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Demokratik hukuk devleti sistemini benimsemi ş olan bütün
ülkelerde oldu ğu gibi bizde de bası n özgürlüğü Anayasamızda
önemli bir temel hak ve özgürlük olarak yer almıştır. Bununla ilgili olarak Anayasamızı n 28. maddesinde "Basın hürdür, sansür
edilemez" hükmüne yer verilmi ştir.
Bası n özgürlüğ
ünün bu denli önemli bir hak olarak kabul edilmesinin ve demokratik hukuk devleti ilke şinin vazgeçilmez bir
koş ulu olarak öngörülmesinin sebebi bas ın yoluyla yapılan açıklamalarda kamu yararı bulunmasındandır. Bu özgürlük basma
tanmmış gelişigüzel kullanılan, bir özgürlük yada ayncal ık değildir. 0 halde basın özgürlüğünden söz edebilmek için bas ın açıklamasını n kamu yaranna yönelik olmas ı şarttır. Kamu yararma
yönelik olmayan basın açıklamalarının basın özgürlüğ
ünün sağladığı ayrıcahktan ve korumalardan yararlanmas ı düşünülemez.
Demokrasilerde kitlelerin devlet ya şamının işleyişinden, yöneticilerin icraatları ndan, kamu paralarını n nerelere harcandığından bilgi sahibi olma haklan vard ır. Bu bilgi sayesinde kitlelerin
yönetimleri de ğiştirebilme, yönetime katılabilme, seçimlerde
adaylannı belirleyebilme ve de ğerlendirebilme olanağı sağlanmış
olur. İşte bu olanak günümüzde bas ın açıklamalar
ı ile sağlanmaktadır. Basına özgürlük tanınmasının sebebi ve sınır
ı da budur. Bu sebebe yönelik ve bu sınırlar içerisinde yapılan basın
açıklamaları kamu yarar
ına yöneliktir.
Bu ilkeye eklenmesi gereken önemli bir ba şka ilke daha vardır ki o da gerçeğe bağlılık ilkesidir. Bunun anlamı , basının yap(*) A.Ü.H.F. Öğretim Üyesi.
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ın gerçeğe uygun olmasıdır. Yerleşik Yargı Katığı açıklamalar
ırarları nda ve bilimsel görüşlerde, gerçek dışı basm açıklamalar
kabul
edilğı
nın hiçbir zaman kamu yarar ına yönelik olamayaca
mektedir.
Bu açıklamalarımı zdan kamu yararı unsurlannı içeren bir basm açıklamasını n basın özgürlüğünden yararlanabileceği sonucu
ı na yönelik bir basın açıklaması basına
çıkmaktadır. Kamu yarar
önemli birayncalık sağlar. Bu ayrıcalı k, böyle br açıklamanm,
suç veya haksı z fil teş kil etse bile hukuka uygun say ılmasıdır.
Dikkat edilecek olursa burada "hukuka uygun olarak de ğerlendirmede ölçü" bası n özgürlüğü değil, kamu yarandı r. 0 halde basın özgürlüğü her zaman değil, ancak ve ancak kamu yararı unsuni varsa bası n için bir ayncalık oluşturur.
ına yönelik olup olmadığı,
Bir basın açıklamasını n kamu yarar
ndan
yararlanması özellikle
ıcalığı
dolayısıyla bası n özgürlüğü ayr
ını ihlal etmesinde önem taböyle bir açıklamamn ki şilik haklar
ı vardır.
de bir sınır
özgürlüğünün
ın
şır. Her, özgürlük gibi bas
ü gibi temel bir hak
Bu sı mrlardan biri de, aynen bas ın özgürlüğ
r
(Anayasa
md. 17-2 1). Ancak
haklan"dı
nan
"kişilik
olarak tanı
ım
ıklaması kamu yaranna yönelik ise ki şilik haklar
bir basın aç
ihlal etse dahi hukuka aykırı sayılmayacak ve açıklamada bulunan ilgililer sorumlu tutulmayacaktı r. Bir baş ka ifadeyle kamu
ını ihlal etse
yarar
ına yönelik bir basın açıklamas ı, kişilik haklar
ıklama haksı z bir fil olarak değerlendirilmeyecek, hakbile bu aç
lı say
ı lacak yani hukuka uygun olarak de ğerlendirilecektir. Medeni Kanunumuz ki şilik haklannı kişinin çok önemli bir hakkı
saymış ve diğer haklar
ından farklı ve özel bir düzenlemeyle özel
olarak koruma altına almıştı r (MK. md. 24-24a). Ancak aynı ya3444 say
işikliğe paralel olarak 1988 ılında
saya Isviçre'deki değ
n
24.
maddesine
yı h yasayla yeni bir fikra eklenmi ştir. Yasanı
eklenen bu yeni fıkrada kişilik haklanna, "üstün nitelikte kamu
ılann sorumluluğa yol açamayacağı , yani
yarar
ına" yönelik saldır
bunun birhukuka uygunluk sebebi olaca ğı kabul edilmiştir. Dikkat edilecek olursa burada da hukuka uygunluk sebebi olarak
":basm özgürlüğünden" de ğil, "kamu yararından" söz edilmiştir.
ına salÜstün nitelikte bir kamu yaran mevcut ise ki şilik haklar
ını
ır
d
ı sorumluluk doğurmayacaktır. Yasa koyucu "ki şilik haklar
i
ni"
kabul
etmiştir.
feda
edebileceğ
ı uğruna
ancak kamu yarar
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Böylece basın özgürlüğü ile kişilik haklarının çatışmasında ölçü "kamu yararı " olmaktadır. Gerek yargı kararlarında gerekse
öğretide hangi aç ıklamaların kamu yararına yönelik olmadığı yönünde sayısı z örnekler mevcuttur. Bu anlamda olmak üzere kamuoyunu ilgilendirmeyen, güncel olmayan, gerçe ğe aykır
ı olan,
kişisel kin ve intikam aracı olarak kullanılan, sürünı ve sansasyon amacı na hizmet eden, kendisine rakip olan ki şi ya da kurumları çökertmeye çalişan aç
ı klamalar kamu yarar
ına yönelik
olamaz. Ote yandan bir basın aç
ı klamasında kamu yararı bulunmasına rağmen, açıklaman
ın yapılış biçimi uygun değilse yine
kamu yarar
ına hizmetten ve dolay
ısıyla basın özgürlüğünden söz
edilemez. Bu anlamda olmak üzere öneminin üzerinde abart ılarak verilen, açıklamanı n yer aldığı sayfa ve kapsamı, ilgisi olmadığı halde kiş inin özel yaşamına yönelen açıklamalar kamu yaraı hukuka uygunluk sebebinden yararlanamaz ve basın özgürlür
ğünün arkasma sığınamazlar.
Bu genel ilkeler ve hukuksal duruma rağmen, ülkemizde özellikle son günlerde bazı özel televizyon kurulu şları tarafından yapılan yayımlann her nedense korkusuz bir şekilde bu ilkelere ve
hukuksal duruma meydan okudu ğunu görmekteyiz. Elindeki bir
kanalı insanlar
ın kişilik haklarına ve özel yaşamına sald
ır
ı aracı
olarak kullanı p, suçsuz ve savunmasız insanlara hakaret yağdırmalarını . basın özgürlüğ
ü ad
ı na yaptıklar
ını söyleyenler aç
ıkça
basın özgürlüğ
ünü suistimal etmektedirler. Bu tür yayınlar karşısında en büyük zarar
ı basın özgürlüğ
ü görmektedir. Basın özgürlüğünün bu tür yay
ınları kapsamadıgını bilmeyen vatandaşın
gözünde basın özgürlüğ
ü sevimsiz bir hak olarak görünmeye başlamıştır Bu inancın yaygınlaşması basın özgürlüğ
ü aleyhine dei şiklikleri getirme tehlikesini beraberinde getirebilir. Bundan
ğ
beş ı
y l kadar önce o zamanm Cumhurbaşkanı ve ailesi hakkında
yapılan bazı gerçek yay
ımlara rağmen, basın özgürlüğünü kıskaç
altına alma yönünde yasal değ
i şiklikler gündeme gelmişti. 0 tarihte Cumhuriyet Gazetesi'nde ı
ç kan yazılanmızla bu girişimleri
şiddetle eleştirmiş, basın özgürlüğ
ünü savunmuş idik. Bu yaz
ımızın da amacı, bası
n özgürlüğünü, bunu suistimal edenlere karşı korumaktır. Basın özgürlüğü demokratik sistemin vazgeçilmez
bir unsuru olup, artık bu gerçeği değ
i ştirmek mümkün değ
ildir.
Bu özgürlüğ
ün anlamına ve amacı
na uygun olarak kullanılması
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sayesinde toplumun aydınlanması ve demokrasimizin gelişmesi
nın bu hizmeti, bas ın
konusunda büyük adımlar atılmıştır. Bası
özgürlüğünü suistimal edenlerin varl ığı karşısında inkar edilemez. Basın özgürlüğünü suistimal edenler cesare1erini, bu alandahi yasal boşluktan almaktadırlar. Anayasa'da yapılan değişikı konusunda özel yaın yayınlar
likle "özel radyo ve televizyonlar
salann" çıkarılması kabul edilmiş ve fakat bu yasa henüz çıkanın yaptıkları gerçek dışı yalamamıştır. Bugün özel televizyonlar
ın bir cevap hakkı mevcut değ
yınlara karşı suçsuz insanlar
ildir.
ü gbi cevap
Halbuki Anayasamızın 33. maddesi basın özgürlüğ
ve düzeltme hakkını da bir temel hak ve özgürlük o1ark öngörn gerçek dışı
müştür. Ozgürlükler sadece basın için değil, bunları
yayınlarına karşı suçsuz insanlar için de tanınmıştır. Bu nedenle
özel radyo ve televizyonlar
ın çalışmaları ve yayın faaliyetlerine
ilişkin özel yasanın bir an önce çıkartılması, Basın Kanunu ile
TRT Kanununda olduğu gibi basın özgürlüğünü suistimal edenlere karşı yasal önlemlerin bir an önce getirilmesi zorunludur.
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