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ALTINCI BASIYA ÖNSÖZ

Ceza Hukuku, Basın Hukuku, Kriminoloji, Sosyoloji gibi bilim dalla-
rında unutulmaz eserlerin yazarı Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in imzasını 
taşıyan bu kitabı devam ettirme onuruna eriştiğimden bugüne iki yıl geçti. 
Bu süre içerisinde kitabın beşinci basısının bitmesi ve yenisine gereksinim 
duyulması çok sevindirici…Öğretim üyeleri ve öğrencilerin, kitaba duy-
dukları ilgi gerçekten onurlandırıcı…

Her geçen gün gelişen ve hayatımızın içine giren televizyon, internet 
ve sosyal medya karşısında yazılı basın gittikçe geride kalıyor gibi görünse 
de basının güncel yaşantımızdaki önemli yeri bunun pek de doğru olmadı-
ğını gösteriyor. Her gün, ülkenin siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal 
hayatını izlediğimiz yayınlar bizi toplumun bir parçası haline getirdiği gibi 
duygu ve düşüncelerimizi de oluşturuyor. Bu nedenle basın, hayatımızdaki 
yerini korumaya devam ediyor.

Bugün altıncı basısı yapılan Basın Hukuku kitabı aslında 60 yıllık bir 
birikimin sonucudur. Dönmezer’in yıllarca önce 1946’da “Matbuat Suçla-
rı” başlığıyla yayınladığı kitap sonraki yıllarda önce teksir halinde “Basın 
Hukuku” başlığıyla yayınlanmış ve hemen sonra kitap haline getirilmişti. 
Bu kitapta, Dönmezer’in basın hukuku üzerindeki yoğun çalışmalarını, bu 
hukuk dalının temellerini oluşturmuş ilke ve kurallarına ilişkin saptama-
larını açıkça görebilmek mümkündür. Örneğin, “düşünce özgürlüğünün 
sınırlı olup olmadığı yönündeki tartışmalar”, “yakın ve açık tehlike kav-
ramı”, “Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi’nin önemli kararları” hep 
bu kitabın tarihçeye ilişkin bölümlerinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. 
Dolayısıyla bu kitapta biz Basın Hukukunun güncel konularını görebildi-
ğimiz gibi aynı zamanda bu hukuk dalının tarihçesini, yabancı ülkelerdeki 
durumunu da izleyebilmekteyiz. Bu çerçevede kitabı yeniden bu basıya 
hazırlarken unutulmaz Hocam, İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve 
Kriminoloji Enstitüsü’nde pek çok öğretim üyesinin yetişmesine emek ver-
miş Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ile bir çeşit “söyleşide bulunduğumu”, 
“onun bilimsel hayatının bir bölümünü izlediğimi” söylemek isterim.



IV Basın Hukuku

Öğrencisi olmaktan daima onur duyduğum Sn. Dönmezer’in eseri üze-
rinde çalışmak ve bugünlere getirmek benim için bir görevdi. Bugün bu gö-
revi, Sn. Merih Dönmezer Hanımefendi ve değerli evlatlarının oluru ve des-
teği ile yerine getirmekteyim. Teşekkürlerimi belirtmek bir gönül borcudur.

Bu kitabın yayım hayatına yeniden girmesi Beta Basım Yayım Dağıtım 
A.Ş. yöneticisi Seyhan Satar’ın; dizgi ve kapak tasarımını gerçekleştiren 
Veysel Coşkun’un ve yazımda büyük emeği geçen Mine Vatan’ın özverili 
çalışmaları ile mümkün olmuştur.

Bu yayının da Türk basınına, üniversitelere, hukukçulara ve öğrencile-
rime yararlı olması en büyük dileğimdir.

Prof. Dr. Köksal Bayraktar
27.03.2016

Göztepe



BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

Türkiye’de binlerce hukukçu yetiştirmiş, İstanbul Hukuk Fakülte-
si Ceza Hukuku Enstitüsü’nün kurucusu olmuş, eserleri ile Türk Ceza 
Hukukuna yön vermiş büyük bilim adamı, Hocamız Ord. Prof. Dr. Sulhi 
Dönmezer’in 2004’te kaybından sonraki yıllarda eserlerinin devam etme-
si yönünde Dönmezer Ailesi’nin isteğini paylaşmam üzerine Basın Huku-
ku kitabı yeniden ele alındı. Kitabın önceki basısı, 1976 yılında yapılmış 
olmakla, aradan geçen 37 yıl içerisinde kanunların, yönetmeliklerin, Yar-
gıtay kararlarının değişmesi karşısında Sn. Dönmezer’in bu önemli eseri 
baştan sona kadar yeniden gözden geçirildi ve güncelliği sağlandı. Bu ara-
da, değişen Ceza Kanunu’nun yeni kavramları ve yürürlüğe giren Basın 
Kanunu’nun kural ve ilkeleri inceleme konusunun önemli noktaları oldu. 

Basın Hukuku başlıklı kitap, sadece bir hukuk kitabı değildir. Basın 
ile özgürlükler arasındaki yakın bağlantıları, Türkiye basın hayatının 150 
yıldaki ilerlemeleri ve ayrıca Batı dünyasının önemli hukuki gelişmeleri 
bu kitap içerisinde geniş bir açıdan ele alınmıştır. Bu eserde, son 30 yıl-
da tartışılan pek çok sorun, batıdaki gelişmeleriyle sosyolojik, siyasal ve 
ekonomik yönleriyle birlikte ortaya konulmuştur. Dolayısile bu eser, uzun 
bir dönemin hukuki, siyasal ve sosyal yönlerini inceleyen görüşleri içinde 
bulundurmaktadır. 

Kitabın her sayfası üzerinde çalışırken ve çeşitli konulardaki düşünce 
ve görüşleri yeniden incelerken Sn. Dönmezer’in yaşayışı gözlerimin önün-
den “bir film şeridi gibi” geçti... Onun çalışkanlığı, hukuk mücadeleleri, 
Türkiye’yi hukuk alanında daha ileriye götürme çabaları ayrı ayrı belleğim-
de canlandı. Bugün, Sn. Dönmezer’in aramızda olmayışı, eserin günışığına 
çıkmasındaki sevincimizi gölgelemektedir... Kendisini saygı ile anıyorum.

Öğrencisi olmaktan daima onur duyduğum Sn. Dönmezer’in eseri üze-
rinde çalışmak ve bugünlere getirmek bizim için bir görevdi. Bugün bu 
görevi, Hocamızın eşi Sn. Merih Dönmezer Hanımefendi ve değerli evlat-
larının oluru ve desteği ile yerine getiriyorum. Teşekkürlerimizi belirtmek 
bizim için bir görevdir.



VI Basın Hukuku

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. yöneticisi Seyhan Satar’a; dizgiyi ve 
kapak tasarımını gerçekleştiren Veysel Coşkun’a ve bu kitabın yazımında 
büyük emeği geçen Mine Vatan’a özverili çalışmalarından dolayı çok teşek-
kür ederiz.

Kitabın Türk hukukuna, basınına ve uygulamasına yararlı olması baş-
lıca dileğimdir.

Prof.Dr. Köksal BAYRAKTAR

19.11.2013
Göztepe



DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ

(Basın Hukuku) adlı eserimizin dördüncü basısını bu kere (Basın ve 
Hukuku) başlığı altında yayınlıyoruz. Kitabımızın adında böylece küçük 
bir değişiklik yapmamızın, elbette ki, bazı nedenleri vardır: Bir kere bu 
dördüncü bası ile, kitabın içeriğinde, yeni bir basının çerçevesini aşan ge-
niş değişiklik ve eklemeler yaptık; eser, bir bakıma denilebilir ki, üçüncü 
basının bir tür «işletme». si halini aldı.

Türkiye’de 1973-1976 yılları arasında kitle haberleşmesi bakımın dan 
büyük gelişmeler oldu. Radyo yaygınlaştı, televizyon en güçlü bir haber-
leşme aracı olarak işlemeye başladı. Radyo ve televizyonun idare biçimi 
üzerindeki tartışmalar 1973-1976 yıllarının siyasal gi rişimlerinde başlıca 
yeri işgal etmekte devam ediyor. Yeniden orta ya çıkan ya da güçlenen kitle 
haberleşme araçları arasında basının öneminde azalma olmak şöyle dur-
sun, tam tersine tüm bir güçlen me vardır. 1963 den beri Türk basınında 
görülen gelinme, örneğine pek az rastlanabilecek büyüklüktedir. Gazete ve 
dergilerin tirajı ge niş ölçüde artmış, bazı gazeteler, batıdaki benzerlerinden 
çek güçlenmişlerdir. Türk basını, tümüyle, çok yönlü demokratik basının 
belirli örneklerinden birisi haline gelmiştir bu son sekiz yıl içinde. Bu ge-
lişmenin kendisiyle birlikte patolojik tabiatta bir kısım olguları da getire-
ceği pek belli idi; nitekim demokratik anayasal düzeni zedeleyen son ara 
rejiminin ortaya çıkışında basının etkisi olmuştur; ancak aynı ara rejimden 
geçilip daha da güçlü olarak demokratik rejime dönülmesinde hizmet sağ-
layan faktörler arasında gene aynı basın vardır.

Geçen dönem içinde basında fikir işçileri, teknisyenler örgüt lenmişler, 
çeşitli ekonomik ve sosyal haklar elde etmişler ve bası nın, mensupları için 
bir meslek olmak yönündeki gelişmesinde bü yük ilerlemeler olmuştur:

Ekonomik bakımdan geri kalmış, ya da gelişmekte olan mem leketlerde 
basın; bir meslek olarak yapılmaz; çünkü basın siyasetin, ideolojinin bir 
âleti ve herkes tarafından kullanılabilecek bir propaganda aracıdır. Eko-
nomik bakımdan gelinmiş memleketlerde ise basın basit bir propaganda 
aracı değildir ve fakat toplumsal dü zenin, sistemin işlemesini sağlayan 
çarklarından başta gelenidir. Bu nedenledir ki, o çarkı işletmek ayrı bir 



VIII Basın Hukuku

yetişkinlik gerektiren bir uz manlık, meslek işidir. Türkiye’de basın, gittikçe 
bu niteliği alma yoluna girmiştir. Evet; bugün Türk: yenin büyük gazetele-
rinin bir kısım fıkra yazarları hâlâ belirli bir siyasal ya da ideolojik yönte-
min propagandacıları olmak görünümünden kendilerini kurtaramıyor lar, 
bu yüzden de etkileri az oluyor. Fakat gelişme onları da zaman içinde ya 
tasfiye edecek ya da adı geçenler belirli bir mesleği icra etmenin idrakine 
gelmek zorunda kalacaklardır.

Türkiye’de gazeteci deyince, uzun yıllar süresince göz önüne Bâbıâli’de 
simit yeyip çay içerek geçinip giden saçı yağlı kişi imajı geliyordu. Bunun 
yerini kendisine özgü meslekî kuruluşları ile, ekonomik ve sosyal hakları-
na sahip olmuş, uyanık, araştırıcı, bilime yatkın, yazar tipi almak yolunda-
dır. Bu yolun sonuna gelinmiş bu lunulduğunu söylemek henüz mümkün 
değildir ve fakat artık yo lun başlarında da değiliz.

Bu gelişmeler arasında üzerinde özellikle durulması gerekli olan hu-
sus, Türkiye’de artık gerçek anlamında büyük gazetelerin olunmuş bu-
lunmaları ve bunların araç ve gereç bakımından, baskı tekniği yö nünden 
çağdaş teknolojinin bütün imkânlarını kullanmalarıdır. Bu gün Türkiye’nin 
hiç değilse İstanbul’da çıkan gazeteleri, teknik ba kımdan batının bir kı-
çım gazetelerinden daha gelişmiş imkânlara sahip durumdadırlar. Ancak 
dikkati çekici gözlem şudur ki, dergi cilikte muhteva bakımından batının 
büyük dergileri ile kıyaslana bilecek bir yayın organı, hâlâ kurulamamıştır. 
Bizce bunun ana ne deni batı standartlarına göre çıktıklarında dergilerin 
yaşantılarını sürdürmeye imkân verecek bir okuyucu kitlesine sahip ol-
mak im kânından hâlâ yoksun bulunmaları ve basın mensupları arasında 
batı anlamında dergi çıkarabilecek kişilerin çok az sayıda olması dır. Öyle 
anlaşılıyor ki, gerçek anlamda dergicilik gazeteciliğe göre çok daha zordur.

Gene sözünü ettiğimiz dönem içinde Türk basınında dikey ve yatay te-
kelleşmenin belirtileri de ortaya çıkmıştır. Teknik gelişme sürdükçe bu be-
lirtiler daha da kuvvetlenerek ortaya çıkacaklardır. Türk kanun koyucusu 
çoğulcu demokrasinin korunması bakımın dan üzerinde çok titizlikle du-
rulması gerekli bu olayı şimdiden gözönünde bulundurmaya başlamalıdır.

Türkiye’de bu gelinmeler olurken sözünü ettiğimiz dönemde batı ba-
sım da kendisine özgü çok ciddî meselelerle karşılaşmıştır. Dün ya basını-
nın bir tür avangardı sayılabilen Fransız basını krizler içindedir; Amerika-
nın en güçlü üç dergisi, satışlarında herhangi bir azalma olmadığı halde, 
ilân gelirlerindeki düşüş nedeniyle bat mıştır. Bu olay gazete ve dergi mai-
yetinin gittikçe yükselmesi ne deniyle basının varlığım sürdürme savaşında 
ilân gelirlerine sımsıkı bağlandığını çok açık bir biçimde doğrulamaktadır. 



Dördüncü Basıya Önsöz IX

Bu bakım dan televizyonun basın karcısında merhametsiz bir rakip olarak 
or taya çıktığı görülüyor. Türkiye’de televizyonun yaygınlaşmasıyla beraber 
büyük gazetelerin tirajları da düşmeye başlamış ve sözü edilenler güçleri-
ni koruma savaşı içinde son birkaç aydır gene pi yangoculuğa başvurmak 
zorunda kalmışlardır. Kitabımızın ilgili bölümünde de açıkladığımız gibi 
gazetelerin piyango yoluyla oku yucu kazanmaya çalınmaları milletler arası 
prestij sahibi basın ör gütlerince, basın ahlâk yasasına aykırı sayılmaktadır. 
Ayrıca bu hal tirajı esasen düşük olan bir kısım basının yok olmasında et-
ken ola bilir ve tekelleşmenin hızını arttırabilir.

İşte bütün bu olayların ve bunlara ilişkin yeni Hukuk normlarının in-
celenmesi zorunu kitabımızın yeni baskısında esas olmuş tur ve isim deği-
şikliğinin de ana nedenidir.

Bu kitabın yazarı, 1933 yılından beri basın içinde yer almıştır; basın 
kurumu ve Basın Hukuku ile uğraşmıştır. Bu uğraş teorik alanda Basın Hu-
kuku üzerinde Türkçe’de ve yabancı dillerde yayın ladığı kitap ve makale-
lerle birlikte kırk yıla yakın bir süredir yüz lerce gazete ve dergi yazısının 
kaleme alınmış olması ile de sürdü rülmüştür. Ayrıca, yazar uygulamacı 
olarak, binlerce basın dâva sında da mütalâa vermiştir. Bütün bu süre için-
de yazarın esas yön temi, basım bir sosyal ve ekonomik gerçek, kurum ola-
rak ele almak, böylece onu sosyal bilim metodlarıyla incelemek ve ondan 
sonra normatif düzenini; yâni kuruma ilişkin kuralları, normları açıklayıp 
değerlendirmeye çalışmak olmuştur. Bu basıda sözü geçen metoda daha da 
belirli geçerlilik verilmesine çalışılmış ve işte asıl bu nedenledir k:, kitabın 
isminde küçük bir değişiklik yapmak ve tun dan böyle eseri (Basın ve Hu-
kuku) olarak adlandırmak uygun sa yılmıştır. Böylece eserde basının her 
şeyden önce sosyal bir kurum olarak ve sosyal bilim metodlarıyla incelen-
diği ve sonra elde edilen verilere dayanılarak Hukukun açıklandığı hususu 
vurgulanmak is tenilmektedir.

Eserimizin bu basısını kamu oyuna sunarken basın mensupların dan, 
batı anlamında demokratik düzenin yurdumuzda yerleşmesi için emek 
harcamış, cefa çekmiş olanlarını içten duygularla anmayı borç sayıyoruz.

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER





ÜÇÜNCÜ BASININ ÖNSÖZÜ

“Basın Hukuku” adlı eserimiz, bu üçüncü basısı ile, tamamlanmakta-
dır. Eserimizi 1958 yılında yayınlarken sadece “Basın Hürriyeti”ne ait iki 
bölümü birinci cilt halinde çıkarmış ve bunun 1964 yılında, ikinci basısını 
da yapmıştık. Bu kere eserimizin “İdari Rejim ve Ceza Rejimi”ne ilişkin 
üç ve dördüncü bölümlerini de kaleme alarak, kitabı ikmal ile yayınlamak 
imkanı hasıl olmuş bulunmaktadır.

Eserimizin ikinci basısından bu yana basın hürriyeti yönünden ilim 
aleminde ortaya yeni görüşler atıldı ve müşahedeler yapıldı. Klasik basın 
hürriyeti kavramı karşısında, bu hürriyeti müessesevi bir hürriyet (une 
liberté institutionnelle) olarak tanımlayan görüş, mevkutecilik alanında 
kendisini gösteren merkezileşme ve tekelleşmenin devrimizde, haberleşme 
yönünden ortaya çıkardığı tehlikeler, bu arada basın alanında ortaya çıkan 
yeni düzenlemeler ihtiyacının, bu hürriyeti kısıtlama tehlikesini göster-
mesi karşısında, özellikle, basında oto-kontrol müessesesini işletmek zo-
rununun, bütün dünya memleketlerinde basın hürriyetinin bir kurtarıcısı 
olarak telakki edilmeye başlanması gibi.

Eserimizin ilgili bölümlerinde bu problemlere ve yeni görünüşlere de-
ğinilmeye çalışılmıştır. 

Eserimizin bu basısında, ikinci basıda belirttiğimiz vaade rağmen 
Türkiye Radyo Televizyon Kanununun ancak bazı kısımlarına değindik. 
Gerçekten bu kanunun bütünü ile incelenmesinin, haberleşme hukukunu 
bütünü ile ele alan bir eserin görevi olabileceği fikrine geldik; biz ise sadece 
basın hukukunu incelemekteyiz.

Bu basının gerçekleşmesinde, baskı işlerinde sağladığı yardımlar dola-
yısıyla asistanımız Dr. Duygun Yarsuvat’a alenen teşekkür ederiz. 

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER 





İKİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ

Basın Hukuku, c.1’in birinci basısı 1958 yılında yayınlandı. O zamanın 
olayları ve uygulamaları karşısında, basın hürriyetini bütün unsurları ile 
belirten ve politika tatbikat ve maksatlarından uzak olarak sırf ilmi ölçü-
ler ve kıstaslara göre bu hürriyetin mevcudiyet ve değerini takdire imkan 
verebilecek ölçüleri gösteren bir eseri yayınlamakta, 25 yıldan beri gerçek-
leştiğini görmek için kendi mütevazi köşemizde çabalar gösterdiğimiz bir 
ana hürriyetin zaferi bakımından büyük faydalar ummuş idik. Hürriyet ve 
hukuk için savaşta ilim adamlarına düşen vazifenin bu yönde olması hak-
kındaki kanaatimizi bugün de muhafaza ediyoruz. 

Birinci basının sonunda, basın hürriyetinin gelişmesinin ve olgunlaş-
masının her şeyden önce bir zaman meselesi teşkil eylediğinden bahset-
tikten sonra “fakat her halde zamana yardım etmek de lazımdır” demiştik. 

Büyük memnunlukla açıklamalıyız ki, 1960’tan bu yana geçen üç yıl 
içinde zamana, büyük ölçüde yardım edilmiştir. Yine bu devre içinde bü-
tün öğretim ve yazı hayatımızda inanıp müdafaasını yaptığımız bazı ana 
prensiplerin, kanun koyucu tarafından sadece benimsendiğini değil ve fa-
kat aynı zamanda Anayasa prensipleri haline sokularak Anayasa içine ithal 
de edildiğini görmekle büyük mutluluk duymuş bulunuyoruz.

Öteden beri, mülga Teşkilatı Esasiye Kanunumuzda basın hürriyeti ile 
ilgili hükmün yetersiz olduğunu ve bu hürriyeti sağlamak için bir teminat 
değeri taşıdığını savunmuş idik. Bu fikirlerimizi 1947 yılında Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından başkanlığımızda teşkil eden heyette de belirtmiş idik. 
Bu heyet, Teşkilatı Esasiye Kanununa sokulması temennisinde bulunduğu 
bir madde metni de vücuda getirmişti.

27 Mayıs 1960 hareketinden sonra yeni bir Anayasa vücuda getirilme-
sine karar verilip bir ilim heyetinin teşkil olunduğu malumdur. Bu heyete 
dahil zevat, Anayasanın Basın ve Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku ile 
ilgili hükümleri düzenlenirken bizden de faydalanmak lüzumunu hisset-
miş olacaklar ki, bu hükümlerin vücuda getirilecek celselere davet edile-
rek iştirak eylediğimiz gibi metinleri hazırlamak üzere teşkil edilen tali 
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komisyona başkanlık da ettik ve böylece ötedenberi savunduğumuz fikir-
lerin Anayasa projesinde tam bir şekilde yer alması imkanı husule geldi. 
Sonradan Temsilciler Meclisinin vücuda getirdiği metne bu hükümler, bazı 
küçük kelime değişiklikleri ile, hemen hemen aynen intikal etti.

Yine basın hürriyetinin bir sosyal hak, kolektif hürriyet teşkil eylediği 
(aşağıda 59 no.ya Bk.) hakkındaki düşünce ve kanaatlerimizin de Anaya-
sa koyucusu tarafından benimsenmiş bulunduğunu mutlulukla açıklamak 
isteriz. Gerçekten bu kitabın birinci basısının önsözünde şöyle demiştik: 
“Bundan hatta yirmi beş sene evvel anlaşılan manası ile basın hürriyetinin 
tek vasıtasını, amme kudretine vazülyed olanların müdahalesini önleyen 
hukuki teminat teşkil eylediği, yani basın iktidarlara (gölge etme başka ih-
san istemem) diyebildiği halde, günümüzde her türlü maddi ihtiyaçların 
tatminini iktidarlardan bekleyen bir basına ait hürriyet anlayışının bam-
başka şart ve unsurlara tabi tutulması mecburiyeti ortada bulunmaktadır.”. 

Temsilciler Meclisi Anayasa Gerekçesinde de şöyle denilmiştir: “…..
ikinci fıkrada, birincide olduğu gibi Devletin basına sadece gölge olmaması 
esası konulmamakta, onun görevinin yerine getirilmesi için bazı yardım-
larda bulunması, tedbirler alması gibi müspet vecibeleri derpiş edilmek-
tedir.”. 

Elde edilen hukuki teminat Anayasa hükümlerinden ibaret de değil-
dir. 1960’tan bu yana Basın Kanunu en hürriyetçi şekle sokulmuş, Ceza 
Kanunu hükümlerinde esaslı hürriyetçi tadiller yapılmış, ispat hakkı geniş 
şekilde düzenlenmiştir. Basın – İlan Kurumu Kanunu ve basında işveren-
lerle fikir işçileri arasındaki münasebetleri düzenleyen kanunlar ne suretle 
tenkit edilirse edilsinler, menşelerini, basında hürriyeti tesis etmek amacı-
nı güden bir zihniyetten almaktadırlar. 

Basın hürriyetinde anlaşılan bu seviyenin muhafazası ve korunması 
bütün diğer Anayasa müesseselerinin mevcudiyet ve bekalarına bağlıdır. 
Hürriyeti korumak bütün aydınların ve başta basının görevidir. Bu görev 
bilhassa, küçük hesaplar peşinde hürriyeti suiistimal yoluna sapmayı adet 
haline getirmemekle yerine getirilmiş olur. Hürriyetlerini muhafaza etmek 
isteyen milletler, hürriyeti yeniden fethetmek için daima hazırlıklı, daima 
uyanık bulunmalıdırlar. Küçük hislerle hürriyet nizamına düşmanlık eden 
aydınları Türk Milleti ve Tarih affetmez.

Kitabımızın bu ikinci basısında, birinci basıya nazaran çok değişik-
likler yapılmıştır. Bununla beraber kitabın esas çatısı aynı olarak kalmış-
tır. Bu Önsözü kaleme aldığımız sırada 2 Ocak 1964 tarih ve 11596 sayılı 
Resmi Gazete’de Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Kanunu yayınlandı. 
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Bu kanunda mevcut radyo ile yapılan neşriyatta sorumluluk ve cevap ve 
düzeltme hakları gibi en önemli müesseselere ilişkin hükümlerden bu ba-
sıda bahsedebilmek imkanını bulamadık. Zira kanun çıktığında kitabımız 
basılmış idi. İlerde kitabın 3. Basısını yapmak imkanını bulabilirsek, bu 
ciheti elbette ikmal ederiz. 

Bu kitabın basımı işlerinde değerli yardımlarını gördüğüm Asistan 
Duygun Yarsuvat’a teşekkür ederim. 

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER





BİRİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ

Basın hukukuna taalluk eden mevzular ile iştigale bundan yirmi sene 
evvel başlamış bulunuyoruz. Geçen yıllar zarfında, bu konuda, Türkçe ola-
rak ve yabancı dilde müteaddit eser ve makaleler neşreyledik. 1946 yılında 
“Matbuat Suçları” adı ile neşreylemiş bulunduğumuz kitap, belki de, ta-
alluk eylediği konuda Türkçe’de intişar eylemiş bulunan ilk eser olmuş-
tur. Basın hukuku ile alakamızın böylece teessüsünde bu konunun ceza 
hukuku ile olan çok yakın ilgisi hiç şüphesiz bilhassa müessir olmuş idi. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı bir Gazetecilik Enstitüsü teş-
kilini müteakip bu Enstitü programına dahil basın hukuku dersinin tedrisi 
vazifesi uhdemize tevdi olundu. Böylece, basın hukuku ile yalnız ceza hu-
kuku ile olan ilgisi itibariyle değil ve fakat bütünü ile ve müstakil bir hukuk 
şubesi sıfatiyle iştigal imkanına sahip olmuş bulunduk. Ders takrirlerimiz 
ilk defa Enstitü talebe cemiyeti tarafından 1952 yılında teksir edildi.

Öteden beri basın hukukunu müstakil bir trete şeklinde, nazari ve 
tatbiata müteallik ihtiyaçları karşılayacak surette kaleme almayı bir gaye 
olarak göz önünde tutmuş bulunuyorduk. Oldukça uzun zamandan beri 
devam ettiregeldiğimiz çalışmalar sonunda iki cilt halinde neşrini tasavvur 
eylediğimiz eserin bu birinci cildi böylece yayınlanmış bulunmaktadır. 

Bu eserimizin birinci cildinde basın hukukuna müteallik umumi pren-
sipleri ve basın hürriyeti konusunu ele almış bulunuyoruz. Kitabın birinci 
bölümünde mesele bütünü ile ve müşterek hukuk prensipleri itibariyle ele 
alınmış ve modern telakkilere nazaran basın hürriyetinin terekküp eylediği 
unsur ve şartların nelerden ibaret bulunduğu izah edildikten sonra ikinci 
bölümde, elde edilen prensipler memleketimiz mevzuatı bakımından tat-
bik edilmek suretiyle Türkiye’de basın hürriyetinin mazideki ve halihazır 
durumu tespit edilmiştir. İleriki yıllarda neşredilecek olan ikinci ciltte ba-
sın hukukuna taalluk eden meseleler teknik hukuki zaviyeden teker teker 
ele alınacak ve sistematik hukuk metodları ile izah olunacaktır. 

Böylece, halen neşreylemiş bulunduğumuz birinci cilt, hukuki tarafı 
ile birlikte içtimai ve hatta iktisadi bir etüd mahiyeti arzetmekte ve mese-
lelere yukarıdan ve umumi bir bakışı ihtiva eylemektedir. Filhakika teknik 
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olarak basın hukuku problemlerini izaha ve mevzuatı kıymetlendirmeye 
teşebbüs eden bir araştırmanın hareket noktası, tabii olarak basın hürriyeti 
konusu olmak zaruridir. Basın hürriyeti konusu politik olan cephesinden 
tamamiyle sıyrılmak suretiyle, sırf ilmi bir görüş ile tahlil ve izah edilmek 
lazım gelir. Sırf politik telakki edilen ve çeşitli istikametlere çekilmek sure-
tiyle, hatta bazen, asıl hüviyeti dahi tebdil olunan konuların ilmin bitaraf 
usulleri ile izah ve tahlilleri bir çok konularda sürüp gitmekte olan müna-
kaşaları elbette sona erdirebilir. 

Yukarıda da arz olunduğu veçhile eserimizin bu birinci cildinde hu-
kuki olduğu kadar içtimai ve hatta iktisadi bünyede bir etüdü takdim etmiş 
bulunuyoruz ve bu cihet, belki de, şimdiye kadar basın hukuku ve bilhassa 
basın hürriyeti konusunda yabancı dillerde intişar eylemiş bulunan eserle-
re nazaran, kitabımızın orijinal hususiyetini teşkil eylemektedir. 

Gerçekten biz basın hürriyetini, mevcudiyet veya ademi mevcudiyeti 
bakımından, sırf hukuki bir problem olarak telakki etmiyoruz. Basın hürri-
yeti hukuki şartlara olduğu kadar, içtimai ve iktisadi şart ve unsurlara dahi 
tabi bir müessese teşkil eylemektedir. Hukuki metinler basın hürriyetini 
ne kadar kavi surette tesis eylemiş ve teminat altına almış bulunursa bu-
lunsun, gerekli iktisadi ve içtimai unsurlar fiilen tahakkuk eylemiş değilse 
basın hürriyeti gerçekleşmiş olmaz. Hiç şüphesiz her hukuki problem aynı 
zamanda içtimai veya iktisadi bir problemdir; ancak basın hürriyeti konu-
sunda, durum şöyledir ki, bu hürriyetin iktisadi bilhassa içtimai şartları 
bizatihi bir lüzuma tekabül etmekte ve kendilerini ifade edebilecek mahi-
yette hukuki şekillerin tespitine müsait bulunmamaktadırlar. İçtimai şart-
ların, bir inanç sistemi şeklinde tahakkuk eylemesi zaruri bulunmaktadır. 

Basın hürriyeti bakımından bu eserde tespitine teşebbüs ettiğimiz di-
ğer bir hususiyet de mevzubahis hürriyetin, bundan faydalananlar için, bir 
nevi sosyal hak olarak takdim edilmiş bulunmasıdır. Bunun ifade eylediği 
mana şu olmaktadır ki, amme kudretine vaziülyed olanların haberleşme 
ihtiyacının temini için her türlü müspet faaliyette bulunmalarını, ihtiyaç-
ları yerine getirmelerini talep hususu vatandaş için bir hak halini almakta-
dır. Bu telakki tarzının tatbiki manası keza şu olmaktadır ki, basın, modern 
cemiyet yapısında artık kendisinden vazgeçilmesi mümkün olmayan ifası 
zaruri bir vazifenin sahibi bulunmakta ve medeni bir içtimai heyet olabil-
mek için, mütekamil bir basına sahip bulunmak başta gelen tefrik ve tem-
yiz edici unsuru teşkil eylemektedir. Basın için dürüst ve namuskar olarak 
yaşamanın, kendisine mevdu vazifenin uygun tarzda ifa edilebilmesinin 
esasi şartını hürriyet teşkil eder; Basın, ancak hürriyet şartları mevcut ol-
duğu takdirde fonksiyonunu yerine getirebilir. 
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Ancak basın hürriyeti nedir? Doğrusu şudur ki, basının bir kuvvet 
olarak meydana çıkmaya başladığı XIX. asırdan, büyük bir endüstri hali-
ni almış bulunduğu günümüze kadar basın hürriyetinden anlaşılan mana 
mütemadi bir tekamül kaydeylemiş, devir ve zamanlara göre muhtevası 
değişen bir mefhum halinde gözükmüştür. Bundan hatta yirmibeş sene ev-
vel anlaşılan manası ile basın hürriyetinin tek vasıtasını, amme kudretine 
vazıülyed olanların müdahalesini önleyen hukuki teminat teşkil eylediği, 
yani basın iktidarlara “gölge etme başka ihsan istemem” diyebildiği halde, 
günümüzde her türlü maddi ihtiyaçlarının tatminini iktidarlardan bekle-
yen bir basına ait hürriyet anlayışının bambaşka şart ve unsurlara tabi tu-
tulması mecburiyeti ortada bulunmaktadır. Bugünün matbuatı hükümet-
lere “bana kağıt, makine, mürekkep, vasıta ve, vergi muafiyetleri, çeşitli 
imtiyazlar tanı! Bunları tanı ve ver ki ben yaşayabileyim ve yaşayıp seni 
tenkit edebileyim” demektedir ve hürriyet anlayışı ve şartları dahi işbu gö-
rünüşe mutabık bulunmak icabeylemektedir. 

Ancak modern basına ait bir buçuk asırlık tarihinde belki de hiçbir 
zaman değişmeyen iki görünüş mevcut bulunuyor: Bunlardan birincisi 
insan psikolojisinin tenkitten hoşlanmayan temayülü, ikincisi ise basının 
hürriyetini mesuliyetsizlik tarzında anlamak hususunda gösterdiği esas 
istikamettir. Bu iki zıt temayül arasındaki ihtilaf günümüzde dahi hiçbir 
memlekette tamamiyle hal edilmiş değildir. 

Basın hürriyeti bu gün sırf hukuki bir mefhum halinden hukuki-ik-
tisadi ve içtimai bir mefhum haline tebeddül eylemiş bulunuyor; ileriki 
yıllarda dahi bu mefhumun tekamülünde devam edeceği ve bilhassa bey-
nelmilel teminatla bezenmiş bir mefhum olarak yeni bir görünüş iktisap 
eyleyeceğini ifade edebiliriz. 

Eserimizin birinci cildi, bugün vasıl olduğu seviyede, basın hürriyeti-
nin hali hazır durumunu, unsur ve şartlarını tespit eylemiş ve mevzubahis 
hürriyeti ilmi bir tahlile tabu tutmuştur. Eserin bu şekli ve ikmalinde 1955-
1956 yılları içinde Amerika’da yapmış bulunduğumuz çalışmaların büyük 
hizmeti olmuştur. Bu vesile ile bütün ömrünü Amerika’da fikirlerin hür 
olarak ifade edilmesi uğrunda yaptığı çalışmalarla geçirmiş bulunan Har-
vard Üniversitesi’nin çok değerli müteveffa profesörü Zechariach Chafee 
Jr.’un, Amerika’daki ikametimiz sırasındaki cihan değer fikir münakaşala-
rımızı ihya maksadıyla derin hürmet duyguları ile anıyoruz.

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
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