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Anayasanın 26 ve 28. maddesi ile Basın Kanununun 3. maddesinde basın özgürlüğü ve 

sınırlanmasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Görünen o ki, Anayasa ve kanun hazırlanırken 

özgürlüklerin te-minat altına alınmasından ziyade basın özgürlüğünün nasıl daha iyi sınırlanacağı 

düşüncesi hakim olmuştur. Bu nedenle sınırlamaya ilişkin bölümler detaylı ve çok geniş 

tutulmuştur. Özgürlüğe ilişkin kısımlar ise ayrıntıya girilmeden genel ifadelere yer verilerek 

hazırlanmıştır. Kanun hükümlerini uygulayan mahkemeler de özgürlükçü bir yorum getirmek yerine 

basın ve ifade hürriyetini sınırlayacak şekilde hareket etmektedirler. Yayın yasakları, basın 

özgürlüğünün kısıtlanmasına ve haber verme hürriyetinin engellenmesine yönelik en önemli 

uygulamadır. 2011 yılından sonra yayın yasaklarında ciddi bir artış olmuştur. Talep olması halinde 

önemli tüm dava ve soruşturmalar hakkında mahkemeler yayın yasağı kararı vermiştir. “Kamu 

güvenliği”, “milli güvenlik”, “devlet sırlarının ifşası” ve “kamu düzeni” yasakların gerekçesini 

oluşturmaktadır. Türkiye, basın özgürlüğü açsından AİHM içtihatlarının çok gerisinde kalmaktadır. 

AİHM uygulamasında “ulusal güvenlik”, “kamu güvenliği” gibi genel ifadelere dayanarak 

yasaklamaya yer verilmemektedir. Kişisel hakların korunmasında ise poli-tik aktörlere karşı eleştiri 

hatta hakarete varan yayınları dahi ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirmektedir. 

Basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için yasal düzenlemeler yeniden gözden 

geçirilmeli, mahkemeler de AİHM içtihatlarını esas alacak şekilde kararlar vermelidir.

Türkiye’de Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini



Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini

Basın özgürlüğüne ve sınırlanmasına ilişkin temel düzenlemeler anayasanın 28. ve 26. maddesi ile 

Basın Kanununun 3. maddesinde yer almaktadır. Anayasanın 28. maddesinde basının özgür olduğu 

belirtilmiş, sınırlamanın kapsamı için Anayasanın 26. ve 27. maddelerine atıf yapılmıştır. Basın Ka-

nununun 3. maddesinde ise basın özgürlüğünün içeriği ve sınırlamanın kapsamı birlikte verilmiştir. 

Anayasa ve Basın Kanununun madde başlıklarında her ne kadar özgürlükten bahsedilse de, düzenle-

meler temelde basın hürriyetini sınırlamaya yönelik bir anlayışla hazırlanmıştır. 

Basın hürriyeti üst başlığını taşıyan Anayasanın 28. maddesi; “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. 

maddeleri hükümleri uygulanır.” şeklindeki genel ifadelerle başlamakta, sonraki fıkrada devlete, ba-

sın hürriyetini sağlayacak tedbirleri alma sorumluluğu yüklenmektedir. Maddenin 3. fıkrasında ise 

basın özgürlüğünü sınırlamanın kapsamı için Anayasanın 26. ve 27. maddelerine atıf yapılmaktadır. 

Maddenin devam eden kısmında süreli yayınlar ve yayın yollu işlenen suçların prosedüründen bah-

sedilmektedir. 

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti başlığını taşıyan Anayasanın 26. maddesi; “Herkes, 

düşünceyi ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve 

yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak 

ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollar-

la yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 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 gere-

ğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Maddenin ilk 

fıkrasında ifade ve düşünce hürriyeti ile bu hürriyetleri yayma özgürlüğü düzenlemiştir. İkinci fıkrada 

ise basın özgürlüğünün sınırları belirlenmiştir. Devam eden fıkralarda ise sınırlamanın şekil, şart ve 

usullerinin kanunla yapılacağı düzenlenmiştir.
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Anayasanın 27. maddesinde; “Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, 

yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Yayma hakkı, Anayasanın 1’inci, 2’nci ve 

3’üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz.” şeklinde bir ifade 

bulunmaktadır. Aslında bu düzenleme basın hürriyeti veya sınırlanması ile doğrudan bağlantılı de-

ğildir. Madde metninde bilim, sanattan bahsedilmektedir. İkinci fıkradaki yayma hakkı nedeniyle 

basın hürriyeti ile bağlantısı kurulmaktadır.

Basın Kanununun 3. maddesi; “Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yo-

rumlama ve eser yaratma haklarını içerir. Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir top-

lumun 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.” Kanun, Anayasanın 28. maddesindeki özgürlük vurgusu ile başlamakta, kısıt-

lamaya ilişkin Anayasanın 26. maddesindeki kapsamla devam etmektedir.

Şimdi Anayasanın 26. ve 28. maddeleri ile Basın Kanununun 3. maddesini basın özgürlüğü ve özgür-

lüğün sınırlaması bakımından ayrı ayrı inceleyelim.

Türkiye’de Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini
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Haklar Açısından Basın Özgürlüğü

Anayasa maddeleri iki yöntemle yazılır. Yazılış yöntemi bize anayasanın ruhu hakkında bilgi verir. Öz-

gürlükçü bir anayasa olup olmadığını değerlendirmemize yardımcı olur. Bu yöntemlerden birincisi 

“çerçeve anayasa” kavramı ile ifade edilir. Bu anayasada sadece hakların ve sınırlamaların çerçevesi 

çizilir. Detaylı düzenleme kanunlarla yapılır. İkinci yöntem ise kazuistik yöntemdir. Bu yöntemde 

anayasayı yapanlar aklına ne gelirse anayasaya yazar. Bu tür anayasalar, tereddütler üzerine 

kurulmuş, sınırlayıcı bir ruha sahip anayasalardır. Her şey detaylı bir şekilde anayasada yer alır.

Mevcut Anayasanın 28. maddesinde “basın özgürdür, sansür edilmez” şeklindeki klişe ama genel 

ifadelere yer verilmesi, Anayasanın üst norm olması, sadece hakların çerçevesini belirlemesi ve 

kanun yapma tekniği açısından mantıklı ve doğru bir yöntemdir. Bu düzenlemeye bakarak basın 

özgürlüklerini düzenlemede çerçeve anayasa tekniği kullanılmıştır denilebilir.

Anayasanın 26. maddesinin basın özgürlüğünün sınırlanmasına ilişkin kısımlarına baktığımızda ise 

kısıtlamanın çok detaylı bir şekilde yapıldığı ve sınırlamaya ilişkin düzenlemede kazuistik yöntemin 

seçildiğini görmekteyiz.  1982 Darbe Anayasasını yapanlar işi şansa bırakmamak için basın özgürlü-

ğünü sınırlama ihtimali olan ne varsa anayasaya yazmışlardır. Bir nevi sınırlama esas, özgürlük ise is-

tisna olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. 1982 Anayasasının ortaya çıkış şekli ve onu yapan iradeye 

bakılınca,  sınırlama kısmının bu kadar detaylı hazırlanması şaşırtıcı değildir.

Basın Kanununun 3. maddesinde “basının özgür olduğu, özgürlüğün ise bilgi edinme, yayma, eleş-

tirme, yorumlama ve eser üretme haklarını” içerdiği görülmektedir. Kanunda bilgi edinme ve yayma 

hakkı ile basının görevi veya işlevi ortaya konmakta, yapılan işin mahiyeti tanımlanmaktadır. Kanun 

maddesi, Anayasanın ilgili maddeleri ile şekil ve içerik açısından aynıdır. Özgürlük genel ve istisna, 

sınırlama esas ve detaylı hazırlanmıştır. Anayasa ve kanundaki düzenlemeleri yapanlar sınırlamaya 

ilişkin hususları daha detaylı ve yoruma açık halde kanunlaştırmıştır. Böylece uygulayıcılara çok 

fazla takdir hakkı tanınmak istenmiştir. Zamana ve kişiye göre yorumlama imkânı sunulmuştur.

Türkiye’de Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini
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Basın Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalar

Sınırlamaya yönelik düzenlemelere baktığımız zaman Basın Kanununun 3. maddesi ile Anayasanın 

26. maddesi muhteva itibarı ile nerede ise aynıdır. Her iki düzenlemede de; “Kişilik haklarını, toplu-

mun sağılığını korumak, kamu düzeni, milli güvenlik, yargı gücünün otoritesini zayıflatmak, yargının 

tarafsızlığını sağlamak, devlet gizli sırlarının açıklanması, genel ahlak, cumhuriyetin temel ilkeleri, 

devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü, kamu güvenliği” gibi nedenlerle basın özgürlüğü-

nün sınırlandırılabileceğine yer verilmektedir. 

Anayasada ve Basın Kanununda kısıtlanmaya ilişkin düzenlemeler, geniş ve yorumlamaya müsait ola-

rak yapılmıştır. Bilinçli bir tercihle detaylı bir şekilde akla gelebilecek her şey Anayasaya yazılmıştır. 

Basın çoğu zaman ayak bağı olarak görüldüğünden, ya kontrol edilmesi ya da baskı ile susturulması 

gerektiğine inanılmaktadır. Bunu yapmanın en iyi ve etkili yolu ise hukuk olarak görülmektedir. Ka-

nunlara dayanarak yapılan sansür daha az tepki doğuracaktır. 

Anayasa ve kanun yapılırken asıl amaç basının sınırlanması olunca, ihtiyaç halinde basın özgürlü-

ğünü sınırlayacak her husus yazılmıştır. “Kamu düzeni, kamu güvenliği, milli güvenlik, yargının oto-

ritesini zayıflatmak” gibi içeriği tam belli olmayan, mahkemeye geniş yetki veren akla gelebilecek ne 

varsa kanunda yer verilmiştir. Yasa maddelerini bir torbaya benzetecek olursak; ne bulunmuşsa 

torbaya atılmış, ihtiyaca göre o torbadan alınıp kullanılmaktadır. 

Düzenlemelerdeki genel ve detaylı ifadeleri dayanak alan mahkemeler yargı erkinin sistem içinde 

aldığı pozisyona göre rahatlıkla basın özgürlüğünü sınırlamakta, yayın yasağı kararı vermektedirler. 

Son dönemde artan yayın yasakları yargının aldığı pozisyonun yasaklamada ne kadar önemli ve 

etkili olduğunu göstermektedir. RTÜK verilerine göre; 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında ortalama 30 

yayın yasağı kararı verilmiştir. 2010 yılında ise yine RTÜK verilerine göre 4 yayın yasağı kararı 

verilmiştir.1 Son dört yıldır yayın yasağı daha çok önemli dava ve soruşturmalar hakkında verilmiştir. 

Mesela kamuoyunda Ergenekon davası olarak tanımlanan dosyaya ilişkin 2011 yılında beş, 2012 

yılında dört defa yayın yasağı kararı verilmiştir.

1http://www.rtuk.org.tr/mahkemelerin yayın yasakları

Türkiye’de Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini
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17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrasında gelişen hadiselere bağlı olarak; MİT tırları, böcek so-

ruşturması, konsolosluk çalışanlarının kaçırılması gibi olaylar hakkında 13 yayın yasağı kararı veril-

miştir. Ergenekon davasına ilişkin verilen yayın yasakları daha çok kişisel hakların korunmasına yö-

nelik taleplerden kaynaklı verilirken, 17-25 Aralık sonrası verilen yayın yasakları ise “kamu düzeni” ve 

“devlet güvenliği” hususlarında yoğunluk kazanmaktadır. 

Kamu düzeni ve devlet güvenliğine ilişkin yayın yasaklarının bir kısmını gerekçesiyle birlikte incele-

diğimizde; Anayasanın ve söz konusu kanundaki genel ifadelerin hakimler tarafından nasıl basın öz-

gürlüğünün kısıtlanmasına yönelik yorumlanıp, yasaklama yönünde kararlar verildiği görülmektedir:

• Adana’da yakalanan tırlara ilişkin Anayasanın 28., 26. maddesi ve Basın Kanununun 3. mad-

desi dayanak gösterilerek Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nin 2014/69 sayılı dosyası, Adana 7. Ağır 

Ceza Mahkemesi’nin 2014/161 esas sayılı dosyası, Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği 2015/197 değişik iş 

sayılı dosyası ve Adana 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2014/26 değişik iş sayılı dosyaları ile “kamu güven-

liği, devletin gizli sırları ve milli güvenliği”  gerekçesiyle yayın yasağı konulmuştur.

• Musul’daki konsolosluk çalışanlarının kaçırılmasına ilişkin olayda Ankara 9. Ağır Ceza Mah-

kemesi’nin 2014/566 değişik iş kararı ile Basın Kanununun 3. maddesi ve Anayasanın 26. maddesi ge-

rekçe gösterilerek “milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması” gerekçesiyle yayın 

yasağı kararı verilmiştir.

• Dışişleri Bakanlığında yapılan dinlemeye ilişkin Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2014/366

değişik iş sayılı kararı ile Basın Kanununun 3. maddesi gerekçe gösterilerek “Milli güvenlik, kamu dü-

zeni ve kamu güvenliğinin korunması, devlet sırlarının ifşasının engellenmesi” gerekçesiyle yayın ya-

sağı konulmuştur.

• 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması ile bağlantılı olarak mecliste dört bakan hakkında ku-

rulan yolsuzluk komisyonunun çalışmaları hakkında Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2014/4205 

değişik iş sayılı dosyası ile Basın Kanununun 3. maddesi, Anayasanın 28. ve 26. maddesi dayanak 

gösterilerek “    gerekçesiyle yayın yasağı kararı verilmiştir. 

17-25 Aralık soruşturmaları sonrasında verilen yayın yasaklarında, kapsam daha da genişletilmiş; 

haber yapmanın haricinde, eleştiri ve röportaj yapılamayacağına dair kararlar verilmiştir. Basın yolu 

ile konu hakkında hiçbir yorum katmadan bilgi verilmesi dahi yasaklanmaktadır. 

Türkiye’de Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini
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Basın özgürlüğü ile kamu otoritesini temsil eden herhangi bir unsurun çatışması, karşı karşıya gelme-

si halinde kamu gücünü temsil eden tarafın isteği doğrultusunda basın özgürlüğü kısıtlanmaktadır. 

Bunun iki sebebi bulunmaktadır: Yasaların buna müsait olması ve yargı erkini kullanan hakim/

savcıların kendisini bağımsız ve tarafsız bir erk olarak değil, devlet memuru –başka bir ifadeyle 

kamu ajanı– olarak görmesinden kaynaklanmaktadır.  Devletin memuru olma anlayışıyla hareket 

eden hakimler, memuru oldukları ve talimat aldıkları sistemi koruma içgüdüsüyle hareket 

etmektedirler.

Devlet güvenliği ile basın özgürlüğünün karşı karşıya geldiği MİT tırları, Dışişleri Bakanlığındaki dinle-

meler, 17-25 Aralık, Reyhanlı, Kobani olayları, böcek soruşturması ve Musul’daki Konsolosluk çalışan-

ların kaçırılması gibi olaylara ilişkin savcılıklar tarafından 13 defa (5 defa MİT tırları için) yayın yasağı 

başvurusu yapılmıştır. Bu yasak taleplerinin on ikisi kabul edilmiş,  biri reddedilmiştir. 

Güncel olaylarda, basın özgürlüğünü esas alarak, yayın yasağı talebini reddeden tek karar bulun-

maktadır. Musul’daki Konsolosluk çalışanların kaçırılmasına ilişkin olayda, Savcılık “gereksiz, gerçeğe 

aykırı ve devletin zafiyetini ortaya koyacak şekilde yayınlar yapıldığı” gerekçesiyle yayın yasağı tale-

binde bulunmuştur. Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi yapmış olduğu incelemede; “basın özgürlüğü-

nün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak, başkalarının şöhret ve 

haklarına, toplum sağlığının ve ahlakının milli güvenlik, kamu düzenliği, kamu güvenliği ve toprak 

bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı 

gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabileceği” yayın yasağı talebinde sa-

dece gazete kupürlerinin olduğu, devlet güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin başka bir belge ve bilgi 

sunulmadığı, basın özgürlüğünün bu nedenle kısıtlanamayacağı gerekçesiyle yayın yasağının reddi-

ne karar vermiştir.  Ancak basın özgürlüğünü esas alan bu karara karşı hemen itiraz edilmiş ve yapılan 

itiraz kabul edilerek Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir.

Basın Özgürlüğü ile Devlet Otoritesinin 
Çatışması

Türkiye’de Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini
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Basın Özgürlüğü ile Kişisel Hakkın                 
Çatışması

Kişisel bir hak ile basın özgürlüğünün çatışması halinde, kişinin statüsü ve olayın içeriğine göre karar 

farklılaşmaktadır. Başvuruyu yapan politik veya ekonomik açıdan etkili bir güç ise basın özgürlüğü 

çoğu kez talep doğrultusunda kısıtlanabilmektedir. Olay içeriğinde cinsel saldırı, çocuk ve kadınlara 

yönelik bir eylem var ise yine kısıtlama yoluna gidilmektedir. Politik etkiye sahip kişiler tarafından 

yapılan yayın yasağı taleplerinde bazen yargıcın politik düşüncesi de kararda rol oynayabilmektedir.

Kişisel hakkın çatışmasına güncel soruşturma ve davalardan örnek verecek olursak; kamuoyunda 

yolsuzluk soruşturmaları olarak bilinen 17-25 Aralık dosyalarında adı sıkça geçen Rıza Sarraf ve eşi; 

bu soruşturmalarla ilgili yazılı, görsel ve internet medyasında masumiyet karinesini, soruşturmanın 

gizliliğini ve adil yargılama ilkesini ihlal eden görsel ve yazılı yayınların yasaklanmasını talep etmiştir. 

Yasağa ilişkin mütalaası alınan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise “kamuoyuna mal olmuş bir soruş-

turma ile ilgili haber verme özgürlüğünü sınırlayacak şekilde genel bir yasaklama kararının verilmesi-

nin Basın Kanunun 3. maddesindeki düzenlemeye aykırı olacağı, yayın yasağı talep edenlerin tekzip, 

düzeltme ve şikâyet hakkını kullanabileceklerini” ileri sürerek yasak talebinin reddini istemiştir. 

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi; “şüpheli olarak bulunan kişiler hakkında adil yargılanma hakla-

rını, özel hayatlarının gizliliğini ve haberleşmenin gizliliğini ihlal edecek durumlarının ortaya çıkma 

ihtimalinin bulunduğu ve soruşturmanın gizliliği hükmüne aykırı şekilde yayın yapılabileceği soruş-

turma dosyasının bilgilerinin yayınlanması halinde telafisi mümkün olmayan zararların meydana ge-

leceği gerekçesiyle, yalnızca haber niteliği taşıyanlar yayınlar hariç diğer tüm yayınlar bakımından” 

yayın yasağı kararı vermiştir. 

Bu yayın yasağı talebinde çatışan sadece kişisel hak ile basın özgürlüğü değildir aynı zamanda ka-

muya ait haklarla, kişisel haklar ve basın özgürlüğünün bir arada değerlendirilmesi gerekir. Yolsuz-

luk yapılması doğrudan kamuyu ilgilendiren bir husustur. Kamu yararının olduğu yerde basının bilgi 

ve fikirlerini paylaşması engellenemez. Ayrıca basın kamu bekçisi olarak kabul edilir. Bu görevini de 

toplumu bilgilendirmek suretiyle yerine getirir. Yayın yasağı talepleri bu yönüyle 

değerlendirilmeden karar verilmesi ve basın özgürlüğünün kısıtlanması doğru değildir.

Türkiye’de Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi pratiğine baktığımızda; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. 

maddesinin birinci fıkrasındaki “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamları-

nın müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş 

alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar.” düzenlemesi mahkeme tarafından olabildiğince geniş ve 

özgürlükçü bir esasla yorumlanmaktadır. Ulusal güvenlik, kamu güvenliği gibi genel nedenlerden 

dolayı basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına izin verilmemektedir. Sınırlamanın şiddet, ırkçılık 

ve nefret içerikli haberlerden dolayı olması halinde basın özgürlüğünün kısıtlanabileceği kabul edil-

mektedir.

Observer ve Guardian kararında; (1994) İngiliz gizli servisine mensup bir kişi emekli olduktan sonra 

devlete ait gizli bilgileri yayınlar. İngiliz hükümeti ulusal güvenlik gerekçesiyle bilgilerin yayınlan-

masını engeller. AİHM, gizli bilgileri korumanın devletin görevi olduğu, ulusal güvenlik gerekçesiyle 

AİHS 10. maddesi kapsamında yayınlamaya engel olunmayacağına karar verir. 

Kişisel haklar bakımından ise AİHM özellikle siyasilere yönelik sert, ağır, incitici ve eleştirel haberleri 

basın özgürlüğü kapsamında değerlendirmektedir. Ancak siyasi veya sosyal statüye sahip olmayan 

kişilere yönelik yayınlarda ağır ve sert eleştirileri korumamaktadır. 

AİHM, bir kişinin politikacı olması ile birlikte yaptığı ve söylediği her şeyin kamuoyu nezdinde iyi ya 

da kötü bir karşılık göreceğini; söz ve davranışlarının, basın ve toplum tarafından denetleneceğini 

kabul etmesi gerektiğini, ona karşı yapılan yayınların ise sıradan özel bir kişiye karşı yapılmış gibi 

değerlendirilemeyeceğini kabul etmektedir.  

Basın Özgürlüğü ile Kişisel ve Kamusal 
Hakların Çatışmasında AİHM Uygulaması

Türkiye’de Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini
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AİHM’ye göre politikacı en ağır eleştirilere karşı hoşgörülü olmak zorundadır. Eğer politikacı tahrik 

edici veya hakaret amaçlı konuşmuşsa buna karşılık yapılan tahrik edici ve hakaret içeren ifadelere 

de katlanmak zorundadır.

Avusturya’da yayın yapan bir derginin editörü, eyalet valisi ve sağcı Özgürlük Partisi’nin lideri olan 

Haider’in yapmış olduğu söyleve karşılık bir makale yazar. Makalenin başlığı “Trottel”dir. Trottel söz-

cüğü Almancada “ahmak, geri zekâlı” gibi anlamlar taşımaktadır. Editör makalesinde, Bay Haider’in 

bu sözleriyle “trottel” olduğunu gösterdiğini yazmıştır. Avusturya yerel mahkemesi 1992 Mart ayında 

gazeteciye ceza verilmesini uygun görür. Gazeteci Oberschlick Eylül 1992’de AİHM’e başvurur. 

AİHM, “Haider’in konuşmasını yaparken tahrik edici olmayı, sert tepki almayı hedeflediğini; 

konuşmanın tek başına tahrik edici bir nitelikte olduğunu” tespit etmiştir. “Bir politikacının 

eleştirilmesinde, eleştirinin sınırları daha geniştir. Siyasal yaşamda yeri olan kişi, sert eleştirilere 

hedef olmaya hazır bulunmalıdır. Böyle bir tahrik edici konuşmaya karşılık yazılan makalede 

kullanılan sözcük yersiz bir kişisel saldırı olarak değerlendirilemez.” diyerek “Haider’in konuşması 

karşısında objektif olarak anlaşılabilir bir açıklamanın sonucu olarak kullanıldığına ve AİHS 10. 

maddesi kapsamında kaldığına” karar vermiştir.

Türkiye’deki mahkemelerin basın özgürlüğüne ilişkin vermiş olduğu kararlar AİHM'nin özgürlükçü 

kararlarının çok gerisinde kalmakta ve aradaki mesafe gittikçe artmaktadır. Özellikle hükümete 

mensup politikacıların eleştirilmesi hususunda AİHM içtihatlarına zıt kararlar verilmektedir. Bu 

politik aktörlerin uygulamalarına getirilen en hafif eleştirilere bile mahkemeler tarafından ceza 

verilmektedir. Oysa Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olması ve Anayasanın 90. 

maddesinde üst norm olarak bu sözleşmeleri kabul etmesi nedeniyle bu sözleşmeye ilişkin Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını öncelikle uygulamak zorundadır.

Türkiye’de Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini
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TC Anayasasının 90. maddesi şöyledir: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar 

kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvuru-

lamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlük-

lere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

Türkiye tüm kurumlarıyla çok zor bir dönemden geçmektedir. Basının ise kendi özgürlük alanı ile ilgili 

vermiş olduğu refleksler ve takındığı tavır dikkate alındığında iyi bir sınav verdiğini söylemek müm-

kün değildir. Bugün basın özgürlüğü, medya etiği, özgürlüğün sınırlandırılmasında yargının algısı 

gibi hususlarda çok önemli deneyimler yaşanmaktadır. Gelecekte basın özgürlüğüne ilişkin hukuki 

zeminin inşasında bu deneyimlerin etkisi büyük olacaktır. Uluslararası alanda uygulanan ve iyi sonuç 

alınan temel prensipler ile bugün yaşanan deneyimler birleştirilerek basın özgürlüğünün hukuki alt 

yapısı oluşturulmalıdır. 

Türkiye’de Basın Özgürlüğünün Hukuki Zemini



Evrensel ilkeler ve uluslararası hukuk açısından değerlendirildiğinde, ülkemizde basın özgürlüğü as-

gari standartların bile altında kalmaktadır. Türkiye’de basın özgürlüğünün hukuki zeminini sağlam-

laştırmak için başta Anayasa olmak üzere mevzuatta köklü değişiklikler yapılması gerekmektedir. 

Bu değişikliklerin yanında evrensel ilkeler bakımından basının kendi içinde otosansürü sağlayacağı 

mekanizmalar veya kurullar oluşturulmalıdır. Ayrıca mahkemelerin özgürlüğe ilişkin pratiğinin AİHM 

içtihatlarına uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

• Basın özgürlüğünün sınırlanmasına ilişkin Anayasada yer alan kısım çıkarılmalıdır. Sadece

özgürlüğe ilişkin hususlar kalmalıdır. Sınırlamaya ilişkin hususlara Basın Kanununda yer verilmelidir. 

Böylece sınırlama söz konusu olduğunda en azından normlar arasındaki hiyerarşi dikkate alınarak, 

Anayasadaki özgürlüğe ilişkin düzenleme esas alınabilir. 

• “Kamu güvenliği, kamu düzeni, milli güvenlik” gibi genel, içeriği tartışma konusu olan kav-

ramlar sınırlama gerekçesi olmaktan çıkarılmalı ya da kapsamı belirlenip detaylandırılmalıdır. 

• Mahkemeler tarafından verilecek tedbirler için Ankara veya İstanbul merkezli bir Basın Mah-

kemesi kurulmalı ve yayın durdurma yasağına ilişkin taleplerin olması halinde belli sayıda basın kuru-

luşunun veya basın konseyinin beyanı alınmadan durdurma kararı verilmemelidir. 

• Sürecin hızlı işlemesi için belli parametreler koyularak bu niteliklere haiz basın organları

veya oluşturulacak kurul için UYAP sistemi üzerinden bir tanımlama yapılmalıdır. Yayın yasağına iliş-

kin talep olması halinde kurul veya basın organlarının yasağa ilişkin beyanları hemen dikkate alınıp 

karar verilmelidir.

• Genel ahlak; nefret, şiddet, kişisel haklar, ayrımcılık gibi hususlarla sınırlı olmak kaydıyla ve

çerçevesi de çizilmiş şekilde basın özgürlüğünün sınırlandırılmasına imkân tanınmalıdır. 

• Yayın durdurma yasakları haberle sınırlandırılmalı; eleştiri ve röportajlar kapsam dışına çıka-

rılmalıdır.  

• Hâkimler, Anayasanın 90. maddesinde belirtilen –özellikle bireysel hak ve özgürlükler konu-

sunda– AİHM içtihatlarını göz önüne alarak karar vermelidirler.

Sonuç ve Öneriler 
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