olabilmek için yeni kanun yaş sınırını 

aşağıya çekmiş ve 5680 sayılı eski Basın Kanunumuzda yer alan T.C. vatandaşı olma 

şartını da kaldırmıştır. Maddenin gerekçesi de incelendiğinde görülmektedir ki, reşit 

ve cezai ehliyeti tam olan bir kişinin sorumlu müdür olabilmesi mümkündür.  Ayrıca 

5680 sayılı eski Basın Kanunumuzda yasama organı üyelerinin sorumlu müdür 

olamayacağının belirtilmesine rağmen yeni Basın Kanunumuz 5. maddesinin üçüncü 

fıkrasında sorumlu müdürün TBMM üyesi olması durumunda bu görevi üstlenmek 

üzere müdür yardımcısı tayin edileceği ifade edilmiştir. Tabii sorumlu müdür ile 

ilgili olarak kanunda yer alan hükümlerin aynen müdür yardımcısı için de geçerli 

olduğu hükmü de aynı maddede yer almaktadır. Eski 5680 sayılı kanunumuzda yer 

alan ancak mesleki ve ilmi mevkuteler için aranmayan “devlet memuru, asker ya da 

ordu mensubu olmamak” şeklindeki şart da yeni kanunumuzda aranmamıştır.  

Sorumlu müdürü yani yazı işleri müdürünü kanunun sorumlu tutulmasının 

nedeni esasen bu kişinin görevinden kaynaklanmaktadır. Yukarıda açıklamaya 

çalıştığımız gibi sorumlu müdür her nüshayı, yayın gerçekleşmeden evvel kontrol 

etmelidir ve yayını suç oluşturabilecek resim ya da yazılardan arındırmalıdır. 

Özellikle sorumlu müdürün yayını fiilen idare ettiği sistemler incelendiğinde 

görülmektedir ki, sorumlu müdür dönemsel yayının bütün yayın politikası, içeriğini 

belirleme hususunda geniş bir hak, belli bir otorite ve insiyatif sahibidir. İşte sorumlu 

müdür bu yetkileri ve hakları karşısında dönemsel yayınlarda suç oluşturacak bir 

yayını engellemekle görevli ve bu konuda denetim yapmakla yükümlüdür55 Sorumlu 

müdürün bu görevi redaksiyon faaliyetinden başlar ve baskı ve yayın fiillerine kadar 

süren tüm dönemsel yayın faaliyetini kapsar. Sorumlu yazı işleri müdürünün bu 

yetkisi esasen Basın Kanunumuzun 11.maddesinde belirtilen sisteme ve yayın 

yoluyla işlenen suçlara ilişkin tüm suçları içermektedir. Yani sorumlu müdür içeriği 

suç oluşturan bir yazı ya da resmi dönemsel yayından çıkarabilir. Ayrıca sorumlu 

müdürün Basın Kanununun 19., 20., 21. maddelerinde yer alan yayın yasakları 

açısından da kontrol yetkisi bulunmaktadır. Sorumlu müdüre yüklenen ve yine yayın 

ile ilgili olan bazı diğer görevler de vardır. Mesela 5187 sayılı yasanın 14. 

maddesinde yer alan cevap ve düzeltme yazılarını yayınlama yükümlülüğü 

                                                           
55 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s.155. 
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bunlardandır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sorumlu müdür aynı kanunun 18. 

maddesine göre cezalandırılır. Yine 8. maddenin ikinci fıkrasında yer alan 

beyannamedeki değişiklikleri ilgili mercie bildirme yükümlülüğü ve 7. maddede yer 

alan sorumlu müdürün beyannameyi imzalaması hükmü de vardır. Eski 5680 sayılı 

Basın Kanunumuzdan farklı olarak yeni kanunumuzda beyannamedeki 

değişikliklerin kim tarafından bildirileceği hususunda ise bir hüküm yoktur.56 

Görüldüğü gibi, sorumlu müdür, mesleğinin gereği olan özellikle denetim yetkisine 

ilişkin ödevini savsaklaması ya da yerine getirmemesi ve bunun sonucunda da suç 

oluşturan yayına sebebiyet vermesi ve bu yayına engel olamaması nedeni ile yani 

gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle sorumlu tutulmaktadır.57 Bir diğer deyişle, 

Özek’in belirttiği gibi “sorumlu yazı işleri müdürü, eser sahibi tarafından işlenilen 

suçtan dolayı, bu suçu engellemediği, bu konuda gerekli ihtimamı göstermediği, 

belkide ihmalde bulunduğu için kanun tarafından sorumlu tutulmaktadır.”58  

Sorumlu müdürün sorumluluğunun konusu nedir? Sorumlu müdürün 

sorumluluğunun konusu şüphesiz “yayının gerçekleşmesi”dir. Daha değişik bir ifade 

ile “suç oluşturan yayınını gerçekleştirmek” olarak da bu hususu ifade edebiliriz.59 

Zira yukarıdaki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, basın suçunun unsurlarından 

bir tanesi “yayın” unsurudur. Yayın unsuru söz konusu olmadıkça yani yayın 

gerçekleşmedikçe basın suçundan bahsetmek mümkün değildir. Basın suçu, eser 

sahibinin “içeriği meydana getiren fiili” ve “yayın” fiilinin birleşmesi, içtimaı ile 

tamamlanır.  Yayın unsurunu gerçekleştiren kişi ise sorumlu müdürdür. Görüldüğü 

gibi, sorumlu müdür esasen suç oluşturan içerik nedeniyle değil yani eser sahibinin 

fiili nedeniyle değil ve fakat bu içeriğin yayın yapılmasıyla kamuya ulaşması, 

açıklanması yani basın suçu nedeniyle sorumlu olmaktadır. O nedenle eser sahibinin 

fiili ile sorumlu müdürün fiilini birbirine karıştırmamak gerekir, bu iki fiil 

birbirinden ayrıdır ama ancak bu iki fiil birleşince ortaya basın suçu çıkmaktadır. Bu 

nedenle aslında dışarıdan bakıldığında ortada tek bir fiil varmış gibi bir görünüm söz 

konusu olmaktadır. Bu noktada şu ortaya çıkmaktadır; Sorumlu müdür eser sahibinin 

fiiline göre cezalandırılmaktadır ancak aslında sorumlu müdür kendi fiilinden dolayı 
                                                           
56 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.184. 
57 Gölcüklü, Haberleşme Hukuku, s.165.  
58 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 155. 
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ve fakat eser sahibinin işlediği suçun cezasına göre cezalandırılmaktadır.60  

Doktrinde bu görüşün tersi görüşler de mevcuttur. Bu görüşlere göre ise (mesela 

Cavallo, Delitala, Massari, Sabatini gibi), ortada bir “durum suçluluğu” söz 

konusudur. Sorumlu müdür tamamıyle üçüncü şahsın fiilinden dolayı 

cezalandırılmaktadır ve sorumlu müdürün kendisine ait hiçbir fiili söz konusu 

değildir. Oysa bizim de katıldığımız, Özek’in görüşüne göre, sorumlu müdürün 

sorumluluğu üçüncü şahsın fiilinden dolayı bir sorumluluk değildir. Yine yazı işleri 

müdürünün kendisine ait hiçbir fiilinin olmadığından da bahsedilemez. Zira yazı 

işleri müdürü kendi fiili ile sorumlu tutulmakta ve cezalandırılmaktadır. Bu fiil de 

yukarıda bahsettiğimiz gibi “yayını gerçekleştirme” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tabii sorumlu müdürün kendi fiilinden dolayı sorumlu olması demek şüphesiz bu 

sorumluluğun olağan ve subjektif bir sorumluluk olduğu manasına da 

gelmemektedir.61 O halde, sorumlu yazı işleri müdürü yayın unsurunu 

gerçekleştirmeden evvel görevi olan yayını denetleme görevini yerine getirecek ve 

yayını suç oluşturan unsurlardan arındıracaktır. Aksi halde, yukarıda izah etmeğe 

çalıştığımız bu arındırma görevini yerine getirmeksizin yayın unsurunu 

gerçekleştirirse sorumlu olacaktır.     

5680 sayılı kanun açısıdan bakıldığında sorumlu müdürün sorumluluğunun 

türü Türk doktrininde tartışmalıdır. Tartışma konusu ise, sorumlu müdürün 

sorumluluğu belirlenirken kusurluluk ile ilgili hükümlere dayanılacak mıdır yoksa bu 

noktada bir objektif sorumluluk mu söz konusudur? Bu konuda doktrindeki bir takım 

yazarlar (Gölcüklü, İçel, Erman-Özek, Tosun) subjektif sorumluluğun söz konusu 

olduğunu ileri sürerken diğer gruptaki yazarlar (Önder, Özek, Öztürk) sorumluluğun 

objektif olduğu hususunu ileri sürmektedirler. İçel’e göre ise, sistemin objektif 

sorumluluk niteliği söz konusudur ancak yine de subjektif sorumluluktan bahsetmek 

mümkündür. Bu görüşe gerekçe olarak da İçel, 5680 sayılı Basın Kanunun 

16.maddesinin üçüncü fıkrasını göstermiştir.62 Yürürlükten 2231 sayılı kanunla 

kaldırılan, yani maddeden çıkarılan bu hükme göre, sorumlu müdür suç teşkil eden 

haber, vesika veya yazıyı mahiyetini bilmeden yayınlamış ise bunların sorumluluğu 
                                                                                                                                                                     
59 Sözüer, a.g.e. , s. 85. 
60 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 156. 
61 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 157. 
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yalnız haber, beyan ya da vesikayı verene veya yazı yazana ait olduğu şeklindeydi. 

Hükümde yer alan “bilmeden yayınlama” ibaresi nedeniyle sorumlu müdürün 

sorumluluğunun subjektif temellere dayalı olduğu ileri sürülüyordu. İşte Türk 

doktrininde bazı yazarlar bu hükme dayalı olarak bu kanıdaydılar. Bu yazarlara göre, 

sorumlu müdürün sorumluluğunun belirlenmesi kusurlu sorumluluk ile ilgiliydi ve 

kanun koyucu, sorumlu müdüre yüklenen dikkat ve özen görevinin yerine 

getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda sorumlu müdürün sorumlu 

olmayacağını belirtmek için yürürlükten kaldırılan bu hükme yer vermişti. Yani 

sorumlu müdür gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen içeriği suç teşkil eden 

bir eserin yayınlanmasına engel olamamışsa o halde sorumluluğu ortadan kalkmalı 

ve sadece eser sahibi sorumlu tutulmalıydı. Bu görüşte olanlardan Dönmezer-Erman, 

hüküm 2231 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırıldıktan sonra, fikirlerini değiştirmişler 

ve sorumlu müdürün sorumluluğunun objektif sorumluluk niteliğine büründüğünü 

kabul etmişlerdir. İçel ise, değişikliğe rağmen sistemin objektif sorumluluk 

niteliğinin söz konusu olduğunu da kabul etmekle birlikte, subjektif sorumluluğun da 

söz konusu olduğu görüşünde ısrar etmiştir. İçel’e göre, 5680 sayılı kanunun 16. 

maddesinin 3. bendi buna gerekçeydi. Bu hükme göre, “sorumlu müdür mevkutenin 

sahibi tarafından, rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı veya resim veya karikatürden 

sorumlu değildir. Bu takdirde sorumlu müdür hakkındaki ceza sorumluluğu, yazı 

veya haber veya resim veya karikatürü yayınlatana aittir” şeklindeydi. Yine İçel’e 

göre, bu hükümle sorumlu müdürün denetim işlevinin bir gereği olan veto hakkını 

dönemsel yayın sahibine karşı kullanamadığı hallerin söz konusu olabileceği 

düşünülmüş ve kusuru bulunmayan sorumlu müdürün sorumlu tutulamayacağı kabul 

edilmişti. Tosun da, yazı işleri müdürünün sorumluluğunun taksire dayandığı 

düşüncesindedir.63  

Sözüer’e göre ise, kanunkoyucunun yapmış olduğu değişiklikle sorumlu 

müdürün sorumluluğun objektif bir sorumluluk olduğu daha da açık bir halde ortaya 

konulmuştur. Ayrıca 5680 sayılı Basın Kanununun 16.maddesi hükmü ele 

alındığında, sorumlu müdürün denetim yükümlülüğünü özenli bir biçimde yerine 

getirip getirmediği hususu incelenmemektedir. Yani sorumlu müdür yapması gereken 

                                                                                                                                                                     
62 İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, 2.bs., s.249. 
63 Özen, a.g.e., s. 277. 
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denetimde göstermesi gereken dikkat ve özeni gösterse dahi cezalandırılabilmektedir.  

Denetim görevini yerine getirmede kasıt ya da ihmalinin olup olmadığı 

araştırılmaksızın sorumlu müdür cezalandırıldığına göre 5680 sayılı Basın 

Kanununun düzenlemesinin objektif sorumluluk hükümlerini ortaya koyduğu açıktır. 

Sorumlu müdür açısından bir çeşit aksi iddia edilemeyecek bir iştirak ve kusur 

varsayımı yaratılmıştır.64 

Özek de, sorumlu müdürün kendi fiilinden dolayı sorumlu tutulduğunu 

belirtmekle beraber sorumlu müdürün hareketi açısından kusurlu olmasının 

aranmadığını ifade etmiştir. Yani sorumlu müdür kendi kusursuz fiilinden dolayı 

sorumlu tutulmaktadır. O halde, sorumlu müdür gerekli denetimi yaptığını ve 

herhangi bir ihmalinin bulunmadığını ispatlasa dahi sorumluluktan 

kurtulamayacaktır. Kanun bu açıdan sorumlu müdüre bir görev yüklemiş ve basın 

suçunun işlenmesi halinde de bir “kusur faraziyesi” öngörmüştür.65 

Özen’e göre de, 5680 sayılı Basın Kanununun 16.maddesi açısından 

bakıldığında sorumlu müdürün sorumluluğu objektif bir sorumluluk olarak 

nitelendirilmelidir. Bu yazara göre, özellikle 5680 sayılı kanunda 1956 tarihli ve 

6733 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra objektif sorumluluk kesin bir biçimde 

ifade edilmiştir. Yazı işleri müdürünün buradaki sorumluluğunun kendi fiilinden 

doğduğuna şüphe yoktur. Ayrıca ceza sorumluluğunun şahsi olduğu kuralı 

Anayasamızda da yer almaktadır. Özen’e göre, sorumlu müdür, yayını denetlemede 

söz konusu olması gereken dikkat ve özen görevini yerine getirmemişse ya da bu 

görevini yerine getirse yani kusursuz dahi olsa fiili iradi ise ve fiil ile netice arasında 

illiyet bağı da varsa sorumlu olacaktır. Ancak sorumlu müdür içeriği itibariyle suç 

oluşturan bir eserin yayınını bilerek, isteyerek ve eser sahibi ile de kararlaştırarak 

yapmışsa bu halde eski Türk Ceza Kanununun 64. ve 65.maddelerinde yer alan  

iştirak hükümleri uyarınca sorumlu olacaktır.66  

 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz açısından bakıldığında ise, öncelikle 

belirtilmesi gereken nokta Basın Kanunumuzun sistem olarak Federal Almanya ve 

Avusturya’da var olan “taksirden doğan sorumluluk” sistemini kabul etmediğidir. 

                                                           
64 Sözüer, a.g.e., s. 92. 
65 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 157. 
66 Özen, a.g.e., ss.  279-280. 
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Federal Almanya ve Avusturya Hukukunda “taksirden doğan sorumluluk” sistemi 

uygulanmaktadır ki, bu sistemde sorumlu müdürün sorumluluğuna ilişkin olarak ayrı 

bir suç öngörülmüştür ve sorumlu müdüre bu suça ait ceza verilmektedir. Bu 

sistemde söz konusu olan durum sorumlu müdürün yayının içerdiği suç ile ilgili 

olarak değil de, taksirli hareketinden dolayı sorumlu tutulması ve cezalandırılmasıdır. 

Oysa 5187 sayılı kanun böyle bir sistemi kabul etmemiş ve sorumlu yazı işleri 

müdürünü yayın neticesinde işlenen suçun asli faili kabul etmiştir. 5680 sayılı 

kanundan farklı bir biçimde 5187 sayılı Basın Kanunumuz yazı işleri müdürünün 

sorumluluğunu eser sahibiyle birlikte oluşan bir sorumluluk olarak kabul etmemiştir. 

Kanunda belirtildiği gibi sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın 

yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin 

sorumluluğu ile birlikte yedek ve ikincil bir sorumluluk olarak ele alınmaktadır. Yani 

bu noktada sorumlu müdürün sorumluluğunun ikinci derecede olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 11.maddesi incelendiğinde 

açıkça görülmektedir ki, gerek süreli yayınlar yoluyla gerekse süresiz yayınlar yolu 

ile işlenen suçlardan  ilk etapta ve öncelikle “eser sahibi” sorumlu tutulmuştur. 

Ancak yine madde incelendiğinde görülmektedir ki, eser sahibinin sorumluluğuna 

gidilemediği birtakım hallerde sorumlu müdür ve onun bağlı olduğı yetkilinin 

sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Yani eser sahibinin sorumluluğuna 

gidilebildikçe ve eser sahibi cezalandırıldığında sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu 

yetkilinin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.  Bu nedenle, sorumlu müdürün söz 

konusu olan sorumluluğunu yedek ve ikincil bir sorumluluk olarak ele almak çok 

doğru olacaktır. Burada yedek ve ikincil sorumluluktan anlaşılması gereken 

kanaatimizce eser sahibinin sorumlu tutulamadığı hallerde sorumlu müdür ve onun 

bağlı olduğu yetkilinin sorumlu tutuluyor olmasıdır ki, bu sorumluluğun ikame edici 

bir sorumluluk şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Sorumlu müdür ve bağlı olduğu 

yetkilinin sorumluluğunun doğabilmesi için eser sahibinin belli olmaması yani 

anonimlik hakkının kullanılması ya da cezai ehliyetinin olmaması, yurtdışında 

bulunması sebebiyle Türkiye’de yargılanamaması ya da verilecek cezanın eser 

sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduğu cezaya etki 

etmemesi gerekmektedir. Yani bu sistemin, sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu 

yetkili kişiyi denetleme görevininin ihmali sebebiyle sorumlu tuttuğu ifade 
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olunabilir. Peki 5187 sayılı Basın Kanununun 11. maddesi açısından bakıldığında bu 

kişilerin sorumluluğuna gidilirken kusurlu olup olunmadığı hususu göz önüne 

alınacak mıdır? Yani sorumlu müdürün sorumluluğu yeni kanunumuzda subjektif bir 

sorumluluk olarak mı ele alınmıştır yoksa objektif bir sorumluluk olarak mı? Bu 

konuda İçel ve Ünver’e göre, değişik ihtimallere göre cevap verilmelidir. Zira 

sorumlu müdür bilerek, isteyerek içeriği suç oluşturan bir yayının gerçekleştirmişse 

kasten hareket etmiş olmaktadır. Bu durumda sorumlu müdür eser sahibi ile birlikte 

işlenen suçtan dolayı sorumlu olacaktır. Ancak sorumlu müdürün kastı söz konusu 

değilse yani gerekli dikkat ve özeni göstermediğinden dolayı suç oluşturan yayını 

engellememişse davranışı taksirlidir ve sorumlu olacaktır.  Yeni Basın Kanunumuz 

ayrıca buradaki sorumluluğun kusursuz sorumluluk olmasını önlemek amacıyla 11. 

maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinde “Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması 

halinde, bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir” hükmünü koymuştur. Burada 

karşımıza iki önemli nokta çıkmaktadır. İlki, bu hükümle beraber eser sahibi ve 

ondan sonra sıralamada gelen sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu 

yetkilinin yanı sıra, daha sonraki sıraya da “yayımlatanın” sorumlu olarak eklenmiş 

olmasıdır. İkinci önemli nokta ise yayımlatanın bu sorumluluğunun yedek ve 

tamamlayıcı bir sorumluluk olduğudur. Zira yayımlatanın bu sorumluluğunun 

doğabilmesi için sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmalarına 

rağmen eserin yayınlanması gerekmektedir. Görüldüğü gibi, kanun koyucu burada 

sorumlu müdür ve bağlı olduğu yetkilinin bazı hallerde kontrol işlevlerinin bir gereği 

olan veto hakkını yayımlatan kişiye karşı kullanamayabileceklerini öngörmüş ve 

kusuru bulunmayan kişilerin sorumsuzluğuna işaret etmiştir. İçel ve Ünver’e göre, 

veto hakkının genel yayın müdürüne karşı aynı şekilde kullanılamaması halinde de 

aynı sonuca varılmalı ve yayımdan dolayı genel yayın müdürü sorumlu tutulmalıdır. 

Zira bu yorum ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine ve Basın Kanununun 5. 

maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemelere de uygun 

düşmektedir.67 

                                                           
67 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 276. 
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Yaptırım açısından bakıldığında ise, 5680 sayılı Basın Kanunu 

düzenlemesinde yazı işleri müdürü eser sahibinin cezasına göre 

cezalandırılmaktaydı. 5680 sayılı Basın Kanununun 16.maddesi bu konuda bir 

hüküm koymakta ve yazı işleri müdürüne verilecek olan cezanın süresine 

bakılmaksızın para cezasına çevrileceğini kabul etmekteydi. Esasen bu hükümle 

birlikte sorumlu müdürün kasıtlı bir suçtan dolayı taksirle sorumluluğuna gidilmesi 

gibi bir durum ortaya çıkmakta idi. Şüphesiz bu durum ceza hukukunun kusurluluk 

ile ilgili hükümlerine ve “kusurlu dereceli yaptırım” ilkesine oldukça aykırıydı. Zira 

taksirden doğan sorumluluğu uygulayan ülkelere bakıldığında sorumlu müdürün 

sorumluluğunun yayın ile ilgili olmadığı yani yayının fikri içeriği ile ilgili olmadığı 

ve fakat kendi fiili ile ilgili olduğu da görülmektedir.68 Sözüer’e göre, bu durumda 

yani sorumlu müdürün yaptırım yönünden eser sahibi gibi sorumlu tutulması halinde 

adeta sorumlu müdürün eser sahibinin suçuna iştirak ettiği kabul edilmektedir. Bu 

hal şüphesiz ceza sorumluluğunun genel ilkeleri ve kusursuz ceza olmaz ilkesi ile 

çatışmaktadır. Ayrıca sorumlu müdüre verilecek olan hapis cezasının para cezasına 

çevrilmesi zorunluluğu da sorumluluğun objektif niteliğine etki etmemektedir.69 

Özek’ e göre, basın suçu iki fiilin birleşmesi ile oluşmaktadır ve eser sahibinin 

yarattığı içerik ile ilgili suçtan dolayı sorumlu müdür de mesul tutulmaktadır. Yani 

eser sahinin kasıtlı fiiline verilen ceza, tamamen ayrı ve kusurluluğu bile aranmayan 

bir fiil olan sorumlu müdürün fiilinin de cezası olarak kabul edilmektedir. Özek’e 

göre, bu durumda yazı işleri müdürü “taksirli hareketi ile kasıtlı neticeden dolayı 

sorumlu tutulmaktadır.70 2950 sayılı kanunla, 5680 sayılı Basın Kanununda yapılan 

değişiklikle, para cezasının hesaplanmasında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 

Kanunun 4.maddesinin birinci bendinde belirtilen miktarın aşağı haddinin esas 

alınacağı kabul edilmişti. Bu değişiklikten önce para cezasının hesaplanmasında 

hürriyeti bağlayıcı cezaların beher günü yüz lira olarak dikkate alınmaktaydı. Bu 

nedenle, 2950 sayılı kanunla getirilen değişikliği, hem Sözüer hem de Özen 

yaşanılan sakıncaları gidermesi ve objektif sorumluluğu bir ölçüde hafifletmesi 

                                                           
68 Özen, a.g.e., s. 280. 
69 5680 sayılı Basın Kanunu 2231 sayılı kanunla değiştirilmeden önce sorumlu müdürün cezasının 
para cezasına çevrilmesi zorunluluğu yoktu. 
70 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 159. 
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nedeni ile olumlu bulmaktaydı. 16. maddeye göre hükmedilen para cezası asli ceza 

olduğundan hürriyeti bağlayıcı cezaların hukuki neticeleri sorumlu müdür hakkında 

uygulanmıyordu. 5680 sayılı Basın Kanunu, sorumlu yazı işleri müdürüne verilecek 

olan cezanın para cezasına çevrilmesini bir durumda kabul etmemişti. Kanunun 

16.maddesinin ikinci bendinde, sahibi belli olmayan ya da sorumlu müdür tarafından 

en geç mahkemece yapılacak birinci sorgu sırasında, sahibi doğru olarak 

açıklanmayan eserlerden dolayı sorumluluğun birinci bent hükmüne bakılmaksızın 

eser sahibi gibi sorumlu müdüre ait olduğu belirtilmekteydi. Ancak birinci bent 

hükmüne göre para cezasına çevrilme imkanı söz konusu değilse de, hürriyeti 

bağlayıcı ceza 647 sayılı kanunun 4.maddesine göre para cezası ya da tedbire 

çevrilebilmekteydi. Tabii bunun için de işlenilen basın suçunun cezasının kısa süreli 

hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerekmekteydi ve ayrıca sorumlu müdürün kişiliği, 

diğer halleri ve suçun işlenmesindeki özellikler de dikkate alınmaktaydı. Bunun yanı 

sıra 5680 sayılı Kanunun 16.maddesinin birinci fıkrasında, sorumlu müdürler 

hakkında güvenlik gözetimi altında bulundurma cezasının verilemeyeceğine ilişkin 

bir hüküm de mevcuttu. Ancak 15.04.1987 tarihli 3352 sayılı kanunla “emniyet 

gözetimi” altında bulundurma cezası kaldırıldıktan sonra bu hüküm de zımnen ilga 

edilmiş olmaktaydı.71 

Yukarıda izah ettiğimiz ve eleştirdiğimiz üzere, 5187 sayılı yeni Basın 

Kanunumuz eski 5680 sayılı Basın Kanunundan farklı olarak, sorumlu müdürün 

“yazı işlerini fiilen idare etme” koşulunu aramamaktadır. Ayrıca yeni Basın 

Kanunumuz eski 5680 sayılı Basın Kanunumuzdan farklı bir biçimde, sorumlu 

müdürün sorumluluğunu eser sahibi ile birlikte sorumluluk olarak da 

düzenlememiştir.  Bu hususları yukarıda ele almıştık. Yine yaptırım açısından da, 

eski 5680 sayılı Basın Kanunumuzu incelediğimizde sorumlu müdürler hakkında 

hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Oysa 5187 

sayılı yeni kanunumuz incelendiğinde bu konuda özel bir hükmün olmadığını 

görüyoruz. Bu nedenle, yeni Basın Kanunumuz açısından bakıldığında, sorumlu 

müdürler hakkında hapis cezası yani hürriyeti bağlayıcı ceza verilebilmesi 

mümkündür. Aslında Basın Kanunundaki suçlar açısından bakıldığında sadece para 

                                                           
71 Sözüer, a.g.e. , s. 98. 
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cezası söz konusudur. Ancak basın yoluyla işlenen ve diğer mevzuatta yer alan 

suçlara ilişkin hapis cezası bulunmaktadır ve sorumlu müdürler açısından yeni Basın 

Kanununda daha evvelki mevzuatımızda olduğu gibi ayrık ve istisnai bir düzenleme 

de söz konusu değildir. Eski 5680 sayılı Basın Kanunumuzun 16.madddesinin ikinci 

fıkrası hükmüne göre, sorumlu müdürlere ilişkin para cezasının ödenmemesi halinde 

bu cezanın hapis cezasına zorunlu çevrilmesi söz konusuydu. Bu hüküm de, 5680 

sayılı kanuna sonradan eklenmişti. Ancak 5187 sayılı yeni kanunumuzun, bu 

kanundan kaynaklanan cezai sorumluluklarla ilgili olarak hapis cezasını 

düzenlemediğini görüyoruz. 5187 sayılı kanun sadece para cezası ve güvenlik 

tedbirlerine yer vermiştir. Bu açıdan bakıldığında da 5680 sayılı kanunun yukarıda 

bahsettiğimiz hükmünün hiçbir önemi kalmamıştır.72 

Ancak önemle belirtmek gerekir ki, 5187 sayılı kanun her ne kadar sorumlu 

müdürler hakkında hapis cezasını öngören bir düzenlemeye yer vermemiş olsa da 

diğer mevzuat incelendiğinde sorumlu müdürler ve onun bağlı olduğu ilgililer 

hakkında hapis cezası verilebileceği açıkça ortaya çıkmaktadır. Zira para cezalarının 

infazını düzenleyen diğer iki ayrı mevzuat hükümlerinde bu kişiler hakkında ayrı ve 

istisnai bir hüküm de getirilmemiştir. O nedenle bu kişiler haklarında söz konusu 

olan para cezalarını ödemedikleri takdirde uygulanması gereken 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun 52/4. ve  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı 

Hakkında Kanun’un 106.maddesi gereği söz konusu olan para cezası hapis cezasına 

çevrilecektir ve infaz edilecektir.73 Görülmektedir ki, 2231 ve 2950 sayılı kanunlarla 

(5680 sayılı kanunda) yapılan değişikliklerle kabul edilen ve sorumlu müdürlerin 

hapis cezasının mutlaka para cezasına çevrilmesini ve hapis cezasının para cezasına 

çevrilmesinin önlenmesi sistemi yeni düzenlemelerle terk edilmiştir. Ayrıca bu 

konuda 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuzun da herhangi bir düzenlemesi söz  

konusu değildir. 

                                                           
72 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 275. 
73 Türk Ceza Kanununun 52.maddesi “Adli para cezası” başlığını taşımaktadır. Bu maddenin 4.fıkrası 
aynen şu şekildedir: “Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adli para 
cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil 
verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki 
yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi 
halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse 
çevrileceği belirtilir.” 
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5351 sayılı kanunla değiştirilen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfazı Hakkında Kanun’un 106.maddesinin dördüncü fıkrasında, çocuklar hakkında 

verilen adli para cezasına mahkumiyet kararlarının yerine getirilmemesi halinde bu 

adli para cezalarının hapis cezasına çevrilemeyeceği ve aynı hükmün onbirinci 

fıkrası gereğince de adli para cezasının tahsili yoluna gidilmesinin mümkün olmadığı 

belirtilmektedir. Sorumlu müdür olabilme şartları açısından bakıldığında on sekiz 

yaşından küçüklerin zaten sorumlu müdür olabilmeleri hukuken mümkün değildir. 

Ancak çocukların yayın sahibi olmaları hususunda bir engel yoktur. Bu halde ise, 

yayının sorumlu müdür olabilme ehliyetine sahip olan bir kanuni temsilci tarafından 

yönetilmesi gerekmektedir. Bu durumda 5532 sayılı kanunla değiştirilen Terörle 

Mücadele Kanununun 7.maddesinin terör örgütünün propagandasının yapılması 

suçuna iştirak etmeyen yayın sahibi açısından dahi adli para cezasının uygulanacağı 

yolundaki hükmü bazı sorunlar yaratmaktadır. Bu gibi hallerde yayın sahibi olan 

küçüğün kanuni temsilcisini Terörle Mücadele Kanununun 7.maddesi kapsamında ve 

bu suçla ilgili sorumlu tutarak cezalandırmak kusur ilkesine aykırı olacaktır. Her 

türlü hal açısından da, küçük hakkında söz konusu olabilecek adli para cezasının 

ödenmemesi halinde, bu cezanın Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Kanunun 106.maddesine göre hapis cezasına çevrilmesi mümkün değildir.74      

Sorumlu müdürün ceza sorumluluğu ile ilgili olarak, 5187 sayılı yeni Basın 

Kanunumuz açısından en önemli sakıncalardan biri şüphesiz “yayını fiilen idare 

etme” koşulunun aranmamış olmasıdır. Yukarıda bu hususa işaret etmiştik. Bu halin 

sakıncalarını da yukarıda açıklamıştık. 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu açısından 

bu durum ele alındığında ise, kanunun 5.maddesinin ve 20.maddesinin önem arzettiği 

görülmektedir. Türk Ceza Kanununun 5.maddesi genel hükümleriyle diğer kanunlar 

arasındaki genel hükümler konusunda ilişkiyi düzenlemektedir.75 20. maddesi ise, 

ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesini ele almaktadır.76 İşte İçel ve Ünver’e göre, bu 

iki hükmün sorumlu müdürün koğuşturulmasında göz önüne alınması gerekmektedir. 
                                                           
74 Kayıhan İçel, Yener Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, Yenilenmiş 7.bs, İstanbul, Beta Basım 
Yayım Dağıtım A.Ş., 2007, S.277. 
75 Türk Ceza Kanununun 5.maddesi “Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren 
kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır” şeklindedir.  
76 Türk Ceza Kanununun 20.maddesi hükmüne göre de, ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının 
fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Ikinci fıkrasına göre de, tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı 
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Bu hükümler göz önüne alınırsa amaca uygun uygulama yapılacak ve aynı zamanda 

söz konusu hükümlerin gereği yerine getirilebilecektir. Ayrıca bu hükümlerin 

uygulanması ile Türk Ceza Kanununda yer alan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi 

ile bu ilkenin zorunlu sonuçlarına uyulmuş olunacaktır. Yine Türk Ceza Kanunu ile 

Basın Kanunu arasında da ceza sorumluluğu bakımından söz konusu olabilecek 

çatışma da önlenmiş olacaktır. Zira dönemsel yayını fiilen idare eden kişinin 

saptanması ile yani sorumlu müdürün saptanması ile hatalı olan kağıt üzerinde 

sorumlu olarak gösterilen kişinin sorumluluğuna gidilmeyecek ve gerçek manada 

yani ceza hukukunda sorumluluğa yol açan fiili işleyen kimse saptanacak ve sorumlu 

tutulacaktır. Yine İçel ve Ünver’e göre, 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuzda yer 

alan bu eksiklik hem Türk Ceza Kanunu hem de ceza sorumluluğunun şahsiliği 

ilkesiyle ilgili doktrindeki görüşlerin yardımıyla giderilmelidir.77  

Bu noktada 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuzun “cezai sorumluluk” başlıklı 

11. maddesini genel bir biçimde ele almamız, maddeyi ve maddeye göre cezai 

sorumluluk esaslarını irdelememiz ve bu konudaki görüşümüzü belirtmemiz 

gerekmektedir. 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 11. maddesi aynen şöyledir: 

“Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur. Süreli yayınlar ve süresiz 

yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur.  

Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza 

ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye’de 

yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin 

hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde sorumlu müdür ve yayın 

yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün 

bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu 

müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, 

bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir.  

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza 

ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye’de 

yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin 

                                                                                                                                                                     
uygulanamaz. Ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar 
saklıdır.  
77 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 179. 
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hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı: yayımcının belli 

olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında  

olması nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olur. 

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar için bu kanunda aranan 

şartlara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da uygulanır.”  

Bu madde ve 5187 sayılı Basın Kanunumuzun diğer hükümleri de, göz önüne 

alındığında acaba dönemsel yayınlarda cezai sorumluluk nasıl belirlenmelidir ve ne 

tür bir cezai sorumluluk söz konusudur?  

Dönemsel yayınlar açısından bakıldığında, öncelikle eser sahibinin 

sorumluluğunun 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 11.maddesine göre, subjektif 

sorumluluk olarak kabul edildiğini hatırlatmamız gerekir ki, zaten yukarıdaki 

bahislerde de bu hususu ayrıntılı olarak ele almıştık.  

Yazı işleri müdürünün sorumluluğu açısından bakıldığında ise, birkaç önemli 

noktayı açıklamamız zorunluluğu söz konusudur. Öncelikle hatırlatmamız gereken 

nokta, yazı işleri müdürünün görevinin, bir basılmış eserin fikri içeriğini denetleme, 

düzenleme ve gerekiyorsa değişiklik yapmak suretiyle bu eseri suç unsurlarından 

arındırmak olduğudur. Bu görev göz önüne alındığında, yazı işleri müdürünün 

sorumluluğunun eser sahibinin sorumluluğundan farklı bir temele oturduğunu 

görüyoruz. Zira eser sahibi, genel ceza sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu 

tutulabilmekteyse de yazı işleri müdürünü bu bağlamda genel ceza sorumluluğu 

hükümlerine göre sorumlu tutmak, hem fiile iştiraki söz konusu olmadığı için hem de 

suç teşkil eden neticenin gerçekleşmesinde iradesi olmadığı için, mümkün değildir. 

Kanaatimizce, yazı işleri müdürünün yani sorumlu müdürün sorumlu tutulmasının 

sebebi, esasen yayını denetlemedeki ve suç unsurlarından arındırmadaki özen 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesidir. Bu açıdan bakıldığında bizce, sorumlu 

müdürün sorumluluğu genel manada ifade ettiğimizde, subjektif bir sorumluluk 

olmalıdır. Hatta daha da öteye gidersek, sorumlu müdürün sorumluluğu bir “özel 

taksir sorumluluğu ya da mesleki taksir sorumluluğu” olarak ifade edilmelidir. Bu 

nedenle sorumlu müdürün sorumluluğu, “taksirden doğan subjektif bir sorumluluk” 

olarak nitelendirilmeli ve kabul edilmelidir. 

Peki 5187 sayılı Basın Kanunumuz sorumlu müdürün sorumluluğunu bir 

subjektif sorumluluk olarak kabul etmiş midir? 11.madde ilk incelendiğinde esasen 
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subjektif bir sorumluluktan bahsetmek mümkün gibi gözükmektedir. Zira eser 

sahibinin belirli hallerde sorumluluğuna gidilemediğinde maddeye göre sorumlu 

müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu kılınmaktadır. Ancak 

11.madde ve 5187 sayılı Basın Kanununun diğer hükümleri ele alındığında bu 

kanuna göre, sorumlu müdür açısından tam manasıyla bir subjektif sorumluluktan 

bahsetmenin mümkün olmadığını düşünüyouruz. Aksine burada sorumlu müdür 

bakımından  bir objektif sorumluluk halinin bulunduğu kanısındayız.  

  Zira herşeyden evvel yeni 5187 sayılı Basın Kanunumuzun, yazı işleri 

müdürü yani sorumlu müdür olabilmek için  “yazı işlerini fiilen idare etme” 

koşulunu aramadığını bu noktada göz önüne almamız gerekmektedir. Yukarıdaki 

bahislerde ifade ettiğimiz üzere, yazı işleri müdürünün görevi basılmış eserin 

içeriğini denetlemek ve bu içeriği suç unsurlarından arındırmaktır. Yazı işleri 

müdürünün sorumluluğunun konusu hiç şüphesiz “suç oluşturan yayının 

gerçekleştirilmesi”dir. Yani esasen sorumlu müdürün sorumluluğunun kaynağı kendi 

fiilidir, üçüncü bir şahsın fiili değil. Bu nedenle yeni Basın Kanunumuzda, 5680 

sayılı eski basın kanunumuzun aksine, “yazı işlerini fiilen idare etme” ya da bir 

başka deyişle “yayını fiilen idare etme” koşulunun aranmaması hem ceza 

sorumluluğunun şahsiliği ilkesine aykırıdır hem de bu halde üçüncü şahsın fiilinden 

sorumluluk söz konusu olabilecektir. Zira bu koşul aranmadığı için uygulamada 

yayını fiilen idare etmek hususunda ya da yazı işlerini fiilen idare etmek hususunda 

hiç bir ilgi ve yetkisi olmayan bir kişi, yazı işleri müdürü olarak gösterilebilecek ve 

aslında gerçekten yayını idare eden kişi cezasız kalacaktır. O nedenle böyle bir 

durumda, yazı işleri müdürü olarak belirlenen kişinin, yayını fiilen idare etme 

imkanının söz konusu olmadığı göz önüne alınırsa, kanaatimizce kendisine 

atfedilebilecek bir mesleki kusurdan ya da taksirden bahsetmek mümkün değildir. 

Burada adeta bir otomatik sorumluluk söz konusu olmaktadır. Yani bu kişi mesleki 

anlamda taksirli görülemez ve bu nedenle burada bir kusur sorumluluğundan 

bahsetmek mümkün değildir. Burada kanaatimizce, bir kusursuz sorumluluk ya da 

objektif sorumluluk hali söz konusu olabilmektedir.  

Bir diğer önemli nokta da, 5187 sayılı Basın Kanunumuzda sorumlu yazı 

işleri müdürünün yayın neticesinde işlenen suçun esas faili olarak kabul edilmesidir. 

Yani eser sahibinin herhangi bir şekilde sorumluluğuna gidilememesi halinde 
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sorumlu müdürün sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Bu nedenle eser sahibine 

verilecek ceza ile sorumlu müdürün cezalandırılması halinde de kanaatimizce 

objektif sorumluluğa yönelen bir durum söz konusudur. Zira eser sahibinin suçuna 

iştirak etmemiş olan ve suç oluşturan neticenin gerçekleşmesi hususunda iradesi 

olmayan sorumlu müdüre eser sahibi ile aynı ceza verilirse, sorumlu müdür adeta 

eser sahibinin yerine konulmaktadır ve bu noktada sorumlu müdürün kusurunun olup 

olmadığına bakılmaksızın bir otomatik sorumluluk hali yaratılmaktadır. Böyle bir 

durumda ise, eser sahibi yerine aynı ceza ile cezalandırılan sorumlu müdürün 

subjektif sorumluluğundan bahsedilemez zira eser sahibi yerine konulan sorumlu 

müdürün subjektif sorumluluğu göz önüne alınsaydı yani yayının içeriğini denetleme 

ve suç unsurlarından arındırma hususundaki ihmali dikkate alınmış olsaydı, sorumlu 

müdürün eser sahibine verilen cezadan farklı ve taksirli hareketine uygun bir ceza ile 

cezalandırılması gerekirdi.  

Ayrıca, sorumlu müdürün yayını denetleme ve suç unsurlarından arındırma 

görevleri ile ilgili olarak ihmalinin olup olmadığının araştırılması ve dikkate alınması 

yönünde de bir hüküm ya da ifade maddede söz konusu değildir. Eser sahibinin 

sorumlu kılınamadığı hallerde, sorumlu müdür doğrudan sorumlu gösterilmektedir. 

Bu nedenle sorumluluğun madde açısından bakıldığında objektif sorumluluğa 

kaydığını söylemek mümkündür. Bu noktada sorumlu müdürün kendi kusursuz 

fiilinden dolayı sorumlu tutulduğunu ifade edebiliriz.  

Yine 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 11.maddesi, yazı işleri müdürünün 

sorumluluğunu yedek ve ikincil nitelikte bir sorumluluk olarak ele almış ve ayrıca 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili olarak yayın yönetmeni, genel yayın 

yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi kişileri de belirterek bu kişileri de sorumlu 

olarak göstermiştir. Bu kişilerin yani sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili kişilerin 

kanunda gösterilmesi ve bunların da sorumluluk altına alınmış olması da 

kanaatimizce subjektif sorumluluk esasları ile bağdaşmamaktadır ve bu sorumluluğu 

zedeleyici niteliktedir. Ayrıca eser sahibinin sorumluluğuna gidilememesi halinde 

sorumlu müdürün yanı sıra yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör ve basın 

danışmanı gibi kişilerin de sorumlu kılınması ve gösterilmesi ile suç oluşturan eser 

ile ilgili olarak 5187 sayılı kanun cezalandırma alanını da genişletmiş olmaktadır. 

Sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili kişiler olarak saydığımız kişilerin de, aynen 
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sorumlu müdür açısından olduğu gibi, eser sahibinin sorumluluğuna gidilememesi 

halinde onun yerine konulmaları ve eser sahibine verilecek ceza ile 

cezalandırılmaları söz konusudur ki, bu noktada da yukarıda açıklamaya çalıştığımız 

gibi kanaatimizce objektif sorumluluğa yönelen bir anlayış söz konusudur. Ayrıca 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkililerin (yani yayın yönetmeni, genel yayın 

yönetmeni, editör, basın danışmanı) eser sahibinin sorumluluğuna gidilememesi 

halinde sorumlu kılınması durumunda uygulamada da pek çok sorunla 

karşılaşılacaktır. Zira benzer olaylarda, bir davada sadece sorumlu müdür sanık 

olarak gösterilebilecekken diğer bir davada sorumlu müdürün yanı sıra yayın 

yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör ya da basın danışmanının sorumlu 

gösterilebilmesi de mümkündür. Hatta bu saydığımız kişilerin hepsi ya da sadece 

birinin sorumlu sayılarak sanık gösterilebilmeleri mümkündür. Zira madde hükmü 

incelendiğinde, sorumlu müdür, yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, 

basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin sorumluluğu birlikte 

sorumluluk ve yedek ve ikincil sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Her ne kadar, 11.maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesi objektif 

sorumluluğu önlemek amacıyla, eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı 

olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde bundan doğan 

sorumluluğun yayımlatana ait olduğu belirtilmekteyse de yukarıdaki açıklamalarımız 

çerçevesinde sorumlu müdürün sorumluluğu konusunda 11.madde hükmünün 

subjektif sorumluluk nitelikleri de taşımakla birlikte daha da fazlasıyla objektif 

sorumluluk öngördüğünü ve buradaki sorumluluğun objektif sorumluluk şeklinde 

telakki edilebileceğini ifade edebiliriz.  

O halde bu bağlamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 5.maddesi göz 

önüne alındığında ortaya bir sorun çıkmaktadır. Bu maddeye göre, Türk Ceza 

Kanununun  genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar 

hakkında da uygulanacaktır. Bu hükme göre, Türk Ceza Kanununun genel 

hükümlerinin 5187 sayılı Basın Kanunu açısından da uygulanması söz konusudur. 

Türk Ceza Kanununun genel hükümlerini incelediğimizde ise, 20.maddede “Ceza 

sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin açıkça kabul edildiğini ve kimsenin başkasının 

fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacağını görüyoruz. Oysa yukarıda da açıklamaya 

çalıştığımız gibi sorumlu müdürün sorumluluğu konusunda objektif bir sorumluluk 
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söz konusudur ki, bu halde sorumlu müdürün otomatik bir biçimde sorumlu 

tutulduğunu belirtmiştik. Ayrıca üçüncü kişinin fiilinden dolayı sorumluluğun da 

sorumlu müdür açısından söz konusu olabileceğini ifade etmiştik. Görüldüğü gibi 

5187 sayılı Basın Kanunumuzun 11.maddesi düzenlemesi, Türk Ceza Kanununun 

kabul etmiş olduğu ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine aykırı düşmektedir. 

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, İçel ve Ünver bu konuda Türk Ceza Kanununun 

5.maddesi ve 20.maddesinin sorumlu müdürün koğuşturulmasında göz önüne 

alınması gerektiğine ve ancak bu hükümlerin uygulanması ile Türk Ceza Kanunu ile 

Basın Kanunu arasında ceza sorumluluğu açısından söz konusu olacak çatışmalarıın 

önlenebileceğine dikkat çekmektedir.78  

Kanaatimizce, 5187 sayılı Basın Kanunumuzun ceza sorumluluğunu 

düzenleyen 11.maddesinde değişiklik yapmak çok daha doğru olacaktır. Ayrıca 

Basın Kanunumuzda sorumlu müdürün “yazı işlerini ya da yayını fiilen idare eden 

kişi olması” şartının aranması yönünde de bir diğer değişiklik yapılmalı ya da bu 

konuda bir hüküm Basın Kanunumuzun sorumlu müdür olabilme şartlarını ortaya 

koyan 5.maddesine eklenmelidir. Çünkü yayını fiilen idare etme yetkisi olmayan bir 

kişinin, yayınının içeriğini denetleme ve suç unsurlarından arındırmakla görevli yazı 

işleri müdürü yani sorumlu müdür olarak belirlenmesi halini hukuken ve mantıken 

açıklamak mümkün değildir. 11.madde hükmünde değişiklik yapılırken, sorumlu 

müdürün sorumluluğunun bir “mesleki taksir sorumluluğu” olarak düzenlenmesi 

yani “taksirden doğan subjektif bir sorumluluk” şeklinde düzenlenmesi yerinde 

olacaktır. Zira sorumlu müdürün sorumluluğu ile ilgili olarak oluşabilecek haksız 

durumları ve sorunları engellemek amacıyla Alman Federe Devletleri ve Avusturya 

Basın Kanunlarında da  “yazı işleri müdürünün taksirden doğan sorumluluğu” 

sistemi kabul edilmiştir.79 Ayrıca 11.maddede sorumlu müdürün yanı sıra sorumlu 

olarak gösterilen yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör ve basın danışmanı 

gibi kişilerin de madde metninden çıkarılması daha doğru olacaktır. Bu şekilde hem 

cezalandırma alanı daraltılacak hem de uygulamada söz konusu olabilecek aynı ya da 

benzer davalarda birbiri ile çelişkili biçimde sanık gösterilmesi hali de söz konusu 

                                                           
78 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6.bs., s.179. 
79 A.e., s.277. 
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olmayacaktır. Ayrıca bu kişilerin madde metninden çıkarılması, Türk Ceza 

Kanununun kabul ettiği ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi açısından da gereklidir.  

Tabii yapmış olduğumuz tüm bu açıklamalar, iştirak halinin varlığını 

kapsamamaktadır. Sorumlu müdürün basın suçu ile ilgili olarak  iştirak durumunun 

tespiti halinde eser sahibi ile birlikte iştirak hükümleri çerçevesinde yargılanması ve 

cezalandırılması doğaldır.   

 

2.2.2. Dönemsel Olmayan Yayınlarda Ceza Sorumluluğu 
1931 Matbuat Kanununa bakıldığında dönemsel olmayan yayınlar 

bakımından ceza sorumluluğu ile ilgili hiç bir hüküm mevcut değildi. 5680 sayılı 

eski Basın Kanunumuzun 16.maddesinin dördüncü bendinde dönemsel olmayan 

yayınlarla ilgili ceza sorumluluğu düzenlenmekteydi. 5680 sayılı kanunun 16. 

maddesinin dördüncü bendinin ilk şeklinde dönemsel olmayan yayınlar bakımından 

ceza sorumluluğu basamaklı sorumluluk sistemine göre belirlenmekteydi. Bu sisteme 

göre eser sahibi, yayıncı, basan, satan ve dağıtan şeklinde bir sıralama söz konusuydu 

ve bu basamaklardan herhangi birinde bulunan kişi sorumlu olarak belirlendiğinde 

diğer basamağa geçilmemekte yani diğer basamaktaki kişi sorumlu tutulmamaktaydı. 

Ancak daha sonra yukarıda da bahsettiğimiz üzere 5680 sayılı kanunda 2950 sayılı 

kanunla değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle beraber dönemsel olmayan yayınlarda 

ceza sorumluluğu açısından hem birlikte sorumluluk hem de basamaklı sorumluluk 

sistemi kabul edilmiş ve eser sahibi ile yayıncı birinci derecede ve birlikte sorumlu 

tutulmuş ancak bu kişilerin sorumlu kılınamadığı hallerde de basan, satan ve dağıtan  

sırasıyla sorumlu kılınmıştır.80 

5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz ise dönemsel olmayan yayınlarda ceza 

sorumluluğunu düzenlerken 5680 sayılı Basın Kanununa oranla çok değişik ve yeni 

hükümler getirmiştir. Aşağıda hem 5680 sayılı kanun açısından hem de 5187 sayılı 

yeni kanun açısından dönemsel olmayan yayınlarda ceza sorumluluğunu ayrıntılı ve 

karşılaştırmalı olarak ele almaya çalışacağız. 

 

2.2.2.1 Eser Sahibinin Sorumluluğu 
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5680 sayılı Basın Kanununun 16.maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre, 

dönemsel olmayan yayınlarda işlenen suçlar ile ilgili olarak sorumluluk ilk 

basamakta “eserin yazarı, çevireni veya çizeni” ne aittir. Yukarıdaki bahislerimizde 

de bahsettiğimiz gibi, eser sahibinin, eserin fikri muhtevasını oluşturmuş olduğundan 

dolayı sorumlu tutulması normal ve olağandır. Burada eser sahibi kendi fiilinden 

dolayı sorumlu tutulmaktadır ki, bu durum  ceza hukukunun temel ilkelerinden olan 

subjektif sorumluluk ilkesine yani kusurlu sorumluluk ya da kusura dayanan 

sorumluluk ilkesine uygun düşmektedir. Yani burada da eser sahibi suçun esas 

failidir ve eser sahibinin sorumluluğu kanun hükmünden doğmamaktadır. Yani 

16.madde hükmü söz konusu olmasaydı dahi eser sahibinin sorumlu tutulması ceza 

sorumluluğunun genel ilkelerine göre mümkün olacaktı. 5680 sayılı kanunun bu 

noktada aynen dönemsel yayınlarda olduğu gibi dönemsel olmayan yayınlarda da 

herhangi bir şüpheye yer bırakmamak adına “eser sahibi” kavramından bahsettiğini 

görüyoruz.81 5680 sayılı kanun sistemi incelendiğinde, yukarıda bahsettiğimiz gibi 

2950 sayılı kanunla yapılan değişiklikten evvel eser sahibinin belli olması ve eser 

sahibinin ceza sorumluluğuna gidilebilmesi halinde bir alt basamağa geçilmiyor ve 

alt basamaktaki kişi cezalandırılmıyordu. Eser sahibinin kim olacağı ise dönemsel 

olmayan yayınlar açısından dönemsel yayınlara oranla daha açık bir şekilde 

belirlenmişti. Şüphesiz bu kişiler basılmış bir eserin fikri içeriğini oluşturan 

kişilerdi.82  Bu alt basamaktaki kişilerin ancak iştirak hallerinin var olması halinde 

ceza sorumluluğuna gidilmekteydi. 2950 sayılı kanunla 5680 sayılı eski Basın 

Kanununda yapılan değişiklikle eser sahibi ile birlikte yayıncı da birinci basamakta 

sorumlu tutulur hale getirilmişti.83 5680 sayılı kanunla ilgili olarak eser sahibinin 

dönemsel olmayan yayınlarla ilgili sorumluluğu aynen dönemsel yayınlarda olduğu 

gibidir. Bu nedenle, yukarıda o bahiste yaptığımız açıklamalar burada da geçerlidir.  

5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz ise dönemsel olmayan yayınlarla ilgili 

düzenlemelerini kanunun 11.maddesinin ikinci, dördüncü ve son fıkralarında 

belirtmektedir. Bu hükümler incelendiğinde görülmektedir ki, yeni Basın 

                                                                                                                                                                     
80 Sahir Erman, Basın Suçlarında Cezai Mesuliyet, Sosyal Hukuk ve İktisat Mecmuası Neşriyatı, 
No: 2, İstanbul 1950, s. 5. 
81 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 137. 
82 A.e., s. 172. 
83 İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, 2. bs., s.252.  
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Kanunumuz dönemsel olmayan yayınlarla işlenen suçlarla ilgili olarak kaideten “eser 

sahibini” sorumlu kılmaktadır. Şüphesiz eser sahibi, eserin yazarı, çizeni, çevireni 

gibi kişilerdir. Buradaki sorumluluk ise subjektif esasa dayalıdır. Yukarıda 

yaptığımız eser sahibi kavramından anlaşılması gereken, sorumluluğun kaynağının 

kanunun hükmü olmadığı ve kanun hükmü (11.madde) söz konusu olmasaydı dahi 

genel sorumluluk kurallarına göre eser sahibinin sorumlu tutulabileceği yönündeki 

tüm açıklamalar burada da geçerlidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, kanunumuzun 

11.maddesi kendi içerisinde bir asli-yedek derecelendirme yapmıştır. Buna göre, 

ikinci basamakta yer alan kişiler bazı hallerde sorumlu tutulabilecektir. Madde 

incelendiğinde “Eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine 

sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması 

veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum 

olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının belli olmaması veya 

basım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması 

nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olur.” hükmü 

yer almaktadır. O halde, burada söz konusu olan bir derecelendirme ve ikinci 

derecedeki bir ikili basamak sistemi söz konusudur ki, bu sisteme göre, eser sahibi 

yerine bu sayılan hallerde yayımcı ve daha sonra da saydığımız hallerde basımcı 

sorumlu tutulacaktır.84  

2.2.2.2. Yayıncının Sorumluluğu 
5680 sayılı eski Basın Kanunumuz açısından bakıldığında yukarıda 

belirttiğimiz üzere 2950 sayılı yapılan değişiklikle “yayıncı”, eser sahibi ile birlikte 

sorumlu tutulur hale getirilmiştir. Bu açıdan, 5680 sayılı kanun söz konusu 

olduğunda dönemsel olmayan yayınlardaki ceza sorumluluğu ile dönemsel 

yayınlardaki ceza sorumluluğu arasında büyük bir paralellik söz konusudur. Zira 

yayıncı için verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların sürelerine bakılmaksızın para 

cezasına çevrilmesi ve hükmolunması öngörülmüş ve yayıncı ile sorumlu müdürün 

sorumluluğu da aynı şekilde düzenlenmiştir.  Ayrıca yayıncının para cezasının 

                                                           
84 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 278. 
85 Sözüer, a.g.e. , s. 101. 
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hesaplanmasında da 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4.maddesinin 

birinci bendinde belirtilen miktarın aşağı sınırı esas alınmaktaydı.85   

Tabii bunun yanı sıra yayıncının birinci basamakta sorumlu tutulduğu ve 

yalnız başına sorumlu olduğu haller de 5680 sayılı Basın Kanununda düzenlenmişti. 

Eser sahibinin belli olmadığı ya da eser sahibinin bilgi ve izni dışında yayın 

yapılması halinde yayıncı, eser sahibi gibi sorumlu tutulmaktaydı. İşte bu gibi 

hallerde yayıncının hürriyeti bağlayıcı cezasının para cezasına çevrilmesi söz konusu 

değildi. Ayrıca 647 sayılı kanunun 4.maddesinin birinci bendi hükmü de 

uygulanmamaktaydı. Erman-Özek’e göre, bu durum normal ve doğaldı zira yayıncı, 

eser sahibinin iradesine aykırı bir biçimde eseri yayınlamakta ya da eser sahibinin 

kim olduğunu bilmeksizin bir eseri yayınlamaktadır. O zaman yayıncı suç teşkil eden 

neticeyi bilmekte ve istemektedir. Bu sebebten dolayı da eser sahibi gibi 

cezalandırılması normaldir, yerindedir.86 Ancak eser sahibinin kimliği belli 

olduğunda, yayıncı eser sahibi ile birlikte sorumlu tutulmakta ve hürriyeti bağlayıcı 

cezası zorunlu bir biçimde para cezasına çevrilmekteydi.87 

Dönemsel olmayan yani süresiz yayınlarda yayıncı, yayını yönlendiren daha 

doğru bir ifade ile yayını gerçekleştiren kişidir. Dönemsel yayınlardaki sorumlu 

müdürün yani yazı işleri müdürünün işlevini, görevini dönemsel olmayan yayınlarda 

yayıncı yerine getirmektedir. Süresiz yayınlarda yayıncı eseri yayından önce denetler 

ve suç oluşturabilecek unsurları ayıklar, bu görevle yükümlüdür. Yayıncı, bu denetim 

görevini yerine getirmediği takdirde ya da daha doğru bir ifade ile bu görevini yerine 

getirirken gerekli dikkat ve özeni göstermezse mesleği gereği söz konusu olan 

yükümlülüğünü yerine getirmemiş olur ve savsaklamış olur. Bu halde de, yayıncının 

sorumlu tutulmasının sebebi üstlendiği görevleri yerine getirmedeki ihmalidir. Yani 

yayıncı kendi fiilinden dolayı sorumlu tutulmaktadır. Tabii bu yine sorumluluğun 

kusura dayalı ve subjektif bir sorumluluk olduğunu göstermemektedir. Erman-

Özek’e ve İçel’e göre, burada aynen dönemsel yayınlarda olduğu gibi yayıncı, eser 

sahibinin suçunun cezası ile cezalandırılmaktadır. O nedenle ortada bir objektif 

sorumluluk söz konusudur. Yani bu noktada yayıncı için bir iştirak ya da kusur 
                                                           
86 Özen, a.g.e. , s.284. 
87 Sözüer, a.g.e. , s. 102; Erman-Özek: Karşılaştırmalı Basın Kanunu, s. 143. 
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karinesi yaratılmış ve kusur ilkesi ile genel sorumluluk kurallarına aykırı bir hal 

yaratılmıştır. Bu açıdan hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilmesi 

zorunluluğu dahi kusur ilkesine aykırı olan bu durumu bertaraf edememekteydi. Yine 

5680 sayılı kanunun 16.maddesinin dördüncü bendinde sorumlu müdürlerden farklı 

olarak yayıncının sorumluluğunun subjektif bir nitelikte olduğunu belirten ya da bu 

sorumluluğun subjektif temele oturduğunu ortaya koyan bir hüküm de söz konusu 

değildir.88 O nedenle, yayıncının sorumluluğu da aynen sorumlu müdürün 

sorumluluğunda olduğu gibi objektif bir nitelik arzetmektedir.89 Özen’e göre ise, bu 

hususta en uygun çözüm yolu, yayıncının sorumlu müdür gibi kendi taksirli fiilinden 

bağımsız bir suç ile sorumlu tutulması ve cezalandırılmasıdır. Zira yayıncının taksirli 

davranışı sebebiyle cezalandırıldığını kabul eden yazarlar da, 5680 sayılı kanunun 

yayıncının eser sahibinin işlediği suçtan dolayı sorumlu tutularak cezalandırılmasını 

eleştirmektedirler.  Burada da, kanun yayıncıyı iştirak kurallarının haricinde ve esas 

suçtan dolayı sorumlu tutmuş ve kasıtlı bir suçtan dolayı taksir sebebiyle 

cezalandırmaya gitmiştir ki, bu noktada genel kusurluluk ilkelerine aykırı bir durum 

söz konusudur. Dönmezer-Erman ise, burada yayıncının sorumluluğu hususunda 

objektif sorumluluk ile subjektif sorumluluğun birleştiği kanaatindedir. Yazarlara 

göre, yayıncının ceza sorumluluğu netice itibariyle iştirak dışında taksire 

dayanmaktadır ancak kanun yayıncıyı taksirinden dolayı değil de eser sahibinin 

kasten işlediği suç nedeniyle sorumlu kılmaktadır. O halde yayıncının sorumluluğu 

bu iki sorumluluğun birleşmesi ile oluşmaktadır. Özen ise, aksi görüştedir ve objektif 

sorumluluğun unsurları ve özellikleri açısından bakıldığında, kanunun objektif 

sorumluluk söz konusu olduğunda failinin kastının ya da taksirinin aranmadığını 

belirtmektedir.  Özen’e göre, bu konudaki en uygun çözüm yayıncının taksirli olması 

halinde sorumlu tutulması ve taksirinin olmadığı hallerde cezalandırılmamasıdır. 

Yayıncının eseri denetim görevindeki ihmali ise ayrı ve bağımsız bir suç olarak 

kabul edilmelidir.90   

5187 sayılı kanun açısından bakıldığında da, yayıncının dönemsel 

yayınlardaki yazı işleri müdürünün işlevini yerine getirdiğini ve yukarıda yapmış 
                                                                                                                                                                     
 
88 Sözüer, a.g.e. , s.103. ; İçel, K: Kitle Haberleşme Hukuku, s.254. 
89 Gölcüklü, a.g.e., s. 164. 
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olduğumuz açıklamaların aynen burada da geçerli olduğunu söyleyebiliriz. İçel ve 

Ünver’e göre, 5187 sayılı kanun açısından yayımcı dikkat ve özen ödevini 

savsaklamasından dolayı taksirli davranışından sorumlu tutulan kişidir. Ancak bu 

kişi için uygulanması gereken ceza taksirden doğan ceza sorumluluğuna uygun bir 

ceza olmalıdır. Bu kişiye basılmış eser ile işlenen suçun cezasının verilmesi doğru 

olmayacaktır. Yeni Basın Kanunumuz bu hususu dikkate almamıştır. Yeni Basın 

Kanunumuz yayınlatanın iştirak kuralları haricinde de asıl suç ile ilgili olarak 

sorumlu tutulmasını kabul etmiştir ve bu şekilde genel kusurluluk ilkelerine tamamen 

ters düşen bir durum yaratarak yayıncının kasıtlı bir suçtan dolayı taksiri nedeniyle 

cezalandırılmasına imkan vermiştir. İçel ve Ünver’in de belirttiği üzere ve yukarıda 

açıkladığımız üzere, yeni Basın Kanunumuzda hapis cezasının kabul edilmemiş 

olması ve ceza yaptırımı olarak da sadece para cezasının ve güvenlik tedbirlerinin 

öngörülmüş olması dahi bu durumun düzeltilmesi açısından yeterli olmamıştır. İçel’e 

göre, yayınlatanın eser sahibi ile birlikte sorumluluğunda taksirli olup olmadığını 

incelemek gerekir ve eğer bir taksirli davranış söz konusu değilse bu kişiyi sorumlu 

tutmamak gerekmektedir. Bu noktada, kanunun “kusursuz ceza olmaz” ilkesini kabul 

etmediğini düşünmek yerine yayınlatanı kasıtlı bir suçtan dolayı taksiri nedeniyle 

sorumlu tuttuğunu kabul etmek ve böylece hiçbir kusuru olmayan kimselerin 

cezalandırılmasını önlemek amaca uygundur. Bunun yanı sıra 11.maddenin dördüncü 

fıkrası sorumlu müdürlerden farklı olarak yayınlatanların sorumluluğunun subjektif 

esasa dayandığını ortaya koyacak hükümleri içermemektedir. Ancak yine İçel’e göre 

yayıncılık mesleğinin özellikleri dikkate alınmalı ve yayıncının sorumluluğunun 

esası olarak taksir sorumluluğu kabul edilmelidir. Eğer yayıncının en azından taksir 

düzeyinde bir kusuru yoksa, onu suç oluşturan basılmış eser nedeni ile sorumlu 

kılmamak gerekmektedir.  

Kanaatimizce 11.madde göz önüne alındığında ve dönemsel olmayan 

yayınlarda yayımcının yazı işleri müdürünün işlevini yerine getirdiği hususu da 

dikkate alındığında, yukarıda yazı işleri müdürünün sorumluluğu ile ilgili olarak 

yaptığımız açıklamalara paralel olarak, yayımcının sorumluluğu konusunda da 

subjektif nitelikler söz konusu olsa da, bu sorumluluğu objektif sorumluluk olarak 

                                                                                                                                                                     
90 Özen, a.g.e., s. 286. 
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kabul etmek daha doğru olacaktır. Bu nedenle o bahis altında yapmış olduğumuz 

açıklamalar “sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili” hususu hariç olmak üzere 

yayımcı için de geçerlidir.   

 

2.2.2.3. Basanın Sorumluluğu 
Dönemsel olmayan yayınlarda ikinci basamakta sorumlu tutulan kişi basan 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Basan, bir dönemsel olmayan yayını baskı aletleri ile 

basan ya da diğer başka araçlarla çoğaltan, beyanname vermek suretiyle matbaa açan 

kimsedir. 5680 sayılı eski Basın Kanunumuz açısından bakıldığında, basan kişinin 

dönemsel olmayan yayın ile işlenen suçtan dolayı sorumluluğuna gidilebilmesi için, 

eser sahibi ile yayıncının belli olmaması ya da bu kişiler aleyhine Türk 

Mahkemelerinde dava açılamaması gerekir. Bu durumun aksi halinde yani bu 

kişilerden biri bilniyorsa ya da haklarında Türk Mahkemelerinde dava açılabiliyorsa, 

basanın sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu noktada Türk Mahkemelerinde 

dava açılamaması halini açıklamamız gerekmektedir. Esasen Kunter ve Tosun’a 

göre, bu ifadeden anlaşılması gereken suçun kurucu unsurları biraraya geldikten 

sonra, gerçekleşmedikleri takdirde davanın açılmasına engel olan şartlardır. Mesela 

failin ölümü bu hallerdendir. Zira eser sahibi ile yayıncı dava açılmadan ölürse, bu 

kişilerin bilinmesine karşın dava açılamayacaktır ve sorumlu basan olacaktır. Ancak 

eser sahibi ve yayıncı hakkında dava açılabilmekteyse ve fakat mesela akıl hastalığı 

gibi bir sebeble bu kişilere ceza verilemiyorsa bu takdirde alt basamaktaki kişileri 

sorumlu tutmak mümkün değildir.91  5680 sayılı kanun açısından bakıldığında 

basanın iştirak hallerinin varlığı dışında sorumluluğunun öngörülmüş olması  

şüphesiz “kusursuz ceza olmaz” ilkesine aykırıdır.92 Esasen basın faaliyeti 

incelendiğinde görülmektedir ki, basanın görevi eseri basmak ve çoğaltmaktır. 

Basanın dönemsel olmayan yayınla ilgili olarak içeriğini denetlemek ve suç 

unsurlarından arındırmak gibi bir görevi yoktur. Bu görev yukarıda belirttiğimiz 

üzere yayıncıya aittir. O halde basanın, dönemsel olmayan yayının fikri içeriği 

nedeni ile ortaya çıkan suçtan dolayı sorumlu tutulması üçüncü şahsın fiilinden 
                                                           
91 Erman, Basın Suçlarında Cezai Mesuliyet, s.117. 
92 Yılmaz Günal, Basında Sorumluluk, A.Ü.S.B.F. Basın ve Yayın Y.O. Yıllık, 1977-1978, s.73. 
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sorumluluk manasına gelecektir ki burada tam manasıyla bir objektif sorumluluk söz 

konusu olacaktır.93 Görüldüğü gibi, 5680 sayılı kanun basanın kast ya da kusurunu 

aramamaktadır ve iradi fiilinin varlığını yeterli görmektedir. Özen’e göre, süresiz 

yayınlarda basanın cezalandırılmasını geçerli ve doğru gösterebilecek bir neden 

yoktur. Zira basanın buradaki sorumluluğu kendi kusuruna dayanmamaktadır ve bu 

sorumluluktan kurtulabilmesi için basana herhangi bir imkan da tanınmamıştır. Bu 

durum ceza hukukundaki gelişmelere ve ceza sorumluluğunun subjektifleştirilmesi 

sürecine de aykırıdır. Yine yayıncı açısından öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın 

para cezasına çevrilmesi imkanı basana da tanınmamıştır. Bu halde basan, eser 

sahibinin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı kusuru aranmaksızın ve bu suçun tam 

cezası ile cezalandırılmaktaydı.94 Böyle bir düzenleme Özen’e göre de çok 

haksızdır.95 5680 sayılı Basın Kanunu bakımından ortaya çıkan durum şudur; basan, 

eser sahibi ve yayıncının sorumluluğunu ortadan kaldıran, bu kişilerin ölümü, 

gaipliği, dokunulmazlık sahibi olması gibi hallerde dahi bu objektif ve subjektif 

sebeblerden yararlanamayacak ve kendi kusuru dışındaki haller sebebiyle sorumlu 

olacaktır. Sadece fiilin hukuka uygunluğu halinde eser sahibi ve yayıncı hakkında 

dava açılamadığı hallerde basan da sorumluluktan kurtulacaktır. Aynı şekilde bu gibi 

hallerde satan ve dağıtan da sorumlu olmayacaktır. Zira hukuka uygunluk sebebi bir 

fiilin norma aykırılığını tüm hukuk düzeni için ve herkes açısından geçerli olarak 

hukuka uygun hale sokmaktadır.96 

5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz, dönemsel olmayan yayınlar açısından 

ikinci basamakta “basımcı”yı sorumlu tutmaktadır. Basımcı, eseri basan kimsedir. 

Kanunumuza göre bu kişinin dönemsel olmayan yayınla işlenen suç ile ilgili olarak 

sorumlu tutulabilmesi ve cezalandırılabilmesi için bir evvelki basamakta sorumlu 

olan kişilerin yani eser sahibi ve yayımcının cezalandırılabilme imkanının söz 

konusu olmaması gerekmektedir. Ancak basımcı, basın suçunun işlenmesine 

katılmışsa yani bir iştirak durumu söz konusu ise o takdirde basımcının söz ettiğimiz 
                                                                                                                                                                     
93 Özen, a.g.e., s. 288; Dönmezer-Erman, Ceza Hukuku, II, s.321-322; Donay, Objektif veya Kusursuz 
Sorumluluk, s. 121; İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.221. 
 
94 Gölcüklü, a.g.e., s. 164. 
95 Özen, a.g.e. , s. 289; Gölcüklü, Haberleşme Hukuku, s.164; Tosun, Suç Hukuku, s.165; Sözüer, 
Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s.126. 
96 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 355. 
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sıradaki sorumluluğuna bakılmaksızın sorumlu tutulması mümkündür. Yani basımcı 

iştirak sebebi ile sorumlu tutulacaktır. İçel ve Ünver’e göre, basımcının iştirak 

kuralları haricinde sorumlu tutulmasına imkan  tanınması “kusursuz ceza olmaz” 

ilkesine aykırıdır. Basımcının görevi eseri basıp, çoğaltmaktır. Bu nedenle, dönemsel 

yayınlarda yazı işleri müdürünün, dönemsel olmayan yayınlarda ise yayıncının söz 

konusu görevini, basımcının yapması beklenemez. O halde basımcının bu şekilde 

sorumlu tutulması hem subjektif sorumluluk ilkesi ile bağdaşmaz hem de üçüncü 

kişinin fiilinden sorumluluk manasına gelmektedir. Ayrıca yeni Basın Kanunumuz 

açısından, basımcı için bu halde sorumluluktan kurtuluş için imkan tanınmamıştır ve 

sorumluluk tam manasıyla bir objektif sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.97 

Bizce de basımcının genel kurallara göre yani iştirak hükümleri dışında sorumlu 

tutulabilmesi herşeyden once ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri olan 

“kusursuz ceza olmaz” ilkesine aykırıdır. Zira basımcı sadece eseri basmak ve 

çoğaltmak işini yapmaktadır. Basımcının yayıncı gibi ya da yazı işleri müdürü gibi 

eserin içeriğini denetleme ve eseri suç unsurlarından arındırma yetkisi ve görevi 

yoktur. Bu nedenlerle basımcının sorumlu tutulması halinde üçüncü kişinin fiilinden 

sorumluluk söz konusu olacaktır. Bu durumun subjektif sorumluluk ilkesine aykırı 

olduğu da çok açıktır. 

 

2.2.2.4 Satan ve Dağıtanın Sorumluluğu 
5680 sayılı Basın Kanunu dönemsel olmayan yayınlarla işlenen basın suçları 

ile ilgili olarak sorumluluğu düzenlerken son basamakta “satan ve dağıtan”ı sorumlu 

olarak kabul etmekteydi. Satan ve dağıtan basılmış bir eserin yayınını gerçekleştiren 

kimselerdir. Ancak 5680 sayılı Basın Kanunu, satma ve dağıtmanın yanı sıra 

3.maddesinin ikinci fıkrasında  gösterilme, asılma, dinletme ve satışa sunma fiillerini 

de yayının gerçekleştirilmesi olarak kabul etmekteydi. Ancak kanun 16.maddede bu 

kişileri sorumlu olarak belirtmediği için iştirak hallerinin varlığı dışında işlenen basın 

suçu ile ilgili olarak bu kişileri sorumlu tutmak imkanı söz konusu değildi.98 Bu 

                                                                                                                                                                     
 
97 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., ss. 279-280. 
98 Özen, a.g.e., s. 289; Erman-Özek, İzahlı Basın Kanunu, s.81; Özek, Ceza Sorumluluğu, s. 173. 
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konuda, hem Özen’e göre, hem Sözüer’e göre, sadece satma ve dağıtma fiillerinde 

bulunanları sorumlu tutmak ve bunun dışında kalan  gösterme, asma  ve  dinletme  ve  

satışa sunma gibi fiillerde bulunanları sorumlu kılmamak 5680 sayılı kanunun 

16.maddesinin dönemsel olmayan yayınlarla ilgili olarak ortaya koyduğu sistemin 

ahenksiz olduğunu ve eşitsizlik yarattığını açıkça ortaya koymaktadır. Zira bu kişiler 

de kanunun yayın olarak kabul ettiği eylemi yapmış olmaktadırlar. O halde sadece 

satan ve dağıtanı sorumlu tutmak anlaşılamayacak bir düzenlemedir. Satan ve 

dağıtan kişinin sorumluluğunu düzenleyen kanunun bu maddesi 1979 yılında 2231 

sayılı kanunla yapılan değişiklikten evvel “bilerek satan ve dağıtana” ifadesini kabul 

etmişti. Yani bu kişilerin sorumlu tutulabilmesi için eylemi bilerek yapmış olmaları 

aranmaktaydı. Oysa 2950 sayılı kanunla yapılan değişiklikte “bilerek” ifadesine yer 

verilmemişti. Bu durumda satan ve dağıtanın ceza sorumluluğu subjektif bir temele 

dayanmakta olduğu kabul ediliyordu. Aslında bu noktadaki sorun, bu subjektif 

temelin ne olduğunun tam olarak belirlenmesiydi. Bu konuda doktrinde çeşitli 

görüşler yer almaktaydı. Mesela bir görüşe göre, satan ve dağıtanın sorumluluğu 

kasta  dayanmaktaydı. Çünkü bu kişilerin dağıtımını yaptıkları ya da satışa 

sundukları eserin içeriğinin suç oluşturduğunu bilmeleri gerekiyordu. Ancak satan ve 

dağıtan hakkında uygulanacak ceza açısından sonuçta her ne kadar kasıtları aransa 

da, başkasının işlediği suçtan dolayı sorumluluk olduğu için bu sorumluluk objektif 

sorumluluk ile subjektif sorumluluğun bir karışımı şeklindeydi.99 Tabii bu görüş, 

Özek tarafından eleştirilmiştir. Özek’e göre, satan ve dağıtanın, satıp dağıtmış olduğu 

eserin içeriğinin suç oluşturduğunu bilmesi halinde, zaten kanunda sorumluluk için 

özel bir hükmün bulunması zorunluluğu söz konusu değildir. Basılmış bir eserin 

dağıtımından önce yani yayınından önce, bu eserin içeriğini bilen ve dağıtımını ve 

satışını yapmayı kabul eden kişinin iştirak kuralları çerçevesinde sorumlu tutulması 

gerekmektedir. Bu durumda artık basamak sisteminin bir kenara bırakılıp 

sorumluluğun eser sahibi ile birlikte satan, dağıtan ya da herhangi bir şekilde yayını 

gerçekleştiren kişiye ait olduğu kabul edilmelidir. Aynı zamanda Özek’e göre, 

satıcının ya da dağıtıcının, dağıttığı ya da sattığı bir basılmış eserin  içeriğinin suç 

oluşturup oluşturmadığını bilmesini aramak Türk Ceza Kanunumuzun (eski) 

                                                           
99 Sözüer, ag.e., s. 107; Dönmezer-Erman: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, s.325; Erman-Özek: 
Karşılaştırmalı Basın Kanunu, s.147-148; Gölcüklü, F: Haberleşme Hukuku, s. 164. 
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44.maddesine aykırı bir biçimde failin “kanunu bilip, bilmemesini” aramak manasına 

gelmektedir.100 İkinci bir görüş ise, (ki doktrinde Özek tarafından ileri sürülmüştür) 

“bilerek” ifadesinden, basılmış eserin bilerek ve istenerek satılması ve dağıtılmasını 

anlamaktaydı. Bu görüşe göre, “bilme” hususu basılmış eserin içeriği ile ilgili 

olmayıp, basılmış eserin satışı ve dağıtımı ile ilgilidir. Bu görüş de özellikle İçel 

tarafından, basılmış eserin, bilmeden ya da iradi olmayan bir hareketle satılıp 

dağıtımının yapılamayacağı şeklinde eleştirilmiştir. İçel’e göre, bu halde de sözü 

edilen koşul eserin içeriğine ilişkindir.101 Ancak bir şeyin bilinmesi demek onun 

istenmesi manasına da gelmemektedir. Bu sebeble, sadece “bilerek” kaydını kullanan 

kanun bu noktada kasttan doğan subjektif bir sorumluluğu ifade etmemektedir. 

Esasen “bilme” bir şeyin öngörülebilmesidir. O halde satan ve dağıtan  basılmış 

eserin içeriğinin suç oluşturduğunu öngördükleri halde, bu eserin satışını ve 

dağıtımını yapıyorlarsa sorumlu tutulmaları gerekir aksi takdirde sorumlu 

tutulamazlar. Yani bu kişiler basılmış eserin içeriğinin suç oluşturduğunu 

öngörmemişlerse ya da eserin içeriğinin suç oluşturduğu öngörülemeyecek nitelikte 

ise o zaman bu kişilerin sorumluluğu söz konusu değildir. Mesela, açıkça basılmış 

eserin kapağında müstehcen bir yazı ya da resmin varlığı halinde artık satan ve 

basanın bu eserin suç teşkil ettiğini öngörememesinden bahsetmek mümkün değildir 

ve sorumlu tutulmaları gerekir. Ancak şüphesiz basılmış eserin genel olarak kapağı 

ya da görünüşünden böyle bir kanıya varılamıyorsa o zaman bu kişiler sorumlu 

olmayacaklardır. İçel ve Ünver’e göre, bu noktada kanun satan ve dağıtan açısından 

taksire ve özellikle de “öngörürlü taksir”e dayanan bir sorumluluk sistemi ihdas 

etmiştir. Kanundaki “bilerek” kaydı bu şekilde yorumlanırsa hem satan ve dağıtanın 

sorumluluğu objektif sorumluluk olmaktan kurtarılacaktır hem de satan ve dağıtanın 

eserin tüm içeriğini incelememiş olmalarına rağmen, suç teşkil ettiğini izlenimine 

varmaları halinde ve buna rağmen eseri dağıtmaları ya da satmaları halinde 

cezalandırılmalarını sağlayacak yani sorumluluktan kurtulmalarının önlenmesi 

açısından yararlı olacaktır.102 Daha sonra ise, yukarıda belirttiğimiz üzere 5680 sayılı 

kanunu değiştiren 2231 sayılı kanun 16.madde metninden “bilerek” kaydını çıkarttı 

                                                           
100 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 174. 
101 Bu konuda Sözüer ve Özen de aynı görüştedir.  
102 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 281. 
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ve 2950 sayılı kanun da bu şartı aramadı. Bu kaydın madde metninden 

çıkarılmasından sonra, satan ve dağıtanın sorumluluğunun objektif sorumluluk 

olduğu doktrinde tartışmasız bir biçimde Önder, Dönmezer-Erman, Öztürk, Özek, 

Bıyıklı tarafından kabul edildi.103 Hem Sözüer hem de Özen’e göre, basılmış eserin 

gerek içeriği ve gerekse denetiminde hiç bir görev ve de yetkisi olmayan satan ve 

dağıtanın eser sahibinin işlemiş olduğu suçtan dolayı ve o suçun cezası ile 

cezalandırılması “kusursuz ceza olmaz” ilkesine aykırıdır. Zira bu kişiler adeta bir 

araç durumundadırlar ve görevleri de eseri satmak ve dağıtmaktır. Görüldüğü gibi, 

5680 sayılı Basın Kanunu işlenilen basın suçu ile ilgili olarak sorumlu bir kişiyi 

belirlemek adına kusurları söz konusu olmasa da bazı kişileri sorumluluk 

basamakları içine dahil etmiştir.104 Tabii bir noktaya daha işaret edersek, satan ve 

dağıtanın sorumlu tutulabilmesi için, üst basamaktaki bulunan kişilerin bilinmemesi 

ya da bu kimseler aleyhinde Türk Mahkemelerinde dava açılamaması 

gerekmekteydi. Yukarıda bu hususta yaptığımız açıklamalar burada da geçerlidir.  

5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz ise, dönemsel olmayan yayınlar ile ilgili 

olarak işlenen suçlarda, 5680 sayılı eski Basın Kanunumuzdan oldukça farklı bir 

biçimde “satan ve dağıtan”ın sorumluluğunu kabul etmemiştir. Yani Basın 

Kanunumuz bu kişilerin belli hallerde sorumlu tutulmasına ilişkin eski 5680 sayılı 

Basın Kanunu sisteminden vazgeçmiş ve bu kişilerin genel hukuk kurallarından 

doğan sorumlulukları dışında, dönemsel olmayan yayınlarla ilgili olarak “statü olarak 

düzenlenmeleri” şeklindeki basamaklı sorumluluğa dayalı sistemi reddetmiştir. Bu 

düzenleme karşısında, doktrinde söz konusu olan ve bizim de yukarıda değinmeye 

çalıştığımız bu kişilerle ilgili sorumluluğun subjektif bir esasa dayalı olup olmadığı 

yönündeki tartışmalar ortadan kalkmıştır. Ayrıca Basın Kanunumuzun 

11.maddesinin son fıkrası hem dönemsel hem de dönemsel olmayan yayınlar 

açısından uygulanan ortak bir hükümdür. Bu hükme göre, Kanunun 11.maddesinde 

suçun işlendiği an ile dönemsel ve dönemsel olmayan yayınlardaki ceza 

sorumluluğuna ilişkin hükümler, dönemsel ve dönemsel olmayan yayınlarda Basın 

                                                           
103 Özen, a.g.e. ,s. 291. 
104 Öztekin Tosun, Suç Hukuku El Kitabı, s. 165. 
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Kanununda aranan şartlara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da 

uygulanacaktır.105  

Görüldüğü gibi, yeni 5187 sayılı Basın Kanunumuz dönemsel olmayan 

yayınlarda “satan ve dağıtan”ın sorumluğunu kabul etmemiştir. Yukarıda izah 

ettiğimiz ve bizim de katıldığımız görüşe göre satan ve dağıtan kişinin basılmış 

eserin içeriğinin meydana getirilmesinde herhangi bir görevi ve yetkisi yoktur. 

Ayrıca, bu kişilerin basılmış eserin içeriğini denetleme ve suç unsurlarından 

arındırma gibi bir görev ve yetkisi de yoktur. Tüm bu hususlara rağmen 5680 sayılı 

eski Basın Kanunumuzun satan ve dağıtan kişiyi sorumlu tutmasının ceza hukukunun 

en önemli kurallarından olan “kusursuz ceza olmaz” ilkesine aykırı olduğunu 

belirtmiştik. 5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz ise, bizce de isabetli bir şekilde satan 

ve dağıtan kişinin sorumluluğuna yer vermeyerek daha evvel söz konusu olan bu 

yanlış düzenlemeyi ortadan kaldırmıştır. Bunun dışında satan ve dağıtanın iştirak 

kuralları çerçevesinde ve genel sorumluluk kuralları çerçevesinde sorumlu 

tutulabilmeleri tabiiki her zaman mümkündür.  

Yine ceza sorumluluğu açısından bakıldığında, İçel ve Ünver’in de belirttiği 

üzere yeni Basın Kanunumuz, 15.maddesinde yer alan zorunlu bilgileri göstermeme, 

16.maddede yer alan durdurulan yayının yayımına devam etme, 18.maddede yer alan 

cevap ve düzeltme metninin yayınlanmaması, 19.maddede yer alan yargıyı etkileme, 

20.maddedeki cinsel saldırı, cinayet ve intihara teşvik ve 21.maddede yer alan 

kimliğin açıklanmaması suçlarına ilişkin olarak suçu işleyen kişilere verilecek 

cezalar bakımından cezaların miktarını yayının türüne göre değişik olarak tayin 

etmektedir. Yayının yaygın bölgesel dönemsel ya da yerel dönemsel yayın oluşuna 

göre ceza oranları çok ciddi şekilde farklılık göstermektedir. Bu tarz bir düzenleme 

ile bizce de, cezanın genel ve eşit olması ilkesine aykırılık oluşturulduğu gibi basın 

özgürlüğü derecelendirilmiş ve basın özgürlüğünden daha fazla ya da daha az 

yararlanma gibi bir ayrımın yapılmasına yol açmıştır.106 

 

3. BASIN SUÇLARINDA YARGILAMA USULÜ 

                                                           
105 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 282. 
106 A.e., s. 283. 
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Basın suçlarında yargılama usulü açısından genel olarak iki sistemin 

bulunduğunu ifade edebiliriz. Birinci sistemde, basın suçlarının sanıkları diğer 

suçların sanıkları gibi yargılanmaktadır ki, bu sistemi uygulayan ülkeler basın suçları 

ile ilgili sorumluluğu genel kurallara göre belirlemektedirler ve bu konuda özel bir 

yargılama rejimine gerek duymamaktadırlar. Günümüzde Amerika Birleşik 

Devletleri ve İngiltere bu sistemi uygulamaktadırlar. Buna karşılık ikinci sistemi 

uygulayan Fransa, Federal Almanya ve İtalya gibi ülkelerde ise, basın suçları özel bir 

sorumluluk rejimi içinde cezalandırılmakta olup, bu suçlarla ilgili yargılama usulü 

özel hükümlere tabidir.  Bu ülkelerde bu suçlar için özel yargılama usullerinin 

benimsenmesinin sebebi basın özgürlüğüne verilen önemden kaynaklanmaktadır zira 

genel yargılama kuralları içinde basın özgürlüğü, yargılamanın süratli yapılamaması 

sebebiyle çoğu zaman tehlikeye düşmektedir.107  

Hukukumuzda ise, 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 25-29.maddeleri basın 

suçlarında yargılamaya ilişkin usul hükümlerini düzenlemektedir. 

 

3.1. Görevli ve Yetkili Mahkemeler   
Görevli mahkemeler açısından bakıldığında, Basın Kanunumuzun 

27.maddesi hükmünü ele almak gerekmektedir. Bu hükme göre, “Basılmış eserler 

yoluyla işlenen veya bu kanunda öngörülen diğer suçlardan dolayı açılan davalardan, 

ağır ceza işlerinden olanlar ağır ceza mahkemelerinde diğerleri asliye ceza 

mahkemelerinde görülür.” Madde hükmünden açıkça anlaşılabildiği gibi, sulh ceza 

mahkemeleri basın davalarında görevli ve yetkili değildir. Buna karşılık ağır ceza ile 

ilgili işlerde ağır ceza mahkemeleri ve geriye kalan işlerde de asliye ceza 

mahkemeleri görevli ve yetkili olarak belirtilmiştir. Görüldüğü gibi, kanun normalde 

sulh ceza mahkemesinin görev alanına girebilecek işler bakımından görevli olarak 

asliye ceza mahkemesini göstermiştir. 

Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 9.maddesi 

göz önüne alındığında, maddede sözü geçen hallerde asker kişilerin işledikleri basın 

suçlarından dolayı askeri mahkemelerde yargılanması söz konusudur. Ayrıca 

Anayasamızın 145.maddesinin ikinci fıkrası da bazı hallerde asker kişi sıfatına haiz 

                                                           
107 A.e.,  s. 284. 
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olmayan şahısların da askeri mahkemelerde yargılanmasına imkan vermektedir. 

Gerçekten, Anayasamızın 145/2 hükmüne göre, Askeri Mahkemeler asker olmayan 

kişilerin özel kanunda belirtilen askeri suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa 

ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askeri mahallerde askerlere karşı işledikleri 

suçlara da bakmakla görevlidirler. İşte bu tür suçları da, Askeri Mahkemelerin 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu belirtmiştir. Mesela sivillerin asker kişilerle 

iştirak halinde işledikleri Askeri Ceza Kanununda yazılı askeri suçlar, askerleri 

itaatsizliğe ve isyana tahrik gibi suçlar bunlardandır. İşte bu suçlar basın yoluyla 

işlenirse, fail sivil bir kişi de olsa askeri mahkemede yargılanacaktır.108 

Yine Basın Kanunumuzun 27.maddesinin ikinci fıkrasını incelediğimizde, 

“bir yerde ağır veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde 

bu davalar iki numaralı mahkemede görülür.” hükmünün yer aldığını görüyoruz. 

Burada kanun koyucu, kanuni bir hüküm getirerek işbölümünü düzenlemiştir. Görev 

açısından yetkili mahkemeyi birden fazla dairenin bulunması halinde iki numaralı 

mahkeme olarak belirtmiştir.  

Yetkili mahkeme açısından bakıldığında ise, “basın suçunun işlendiği yer” 

göz önüne alınmak suretiyle basın davalarında hangi yer mahkemelerinin yetkili 

olduğu hususunda 5187 sayılı Basın Kanunumuzda herhangi bir hüküm yoktur. Bu 

konu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 12. maddesinde düzenlenmektedir. 

Bu maddenin 1. fıkrasında genel olarak davaya bakmak yetkisinin suçun işlendiği 

yer mahkemesine ait olduğu belirtildikten sonra aynı maddenin 3. fıkrasında “Suç, 

ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer 

mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, 

eserin yayım merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin 

basıldığı yer  mahkemesi  de  yetkilidir.” denilerek basın   suçları   açısıdan   yetkili 

mahkemeler   belirtilmiştir.   Görüldüğü gibi,   maddenin   üçüncü   fıkrasında   suçun 

basılmış eser yoluyla işlenmesi halinde basılı eserin yayın merkezi mahkemesinin 

yetkili olacağı hükme bağlanmış ancak uygulamada eserin birden çok yerde basıldığı 

ve bu baskılarda içerik itibariyle farklılıklar olduğu da dikkate alınmıştır. Bazı 

hallerde yayın merkezindeki basıda suç unsuru bulunmayan bir eserin, yayın 

                                                           
108 A.e., s. 285. 
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merkezinden başka yerlerdeki basılarında suç unsuru bulunabildiği gözlemlenmiştir. 

İşte bu nedenle, özellikle basın davalarının en kısa zamanda görülmesi ve sonuca 

kavuşturulması için yetkili mahkemenin içeriği suç oluşturan eserin basıldığı yerdeki 

mahkeme olması kabul edilmiştir.109 Görüldügü gibi, yukarıda açıklamaya 

çalıştığımız görüşlerin Türk Hukuku açısıdan geçerliliği yoktur, bu görüşler sadece 

teorik alanda önem arzetmektedir.  

Maddenin 4.fıkrasına bakıldığında ise, soruşturulması ve kovuşturulması 

şikayete bağlı olan hakaret suçunda eserin mağdurun yerleşim yerinde ya da 

oturduğu yerde dağıtılması halinde o yer mahkemesi de yetkili kılınmaktadır. 

Görüldüğü gibi, bu dördüncü fıkra hükmü ile basılmış bir eser yoluyla yayın 

merkezinin dışında ikamet etmekte olan bir kimseye karşı kovuşturulması ve 

soruşturulması şikayete bağlı olan hakaret ya da sövme suçunun işlenmesi halinde 

eserin o kimsenin ikamet ettiği yerde dağıtılması şartıyla o yer mahkemesinin yetkili 

kılınması hakkaniyete uygun olarak görülmüştür. Gerçekten bu halde mağdurun 

kolaylıkla davasını takip etmesi mümkün olacaktır. Zira aksi halde mağdurun 

basılmış eserin yayın merkezi olan yer mahkemesine gitmesi ve davasını takip etmesi 

gerekecekti ki, bu da onun için büyük bir yük olacaktı.110  Bu noktada yine aynı 

fıkranın son cümlesinde daha evvelki 1412 sayılı CMUK’ta yer almayan yeni bir 

hüküm 5271 sayılı CMUK’a konulmuştur.111 Bu hükme göre, mağdurun suçun 

işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü olması halinde de o yer mahkemesi de 

yetkili kılınmıştır.  

Daha evvelki 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 8/ 3. ve 

4.maddelerinde de bu konu ele alınmıştı  ve  yine eski 5680 sayılı  Basın  Kanununda 

da yer açısından yetkili mahkeme yönünde bir hüküm yoktu. 1412 sayılı CMUK’un 

8. maddesinin 3. fıkrası da 5271 sayılı CMUK’un 12. maddesinin 3. fıkrası ile benzer 

bir hükmü taşıyordu. 1412 sayılı CMUK’un 8. maddesinin 3. fıkrasında “Suç dahilde 

intişar eden bir matbua münderecatından ileri gelmişse, yetki matbuanın neşir 

merkezi olan yer mahkemesine aittir. Ancak, aynı mevkutenin birden çok yerde 
                                                           
109 Celal Ülgen, Ceza Muhakemesi Kanunu, 2.bs., İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, Haziran 
2005, s. 85. 
110 A.e.  
111 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6.bs., s. 287. 
112 Nurullah Kunter, Ceza Muhakemesi Hukuku, 7.Bs., İstanbul, 1981, s. 299. 



 135

basılması halinde, suç mevkutenin neşir merkezi dışındaki baskısında meydana 

gelmişse, bu suç için mevkutenin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir.” 

denilmekteydi. Ancak üçüncü ve aşağıda belirteceğimiz dördüncü fıkralar ele 

alındığında daha çok basılmış eserin içeriğinden doğan suçlar için yer bakımından 

yetkili mahkemenin gösterildiğini görüyoruz ki, bu suçlarda dar anlamda ve basın 

yoluyla işlenen suçlardır. Basın düzenine karşı suçlar açısından bakıldığında ise 

genel suçlar için öngörülen yetki kuralı uygulanmalıydı.112 Bu noktada, 1412 sayılı 

CMUK’un 8. maddesinin 3. fıkrasının basın suçlarının işlendiği yeri saptamaktan 

çok yer bakımından yetkili mahkemeyi gösterdiğini de belirtmek gerekir.113 

Gazetelerin değişik şehirlerde ve değişik içerikle basıldığını göz önüne alırsak, 

mesela Ankara’da basılan gazetede yayınlanan ve içeriği suç teşkil eden bir yazı aynı 

gazetenin İstanbul nüshasında yayınlanmasa suçun Ankarada işlendiğinin kabulü 

gerekir. Bu halde, gazetenin yayın merkezi İstanbul olmasına rağmen, 1412 sayılı 

eski CMUK’un 8. maddesinin 3. fıkrasına göre, yetkili mahkeme Ankara 

mahkemesidir. Bu şekilde suçun fiilen işlendiği yer mahkemesinde davanın 

görülmesi mümkün olmaktadır. O halde yayın merkezi birden fazla ise o yer 

mahkemeleri de yetkili kabul edilmektedir. Belirtmek gerekir ki 1988 yılında 3445 

sayılı yasa ile CMUK 8/3 bu şeklini almadan evvel basın yoluyla işlenen suçlarda 

yetkili mahkeme sadece yayın merkezinin bulunduğu yer mahkemesi idi.114 Hatta bu 

konuda doktrinde Özek’in de eleştirileri yer almaktaydı. Zira aynı örneği ele alırsak 

değişiklikten evvelki CUMK madde 8/3’e göre, suç Ankarada işlenmiş olmasına 

rağmen yetkili mahkeme İstanbul mahkemeleri olmaktaydı.                       

Dördüncü fıkrada ise, “Takibi şikayetname verilmesine bağlı olan, hakaret ve sövme 

suçlarından matbua tecavüze uğrayan kimsenin ikamet ettiği veya sakin olduğu yerde 

tevzi olunmuşsa aradaki mahkeme dahi yetkilidir” ibaresi yer almaktaydı. Görüldüğü 

gibi, bu hüküm de 5271 sayılı CMUK’un 12. maddesinin 4. fıkrası ile benzer 

niteliktedir. Sonuç olarak, 1412 sayılı CMUK ile 5271 sayılı CMUK bu hükümler 

açısından karşılaştırıldığında aradaki tek belirgin farkın 5217 sayılı CMUK’un 12. 

                                                                                                                                                                     
 
 
113 Özek, “Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi İle İlgili Bazı Problemler”, s.73. 
114 Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 5.Bs.,  İstanbul 1994, s.93-94. 
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maddesinin 4. fıkrasına eklenen son hüküm olduğunu görüyoruz ki, bu hüküm ile 

basın suçunun işlendiği yer dışında tutuklu ya da hükümlü olan kişiye bulunduğu yer 

mahkemesine başvuru hakkı tanınmaktadır.  

 

3.2. Süreler  
 Bu konuda öncelikle, 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 27.maddesinin 

üçüncü fıkrasına değinmemiz gereklidir. Bu hükme göre, “basılmış eserler yoluyla 

işlenen veya bu kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden 

sayılır.” Görüldüğü gibi kanun, basın davalarını acele ve öncelikli iş olarak kabul 

etmiş ve bu davalara bakan mahkemelerin baktıkları diğer işlere göre basın 

davalarını öncelikle ele alıp, karara bağlamalarını öngörmüştür. Basının önemi, işlevi 

ve kamuoyundaki etkisi bu hükmün nedeni olarak kabul edilmelidir.115  

Dava açma süreleri bakımından ise, basın özgürlüğünün korunması ve bu 

nedenle basın davalarında gecikmenin önlenmesi bakımından hemen hemen tüm 

Basın Kanunlarının basın suçları ile ilgili olmak üzere dava açılması için özel süreler 

koyduğunu görüyoruz. Aynı şekilde yeni Basın Kanunumuz da 26.maddesinin birinci 

fıkrasında, günlük dönemsel yayınlarda iki ay, diğer basılmış eserler bakımından ise 

dört aylık dava açma süreleri öngörmüştür. Eski 5680 sayılı Basın Kanunumuzda ise 

bu süreler üç ay ve altı ay şeklindeydi. 2950 sayılı kanunla yapılan değişiklikten 

sonra ise, bu süreler altı ay ve bir yıl olarak kabul edilmişti. Görüldüğü gibi yeni 

Basın Kanunumuz çok isabetli ve amaca uygun bir biçimde 5680 sayılı eski Basın 

Kanunumuza göre çok daha kısa süreler öngörmüştür. Zira yukarıda bahsettiğimiz 

gibi, basın davalarında gecikmenin önlenmesi ve basın özgürlüğünün korunması en 

önemli amaçtır.116   

26.maddenin ikinci fıkrası incelendiğinde ise, söz konusu olan bu dava açma 

sürelerinin hangi tarihlerden itibaren başlayacağı hususunun ele alındığı 

görülmektedir. Bu fıkraya göre “Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet 

Başsavcılığına teslim edildiği tarihten başlar. Basılmış eserlerin Cumhuriyet 

Başsavcılığına teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin başlama tarihi, suçu 

oluşturan fiilin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğrenildiği tarihtir. Ancak bu 
                                                           
115 A.e., s. 287. 
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süreler Türk Ceza Kanununun dava zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen 

süreleri aşamaz.” Yine 26.maddenin üçüncü fıkrasına göre, sorumlu müdürün ve 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı 

iddia edilen eserden dolayı yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden süre, 

sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilecek beraat 

kararının kesinleşmesinden itibaren başlamaktadır. Aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ise, sorumlu müdürün yayımlanan eser sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi 

aleyhine açılacak davadaki sürenin bildirim tarihinden itibaren başlayacağını 

belirtmiştir. Eski 5680 sayılı Basın Kanunumuzda ise, 2950 sayılı değişiklikten önce 

dava açma süreleri suçun işlendiği tarihten itibaren başlamaktaydı. 2950 sayılı 

kanunla yapılan değişiklikten sonra ise, basılmış eserlerin Cumhuriyet Savcılığına 

teslim edildiği tarih esas alınmaktaydı. Ancak sorumlu müdür açısından bakıldığında 

ise kanun, sorumlu müdürün 5680 sayılı kanunun 16.maddesinin üçüncü fıkrası 

gereğince, dava konusu yazı ya da resmin kendi rızasına aykırı olarak yayınlandığını 

kanıtlaması halinde, yazı veya resmi yayınlatana karşı açılacak davada bu sürelerin 

sorumlu müdür hakkındaki beraat kararının kesinleşmesi ile başlayacağını 

öngörmüştü. Ayrıca 5680 sayılı kanunun 16.maddesinin birinci fıkrasının iki 

numaralı bendine göre sorumlu müdürün eser sahibinin kimliğini açıklaması halinde, 

bu kişiler hakkında açılacak davalarda süre, açıklama tarihinde başlamaktaydı. Bu 

şekilde de esas sorumluların ceza davasından kendilerini kurtarmalarının önüne 

geçilmek istenmişti. Görüldüğü gibi, bu konular 5187 sayılı yeni Basın 

Kanunumuzda çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.117   

5187 sayılı kanunun 26.maddesinin beşinci fıkrası ise, kovuşturulmaları 

şikayete suçlarda kanundaki sürelerin başlangıcı olarak suçun işlendiğinin 

öğrenildiği tarihi göstermektedir. Suçun işlendiği Ceza Kanunundaki dava zamaaşımı 

süresi geçtikten sonra öğrenilmişse mahkeme davaya bakamayacaktır.  

 Önemle belirtmemiz gerekir ki, yeni 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 

26.maddesinde  söz konusu olan bu dava açma süreleri “hak düşürücü” sürelerdir. Bu 

nedenle bu sürelerin herhangi bir şekilde kesilmeleri ya da uzamaları mümkün 

değildir. Ancak kamu davasının açılmasının izin ya da karar alınmasına bağlı olduğu 

                                                                                                                                                                     
116 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s.288. 
117 A.e., s. 289. 



 138

suçlar açısından izin ya da karar için gerekli başvurunun yapılmasıyla dava açma 

süresi durmaktadır. Bu takdirde ise 26.maddenin ikinci fıkrasına göre durma süresi 

iki ayı geçememektedir.118 

5680 sayılı eski Basın Kanunumuzun 37.maddesi hükmü “Cumhuriyet 

Savcılarının, gerekli görürlerse yapacakları hazırlık soruşturmasını kanuni ve zaruri 

sebebler dışında en çok bir hafta içinde bitirmeleri lazımdır. İlk soruşturmaya tabi 

suçlarda bu soruşturma diğer işlerden önce ve en kısa zamanda yapılır ve sona 

erdirilir.” şeklindeydi. Yeni 5187 sayılı Basın Kanunumuzda ise, böyle bir hükmün 

olmadığını görüyoruz. Görüldüğü gibi, yeni Basın Kanunumuz Cumhuriyet 

Savcılarının soruşturma devresini tamamlamaları açısından azami bir süre 

öngörmemiştir. O halde yapılması gereken şüphesiz “makul süre” kavramına dayalı 

olarak uygulamada hareket edilmesi ve soruşturmanın uygun ve makul sürede 

tamamlanmasıdır. Basın Kanunumuzda herhangi bir süre belirtilmediğine göre ve bu 

süreye uyulmaması halinde de, herhangi bir ceza öngörülmediğine göre, 

soruşturmanın gereğinden fazla bir  zaman  dilimine  yayılması  ve  uzaması  halinde, 

“makul sürenin ihlali” sebebiyle adil yargılanma hakkı119 ihlal edilmiş olunacaktır.120     

                                                           
118 A.e., s. 290. 
119 Adil yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.maddesinde yer almaktadır. Madde 
hükmü aynen şöyledir: “ Madde 6 Adil yargılanma hakkı 1. Herkes, gerek medeni hak ve 
yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar 
verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre 
içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda 
verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, 
küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde, veya 
davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, 
mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve 
dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.  
2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.  
3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir: 
a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve 
ayrıntılı olarak haberdar edilmek;  
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak;  
c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından yararlanmak ve eğer 
savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, 
mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek;  
d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı 
koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek; 
e) Duruşmada kullanılan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde bir tercümanın yardımından para 
ödemeksizin yararlanmak. (Çevrimiçi) http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihs/madde6.htm, 
20.08.2006.  
120İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 290. 
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Yine Basın Kanunumuz basın suçları ile ilgili olarak kovuşturma ve Yargıtaydaki 

inceleme bakımından da süreye ilişkin bir hüküm koymamıştır. Ancak, Basın 

Kanunumuzun 27.maddesinin üçüncü fıkrasına göre, basılmış eserler yoluyla işlenen 

veya Basın Kanununda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar “acele işlerden” 

sayılmaktadır. Kanun koyucu görüldüğü üzere, bu hükümle basın davalarının diğer 

işlere nazaran öncelikle ve acele olarak bitirilmesini öngörmüştür. Ancak, yukarıda 

da belirtildiği üzere kanun koyucu soruşturma ya da kovuşturma evresinin 

tamamlanması açısından azami bir süre getiren düzenleme yapmamıştır. Ayrıca basın 

davalarının acele işlerden sayılmasına ilişkin hükme hakim ya da mahkemece 

uyulmaması ve diğer davalarla aynı işleme tabi tutulması halinde uygulanacak bir 

yaptırımdan da bahsetmemiştir. O halde, İçel ve Ünver’e göre uygulamada dikkat 

edilmesi gereken nokta, mahkemelerin davaya ilişkin celse aralarını çok uzun 

müddette tayin etmemesi ve acele işlere adli tatilde de bakıldığından bu zaman 

sürecinde de kovuşturmaya devam edilmesidir. Ayrıca Ceza Muhakemesi 

Kanununun 331.maddesinin ikinci fıkrası121 çerçevesinde basın davaları da adli 

tatilde görülmeye devam olunur.   

5680 sayılı eski Basın Kanunumuzun 40.maddesinde “ Basın Kanununa giren 

veya basın yoluyla işlenen suçlara müteallik davalara Yargıtayda diğer işlerden önce 

bakılır” hükmü yer almaktaydı. Yeni Basın Kanunumuzda böyle bir hüküm de 

mevcut değildir. O nedenle Yargıtayın da ve Bölge Adliye Mahkemelerinin de makul 

süre ilkesini gözönünde bulundurmaları ve incelemelerini mümkün olan en kısa 

sürede bitirmeleri gerekmektedir.122     

 

3.3. Diğer Hükümler 

Basın kanunumuzun 28.maddesine incelendiğinde, kanunun 18. ve 

22.maddelerinde yer alan suçlar dışında Basın Kanununda öngörülen suçlar için 

hükmedilen para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemeyeceği 

belirtilmektedir. O halde bu hükme göre, bu iki hüküm haricinde kalan ve Basın 

                                                           
121 CMK’un “Adli Tatil” başlıklı 331.maddesinin 2.fıkrası aynen şöyledir: “Soruşturma ile tutuklu 
işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine 
getirileceği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 
122 İçel, Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, 6. bs., s. 291. 
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Kanununda öngörülen suçlarda para cezaları hapis cezasına çevrilememektedir. 

18.madde ise, cevap ve düzeltme yazısının yayınlanmamasına, 22.madde ise basılmış 

eserleri engelleme, tahrip ve bozma suçuna ilişkindir. Bu suçlar açısından para 

cezasının hapis cezasına çevrilip çevrilmemesini kanun hakimin takdirine 

bırakmaktadır.  

Basın Kanunumuzun 29.maddesi ise, süreli yayının yönetim yerini tebligat 

işlemleri açısından yayın sahibinin ve temsilcisinin, görevi devam ettiği sürece 

sorumlu müdürün yerleşim yeri olarak sayılacağını belirtmektedir. Görüldüğü gibi, 

kanun tebligat işlemleri açısından basın suçlarına ilişkin soruşturmaları sürüncemede 

bırakmamak amacıyla özel bir hüküm koymuştur ve bir kanuni faraziye yaratmıştır. 

Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli iki nokta vardır. Birincisi, kanunun 

koyduğu bu hüküm sadece süreli yayınlar yani dönemsel yayınlar açısından 

geçerlidir. O halde, dönemsel olmayan yayınlarla ilgili olarak genel tebligat esasları 

uygulanacaktır. İkincisi ise, kanunun getirmiş olduğu bu faraziyenin geçerli 

olmasının iki unsura bağlı olduğudur. Birincisi, bu faraziye “tebligat işlemleri 

yönünden”dir. İkincisi ise, sorumlu müdür açısından görevi devam ettiği sürece bu 

faraziye geçerlidir.123 

Yargılama usulü bakımından gazetecilerin tanıklıktan çekinme hakkına da 

kısaca değinmemiz gerekir. Bildiğimiz gibi, basının haber verme kamusal görevini 

etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için haber kaynaklarının gizliliğinin güvence 

altına alınması gerekmektedir. Zira anonim nitelikteki haberlerin kaynağının 

açıklanması hususunda basın mensupları baskı altına alınırsa haber kaynaklarının 

kuruması mümkündür. Bu nedenle kanunlar tarafından basın özgürlüğünün 

sağlanabilmesi için anonimlik hakkını sağlayan hükümlerin konulmuş olduğunu 

görüyoruz. Bu hükümlerin en önemlilerinden birisi de şüphesiz “tanıklıktan çekinme 

hakkı” olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bunun yanı sıra basın organlarının redaksiyon 

bölümlerinin azalması ve belgelere el konulması yasakları da bu amaçla bazı 

kanunların kabul ettiği yasaklardandır.124        

Türk hukukuna bakıldığında, Ceza Muhakemesi Kanunun 46.maddesinde 

meslek sırrı nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkını kullanabilecek kişiler; avukatlar, 

                                                           
123 A.e., s. 291. 
124 A.e., s. 292. 
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avukat stajyerleri, avukat yardımcıları, hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve 

bunların yardımcıları, diğer tüm tıp meslek veya sanatları mensupları, mali işlerde 

görevlendirilmiş müşavirler ve noterler şeklinde belirtilmişlerdir. Yine aynı hükme 

göre avukatlar, avukat stajyerleri, avukat yardımcıları dışında kalan bu kişiler, 

ilgilinin rızası halinde tanıklıktan çekilememektedirler. Görüldüğü gibi tanıklıktan 

çekinme hakkını kullanmak açısından gazetecilere bir hak sağlanmamıştır. Basın 

Kanunumuzda ise, bu konuda sınırlı iki hükmün olduğunu görüyoruz. Basın 

Kanunumuzun 11.maddesi incelendiğinde, sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu 

yetkili kendilerinin sorumlu tutulma riskine karşın, eser sahibinin adlarını bildirmek 

zorunda olmadığı sonucu çıkmaktadır. Bu hüküm anonimlik hakkının bir sonucu 

olarak dolaylı ve sınırlı bir biçimde de olsa tanıklıktan çekinme hakkını 

düzenlemektedir. İçel ve Ünver’e göre, bu hüküm yazı işleri müdürüne yazı ya da 

resim sahibinin kimliği ya da haber niteliği taşıyan yazılarda haber kaynağı hakkında 

tanıklıktan çekinme hakkı vermektedir. Ancak bu hükme göre, sadece sorumlu 

müdür ve onun bağlı olduğu yetkilinin tanıklıktan çekinme hakkı vardır. Bu kişiler 

dışındaki gazetecilerin böyle bir hakkı yoktur. Mesela gazetenin muhabiri tanıklık 

yapmak zorundadır ki, bu durum basın özgürlüğüne ters düşmektedir. Ayrıca yine bu 

maddeye göre tanıklıktan çekinme, sorumlu müdüre bir hak olarak tanınmıştır. Yani 

sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu yetkili için bu bir yükümlülük değildir. 5187 

sayılı yeni Basın Kanunu haber kaynakları açısından da tanıklıktan çekinme 

olanağını tanımıştır. Basın Kanunumuzun 12.maddesi aynen şöyledir: “Süreli yayın 

sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber 

kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.” Bu hükümle 

birlikte hem eser sahibi hem de süreli yayın sahibi, sorumlu müdür haber kaynağı 

hususunda tanıklıktan çekinme hakkına haiz olmuştur. Özellikle, bilgi ve belgeler 

dahil olmak üzere bu hakkın her türlü haber kaynağı açısından öngörülmüş olması ve 

çokgeniş bir biçimde düzenlenmesi İçel ve Ünver’e göre sevindirici ise de, bu hakkın 

dönemsel olmayan yayın sahipleri, yayımcı gibi diğer kimseler açısından kabul 

edilmediği de gözden kaçırılmamalıdır.125   

 

                                                           
125 A.e., s. 299. 
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3.4. Uzlaşma   
Son olarak yargılama usulü başlığı altında basın suçları ile ilgili olmak üzere 

yeni Türk Ceza Kanunumuzun ve Ceza Muhakemesi Kanunumuzun kabul ettiği 

“uzlaşma” prosedürüne değinmek istiyoruz.  

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunumuz ve Ceza 

Muhakemesi Kanunu ile ceza hukukumuzda uyuşmazlıkların çözümüne alternatif bir 

sistem olarak “uzlaşma” kurumu getirilmişti. 06.12.2006 tarihinde kabul edilerek 

19.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla, uzlaşma ile ilgili mevzuatta çok 

önemli değişiklikler yapılmıştır. 

İlk önemli değişiklik olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 73.maddesinin 

başlığında yer alan “uzlaşma” ibaresi metinden çıkarılmıştır. Bu değişiklik ile madde 

metninde yer alan 8.fıkra değiştirilmemiş, madde başlığında bulunan “uzlaşma” 

ibaresi çıkarılmıştır. Öyle gözükmektedir ki, uzlaşma kurumunun maddi ceza hukuku 

ile ilgili olmadığı, usul ile ilgili bir düzenleme olduğu yönündeki eleştiriler göz 

önüne alınarak bu düzenleme yapılmıştır. Ancak madde içeriği ile CMK md.253’ün 

son hali arasında bir uyumsuzluk da göze çarpmaktadır. Şöyle ki; maddede şikayete 

bağlı suçlarda uzlaşmanın olabileceği belirtilmiş ancak CMK 253.maddenin son 

halinde şikayete bağlı suçlar ile şikayete bağlı olmayan bazı suçların da uzlaşma 

kapsamında olduğu belirtilmiştir. O halde açıkça görülmektedir ki, Türk Ceza 

Kanunu ile yapılan düzenleme, CMK ile genişletilmiştir.126  Biz de aynı görüşe 

katılıyoruz zira yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununun 73.maddesi ve CMK 

md.253’ün son hali ele alındığında şikayete bağlı suçlar dışında da bazı suçların 

uzlaşmaya konu olabileceğinin kabul edildiği açıktır.  

Uzlaşmanın genel ilkeleri açısından bakıldığında, yeni Türk Ceza Kanunun 

73.maddesinin 8.fıkrasında suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı 

olduğu takdirde, uzlaştırma yolunun açık olduğu belirtiliyordu. Ancak yukarıda da 

ele aldığımız üzere yeni Türk Ceza Kanunun 73.maddesinin 8.fıkrası, 06.12.2006 

tarihinde ve 5560 sayılı kanunun 45.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı 

kanunun yani 5560 sayılı kanunun 24.maddesi ile de Ceza Muhakemesi Kanununun 
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253.maddesi yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde de uzlaşma ile ilgili genel esaslar 

belirlenmiştir.127    

Ceza Muhakemesi Kanununun 253.maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

ilgili maddeleri incelendiğinde görülmektedir ki, uzlaşmaya tabi suçlar arasında 

125.maddede yer alan hakaret suçu, 130.maddede yer alan kişinin hatırasına hakaret 

suçu, 132.maddede yer alan haberleşmenin gizliliğini ihlal, 133.maddede yer alan 

kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi ve kayda alınması, 134.maddede yer alan 

özel hayatın gizliliğini ihlal, 239.maddede yer alan Ticari, bankacılık ve müşteri 

sırlarının açıklanması ya da 342.maddede yer alan yabancı devlet temsilcilerine 

hakaret gibi suçlar söz konusudur. Pek tabiidir ki, bu suçların basın yoluyla da 

işlenmesi mümkündür. O nedenle, bu suçların basın yoluyla işlenmesi halinde de 

uzlaşma hükümlerinin yukarıda CMK md.253 çerçevesinde belli olan ilkeler ve 

usuller dairesinde uygulanması da mümkün olacaktır. Konumuzla bağlantısı 

açısından uzlaşma sistemini de kısaca ele almaya çalıştık. Ceza Muhakemesi 

Kanununun 253. maddesinin uygulamasının daha ayrıntılı biçimde incelenmesi ise 

konumuz dışında kaldığından bu konuyu daha detaylı olarak burada ele almıyoruz.  

 

 

                                                                                                                                                                     
126 Atilla Özen, “Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaşma”, İstanbul Barosu Dergisi, C.81, Ocak-Şubat 
2007, s.22. 
127 Belirtmek gerekir ki, 5560 sayılı kanun ile “uzlaşma” konusunda Ceza Muhakemesi Kanununun 
253.maddesinde bir takım önemli değişiklikler yapılmıştır. 5560 sayılı kanun ile yapılan düzenleme 
ile getirilen bu değişikliklerden bazıları şunlardır: Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı 
suçların yanında şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan kasten  
yaralama, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, 
ticari sır, bankacılık sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması gibi suçlar 
da uzlaşmaya tabi sayılmıştır. Şikayete bağlı suçlar dışında diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili 
olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için kanunda açık bir hükmün olması aranmıştır. Şikayete bağlı 
olsa bile etkin pişmanlık hükümlerinin söz konusu olduğu suçlar ile cinsel suçlarda uzlaşma kabul 
edilmemiştir. Cumhuriyet Savcısının adli kolluğa talimat vererek uzlaşma teklifinde 
bulundurabileceği kabul edilmiş, uzlaşmada “reşit olma” ölçüsü getirilmiş, Cumhuriyet Savcısının 
uzlaştırma yapabilme yetkisinin yanında savcının talebi üzerine baro tarafından görevlendirilecek 
avukat ya da hukuk öğrenimi görmüş bir kişinin uzlaştırmacı olarak görevlendirilebileceği kabul 
edilmiştir. Failin “suçu kabullenmesi” ilkesi kaldırılmıştır. Diğer değişiklikler için madde metni 
incelenebilir. 



 144

SONUÇ 
 

Basının görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için şüphesiz özgür hareket 

edebilmesi gerekmektedir. Basın özgürlüğünün hemen hemen gelişmiş ülkelerin 

tümünün yasalarında yer aldığını söyleyebiliriz. Demokratik toplumlarda en önemli 

amaçlardan birisi, temel hak ve özgürlüklerin başında gelen, düşünce ve söz 

özgürlüğünün sağlanması, korunması ve geliştirilmesidir. Kitlesel haberleşme 

özgürlüğü ve basın özgürlüğü de, düşünce ve söz özgürlüğünün önemli 

şekillerindendir. Zira düşünce ve söz özgürlüğünün olmadığı bir yerde basın 

özgürlüğünden bahsetmek mümkün olamaz. Bu özgürlüğün kullanılmasının en doğal 

yollarından birisi basın yoludur. 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 1.maddesinde, “Bu 

Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir.” 

şeklinde, kanunun amacının basın özgürlüğünü sağlamak olduğu ortaya konulmuş ve 

yine kanunun 3.maddesinde, basının özgür olduğu ve bu özgürlüğün bilgi edinme, 

yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerdiği belirtilmiştir. Ayrıca 

aynı maddenin ikinci fıkrasında basın özgürlüğünün kullanılmasının ancak 

demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak ve belli başlı hallerde 

sınırlanabileceğini de çalışmamızda belirttik. Zira hiçbir özgürlüğün sınırsız ve 

mutlak bir biçimde kullanılması söz konusu değildir. Günümüzde modern 

anayasalarda basın özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerin özel bir türü olarak 

düzenlenmektedir. Esasen basın özgürlüğünün sadece anayasal teminatlarla güvence 

altına alınması genelde yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda basının ceza rejimi ile 

ilgili düzenlemeler ile de bu özgürlük sağlanmalıdır.  

  5187 sayılı Basın Kanunumuzun basın özgürlüklerinin sağlanması açısından 

olumlu birtakım hükümler getirdiğini söylemek mümkün olduğu gibi, bu 

özgürlükleri olabildiğince sınırlayan ve bu özgürlüklere darbe vurucu birçok hükmü 

de barındırdığını ifade etmemiz gerekmektedir. Her şeyden evvel önemle 

belirtmemiz gerekir ki, 5680 sayılı Basın Kanununa göre yeni 5187 sayılı Basın 

Kanunumuz daha dar içerikli bir niteliktedir. Bu husus, her iki kanun madde sayısı 

bakımından karşılaştırıldığında daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 5187 sayılı 

kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrası, basın özgürlüklerinin çeşitli hallerde 

sınırlanabileceğini öngörmüştür. Bu açıdan, Basın Kanunumuz çeşitli yasakları 
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öngörmüştür. Mesela kanunun 19.maddesi “yargıyı etkileme” başlığı altında hazırlık 

soruşturmasından takipsizlik kararı verilmesine ya da kamu davası açılmasına dek 

geçen süreçte yargılama ile ilgili basının haber verme hakkını sınırlandırmıştır. 5680 

sayılı kanunda da bu sınırlama bulunuyordu ancak bu sınırlama sadece vesika ya da 

evrakın yayınlaması açısından söz konusu idi. 5187 sayılı yeni kanunumuz ise, 

içeriğin yayınlanmasını suç olarak kabul etmektedir ve bu nedenle cezalandırma 

alanı genişletilmiş olmaktadır. Ayrıca mütalaa yasağı 5680 sayılı kanunda sadece 

ceza hakiminin kararları için söz konusu iken, yeni kanunumuz ceza ya da hukuk 

davası ayrımını yapmamıştır. Görüldüğü gibi, bu konudaki hükümler basının haber 

verme hakkı açısından daha da sınırlama getirici niteliktedir. Bu maddeye aykırı 

hareket halinde verilen ağır para cezasının miktarı da kanaatimizce oldukça 

yüksektir.(50 Bin YTL) 5187 sayılı kanunun 20.maddesinde ise, cinsel saldırı, 

cinayet ve intihara ilişkin haberlerin verilmesi hususunda bu eylemlere özendirici 

nitelikte yayın yapılması yasaklanmaktadır. 5680 sayılı kanunda, sadece intihara 

özendirme eylemi suç sayılırken, 5187 sayılı kanunun bu hükümle cinayet ve cinsel 

saldırıları da eklemiş olması kanunun basın özgürlüğünün sağlanması ile ilgili olarak 

pek de hassas bir şekilde düzenlenmediğinin bir diğer kanıtıdır. Yine kanunun 

21.maddesi incelendiğinde, Türk Medeni Kanununa göre evlenmesi yasak kişiler 

arası cinsel ilişki haberlerinde ve onsekiz yaşından küçük olan suç faili ya da 

mağdurlarının ya da Türk Ceza Kanununun sayılan ilgili maddelerindeki cürümlere 

ilişkin haberlerin verilmesinde mağdurların kimliklerinin açıklanması ya da 

tanınmalarına yol açacak yayın yapılması yasaklanmıştır. Esasen bu madde hükmü 

doktrinde Bayraktar tarafından basının haber verme hakkını sınırladığı yönünde 

eleştiriye uğramış olsa da ve her ne kadar madde hükmü sınırlayıcı nitelikte olsa da, 

kanaatimiz hükmün yerinde olduğu şeklindedir. Zira bu gibi hallerde, basının haber 

verme hakkını kullanırken söz konusu kişilerin kimliklerini açıklayıcı yayında 

bulunmasında yani toplum tarafından bu kişilerin kimliklerinin bilinmesi hususunda 

kanaatimizce herhangi bir kamu yararı söz konusu değildir.  Aksine bu kişilerin 

kimliklerinin bildirilmemesi, ister mağdur olsun isterse fail olsun, bu kişilerin 

topluma tekrar kazandırılmaları açısından yararlıdır. Eski 5680 sayılı Basın 

Kanunumuzun 31.maddes, yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin 

Türkiye’ye sokulmalarının ya da dağıtılabilmelerinin Bakanlar Kurulu kararı ile 
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engellenebileceği hükmünü taşımaktaydı. Bu hüküm de, haber vermek ve alabilmek 

ve serbestçe düşünceleri yaymak hakkını oldukça zedelemekteydi. Ancak isabetli bir 

biçimde ve çok olumlu olarak 5187 sayılı Basın Kanunumuz böyle bir hükme yer 

vermemiştir. Ayrıca mevzuatımızda da bu eserlerin Türkiye’ye girişini yasaklayan 

bir düzenleme yoktur. Bu açıdan haber vermek, almak ve yaymak bakımından yeni 

kanunumuzun bu hükme yer vermemesi olumlu bir gelişme olmuştur. Yine Basın 

Kanunumuz 25.maddesinde, ispat aracı olarak el koymaya asıl yetkili kişileri 

Cumhuriyet Savcısı ve gecikmesinde sakınca olan hallerde de kolluk olarak 

göstermektedir ancak bu hüküm 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 

127.maddesi ile uyum içinde değildir. Zira bu maddeye göre, el koymada öncelikle 

hakim kararı aranmakta ve gecikmesinde sakınca olan hallerde ise Cumhuriyet 

Savcısının yazılı emri aranmaktadır. Anayasamız da, 20.maddesinde hakim kararı 

aramakta ve gecikmesinde sakınca olan hallerde kanunla yetkili kılınmış makamın 

yazılı emrini aramaktadır. Görüldüğü gibi, Basın Kanunumuzun 25.maddesinin 

getirdiği düzenleme ile ortada çelişkili bir durum yaratılmıştır. Diğer yönden eski 

Basın Kanunumuzda 2950 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, belirli hallerde  

eserlerin basıldığı makinaların ve diğer aletlerin müsaderesi kabul edilmişti. Yeni 

Basın Kanunumuzda ise, isabetli bir biçimde böyle bir hüküm yer almamıştır. Eski 

Basın Kanunumuzda yer alan dönemsel yayınların kapatılmasına imkan veren hüküm 

de, yeni 5187 sayılı kanunda kabul edilmemiştir. Bu da basın özgürlüğü açısından 

oldukça olumlu olarak nitelendirilebilir.  

5187 sayılı yeni Basın Kanunumuz dönemsel yayınlarda ceza sorumluluğu ile 

ilgili olarak eser sahibinin sorumluluğu açısından oldukça olumlu bir hüküm 

getirmiştir. 5680 sayılı eski kanunumuzda dönemsel yayınlar yoluyla işlenen 

suçlarda sorumluluk eser sahibi ile birlikte sorumlu müdüre aitti. Yani bu kanun 

“birlikte sorumluluk” ilkesini kabul etmişti. Oysa yeni Basın Kanunumuz basın 

suçunun ilk etapta ve esas failini eser sahibi olarak kabul etmiş ve daha evvel söz 

konusu olan “birlikte sorumluluk” hükmünü ortadan kaldırmıştır. Kanaatimizce, bu 

düzenleme de çok yerindedir. Zira eser sahibinin basın suçunun doğal ve esas faili 

olduğunu ve bu sorumluluğun genel ceza hukuku kurallarına göre de söz konusu 

olduğunu çalışmamızda ele almıştık. Ayrıca dönemsel yayınlarda eser sahibinin 

sorumluluğu açısından 5187 sayılı kanunumuzun 11.maddesi incelendiğinde 
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görülmektedir ki “eser sahibinin belli olmaması” hali söz konusudur. Burada sorumlu 

müdürün eser sahibini açıklamama hakkı vardır ki, bu hak anonimlik hakkıdır. Bu 

olumlu bir hükümdür ve görülmektedir ki, kanunumuz anonimlik hakkını kabul 

etmektedir. Öte yandan bu durumda, yani eser sahibinin belli olmaması halinde 

kanunumuz sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu yetkiliyi sorumlu kılmaktadır. Bu 

nedenle, kanun aslında sorumlu müdürün ve onun bağlı olduğu yetkilinin, eser 

sahibinin kimliğini açıklama hususunda baskı altına alınmasına yol vermektedir. 

Yani kanunumuz eski 5680 sayılı kanundan daha fazla bir biçimde anonimlik 

hakkına ve bu hak ile ilgili teminatlara darbe vurucu bir düzenleme içindedir. Zira 

eski Basın Kanunumuz bu gibi hallerde sadece sorumlu müdürü eser sahibi gibi 

sorumlu tutmaktaydı. Anonimlik hakkının basın özgürlüğü açısından önemini 

çalışmamızda ele almış olduğumuzdan, burada sadece Basın Kanunumuzun bu 

hükmü ile, anonimlik hakkını adeta yok edecek derecede zayıflattığını ve basın 

özgürlüğü ile ilgili bir başka sakıncalı hüküm olarak bu hükmün karşımıza çıktığını 

belirtelim.  

Sorumlu müdür açısından da, kanunumuz eski 5680 sayılı kanunumuza göre 

önemli bir değişiklik getirerek, sorumlu müdürün “yazı işlerini fiilen idare etme” 

koşulunu aramamıştır. Bu konudaki kanaatimizi çalışmamızda açıklamıştık. Bu 

noktada kısaca ifade edersek; sorumlu müdürü sorumlu müdür yapan asıl özellik 

onun “yazı işlerini fiilen idare etmesi”dir. Bu nedenle, yazı işlerini fiilen idare 

etmeyen bir kişinin formalite olarak ve kanunun hükmünü yerine getirmek için kağıt 

üzerinde sorumlu müdür olarak gösterilmesi ve yazı işlerini de bir başka kişinin idare 

etmesi halinde şüphesiz ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine ters düşülmektedir ve 

esasen suçu işleyen kimse belirlenememesi ve cezasız kalma tehlikesi söz konusudur. 

Ayrıca bu durumun sorumlu müdürünün sorumluluğunu belirleyen 11.madde 

açısından da, sakıncalarını belirtmiştik. Bu nedenle bu koşulun, yapılacak bir 

değişiklikle Basın Kanununa ya da Basın Kanununun sorumlu müdür olabilme 

şartlarını ihtiva eden 5.maddesine eklenmesinin yerinde olacağı düşüncesindeyiz. 

Yine Basın Kanunumuzun 5.maddesi, sorumlu müdür olabilme şartları hususunda 

5680 sayılı kanuna göre önemli değişiklikler getirmiştir. Bu değişiklikler 

kanaatimizce pek olumlu değişiklikler değildir. Zira sorumlu müdür olabilmek için 

aranan gerekli tahsil seviyesi ile ilgili hüküm hafifletildiği gibi, eski kanunumuzda 
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aranan “21 yaşını bitirmiş olmak” şartı da “18 yaşını bitirmiş olmak” şeklinde 

değiştirilmiştir. Ayrıca eski kanunumuzda yer alan T.C. vatandaşı olma şartı da 

kaldırılmıştır. Bu değişiklikler de, kanaatimizce yerinde değildir zira sorumlu 

müdürün görevi basılmış eseri suç unsurlarından ayırmak olduğuna göre yaş ve tahsil 

şartının yumuşatılması bu görevi yerine getirebilme konusunda yetersiz kişilerin 

sorumlu müdür olarak görev almasına yol açabilecektir. Ayrıca günümüzde hemen 

hemen tüm iş dalları için tahsile daha fazla önem verilirken sorumlu müdür 

olabilmek açısından bu şartın yumuşatılmasını anlamak mümkün değildir.  

5187 sayılı Basın Kanunumuzun kanaatimizce üzerinde muhakkak değişiklik 

yapılması gereken maddesi ceza sorumluluğunu belirleyen 11.maddesidir. Bu 

maddede suçun oluşum zamanının ve eser sahibinin sorumluluğunun belirlenmesi 

bakımından kanaatimizce herhangi bir sorun söz konusu değildir. Ancak madde 

hükmüyle süreli yayınlarda eser sahibinin sorumluluğuna gidilememesi halinde, 

sorumlu müdürün esas fail olarak kabul edilmesi ve cezalandırılması, bunun yanı sıra 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili kavramının madde ile getirilmesi ve yayın 

yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör ve basın danışmanı olarak belirtilen bu 

kişilerin de cezai sorumluluğunun öngörülmesi yerinde değildir. Çalışmamızda ele 

aldığımız üzere bu maddedeki düzenleme ile bizce sorumlu müdürün sorumluluğu 

subjektif sorumluluk özelliklerini yer yer taşımakla beraber objektif sorumluluk 

şeklindedir. Kanaatimizce sorumlu müdürün sorumluluğunun esası subjektif 

sorumluluk olmalıdır. Zira sorumlu müdürün görevi, yayını ve fikri içeriğini 

denetlemek ve suç unsurlarından arındırmaktır. Bu sebeble sorumlu müdür bu 

görevini yerine getirme hususundaki ihmali ya da özensizliği nedeniyle 

cezalandırılmalıdır ki bu halde de bir mesleki taksir sorumluluğu söz konusu 

olacaktır. 11.madde hükmünün bu şekilde değiştirilmesi yani açık bir şekilde 

sorumlu müdürün sorumluluğunun mesleki taksirden doğan subjektif bir sorumluluk 

olarak kabul edilmesi ve düzenlenmesi  ve maddeden sorumlu müdürün bağlı olduğu 

yetkili kişiler kavramının ve bu kişilerin sorumluluğu ile ilgili ifadenin çıkarılması ile 

hem Türk Ceza Kanununun 5.maddesi hem de 20.maddesi bağlamında Türk Ceza 

Kanunu ile uyum sağlanmış olunacaktır hem de sorumlu müdürün eser sahibi gibi 

suçun doğal ve esas faili olarak kabul edilmesi ve ona verilecek ceza ile 

cezalandırılmasının önüne geçilecektir. Zira sorumlu müdürün mesleki taksir 
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sorumluluğu kabul edildiğinde kendisine verilecek ceza bu taksir sorumluluğuna 

uygun bir ceza olacaktır.  

Yine kanunumuzun 11.maddesi ele alındığında, “yayımlatanın” eser sahibi ve 

sorumlu müdür ile onun bağlı olduğu yetkili kişinin yanı sıra yedek ve tamamlayıcı 

bir biçimde sorumluluğunun öngörüldüğünü görüyoruz. Ancak yayımlatanın bu 

sorumluluğunun doğması için sorumlu müdürün ve onun bağlı olduğu yetkilinin 

karşı çıkmalarına rağmen eser yayınlanmış olmalıdır.  

Sorumlu müdürler açısından bakıldığında, 5187 sayılı Basın Kanunumuzun 

belki de en çok eleştirilebilecek bir diğer yönü, yaptırım açısından karşımıza 

çıkmaktadır. Zira 5680 sayılı Basın Kanunumuz ele alındığında sorumlu müdürler 

hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza verilemeyeceğini görüyoruz. Buna karşılık 5187 

sayılı Basın Kanunumuzda bu hususta özel bir hüküm yoktur. Aslında kanun her ne 

kadar sorumlu müdürler hakkında hapis cezası ile ilgili bir düzenleme getirmemişse 

de, bu konuda istisnai bir hükme de yer vermediği için diğer mevzuat hükümleri 

çerçevesinde sorumlu müdürler ve onun bağlı olduğu ilgililer hakkında hürriyeti 

bağlayıcı ceza verilebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında da, 5187 sayılı kanunun bu 

durumu engelleyici istisnai ve ayrık bir hükme yer vermemesi büyük bir eksikliktir. 

Sorumlu müdürler hakkında hapis cezasına hükmedilebilmesi hali, basın 

özgürlüğünün sağlanması ve korunması ile kesinlikle bağdaşmamaktadır. Bütün bu 

sakıncaların giderilmesi için, sorumlu müdürün ceza sorumluluğunun “taksirden 

doğan bir özel sorumluluk hali” olarak belirlenmesi ve sorumlu müdüre bu 

sorumluluğuna uygun bir ceza verilmesi şeklindeki fikrimizi de çalışmamızda 

belirtmiştik. Herhalde bu ceza da hürriyeti bağlayıcı ceza olmamalıdır. Bizce  

yapılacak en doğru düzenleme 5680 sayılı Basın Kanunumuzda olduğu gibi 5187 

sayılı Basın Kanunumuza da sorumlu müdürler hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza 

verilemeyeceği yönünde bir hükmün konulmasıdır.  

Dönemsel olmayan yayınlar bakımından da, 5187 sayılı kanun 5680 sayılı 

kanuna göre oldukça değişik hükümler getirmiştir. Bu hükümlerle ilgili 

açıklamalarımızı çalışmamızda belirtmiştik. Dönemsel olmayan yayınlarda yayıncı 

yazı işleri müdürünün görevini yerine getirmektedir. Bu nedenle yazı işleri 

müdürünün sorumluluğu ile ilgili yaptığımız eleştiriler ve öneriler “sorumlu müdürün 

bağlı olduğu yetkili” bahsi dışında yayımcı için de geçerlidir. Yayımcının  ceza 
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sorumluluğu açısından kendisine verilecek cezanın uygun olması gerekmektedir. 

Yani yayımcıya verilecek olan ceza onun taksirinden doğan sorumluluğuna uygun 

olmalıdır. Basılmış eser ile işlenen suçun cezasını bu kişiye vermek uygun değildir. 

Ancak yeni Basın Kanunumuz yayıncının iştirak kuralları dışında da asıl suç ile ilgili 

olarak sorumluluğunu kabul etmiştir. Bu durum genel kusurluluk ilkelerine uygun 

düşmemektedir. 11.maddenin süresiz yayınlarda yayımcının ceza sorumluluğunu ele 

alan hükmünün de değiştirilmesi bizce uygun olacaktır.    

Basımcı açısından bakıldığında da, dönemsel olmayan yayınlarda 5680 sayılı 

eski kanunumuzda basanın iştirak hallerinin varlığı dışında da sorumluluğu kabul 

edilmişti. 5187 sayılı yeni kanunumuz da, dönemsel olmayan yayınlarda basımcıyı 

eser sahibi ve yayıncının cezalandırılamaması şartıyla ikinci basamakta sorumlu 

tutmuştur. Bu hüküm de, kanaatimizce yerinde değildir zira basımcının görevi bir 

eseri basıp, çoğaltmaktır. Basımcının eserin içeriğini denetlemek ve suç unsurlarını 

ayıklamak görevi de olmadığı için, onu iştirak kuralları dışında sorumlu tutmak hem 

üçüncü şahsın fiilinden sorumluluk manasına gelecektir hem de ceza hukukunun 

temel prensiplerinden olan “kusursuz ceza olmaz” ilkesine aykırı bir durum ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle yeni Basın Kanunumuzun bu düzenlemesini de 

eleştiriyoruz. Dahası kanunda basımcı için bu durumda bir kurtuluş imkanı da 

tanınmamıştır. Yapılacak bir değişiklikle basımcının iştirak kuralları dışında 

sorumluluğunun olmadığının belirtilmesi ya da basımcının sorumluluğunu 

düzenleyen ifadenin kanundan çıkarılması yerinde olacaktır.  

Satan ve dağıtan açısından bakıldığında ise, dönemsel olmayan yayınlarda 

5680 sayılı eski Basın Kanunumuz bu kişilerin sorumluluğunu kabul etmekteydi.  

5187 sayılı yeni kanunumuz ise, satan ve dağıtanın sorumluluğunu kabul etmemiştir. 

Bu durumda, bize göre isabetli bir biçimde genel hukuk kurallarından doğan 

sorumluluk haricinde bu kişilerin dönemsel yayınlarla ilgili olarak sorumluluğu söz 

konusu değildir. Bu kişilerin görevlerinin içinde, basılmış eserin içeriğinin meydana 

getirilmesi ya da bu içeriğin denetlenmesi de söz konusu olmadığından 5187 sayılı 

kanunumuzun bu düzenlemesi “kusursuz ceza olmaz” ilkesine de uygun 

düşmektedir.  

5187 sayılı Basın Kanunumuzun bir başka olumlu düzenlemesi basın suçları 

ile ilgili dava açma süreleri konusunda karşımıza çıkmaktadır. Kanunun 
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26.maddesinin birinci fıkrasında dava açma süresi günlük dönemsel yayınlarda iki 

ay, diğer basılmış eserler bakımından ise dört ay olarak kabul edilmiştir. Oysa bu 

süreler eski 5680 sayılı kanunumuzda sırasıyla üç ay ve altı ay olarak kabul edilmiş 

ve hatta daha sonraki 2950 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, bu süreler sırasıyla altı 

ay ve bir yıl olarak kabul edilmişti. Yeni Basın Kanunumuzun, dava açma süreleri 

bakımından eski Basın Kanunumuza göre daha kısa süreler kabul etmiş olması, basın 

davalarının hızlı bir biçimde görülmesi ve sonuçlandırılması ve bu şekilde basın 

özgürlüğünün sağlanması ve korunması bakımından oldukça yerinde olmuştur.  

5680 sayılı kanunun 37.maddesinde, Cumhuriyet Savcılarının gerekli 

görürlerse yapacakları hazırlık soruşturmalarını en çok bir hafta içinde bitirmeleri 

yönünde bir hüküm bulunmaktaydı. Ancak yeni Basın Kanunumuzda böyle bir azami 

süreyi öngören bir hüküm söz konusu değildir. Bu da kanaatimizce önemli bir 

eksikliktir. Ayrıca yine Basın Kanunumuz basın suçları ile ilgili olarak kovuşturma 

ve Yargıtay incelemesi bakımından da süreye ilişkin bir hüküm koymamıştır. Yine 

de 27.maddede basın davalarının acele işlerden sayılması yönünde bir hüküm söz 

konusudur. Ancak bu hükme hakim ya da savcı tarafından uyulmaması halinde  

uygulanacak bir yaptırımdan bahsedilmemiş olması büyük bir eksikliktir. Eski 

kanunumuzda yer alan Yargıtay’da basın davalarının öncelikle görüleceği yönündeki 

40.madde hükmünün de yeni Basın Kanunumuzda yer almaması da önemli bir 

eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Basın kanunumuzun 11.maddesi ele alındığında, sadece sorumlu müdür ve 

onun bağlı olduğu yetkiliye dolaylı bir biçimde tanıklıktan çekinme hakkı tanındığı 

görülmektedir. Oysa bu kişiler dışındaki gazetecilere de mesleklerinin bir gereği 

olarak ve basın özgürlüğünün sağlanması açısından tanıklıktan çekinme hakkının 

Basın Kanunumuzda düzenlenmemiş olması da 5187 sayılı kanunun bir diğer önemli 

eksikliğidir.   

Özgür bir basının varlığından bahsedilemedikçe ve yapılan düzenlemelerle 

basına görevini yapabilmek için tam manasıyla özgürlük sağlanmadıkça, basının 

görevini yerine getirmesi beklenemeyeceği gibi basın özgürlüğünün kötüye 

kullanılmasını engelleyecek çeşitli düzenlemelerin yapılmaması halinde de basının 

gücünü kötüye kullanması ve basın suçlarının önlenmesi mümkün olamayacaktır. Bu 

açıdan bakıldığında, 5680 sayılı kanuna göre daha dar bir çerçevede düzenlenen 
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5187 sayılı Basın Kanunumuz gerek basın özgürlüğünün sağlanması gerek 

korunması açısından, 5680 sayılı eski kanunumuza göre bir taraftan daha olumlu 

hükümler içerirken diğer taraftan da daha olumsuz hükümler de içermektedir.  

Kanunda önemli eksiklikler de söz konusudur. Ancak şüphesiz bu eksikliklerin ve 

söz konusu olumsuz hükümlerin yapılacak çeşitli bilimsel çalışmalarla ve 

düzenlemelerle giderilmesi  mümkündür.  
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