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BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: 

HABER VERME VE ELEŞTİRME HAKKI 

 

26.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen “Basın Özgürlüğü: Haber Verme ve Eleştirme 

Hakkı” konferansının metnidir. 

Konuşmacılar:  

Prof. Dr. Muharrem Özen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Korkmaz Alemdar, Türk İletişim Profesörü 

Emre Aygen, Savaş Muhabiri 

Sunucu: Sevgili Arkadaşlarım, bugün burada Basın Özgürlüğü konusuna farklı bir 

pencereden bakmak için toplanmış bulunuyoruz. Günümüzde dünya iletişiminin basın 

aracılığıyla sağlanacak hale geldiği ve basının önümüze ne getirirse dünyaya o 

şekilde öğrenip algılanması.  

Peki, basın dünyayı evlerimize getirirken ne kadar özgür ve gerçekleri biz ne ölçüde 

yansıtıyor? Bu toplantıda haber verme ve eleştirme hakkı özeliyle basın özgürlüğünü 

tartışacak ve basının üzerinde kurulan baskının ve getirilen sınırlamanın bu hakların 

kullanımını nasıl etkilediğini inceleyeceğiz.   

Çok Değerli Konuşmacılarımızı kısaca tanıtarak kürsüye davet etmek istiyorum. 

Muharrem Özen   

Muharrem Özen, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 

olmuş, 1988 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İtalya Devletinin sağlamış 

olduğu burs ile Roma Üniversitesinde araştırmalarda bulunduktan sonra 1996 yılında 

doktora çalışmasını Ankara Üniversitesinde tamamlamış; 2005 yılında Doçent, 2010 

yılında ise Profesör unvanını almıştır.  

Özen; Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği bünyesinde oluşturulan çeşitli 

komisyon ve kurullarda üye olarak görev yapmıştır. 1998-1999 yıllarında Doğu 

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dekan Yardımcısı olan Özen; Ankara 

Üniversitesi Rektörlüğünde Hukuk Müşavirliği yapmakta, aynı zamanda Hukuk 

Fakültesinde Ceza Hukuku ve İletişim Hukuku dersleriyle, yüksek lisans ve doktora 

dersleri vermektedir.  

Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa ve Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk 

başta olmak üzere kendisinin çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır.  

Mustafa Korkmaz Alemdar 



 

2 
 

Korkmaz Alemdar; 1965 yılında Ankara Gazi Lisesini bitiren Alemdar, lisans eğitimini 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulunda 

tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Strasbourg’da doktorasını tamamlayan 

Korkmaz; 1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Gazetecilik ve 

Halkla İlişkiler Yüksekokulunda Asistan; 1980 yılında Doçent, 1990 yılında Profesöre 

olmuştur.  

1992-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde Öğretim 

Görevlisi olarak yapan Korkmaz, 2004-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmüştür. 2010-2011 yıllarında Türkiye Televizyon 

Üst Kurulu Üyeliği yapan Korkmaz; UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkan Vekilliği 

ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İktisat Komitesi Başkanlığı görevinde 

bulunmuştur.  

Korkmaz Alemdar, İletişim Sosyolojisi Kuramları Tarihi ve yanında bununla birlikte 

Popüler Kültür, Basın Tarihi, Türkiye’de Gazetecilik ve Gazeteciler, Medya 

Endüstrisinin İşleyişi gibi çeşitli konularda çok sayıda makalesi ve kitabı 

bulunmaktadır.  

Emre Aygen 

Emre Aygen; liseyi TED Kolejinde okuyan Aygen, lisans eğitimini Anadolu 

Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Bölümünde tamamlayarak Strasbourg 

Üniversitesinde Gazetecilik üzerine yüksek lisansını yapmıştır.  

1985-1989 yılları arasında Cenevre’de Gorbaçov’u izlemiş; Doğu Avrupa 

ülkelerindeki devrimleri savaş muhabiri olarak yakından takip etmiştir. Kariyeri 

boyunca Daily News, Cumhuriyet, Güneş, Sabah, Star Gazetelerinde ve TRT’yle 

Londra’daki BBC Türkçe radyosunda Köln ve İsveç radyolarında çalışan Aygen; 

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin iki defa Oscar Radyo Ödülünü almış. 

1989 yılı Gazetecilik Özel Ödülü; 1990 yılı Gazetecilik Ödülü ve Roosevelt Ödüllerine 

layık görülmüştür.  

İngilizce ve Fransızca bilen 1995 ve 2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi 

İletişim Fakültesinde ders veren Aygen; 2005 yılından bu yana da Gazi Üniversitesi 

İletişim Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.  

Aygen aynı zamanda Gazetem.com sitesinin Ankara Temsilcisi ve Radyo Garden’in 

de Yöneticiliğini yürütmektedir.  

Prof. Dr. Muharrem Özen:  

Ben Türk Ceza ve Kamu Hukuku eksenli Haber Verme ve Eleştirme Hakkında Basın 

Özgürlüğü çerçevesinde ele alıp daha ziyade kararlarını bununla ilişkin genel 

değerlendirmeye yer vereyim.  
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Şimdi gerçekten Basın Özgürlüğü dediğimizde bunun İfade Özgürlüğünden ayrılması 

mümkündür. Hepiniz belki bazı derslerde ifade ediyoruz, ifade özgürlüğü bir türevi 

aslında basın özgürlüğü. Demokratik bir ülkede, demokratik bir toplumda İfade 

Özgürlüğünün güvence altına alındığını gördüğünüzde Basın Özgürlüğünde o 

düzeyde güvence altına alındığını görürsünüz. Bugün hep şunu derler çok klasik 

olarak üç temel erk var; Yasama, Yürütme, Yargı. Ama dördüncü temek erk olarak  

basın, medya genel anlamda söylenir. Hatta basın aslında dördüncü kuvvet değildir, 

birinci kuvvettir şeklinde vurgu yapılır.  

Aslında basının ve de genel anlamda medyanın bulunduğu toplumda, yani 

demokratik bir toplumda olmaktan korkmamak lazım, çünkü bir iktidar, toplumda 

sorgulanmıyorsa, yaptıkları işler eleştirilmiyorsa, bir kamuoyu oluşturulmuyorsa o 

toplumda ek seslilik söz konusudur ya da gerçekten otomatik yapıda, totaliter yapıda 

ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınır. Onun için şundan ayırmamak gerekiyor; İfade 

Özgürlüğünü ne kadar güvenceli kılarsak aslında Basın Özgürlüğünün de  gerekli 

nasibi alacağını düşünüyorum.   

Bu nedenle de o özgürlüklere; genelde ifade özgürlüğü, özelde basın özgürlüğü ya 

da kitle iletişim özgürlüğü diyebiliriz, kavram olarak gerek uluslararası sözleşmelerde, 

gerekse anayasalarda yeterince yer aldığını görüyoruz. Birazdan da ayrıntılara 

girildiğinde bir düzenlemenin varlığından çok düzenin içinde ne kadar hayat 

bulduğundan, nasıl bir somutlaştırıyla ilgili sorular karşımıza çıkıyor. Bir kere ifade 

özgürlüğünün varlığına kimse karşı çıkmıyor. Onun türevi olan basın özgürlüğü ve 

birazdan anlatacağım ondan doğan hakların varlığına kimse karşı çıkmıyor. Ama 

tekrar altını çizmek istiyorum, kamuoyunun sağlıklı oluşabilmesi için mutlak surette 

basının ya da medyanın bu temel haber verme, eleştirme hatta basın özgürlüğünden 

doğan bir hakta timsal yaratma haklarına yeterince şans verilmesi, bunun bir 

güvenceye kavuşturulması gerekiyor.  

Bu çerçevede bizim hem anayasamızda düzenlemeler var; basın özgürlüğü, basın 

özgürlüğünün içeriğine ilişkin hem de basın kanunu da var. Bunu hem haber alma, 

hem haber vermenin bir yansıması olarak görmek lazım ve yine basın kanununda 

anayasaya paralel 2004’te olduğu için düzenlemesi bence 3. madde önemli, basının 

özgür olduğunu bu özgürlüğünde bizim bildiğimiz klasik hakkı içeriği biraz geniş 

tutulmuş. Yani haber verme, eleştirme ve eser verme hakkını içerecek şekilde şöyle 

bir ifade var; bu özgürlük bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma 

haklarını içerir. Demek ki bir ülkede bir hukuk devletinde basın özgürlüğü varlığını 

tam olarak anlayabilmek için bu özgürlüklerinde hayata geçirilmiş olması gerekiyor.  

Bunu tabii sadece basın özgürlüğü olarak görmemek lazım, ben yıllarca İletişim 

Hukuku  Yüksek Lisans dersinde de söyledim, doktoramın da bir parçasıydı. Dikkat 

edin, basın özgürlüğü dediğimizde çok yadsımıyor. Şimdi radyo özgürlüğü, televizyon 

özgürlüğü daha kanıtsadığımız bir özgürlük olarak gözükmüyor. İnternet özgürlüğü 

dediğinizde yine çok yerleşmiş bir takdim olmayabilir. Ama bu özgürlüğe bakış ilgili 

kişi iletişim aracının kendisinden nesnelleşmiş şekilden kaynaklanıyor. Mesela 
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internet özgürlüğü dediğinizde artık yavaş yavaş birçok insanın bir basın özgürlüğü 

kadar olmasa bile kabullendiğini, içeriğini benimsediğini söyleyebiliriz.  

Bunu şunun için söyledim; basın özgürlüğü kavramını da geniş anlayıp kitle iletişim 

özgürlüğü olarak anlamak ve dolayısıyla bugün kamuoyunun şekillendiren, internet 

giden yayını şekillendiren tüm kitle iletişim özgürlüğü bakımından olaya bakmak 

gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede de kamusal yararın bütün kitle iletişim 

özgürlüğü kullanan araçlar ve bu hakkı kullanan kişiler bakımından temel ideal 

olduğunu düşünüyorum. Kamu yararı gözetilerek doğrunun objektif ve tarafsız 

haberin muhataplaştırılması gerekir.  

Şimdi bu özgürlük bu kuşkusuz her temel hak ve özgürlükte sınırsızdır. Gerçekten 

anayasada biliyorsunuz, temel hak günlük sınırlama nedenleri var, 2001 değişikliğine 

kadar temel hak ve özgürlükler kişiyle de sınırlandırılabiliyordu. Bir 13. Madde genel 

sınırlama nedenleri vardı, birde ilgili maddedeki yeniden özel sınırlama nedenleri 

vardı ki bu bir anayasa değişikliğe gitti. Artık iki tür sınırlama nedenleri ortadan 

kaldırıldı, sadece ilgili maddede örneğin basın özgürlükleriyle ilgili maddede ilgili 

nesnel nedenler dikkate alınarak ve kanunla sınırlandırılacak. 13. Maddeye 2001 

değişikliğiyle bir unsur daha geldi bilinen ve Anayasa Mahkemesinin de kabul ettiği; 

Hakkın özüne dokunmamak ölçütü esas alındı. Birde ölçüt ilkesinde ve kanunla 

sınırlama ilkesinde uygun olarak bu özgürlük kuşkusuz diğer özgürlükler gibi 

sınırlandırılabilir. 26. maddenin 2. Fıkrasında hangi nedenlerle sınırlandırılacağı 

belirtiliyor. İlginçtir, daha alt norm olan Basın Kanunun 3. Maddesi 8. Fıkrasında da 

yine basın özgürlüğünün sınırlama nedenlerini tekrar sayıyor. Buna gerek var mıydı; 

gerek yoktu, çünkü bir kanunun anayasaya aykırılığı ancak anayasal durumuna 

bakarak denetlenir.  

Peki, kanun koyucu böyle bir anayasada olmayan kanunda tekrar bir temel hak ve 

özgürlükleri sınırlama kanunu niye koydu? Buradaki sebep şu, 2004’te yapılan 

düzenlemede Basın Kanunun da bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. 

Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan sınırlı denetim bir kere daha saydı. Nitekim ona 

baktığınızda ancak demokratik bir toplum gereğine uygun olarak başkalarının şöhret 

ve haklarını, toplumun sağlığının ve ahlakının, milli birlik, kamu düzeni, kamu 

güvenini, toprak bütünlüğünü korunması, devlet sırlarının açıklanmasının ve suç 

işlenmesinin önlenmesi ve yargıyı etkilememek amacıyla yani etkilememek 

bakımından kısaca sınırlama konusu olabileceğini söyledi. Bu aslında Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesinin sözünü ettiğimiz 13. Maddenin 2. Fıkrasının bugüne 

aktarılmasıdır. Anayasaya aykırı iddiasında bunu pek kullanmak mümkün değil, 

ancak mesaj şuydu benim anladığım ve kabul ettiğim. Ben Basın Özgürlüğünü 

sınırlandırırsam, ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin standartlarına uygun 

sınırlama ölçütlerini benimsiyorum. Onun içinde sınırlamaya izin vermek istemiyorum 

şeklinde kanun koyucunun bir iradesi olduğunu düşünüyorum.  

Peki, Basın Özgürlüğünden ne tür haklar doğar? Biraz öncede ifade ettiğim üç temel 

hak; Haber Verme, Eleştirme ve Eser Yaratma Hakları doğmaktadır. Bunu biraz daha 
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açıyor; haber verme ve eleştirmeyi 3. madde Basın Kanunun bilgi edinme, yayma, 

yorumlama kısımlarında etmiyor, aslında üç temel hak çıktığını biliyoruz. Şimdi gerek 

Anayasa Mahkemesinin gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini uygulayan 

AİHM 10. Madde bağlamında değişik içtihatları vardır. Basın Özgürlüğünün toplumda 

vazgeçilmez bir unsur olduğunu ve kamuoyu oluşması bakımından da, hukuk 

devletinin de hayata geçirilmesi bakımından da çok önemli bir özgürlük olduğuna 

vurgu yapıyor. Hemen şunu ifade edeyim; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

doğrudan Basın Özgürlüğü şeklinde bir yaklaşımdan çok biraz önce ifade etmeye 

çalıştığım, ifade özgürlüğünü 

 bağlamamaya bakıyor. Onun içinde olayları değerlendirmeye çalışıyor.  

Yine birazdan ben unsurlar üzerinde dururken de ifade edeceğim. Haber Verme ve 

Eleştirme Haklarının gerçekten de gerek hukuk dairelerinde gerekse ceza 

İdarelerinde çok anlamlandırıldığını içinin doldurulduğunu görüyoruz. Onun haricinde 

Basın Özgürlüğünün demokratik bir ülkede ne kadar vazgeçilmez bir öğe olduğunu 

vurgu yapıyor. Örnek için bir Ceza Genel Kurulu diyor ki; basın yayın organları 

kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme fonksiyonunu yerine getirirler. Bunun hakkıyla 

yapılabilmesi için basın yayın mensuplarına haber verme, eleştiri, yorum yapma 

hakkı tanınmıştır. Bu sınır içinde hareket edildiğinde fiilen hukuka aykırılık unsuru 

içermez. Daha doğrusu fiil hukuka uygunluk nedeniyle yararlanır diyor.  

Yine Anayasa Mahkemesi basın özgürlüğünü,  haber alma, düşünce ve kaynakları 

açıklama, yorumlama, eleştirme ve bunları yayın içinde dağıtmakta kapsar diyor. Bu 

özgürlük sadece ve sadece bunu kullananlar bakımında değil, herkes için geçerli ve 

çok önemli yaşamsal bir özgürlük olduğuna vurgu yapıyor. Tabii Anayasa Mahkemesi 

yine içtihatlarına devam eder, onu bilemem. Ama benim söylediğim içtihatlar hep 

2000 öncesi onlara vurgu yapıyorum. Çünkü şunu görüyorum; gerek pozitif 

düzenlemelerde, gerek uluslararası sözleşmelerde, gerekse yargı kararlarında bu 

özgürlüğün önemi yeterince anlaşılmış görülüyor. Ama birazdan söyleyeceğim, 

bazen uygulamada da sıkıntılarla karşılıyor değil.  

Şimdi peki, basın özgürlüğüne bağımlı bu haber verme ya da eleştirme hakkının bir 

hukuka uygunluk nedeni sayılabilmesi için, fiilin suç teşkil etmemesi için ne gerekir? 

Bunu yargı kararında görüyoruz, üzerinde durulan bu temel dört unsur olduğunu 

görüyoruz. Birincisi diyorlar ki, yargı hakkı uygulamak,  verilen haber ya da eleştirme 

unsuru olan husus gerçek olmalıdır,  bu yetmez. Bu gerçek olan husus aynı zamanda 

güncel olmalıdır. Bu güncel ve gerçek olan haberin verilmesin de kamuoyunun ilgi ve 

yararı olmalıdır. Hiç kuşkusuz son olarak da bu işlenen suç teşkil eden fiiller o haber 

verme hakkına düşünsel bağı bulunmalıdır. Eğer bu unsurları içeriyorsa, kuşkusuz 

söz konusu yayın haber verme ve eleştirme hakkı içerisinde kalacak ve dolayısıyla 

da bir suç teşkil ettiğinden söz edilmeyecek. 
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Ancak biraz öncede gerek Avrupa İnsan Hakları 13. Maddesi 2. Fıkrasına size 

okuduğum Basın Kanununun 3. Maddesi 2. Fıkrasında bu basın özgürlüğünün 

sınırlama nedenleri arasında kişilerin kişilik haklarının, şöhretlerinin de korunması 

var; yani kişiyi eleştirmek, haber vermek ayrı şey birine küfretmek ya da bir kişinin 

kişiyi tahkir etmesi ayrı şey. Tabii birazdan söyleyeceğim; sözler eleştiri içinde kalmak 

kaydıyla incitici olabilir, kırıcı olabilir, özellikle de topluma mal olmuş kişiler buna 

katlanmak zorundadırlar. Ancak bu eleştiri hiçbir zaman tahkir etme imkânı 

vermeyeceğini de ifade etmekte yarar var.  

Yargı kararları ışığından bu unsurlara çok kısaca değinmek istiyorum. Bir kere 

gerçekten bir haber gerçek olmalıdır. Habere konu olay güncel olamadan önce en 

önemlisi hayal ürünü olmamalıdır. Bazen benimde bilirkişilik yaptığım olaylarda 

gazetelerde özellikle yazılı basını kastediyorum. Orada son sayfa haberlerini bir 

kadın fotoğrafıyla üçüncü sayfa bir haberin çok dikkati çektiğine bakmak lazım ve bu 

tür haberlerin çok masa başı haberlerdir ve bazen de gerçeği yansıtmaz.  

Bilinçli yaptığım bir olayı kısaca anlatacağım. O zaman Sabah Gazetesinde çıkmıştı, 

bir kişiyi arama için gidiyorlar, içeridekiler kapıyı açmıyorlar. Kapıyı açmayınca 

polisler bu arada bazıları da videosuz basını arkadan alıyorlar, delil niteliğinde. 

Gazetecilerde gitmişler, konu güncel anlaşılan biraz magazinsel olabilir. Arkasından 

ekip çağırıyor, polisler kapı açılmadı, onun bir sıkıntı olacağını. Bunlar içeride 

olanlarda akrabalarına, yakınlarına haber veriyor. Sonuçta hem ekip giriyor, hem 

akrabaları içeriye giriyor, iki tane bayan bir şey yok. Polis girince aradığı şahsa 

ulaşamıyorlar. Şimdi gazeteci tam iki saat orada geçirmiş, oradan da gazeteye 

dönecek ve bir adliye muhabiri veri yok. Şimdi bir hayali bir bayan ismi, hayali bir 

erkek ismi ve bunların yatakta çırılçıplak yakalandıklarına dair haber yapacak, ortada 

böyle bir olay yok. Sırılsıklam âşıklar birbirimizi görünce şaşkınlıkla birbirine sarıldılar, 

tamamen uydurma. Öyle bir olay yok, gerçek değil bunun üzerine artık yazacak kişilik 

haklarına çok açık ihlal olur. Ancak burada gerçeklik konusunda şu tartışılabilir. 

Biliyorsunuz son sınıf öğrenci arkadaşlarımız olabilir. Ceza Muhakemesinde maddi 

gerçeği arıyor. Acaba biz haberi verirken ceza yargılama sonucuna ulaşan maddi 

gerçek şeklinde mi anlayacağız yoksa bu gazeteci için, haber veren için bu gerçeklik 

farklı mı? Evet, farklıdır. Ceza Muhakemesinde genel olan maddi gerçeğin 

gerçekleşme koşulu burada arayamayız. Bütün hukuk ders kitaplarında şunu ararız; 

eğer biz mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir bilgiyi paylaşırsak güncellik şöyle dursun, 

biz mahkeme ilanlarını bir tür Resmî Gazete haline gelebiliriz. Evet, gazete bu işleri 

yerine getiremez.  

Buradaki görünürde gerçeklik diyoruz, haber verildiği andaki koşullara göre haber 

gerçek ise gazetecinin objektif gazetecilik ve araştırma hükümlerini yerine getirme 

kaydıyla sorumlu olur. Özellikle yargı kararlarına haklı olarak yansır. Diyelim ki 

tutuklama var ve tutuklamayı haber olarak verdiniz yarın kamu onu soruyor, o kişi 

beraat etti. Siz sonradan beraat etmiş olmanız ya da delil yetersizliğinden hakkınıza 

hüküm konulmamış olmasından var mı delil benim hakkımda yalan haber yazdılar 

diyemezsiniz. Demek ki yargılama sırasında ya da sonunda oluşan delil durumudur, 
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başka unsurlar bir beraat kararı verilebilir ya da kovuşturmaya son verme kararı 

getirilir. Gazeteci o günkü koşullarda ki koşullara görünür gerçekliğe uygunsa 

gazetecinin sorumluluğundan söz etmek mümkün değil. Buna ilişkin de birçok karar 

var, şimdi okuyorum 4. Hukuk Dairesi diyor ki; gerçeklik verilen maddeler ya da 

anlatılmak istenen amaca hedefe konu olan içeriğin yayın sırasında olayla ilgili 

durumlar uygun anlamına gelmektedir. Özetle gerçeklik olayın varlığının gerçek 

olması anlamına gelir. Yayının ancak olayın maddi gerçekliği saptandıktan sonra 

belirleneceği kabul edilecek olursa bu haber verme hakkı sınırlandırılmış olur. Zira 

maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması zaman alır, gazeteci de maddi gerçeği 

araştırmak ve ortaya çıkarmakla yükümlü değildir. Biraz önce söylediğimin yargı 

kararlarına yansımış şeklini görüyoruz; hem Ceza Daireleri, Özel Hukuk Dairesinin, 4. 

Hukuk Dairesi kişilik haklarına özellikle saldırı da tazminata bakan bir daire onun 

içtihatları da çok önemli buna açıkça vurgu yapıyor.  

Yine diyor ki mesela olayın yayınının yapıldığı tarihte gerçekse daha sonra kişi beraat 

etmiş örneğin doğan suçundan yargılanmış, onu haber yapmış beraat ettikten sonra 

gazetecinin yalan haber yaptığından kişilik haklarına saldırı yapıldığından bahisle 

talebinin hukuk genel kurula gitmiş ve ret edilmiştir.  

Birde burada gerçeklikle şunu göz önünde bulundurmak lazım, ben birkaç yıl TRT’ye 

gittim. Orada bir bomba yüklü kamyon haberi yapmıştık, TRT. Onu çok ciddi şekilde 

eleştirdim. Şöyle ki; bazı yayın organlarının haberleri referans anlamında tartışılmalı. 

Örneğin diyorum ki, Yargıtay kararlarını Anadolu Ajansından bir haber almışsanız. 

Ayrıca onun gerçek olup olmadığına bakmazsınız. Çünkü çok belli bir kamu 

kuruluşudur, onun verdiği haberin doğruluğu doğruluk ve gerçeklik kaidesinde ele 

alınır.  

Şimdi il emniyet müdürlüğünden Anadolu Ajansına denir ki haberler bakımından 

ayrıca denetlemeyi gerek olmadığını, araştırmaya gerek olmadığını söylüyor. Bende 

açıkçası TRT’deki o hizmet içi eğitimde sizin bir kısa araştırmayla günlük haberi 

vermeniz mümkün değil dedim. Onlarda verdiler hocam, özel kanalda vermişti iyi. 

Hayır, özel kanal siz bir kamu yönetimi yapıyorsunuz, araştıracaksınız. Sonrada 

dikkat edin o bomba yüklü kamyonla ilgili bir soruşturmaya, davaya dönüşmediğini de 

biliyorum. Öyleyse kişileri zan altında bırakmamak gerekiyor.  

Öyleyse şunu vurguluyorum; diyorum ki, gerçeklik araştırmasında bazen bir haberin 

kaynağı çok güvenilir bir kurumsa ayrıca araştırmana bile gerek yok diyorum, yargı 

kararları. Ama bu nitelikte kurumları yavaş yavaş kaybederseniz, o zaman normal 

objektif gazetecilik gereği araştırmanızı yapacaksınız diyor.  

Birde güncel olması da tabii ki kamuoyu yararı ile ilgili olarak görmek lazım, ortada 

verilen bir haberin güncelliği yoksa bu haberin verilmesinde de kamusal yararı da yok 

demektir. Dolayısıyla kamu yararının bulunduğu yerde zaman sınırlamasına bağlı 

olmaksızın haberin verilemesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 

bunun bir dava, zaman aşımı gibi ya da haksız fiildeki zaman aşımları gibi 

değerlendirmezsiniz. 
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20 yıl önce olmuş bir olay ve bugün haber olabilir. Mesela şimdi aklıma geldi, bizim 

son dönemdeki açılımın bir devamı akil insanlardan söz ediyor. Akil insanların 

geçmişini haber yapabilirsiniz. 20 yıl oldu, hakkımda bir dava açıldı kapandı. Hayır, 

bugün güncel kamuoyunun çok önemli gördüğü bir konuda birtakım görevler 

üstlenmiş insanların geçmişleri toplum için önemli. Bunu haber yaptığınızda 20 yıl 

öncekilerde  neyi karıştırıyorsunuz diye düşünüyorum. Dolayısıyla güncellik somut 

olayın kamu yararına içerdiği kaide ve koşullarına bakmak gerekir.  

Birde belki de en önemlisi üçüncü unsur, kamunun bu haberi vermesinin yararı mı 

vardır? Burada da haber güncel olabilir, gerçek olabilir; ama bu yetmez en önemlisi o 

haberin verilmesinde kamunun ilgi ve yararı olmalıdır. Ben son olayın özelliğine göre 

değerlendirmek gerekiyor. Ama burada özellikle kişilik haklarına saldırı bağlamında 

şuna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle habere konu olan muhatap olan subjenin 

toplumdaki rolü çok önemli, bunu Anayasa Mahkemesi kararlarında da görüyoruz. 

Eğer topluma mal olmuş bir sanatçı, siyasetçi, işte kendi alanında çok ünlü biriyse 

bunun özel yaşamına kadar kamusal yaşamı da dâhil içinde öyle olunca kamusal 

yaşam genişledikçe ünlülerin günlük aktiviteleri artıyor, hayata da dâhil olmak üzere.  

Sonuçta bir habere konu olan ancak kişi bu niteliklerden yoksun oldukça bunun özel 

yaşamı genişliyor, kamusal alanı daralıyor. Bu doğru orantılı ve yine burada şuna 

vurgu yapıyor, Yargı Kararları. Diyor ki, siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 

kararları var, çok yaygın; bizimde çok yaygın kararları var, hem 4. Hukukta hem de 

Ceza Dairenin. Diyor ki; siz övgü kadar, alkış kadar yergiyi de, eleştiriye de 

katlanacaksınız. Eleştiri çok incitici olabilir, kırıcı olabilir buna katlanacaksınız. Yani 

rolünüz gereği bana nasıl bunları yazarsınız, demeye hakkınız yok. Demek ki, 

topluma mal olmuş siyasetçi gibi, sanatçı gibi kimlikler bakımından özel yaşamda 

hatta daha öbür kamusal yaşamda daha geniş bir haber olmuştu, çok geride kaldı siz 

hatırlamayabilirsiniz. Ben derslerde kullanıyordum, Erbakan Başbakanken bir abdest 

alma sahnesi bir yansımıştı. Şimdi ne var, hocam burada ibadet yapacak. Hayır, bu 

bir ülkenin Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı ise ibadeti evde yapsın. Bunu haber 

yaparsanız, kamuya açık yerde abdest alma eylemini gerçekleşirse konu o 

gazetecinin ya da televizyoncunun taşıması mümkündür.  

Yine hatırlarsanız, bir dönem çok tartışılmalı oldu. Sayın Başbakanın bu yumak ve 

kedi meselesiydi. Hemen şunu söyleyeyim; bana göre bir ülkede karikatürle eleştiriye 

başlıyorsanız, o ülke de demokrasi çok ciddi bir sıkıntıdadır. İstibdat döneminde bile 

Osmanlı’da bile ancak ifadenin özgürlüğünü burada bulunduğunu görüyoruz. Ben 

bazen bunları karikatür veya bu tür dergilerdeki eleştirilerin gündeme geldiğinde belki 

tüm kanallar tıkandı, artık tek bizim çıkış yolumuz mizah o beni çok korkutur ve çok 

ürkütür.  

Bu bağlamda yine güncel olmuştu; Sayın Başbakanın bu yine başörtüyü bağlantılı 

iman meselesiyle bir karikatür yayımlanmıştı. Eskişehir’de yayımladılar, bir yerel 

gazete Eskişehir’deki gazeteye bilirkişi giderek orada haber vermenin kişilik hakkına 

saldırı içinde olduğu söylendi. Ancak burada kısmi kamu öne çıkmıştı, burada 10-15 
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bin lira. Bununla haber vermenin dışına çıkıldığı söylendi. Bana göre çok tipik bir 

eleştiriydi, ağırda olsa kabul ettiyseniz. Çünkü bulunduğunuz siyasetteki rolünüz, 

konumuz nedeniyle Mustafa Kart isimli bir Cumhuriyet Gazetesinde biri yayınlamıştı, 

bunu. Bunların bana göre siyasetçinin bunları bir yargıya taşımaması lazım dediğim 

gibi benim ölçüm ve tüm yargının ölçüsü kamuya mal olmuş kimliğinize bağlı olarak 

eleştiri dozajını arttırabilir. Biz sıradan insanlar bakın bunlar eleştiri bir noktada 

bitecek kamusal hayat genişledikçe de hiç kuşkusuz bu olacaktır.  

Buna ilişkinde ben bir ara dediğim gibi TRT’de onlarca karar güncel haberi veri 

toplamıştım. İşte zaman yokluğu nedeniyle bahsettim, ama çok güncel olayların hepsi 

olmuştu. Mesela bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Ömer Dinçer’in bir sözü 

vardı, bir yerde çok basına yansıdığı için söylüyorum. Onu da Hukuk Dairesi bunun 

çok ağır bir eleştiri olacağını kişiler haklarına saldırı olmayacağını söylemişti.  

Yine şuna bakmak gerekiyor, aynen okuyorum; diyor ki bir kimsenin bir kimlik 

taşıması o kimsenin geçmişte içinde bulunduğu durumun kamuya sunulması ve 

eleştirilmesi kamu yararı bulunmaktadır, Hukuk Genel Kurulunun 2003 yılında verdiği 

bir karar.  

Yine fotomontaj yoluyla da olsa kamuoyunu ilgilendiren gerçek ya da güncel olaylar 

nedeniyle siyasal parti başkanlarını eleştirmek uygundur. Kamuya mal olmuş kişiler   

alkışlar kadar gerçeği yansıtan eleştiriye katlanmak zorundadır. Şimdi hep Sayın 

Başbakanı örnek verdim, birde CHP’den; geçen iki yıl öncesinde oldu. Sayın 

Kılıçdaroğlu’na bir etek giydirmişlerdi, İskoç eteği. Ben onu da beğenmemiştim. 

Bence tutarlı bir eleştiri anlamında Sabah Gazetesinde sanırım yayımlanmıştı. Bu tür 

haberlere dava açılıp açılmadığını o dönemler dönem dönem ana muhalefet, diğer 

muhalefet partileri, iktidar ya da görüntüler görülebiliyor. O bu dönemki tutum ve 

davranışlarını bir gazeteci gelenekselleştirebiliyorlar. Bana göre de bunu siyasetçiler 

doğal karşılayacaklar.   

Bazen bu fotomontaj olabiliyor. Yine böyle güncel şeyleri söylüyorum. Bir dönem yine 

Erbakan, Çiller bir ara bence çok kişilik haklarına açık saldırı niteliğindeydi. Sayın 

Çiller’i, Erbakan’ın kucağına oturtma gibi bir karikatür yayınlanmıştı. Açık kişilik 

haklarına saldırı yani bu artık eleştirinin dışındadır. Bir kimsenin bu tür temel 

değerlerine saldırının doğru olmayacağı açıktır. Bunu da o günkü karar çıktığını 

hatırlıyorum. 

Eğer kişilik haklarıyla haber verme ikilemi arasındaki ölçüt dengesi bozulmuşsa bu 

unsurun gerçekleşmemesi nedeniyle Yargıtay, Yüksek Mahkeme bunlara kişilik 

haklarına saldırı sayıyor ve hukuk haksız fiil sayılmışsa  yoksa hakaret söz konusu 

olabiliyor.  

Basın Özgürlüğü ya da genel anlamda Medya Özgürlüğü demokratik bir toplumun 

vazgeçilmez unsurudur. Bugünkü iktidarlar kadar yarın ki iktidarlarda eleştiri konusu 

yapılacaktır. Bu topluma mal olmuş kimselerin bu tür eleştirileri kendilerine kişilik 

haklarına bir denetleme olarak görmemesi lazım. Biz biraz eleştiriye açık bir toplum 
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değiliz. Yani iltifatı ve övgüyü seviyoruz, ama ufacık dokundurduğunuz zaman bu 

ailede başlayan bir kültürdür, bana göre. Anne, babayı da eleştireceksiniz ve 

arkasından kocanızı eleştireceksiniz. Biz bu konularda ne kadar eksiksek bizim 

kusurumuz o zaman siyasal yaşama da, bürokratik yaşama da, diğer katmanlara da 

kapsayacak. Bence bu eleştirel akımdan yararlanmak gerekiyor. Basın Özgürlüğü de 

bağlı olduğu sürece bunu yapacağını düşünüyorum.  

Prof. Dr. Korkmaz Alemdar:  

Çok seçkin bir gazeteci intihal yaptığı için bir meslektaşı tarafından dava ediliyor. 

Dava sürecinde bizde bilirkişi istiyorduk. Bilirkişilik yaparken bu hocalar birbirlerine 

anlaşamaz olduğunu o zaman anladım. Çünkü eğer gazeteciyi tanıyorsanız, farklı; 

hocayı intihal yapıldığını düşünüyorsanız, hocayı tanıyorsanız, farklı kanaata 

ulaşıyorsunuz. Ama hâkim intihalin yapıldığını ve gazetecinin bir tazminat ödemeye 

mahkum olmasına karar verdi. Nasıl gazeteciyi intihal, tazminatını neye göre 

belirleyeceksiniz? Hâkimde haklı olarak herhalde yazdı. Gazetecinin çalıştığı 

müesseseye ve maaş bordrosunu istedi. Maaş bordrosu gazetecinin ne olarak geldi, 

tahmininize göre asgari ücret olarak geldi. Çünkü seçkin gazetelerimiz o çok anlı 

şanlı gazete, köşe, nitelik, dünya görüşü fark etmez. Gazetecilerimizin hemen hemen 

tamamı telif ücret olarak maaşlarını alır.  

Telif ücret olarak maaşlarını alabilmeleri içinde hükümetin telif ücreti olarak göz 

yumması gerekiyor. Çünkü telif ücret, maaş niteliği olan düzenli yapılan bir ödeme 

değilmiş, ne karşılığı olarak alınıyorsa onunda bordroya eklemesi gerekmiş, bir 

görüş, bir rapor vs. Bunların hiçbiri uygulanmış mı hükümet gazete patronlarına göz 

yumuyor. Ne yapıyorlar? %10 vergi, %2’de galiba o zamanlar farklı yerlere kesinti 

%12’i vergisiyle maaşlarını ödüyorlar. Asgari ücretle alınan maaşa da sigorta primi 

kesiliyor. Hâkime giden sigorta priminin kesildiği asgari ücret bordrosu öbürü hâkim 

bilmiyor ki sorsun. Hâkimin öyle ya da böyle bütün ödemelerinin düşünülmesi 

gerektiğini sormasını beklemiyorsunuz, sorsa da yanıt alacağı belli değil. Ama sizin 

artık hiç olmazsa tazminat davaları önünüze geldi şöyle ya da böyle bu gerçeği göz 

ardı etmemenizi rica edeceğim. Hâkim kuşkusuz eğer kafasını kaldırıp iyi bir yargıç 

olsaydı, adamın kılığına kıyafetine bakacaktı, gazetecinin. Diyecekti ki, beyefendi 

sizin kravatınız bile sözünü eden ücretin üstünde nasıl oluyor diye soracaktı. Ama 

bizim sistemimizde böyle bir soru galiba sorulmadı. Yargıcın böyle bir değerlendirme 

yapma hakkı da yok, muhtemelen o minimumdan ödetti. Türkiye böyle bir ülke eğer 

siyasetle ilişkiniz güçlüyse, eğer siyasetteki ağırlığınız fazlaysa hem mahkemeleri 

etkileyebiliyorsunuz. Çünkü insan gücünün ve onların mesleki kariyerlerine izin 

veriyor, hem de iletişim alanındaki gelişmeleri etkiliyor. Para kimdeyse, güç kimdeyse 

onun etkili olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Güç kimde, para kimde diye sorarsanız; 

bunu bir kendi yaşadığınız coğrafyadaki gerçeği var. Yani burada güç kimde ve para 

kimde diye bakmanız gerekiyor. Birde bunun ötesinde bunu da kontrol eden güç ve 

sermaye nerede diye sormanız gerekiyor. Bütün bu gerçeklerin eğer farkına 

varmazsanız, sanıyorum Özgürlük konusunda, Basın Özgürlüğü konusunda hep 

yanlış öteden beri devam eden basmakalıp laflarla ömrünüzü geçirmek zorunda 
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kalırsınız. Özgürlüğün ne olduğunu, ne olması gerektiğini hocamda anlattı, kitaplarda 

yazılıyor. Yıllardır, asırlardır bu konuda bir birikim aktarılıyor. Fakat somut özgürlüğün 

hem siyaset dünyasından hem de medya dünyasından yok edildiğini herhalde 

dikkate almanız gerekiyor.  

Türkiye’deki gerçek şu; gazetelerde çalışan insan sayısı giderek azalıyor. Bir 

gazeteci eğer gazetenin bürosu Ankara’da varsa bir gazeteci haftanın bir günü ya da 

iki haftada bir Bilkent tarafına geliyor, Bilkent’te biliyorsunuz RTÜK var, BOTAŞ var, 

Rekabet Kurulu var orada üç beş tane önemli kamu kurumu var. Oraya geliyor, bir 

öğleden sonra taksiyle, araçla ve orada olup biteni birkaç saat içinde çay kahve 

içerek öğrenip gazetesine yazmak üzere ayrılıyor. Böyle bir ülkede, yurttaşın bilgi 

edinme hakkı diye bir hakkından söz edemezsiniz. Eğer Basın Özgürlüğünden Bilgi 

Edinme Hakkından ve Özgürlüğünden söz ediyorsanız, birinci yapacağınız iş 

kamunun yardım ettiği, para verdiği, vergiden muaf tuttuğu, kredi verdiği, ithalatta 

ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağladığı medya kuruluşlarının yine Türk Yasalarına göre 

yeterli sayıda insan çalışmasını sağlamak zorundasınız. Ama buna kimsenin niyeti ve 

isteği yok ki yani Basın İlân Kurumu gereği 1961 yılında kurulan bir örgüt vardı, resmi 

ilanın gazetelere düzgün dağıtımını sağlayabilmek için kurulmuş bir örgüttü. Milli 

Birlik Komitesi tarafından kurulmuştu.  

Demokrat Partinin ilanları kendi yandaşlarına dağıtmada ölçüsüz davranması 

yüzünden, onun eleştirisi yüzünden çıkmıştı. Bu kurum 1961’den beri devletten resmi 

ilan almak isteyen gazetelerin sigortalı olarak çalıştırılan insan sayısına bakmak 

zorunda asgari o zaman 7 kişi çalıştırılması gerekiyordu; basın kartı sahibi olması 

gereken ve sigorta priminin yatırılması gereken. Basın kartı sahibi yedi gazeteci 

sahibi olması gerekiyordu, bir tane bile yok. O tarihten beri sahtekarlıklarla 

uğraşıyoruz. Yani yapılan sahtekarlıklara hepimiz göz yumuyoruz.  

Ne yapıyordu, o gazetenin patronu ya da sahibi Anadolu’da veya küçük bir yerleşim 

yerinde kendi akrabalarını, kızını, çocuklarını, karısını gazeteci olarak gösterip 

bordroya koyuyordu, maaş alıyormuş gibi. Bunlar basın kartı sahibi oluyorlardı. Esas 

haber toplayan insanları bir ya da iki kişiyle sınırlı tutup gazetenin içeriğini okunmaz 

hale ne yapıyordu, getiriyordu. Bu gazetelerin her birini bu günkü ölçülerde ayda 6 

bin, 7 bin para ne yapıyorsunuz, devlet eliyle ödüyorsunuz. Neden ödüyorsunuz? 

Çünkü sermayenin egemen olmaması, sadece paralı olanların gazetecilik 

yapmaması için kamu kaynaklarını çoğulculuğa sağlamak üzere dağıtıyorsunuz. Öyle 

bir doktrinde de bunun bir yeri var, aktif bir özgürlük tutumu sergiliyorsunuz ve 

madden destekliyorsunuz. Adam ne yapıyor? Adam 7 kişiyi çalıştırmıyor. Bugün açın 

RTÜK Yasasını televizyon kanallarında, haberle uğraşan televizyon kanallarında 

çalışması gereken insan sayısını da RTÜK belirliyor. Ne yapıyor? Minimumda 

tutuyor.  

Türkiye Radyo Televizyon Kurulunu 7 bin, 8 bin kişi çalıştırıyor, lüzumsuz hantal bir 

kit diye eleştirenler 70-80 kişiyle televizyon yayımcılığı yapıyor. 70-80 kişiyle 
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televizyon yayımcılığı yapılabiliyor ise bunun kadar basitse o zaman bu insanların o 

kadar paranın ayrılmasına gerek yoktur.  

İleride fırsatınız olup da bu konularda yasal düzenleme yapmada rol almaya 

başladığınızda deneyimli bir hukukçu olup görüş istediklerinde sizden lütfen şunu 

aklınızdan çıkartmayınız. Bir televizyonun reklâm yayımlama beklentilerinde belli bir 

ifade olabilir. Ama siz 70 kişiyle televizyon yayınlıyorsanız, televizyon şirketini 

işletiyorsanız, sadece 30 kişisine ücret ödüyorsanız sizin maliyetleriniz nedir, düşük. 

O zaman bunların toplumsal olarak nasıl denetleneceği, ne yapılması gerektiği 

konusunda fikir yürütmek sizin işiniz. Neden, söylüyorum, bunu. Çünkü şunu 

biliyorum; Fransa’da herkes ata binmek isteyebilir. Ata binmek, bir ayrıcalık değildir; 

çünkü ata binmek için özel yerler vardır, bizdeki Atlı Spor Kulübü gibi. Ata binmek 

isteyen çocuk anne ve babasının maaş bordrosunu götürür. Maaş bordrosuna göre 

çocuktan ata binme bedelini ne yaparlar, belli bir oranda keserler. Yoksa bizdeki gibi 

bilmem ne kadar üyelik aidatı, giriş ücreti, her bindiğinde şu kadar para diye kafadan, 

keyfe göre bir ücret belirleme politikası yoktur. Neden yoktur? Çünkü onlar 1789’da 

Fransız Devrimini yapmışlardır. Maliyet ödemişlerdir. Cumhuriyeti kurmuşlardır ve o 

Cumhuriyetin bireyleri de bugün ortak koşullarda bir toplumda yaşamanın olanaklara 

göre belirlenmesi gerektiğini ne yaparlar; öğrenmişlerdir ve bunu tayin ederler. 

Bizde bakınız bundan 15 sene önce medya gücü tartışılıyordu, Türkiye’de. Türkler o 

zaman medyanın çok güçlü olduğuna inanıp onu konuşuyorlardı. Diyorlardı ki, 

toplumda üç tane güç var; yasama, yürütme, yargı buna sonradan medya eklenmiştir. 

Türkiye’de medya birinci güç olmuştur. Bu kabul edilebilir bir şey değil diyorlardı. 

Gerçekten de kabul edilemez bir şey değildir. Bugün medya kaçıncı güç? Bugün 

medya yerlerde sürünen pespaye bir güç anlamına gelmiştir. Neden? Çünkü o tarihte 

medyayı yön verecek siyasetin gücü yerlerde sürünüyordu. Teknolojik olanaklarda 

medya yükselmişti. Çünkü özel televizyonlar yeni çıkmıştı. Cep telefonları, uydu 

telefonları vs gibi olaylar yeni etkin kullanılmaya başlıyordu ve medya devletin 

gidemediği her yere anında ulaşıp olaya taraf oluyordu. Yani itfaiyenin ve polisin 

gidemediği trafik kazasına önce medya gidiyordu ve yaralıya diyordu ki nesin, bir 

yerin ağrıyor mu diye bu soruları tebessüm etmeyi öğrettiren konu oldu. Bunu yapan 

gazeteciler oldu, bu uygulamaları yapan gazeteciler halen meşhurlar iyi para 

kazanıyorlar. Bu saçma sapanlığı yaratan medyaydı. Neden? Çünkü herkesten önce 

gittiği için ilk müdahaleyi o yapıyordu. Yaralıyı kamyonete yükleyen, yüklerken 

adamın orasını burasını kıranda kimdi medyaydı. O yüzden gazeteciler o tarihte şunu 

konuşmaya başlamışlardı. Biz mesleğimizi mi yapacağız yani bir olaya tanık 

olduğumuzda insanlara buna müdahale etme, yardım etme gibi bir sorumluluğumuz 

var mı yoksa biz bekleyeceğiz mi tartışmasını yapan gazete ve gazeteciler vardı.  

Şimdi bende size diyorum ki çok büyük laflarla, büyük harflerle anlatılan özgürlük 

olayının; bir siyaset tarafı vardır, iki medyanın patronları vardır. Medya patronları 

mümkün olduğu kadar az adam çok iş yapabilmek için niteliksiz, konuları iyi bilmeyen 

ve ilgilense de o konuyu anlatmaktan aciz olan insanlarla dünyayı anlatmak üzere 

sözüm ona anlatmak üzere para kazanıyordu; siyaset dünyası bunlarla işbirliği içinde. 
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Değerli Arkadaşlar herhalde sizi ilgilendiren yasa maddelerini açıp okuyorsunuz, sizi 

ilgilendiren. Yani sizi ilgilendiren bir hâkimlik bildirileri, birde avukatlık bildirileri ikisine 

de bakın, ikisinde de tanım var. Yani yapılan işin, yapılması beklenen işin tanımı 

vardır ve o tanıma uygun niteliklerin olması aranır. Avukatlık mı yapacaksınız; 

Avukatlık kamusal yanından bir meslek olduğunu daha ilk cümlesinde yazar. Diploma 

sahibi olması gerektiğini yazar. 

Lütfen gidin basın yazısına bakın; 2004 yılında çıktı, en sonuncusu. Önüne gelen 

herkesin gazetecilik yapması mümkün, sadece sorun bir yazı işleri müdürünün orta 

öğretim diploma sahibi olması beklenmektedir.  

Gidin siyasetçilerin nutuklarına bakın; hepsi bilişim çağında olduğumuzu, bilgi 

çağında olduğumuzu, dünyanın hızla değiştiğini anlatmaktadırlar. Hepsi her bölgede, 

her fakültede, her üniversitede mutlaka bir iletişim fakültesi açılması için oy 

vermektedirler. Sayıları 50’ye ulaştı, iletişim fakültelerinin. Hiçbiri bunları biz açıyoruz, 

ama ne için var sorusuna yanıt aramadılar. Velilerde aramamaktadır, başkaları da 

sormamaktadır. Sorsa da yanıt yoktur. Orta mektep mezunu olmak zorunluluğu 

vardır.  

Değerli Arkadaşlarım, Cumhuriyeti kuranlar 1931 yılında ilk Basın Yasasını 

çıkarttıklarında sorun yazı işleri müdürünün lise varsa yüksek mektep mezunu olması 

şartını koymuşlardır, mesela 1931 yılında. 1931’de iletişim fakültesi yoktu, gazetecilik 

okulu da yoktu. Darülfünun 1931 yılında bir gazetecilik mektebi açmak için girişimde 

bulundu, İstanbul’da 1931-2004. 2004’te siyaset dünyası ne diyor; Avrupa Birliği’ne 

girebilmek için Basın Yasasını yeniden yapıyoruz. Dünya standartlarında, Avrupa 

standartlarında bir medyamız olsun diye yapıyoruz. Yalanla bir toplumun nereye 

kadar gidebileceğini düşünürsünüz. Cahil bir medya dünyası, tamamen son 20 yıl 

içinde 25 yıldır oluşturulmuş siyasal iktidara ve güce bağlı bir gazeteci tipi, köşe 

yazarı tipi, öldürülen bir muhabir var. Muhabir hiçbir şeyden haberi olmayan gencecik 

insanlar okulu yeni bitiriyorlar, ellerinde bir mikrofon ya da kamera ne olup bittiğini 

anlamaktan çok uzaklar ve Amerikan Dışişleri Bakanına bir soru soruyorlar ya da Çin 

Genel Kurmay Başkanı Türkiye’ye geldiyse ona uluslararası savunma stratejisi 

konusunda soru soruyorlar. Kim kimi avutuyor, hangi özgürlük. Kendimizi aldatarak 

sözüm ona varmış gibi özgürlükten söz ederek yasalarda bu doğrultuda yaptığını 

iddia ederek hayatımızı sürdürmeye olanak olduğunu zannetmiyorum.  

Sizinde bu gerçeği hukuk metinlerinden öğreneceksiniz. Anayasa Mahkemesi her 

gün önünden geçiyorsunuz, muhtemelen, önünden geçerken muhtemelen 

diyorsunuz ki ah bende buraya bir girsem. Oraya girmenin yolunu tamamen 

siyasetten geçtiğini her an aklınızdan bugünden itibaren çıkartmayın. Eğer oraya 

girmek siyasetten geçiyorsa kendinizi çok fazla da yormanıza gerek yok.  

Değerli Arkadaşlarım, hukukla iletişim dünyasının ilişkisi bir Ceza Hukuku ilişkisidir. 

Çünkü Türk Hukukunda Ceza Hukukçuları hasbelkader maalesef Basın Hukukuyla 

ilgilenmek zorunda kalmışlardır ve hep ceza verdi. İlk günlerde bile böyleydi. Ama 

unutmayın ki medya dünyası ya da medyanın kendisi, basın olarak söz ettiğimiz 
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dönemden beri bu toplumun başını belasıdır. Çünkü bu toplumda gazetecilik ve 

gazete bu toplumun gelişen ihtiyaçlarını yanıt vermek üzere ortaya çıkmamıştır, 

problem orada. Bu toplumda gazete daha ilk günden itibaren Avrupalı kapitalist 

güçlerin çıkarlarını savunabilmek için gelmiştir, geldiği andan itibaren de siyasal 

iktidarın Abdülhamit’te neden durup dururken Kızıl Sultan diyoruz. Niçin öbürlerini bu 

kadar iyi tanımıyoruz, neden öbürlerinin ne halt karıştırdığının, onu bunu nasıl 

yargılamadan öldürdüğünü, onun bunun canını aldığını niye bilmiyoruz; çünkü 

gazetecilik Abdülhamit döneminde ortaya çıkmıştır. Abdülhamit’in ipini çeken basın 

dünyasıdır. Bunlar basın dünyasıdır derken topyekun bütün basını bahsetmiyorum. 

Şinasi gibi, Agah Efendi gibi Türkiye’de ilk gazeteciliği başlayan insanların derdi 

aslında onlar gazeteciliği sadece gazetecilik yapmak için yapmamışlardır, toplumu 

eğitmek içinde gazeteciliği bir araç olarak kullanmışlardır.  

Ama bakınız 1865’te çıkan ilk Basın Yasamızdan beri özgürlük konusunu konuşun 

Türkiye’de basın özgürlüğü hâlâ yoktur. Türkiye’de basın özgürlüğü 2004 Yasasıyla 

da yoktur ve daha geriye gitmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Her gazeteyi açın, bir 

yurttaş olarak açın her gazetenin bir genel yayın yönetmeni vardır. Genel yayın 

yönetmeni demek, gazetenin başındaki patronun altındaki en güçlü adam demektir. 

Yani çalışan gazetecilerde patron arasındaki, siyaset dünyası arasındaki bağlantıyı 

kuran kişidir. Basın Yasası bu adamı sorumlu olarak tarif etmiyor. Basın Yasasında 

genel yayın yönetmeni diye bir kavram yok, tanımlanmamış. Bir tek yerde geçiyor, 

oda müteselsil sorumlu eğer tazminat söz konusu olursa gazeteci yani telif hakkı 

sahibi yani gazeteci de denmiyor. Eğer o sorumluluğunu yerine getiremezse genel 

yayın yönetmeni, patronla birlikte sahibiyle birlikte adı geçiyor. Böyle bir tanımlama 

nasıl yapılabilir? Yani toplumun bir iletişim aracının gerçek onu işleten onun 

sorumlusu, onu yapan adamı yok sayarak nasıl yasa metni oluşturabilirsiniz ya da 

sadece yazı işleri müdürünü, onun altındaki insanları sorumlu tutmanın sebebi nedir? 

Sebebini bilen siyasetçiler ya da o tartışmayı bilen insanlar açıklayacaklardır. Ama 

böyle acayip bir durum söz konusu, çünkü gücü olanlar o gücü yani patron ve siyaset 

anlaştığı için aradan o tepişmede kim ezilenler gazetecilerdir ve onları biraz daha 

kıdemlisi olan sorumlu yazı işleri müdürleridir.  

Fakat böyle bir olayın sadece bizim başımıza bela olduğunu zannetmeyiniz; 

Amerikalıların, Körfez Savaşından bu yana kendi basınlarını dizginlemişlerdir. 

Hukukun ne olduğunu, hukukun içeriğini nasıl biçimlendiğini anlamak istiyorsanız; 

genel dünya politikasını belirleyen insanların ülkelerinde olan bitene bakmak 

zorundasınız. Yani Türkiye’deki gelişmeleri sadece Türk Politikasıyla 

açıklayamazsınız.  

Türkiye’nin demokratik anayasa yapma girişimini Orta Doğu’da ya da Güneydoğu’da 

bir yurttaşlarımızın tayini olarak algılayamazsınız. O yeniden biçimlenen bir Orta 

Doğu’nun rol paylaşımında Türkiye’ye düşen bir görevin verilmesi onu yapabilmeye 

çalışılmasın, ama Başkanlık Sistemi nereden çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri 

Başkanlık sistemine, eyalete dayalı yeni bir anayasa yapmış mı yok; oda bizimkilerin 

uyanıklığından, oda kendi aralarında bir hesaplaşmanın madem onlar bunu istiyor 



 

15 
 

aradan bunu çıkarabilir miyim diye uyanık Anadolu esnafının nesidir ya da İstanbul 

esnafının hayal gücünü zorlamasıdır. Bununla da biz ne yapmak zorundayız, 

uğraşmak zorundayız.  

Dikkat edin, Uluslararası Politikayı da bilmek zorundasınız, çünkü basın özgürlüğü 

gelip oraya dayanıyor. Özgürlük, gazetecinin habere ulaşması lazımdır. Amerikalılar, 

Vietnam’da gazetecinin habere ulaşmasını mahsurlarını yaşıyorlar. Çünkü Amerika 

Vietnam’da zayiat vermeye başlayınca öldürülen gazetecilerin fotoğrafları, yaralı 

gazetecilerin kanlı resimleri Amerikan bilgisinde yer almaya başlayınca adamlar 

bundan ders aldı. Ne yaptılar? Olan oldu dediler, ama bir daha bizim ileride başımıza 

bir şey gelirse buna meydan vermeyelim dediler ve I. Körfez Savaşında havuz 

sistemi getirdiler. İleride başınıza gelen iyilik ve kötülüklerin kaynağı neresidir, 

iletişimdir.  

Bugün hepinizin cebinde çok pahalı telefon var. Sizin kullandığınız bu yeni 

teknolojiler gerçekten aynen 19. Yüzyılda toplumların istikrarını bozan basın gibi 

istikrar bozabilecek kadar ileri bir teknolojiyle karşı karşıyayız, yapacak bir şey yok. 

Kapatın, yasaklayın çünkü Almanlar bunu yasaklamaya kalktılar, interneti. Dediler ki 

bu internet Alman Anayasasına karşı site, Alman Yasasına yasakladığı Yeni Nazi 

Gruplarının örgütlenmesine imkân bulmaktadır, ben bunu kapatıyorum dedi. Fiilen de 

mümkün değil, pratikte de yapamadı çünkü International Herald Tribune diye bir 

gazete var, bunun yazıları da ona yetti. Bu teknoloji son derece önemli yapacak hiçbir 

şey yok, ama şunu bilmenizi rica ediyorum. Sakın boş buldum ona buna twitt 

atmayın. Çünkü bu teknolojiyi yaratan Amerika Birleşik Devletleri bunun bir özgürlük 

aracı olduğunu fiilen ve mantıken kabul etmiş durumda onlar için problem yok. Orada 

özgürlükleri engelleyen bir teknoloji ya da onun bir kullanım biçimi söz konusu değil. 

Ama Türkiye için, İngiltere için, Avrupa için keşfetmedikleri, sonradan entegre 

oldukları aynen bizim basını sonradan keşfetmemiz gibi Avrupalılarda yeni 

teknolojilerle başlarında problem var. BBC’nin haberine göre çocuğun bir tanesi kız 

arkadaşıyla buluşmasını geciktiren hava koşullarına kızıyor ve diyor ki o kapalı 

havayı ben bilmem ne yaparım diye twitt atıyor. Mahkum ettiler biliyor musunuz 

çocuğu BBC haberine göre. Acayip bir para cezasına çarptırıldı. Yani güç yanlış 

olarak kullanılmayacak, kontrol edilmesi mümkün olmayan yani bir geri kafalı diyeyim 

ben size ya da farklı bir anlayışın kullanıldığı güç, yorumlama biçimi felaket bir 

şekilde aleyhinize olur. Onun için siz farkında değilsiniz, ama ben şimdiden 

söyleyeyim. Kendi adınıza elektronik posta kullandığınızda, kendi fotoğrafınızı o 

facebook’a yerleştirdiğinizde, orada geyik muhabbeti yaptığınızda kaç sene sonra  

kendiniz için yaşam biçiminiz belirlenecek. Çünkü hiçbir şey kaybolmuyor, her şey 

kayıtlı orada. Olağanüstü bir biçimde büyük depolama kapasitesi olan teknolojik veri 

bankalarını onların çöl diye adlandırdığı Nevada’ya kuruyorlar ve zaten gazetelerde 

herhalde okuyorsunuzdur; pilotsuz uçakların kumanda merkezleri nerede Nevada’da. 

Geçler gidiyorlar, oraya oturuyorlar ellerinde birer teknolojik alet orayı bombala, 

burayı gözetle, ona bilmem ne yap der gibi sizinde her birinizin bir kimliği var, 

hiçbirimiz önemli değiliz. Ama ne zamanki Adalet Bakanı olmaya hevesli adaysınız ya 
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da Baro Başkanı olacaksınız o yıllarda kullandığınız bütün mesajları ne yapacaklar 

önünüze dökecekler. Bugünkü gazetelerde ben bir kaldırıyorum. Bu interneti yöneten 

şirket İstanbul’a geliyormuş. Hayallerimiz gerçek oldu. Türkiye bilişimin merkezi 

oluyor. Kendinizi bir taraftan geleneksel sayılabilecek bu özgürlükler konusunda 

bilgilendirin, zenginleşin. Çünkü bu geleneksel araçlar konusunu bu özgürlük anlayışı 

konusunu bilmeden yeni medyanın özgürlük meselelerini nüfuz etmek, anlamak 

mümkün değil. Fakat olağanüstü gelişmeler var, yani genetik biliminin gelişmesi 

hukukunun gelişmesi gibidir, herhalde siz ilgileniyorsunuz.  

Emre Aygen:  

Bir kere her şeyden önce biliyorsunuz, Türkiye’nin hukuktan mezun iki meşhur 

gazetecisi vardır; bir tanesi Çetin Altan bir tanesi Altan Öymen. Hukuktan mezun olup 

gazeteci olun acayip iyi bir iş, çünkü gazetecilik aşk meselesidir. Yani her şeyi 

bırakacaksın, unut. Yani bu ne demek; İstanbul’da Güney Lokantasında yemek 

yemekte, tinercilerle de beraber olmakta, beş kuruşsuz dolanmakta her şey aynı 

bunu kabullenebiliyorsanız, çok zevklidir. Çünkü hukukçulardan gelmiş gazeteciler 

çok ağırlıklı olan kişiler olmuşlardır.  

Şimdi şöyle bir not almıştım; biz gazeteci için açılan bir davada işte SSK’dan ne 

kadar ücret aldığı mahkemede hâkim tarafından sorulmuş. Bakın ben eski Star 

Gazetesi yazarıyken Sevgili Ali Babacan ben Ankara Kolejliyim. Bir gün kalktık, 

kolejin kuru fasulye gününe gittik. Ali Babacan’a dedim ki, bakanım beni atacaksanız 

Star’dan, kendisi de bakan. Haber olsun dedim, bende ona göre bir başka gazeteye 

gideyim. Emre Ağabey olur mu öyle şey dedi. Fakat bu olay Pazar günü kuru 

fasulyeyi yedim, Pazartesi günü beni attı. Şimdi beni atınca da benimle birlikte atılan 

bir sürü gazeteci arkadaşlarım daha vardı, ama ben kendim Sayın Başbakana bir 

açık mektup hazırladım ve bunu da Ankara Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı 

düzenledim. Tabii arkasından da hem Türkiye’deki siyasi parti liderlerine hem de 

Ankara’daki AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine gönderdim.  

Siyasi partiler açısından bakarsanız, bir rahmetli Bülent Ecevit Demokratik Sol Parti 

Genel Başkanı olarak çağırdı, ikincisi de Devlet Bahçeli çağırdı. Allah razı olsun 

MHP’deki çaylar çok güzeldi, tavsiye ederim. Orada Ankara’daki AB üyesi ülkeler 

büyükelçilerine gönderdiğim mektubumun ardından bazı ülkelerin büyükelçileri beni 

çağırdı. Mesela Alman Büyükelçisi çağırdı. Döndü dedi ki kardeşim ne istiyorsunuz. 

Vallahi ben bir şey istemiyorum, yalnız mesela Almanya’nın en güçlü gazetelerinden 

Frankfurter Allgemeine gazetesinin haber müdürünün maaşı Alman SSK’sına göre 

500 Euro olarak gösterilip cebine 5.000 Euro verilir mi dedi. Alman döndü, olmaz öyle 

bir şey dedi. Peki, Ertuğrul Özkök’ü SSK’sı kaç para diye hiç araştırdınız mı dedim. 

Yani tamam Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu’yla çok ciddi birtakım sorunları var, hiç 

kimse bundan şüphesi yok. Eski Bâb-ı Âli’nin bir idari şekli var. Evet, hepimiz amale 

olarak paralarımız, SSK’mız ödendi. Ben emekli oldum, 1.020 Lira emekli maaşım 

var. Yani işte Güneş Gazetesinde Strasbourg muhabiriydim. BBC Türkçe 

Radyosunda çalışmıştım. Sabah Gazetesinde 1995’e kadar Belçika temsilciliği 
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yaptım. Ama onlar fark etmez, gelen maaşınız güzel gözükür. Ama SSK’ya gösterilen 

maaş amale fiyatıdır. Dolayısıyla bu mesleğin arkasında da pek fazla bir şey 

beklemeyelim.  

Muharrem Hocanın anlattığı Hukuki durumlar meselesi var, özellikle bu işte bir 

gazeteci olmakta gereken etik noktalar. Şimdi bakın, sakın twitterlara bir şey 

yazmayın. Ben mesela 1985 Regan, Gorbaçov olaylarını izledikten sonra merkezi 

Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı karşılıklı paktlar yani Varşova 

Paktıyla, NATO’nun elindeki nükleer bombaların devre dışı bırakılmasına karar 

verildi. İşte Varşova Paktının elinde 7 tane mi 8 tane mi ne nükleer bomba vardı. 

NATO’nun elinde de 7 nükleer bomba vardı. Bu nükleer bombaların merkezlerinin 

nerede olduğu ve hedeflendiği noktaların neresi olduğu Stern Dergisinde çıktı. Şimdi 

NATO’nun elindeki 7. Nükleer bomba nereye patlıyor, biliyor musunuz? Buraya 

patlıyor, bunu yazamıyorum ne yapacaksınız? Şimdi NATO’ya ne zaman üye olduk, 

Demokrat Parti Döneminde üye olduk. Yani o zaman Demokrat Partiden başlayan 

bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kadar bu memleketin tüm başbakanları, tüm 

cumhurbaşkanları ya da askeri darbe yaratanların hepsinin suçu var, bunda. 

Tevekkeli değil, bu Kennedy Batı Berlin’e gelmişti, Soğuk Savaş döneminde. Döndü 

böyle Ruslara dedi ki, bana bakın o Moskova’dan kalkan bir güvercin eğer Batı 

Almanya’ya veya herhangi bir yere bir pislik atarsa bu sanki New York’a gelmiş bir 

güvercin pisliğidir diye bir laf etti. Tabii Kennedy böyle bir şey olmamış olsa İstanbul 

içinde aynı lafı söylerdi ya adam nükleer bombayı kafamıza patlatacak. Yani ne için? 

Sovyetler Birliği bizi işgal edecek sonra Amerikalı kardeşlerimiz bizi kurtaracaklar. 

İşte o arada da atom bombasından hayatta kalan kimse kendini bir güzel yaşamına 

yeniden dönmüş olacak.  

Şimdi şöyle sözünü edeyim; bakın Time Dergisinin kapağında dünyada halklar 

tarafından en fazla etkilenen 100 kişiyi vermişler. O 100 kişiden iki tanede memleket 

vatandaşlarımız var; bir tanesi Fethullah Gülen, bir tanesi Abdullah Öcalan. Şimdi 

oturup bunu haberleştirsen şimdi Sayın Başbakan bozulmayacak mı, kardeşim onlar 

mı büyük ben mi büyüğüm? Ama gavur evladı bu ne yapsın bunu da yazamazsınız 

ve içerisinde de Fethullah Gülen ve Abdullah Öcalan içinde birer tane ayrıca yorum 

var, üstünde. Yorum doğru mu değil mi? Seninle Ertuğrul Kürkçü gitti, Avrupa 

Konseyi Parlamenter Asamblesi Hayatım boyunca bu gazetecilikte hep Türkiye’nin 

de üyesi olduğu Avrupa Konsey Parlamenter Asamblesi gibi bir uzun bir cümle 

yazardım. Ama 30 seneden ha Avrupa Birliği, ha Avrupa Konseyi ne olacak kardeş 

biz hep böyle bakmak durumunda kaldık. O zaman onlardan da ayrılalım, iş bitsin. 

Hiç olmazsa ikide birde bu Avrupa şunu dedi, bunu dedi diye bu türden haberler 

içerisinde psikolojik olarak baskının içerisinde de kalmayalım olsun bitsin, ne 

olacaksa olsun.  

Peki, hiç kimsenin de aklına gelmiyor. Türkiye’yi, Avrupa Konseyine üye alıyorlar da 

Avrupa Birliğine niye alamıyorlar. Ayol o zaman Avrupa Birliği nedir diye biliyor 

musunuz hepiniz hukukçusunuz. Kardeşim ben 1984’de Avrupa Ekonomik 

Topluluğunu oluşturan Roma Antlaşmasını aldım, Türkçeye çevirdim. Ankara’da 
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Dışişleri Bakanlığında Roma antlaşması yoktu. Bak kardeşim dedim, buda size 

hediyem olsun. Sen öğrenmişsin git Dışişleri Bakanına Davutoğlu’na kardeşim bir 

tane Davutoğlu’na Roma Antlaşması rica ediyorum. Sana vermek zorunda. Bundan 

evvelki AK Parti öncesindeki iktidarlar peki Dışişleri Bakanlığı bastırmışlardı zaten bir 

tane veriyorlardı. Bir kere onu oku ki ondan sonra bize ne demek istiyorlar onları 

biraz daha anlayalım.  

Şimdi Sayın Davutoğlu, Ertuğrul Kürkçü’nün işte PKK’yı terörist olmaktan çıkaralım 

aktivist yapalım yani faal kardeş şekline dönüştürelim diye bir istekte bulundu. Buda 

kabul edildi. Sonra Parlamenter Asamble’de Türk milletvekilleri var, CHP 

milletvekilleri var, AKP milletvekilleri var, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri var 

Ertuğrul Kürkçü de BDP milletvekili.  

Bakın hayatta şunu hiç unutmayın, ben Strasbourg’da gazetecilik yapardım, 12 tane 

milletvekilleri var. O zaman Anavatan Partisinden milletvekili olan bir başka çok sevgi 

ve saygı gösterdiğim ona her zaman soru sorabileceğim hem bir taraftan büyükelçilik 

görevi yapmış, daha sonra bakanlık yapmış Kamuran İnan vardır.  

Şimdi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesinde gündeme raporlar gelir. İşte 

efendim Çingenelerin hakları, halkın sorunları üzerine bizim Türk milletvekilleri bir 

araya gelirlerdi, bu konudaki genel bir düşünce içerisinde birleşirlerdi. Fakat 12 

milletvekilinin 11 tanesi ya evet derdi ya hayır derdi Kamuran Bey devamlı çekimser 

oy. Ben bir gün kalktım gittim dedim ki Kamuran Bey ben Liechtenstein milletvekili 

olsam size de desem ki 12 tane Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ulusal Milletvekili var, 

işte 11’niz evet ya da hayır diyorsunuz, siz niye ikide birde çekimser diyorsunuz? 

Sizin çekimserliğinizin sebebi nedir diye sorsa ne cevap verirsiniz dedim. Kamuran 

Bey döndü dedi ki Emreciğim dedi sen Liechtenstein Milletvekili değilsin. Şimdi Kürt 

Sorunu var mıymış yok muymuş? Şimdi ben bundan birkaç sene evvel bir yazı 

yazdım. Türkiye’de Demokrat Parti kuruluyor. Demokrat Parti kurulurken Celal Bayar 

Güneydoğu’ya geliyor. Kürt kökenli insanlara dönüyor diyor ki sizin hepinize destek, 

seçimlerde Demokrat Parti bütün milletvekillerinin hepsini alıyor. Bir Demokrat Parti 

milletvekili mecliste Kürdistan diye bir laflar etmeye başlıyor, bunlar olmuş hikâye. 

Celal Bayar çağırıyor, bunu; Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı. 

Dönüyor diyor ki buna Diyarbakırlı kürde bana bak keserim seni diyor. Adam 

korkuyor. Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliğine sığınıyor ve hayatı boyunca bütün 

yaşamını Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamak zorunda kalıyor. Adam Demokrat 

Parti Milletvekili ve adam hayatı boyunca hem İsmet Paşa’ya, Alparslan Türkeş’e, 

Cemal Ada’ya, Bülent Ecevit’e, Süleyman Demirel’e, Necmettin Hocaya hepsine 

yazdığı siyasi mektuplar var. O mektuptan da şu kadar kitap yapılar.  

Şimdi bunun da bir derdi var; peki, o zaman ne olacak? Şimdi ne yapacaksınız? 

Vallahi ne olacağını ne biteceğini hep birlikte göreceğiz. O zaman ne olur gözünüzü 

seveyim, hukuk dünyanın en güzel işidir. Ben hukukçu olmadım, ama bir kere o 

Roma Antlaşmasını okuyun. Birde San Francisco Sözleşmesi nedir ona bakın, oda 

Birleşmiş Milletler. Çünkü bizler o onu demiş bu bunu demiş maşallah kafasıyla 
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baktığımız için bizim gazetecilikteki sorumluluğumuz topluma bir şeyin onların 

anlayacağı şekilde anlatmaktır. Yoksa hepimiz istediğimiz gibi akademik çerçevede 

çünkü mesela bizim öyle hukuk yazarlarımız var ki Türk Ceza Kanunun 162. 

Maddesinin F fıkrası kardeşim muhakkak öyledir, hiçbir şikâyetimiz yok. Lakin 141. 

Maddenin arkasında ne var biz biliyor muyuz? Tamam. Herkesin 1972 yılında 

Cambridge mezunu olduğunu düşünürseniz, yani olmaz bu iş.  

Ben mesela Belçika’da 11 sene yaşarken Belçika’daki iç kanun dolayısıyla orada 

hayatını kaybeden işte Türk kökenli Belçika vatandaşı ya da Türk vatandaşlarını 3 ay 

içerisinde bildirmediği takdirde öldükleri zaman karaciğerleri, akciğerleri, gözü, beyni 

işte ne lazımsa onları alma hakkı Belçika Hükümeti tarafından kanunlaştırılmıştı. Ne 

oldu, o zaman birisi vefat etti diyelim Emirdağlı Türk işçisi Belçika’da hemen gözünü 

alacağız kıyamet koptu. Çünkü o zaman 125 bin Türk vardı, Belçika’da kimsenin 

haberi yoktu. Tabii biz TRT adına ben röportajlar yaptım. Olmaz akciğerimizi, 

karaciğerimizi, gözümüzü, canımızı veremezsiniz diye aktif gazetecilikler yaptık. 

Sonra ne yapsınlar Belçikalılar kanunu biraz değiştireyim, bir seneliğine vereyim 

isteyenler itiraz etsin dedi.  

Biliyorsunuz, bu gazetecilikte basın ne demektir; işte bir baskı rejimi vardır, bir 

mahkeme vardır, birde hapishane vaziyeti vardır. Yani gazeteci olarak hapishaneye 

girdiğiniz zaman itibarınız çok yükselir. Yani ben 1985’te hani böyle anneler gidiyorlar 

o çocukların mezarları yok, ortalıkta. Yumurtalık Olaylarında sen üniversite 

öğrencisisin bir gün canın sıkılıyor. Bir yumurtalı mekâna sizleri tıkmışlar. Senin canın 

sıkılıyor, buradan koşmaya başlıyorsun pat diye şu kapıya vuruyorsun ve vefat 

ediyorsun. Bütün her şey size ait yani hiç sizi öldüren yok, siz kendi kendinizi 

öldürüyorsunuz. Çünkü burada itirafçı bir polis başından neler geçtiğini anlattı. Bizde 

ondan sonra oturduk, yazdık. Tabii bunun içerisinde hangi gazetede kimin mitçi, 

kimin Kapı Dairesi Genel Kurmayın Kapı Dairesinde çalıştığı zaten her gazetede hem 

mitçi vardır, işte Fethullah Efendici vardır, PKKlı vardır, DHKPCli vardır. Bunların ama 

bir gazeteci olarak bu şu derseniz gazetecilik yapamazsınız. Bunların hepsinin var 

olduğunu kabul edeceksiniz, ama yokmuş gibi de gazetecilik yapacaksınız.  

Sonra mesela 12 Eylül yaşandı, Türkiye’de. Ben 11 Eylül’de daha henüz 

üniversiteden mezun değildim,ama 11 Eylül 1980 akşamı da ben TRT’deydim, haber 

merkezindeyim. Ali Kırca Eurovision Müdürü, o akşamda Ali Kırca yok. Eurovision 

konusuna ben bakıyorum. Böyle akşamüstü tanklar gelmeye başladı; bir tank 

Amerikan Büyükelçiliğinin karşısında. Yani top böyle Amerikan Büyükelçiliğini 

korumak için değil, top böyle Amerikan Büyükelçiliğinin önünde; bir tane İş Bankası 

önünde onu da Atatürk kurmuş; bir tanede TRT’de var, önünde askerler yerleşmiş. 

Tabii telefonlar kapalı, hiç kimse konuşamıyor. Fakat hiç kimsenin haberi yok, 

Eurovision kutusu açık kutuda tahta bir kutu. O Eurovision ring şeyi sürekli televizyon 

görüntüsü ve açık tolki volki yani uzun. Oradaki Zaandijk muhabir diyor ki bana bak 

Türkiye’de ne oluyor diyor. Durum felaket bir sürü şeyler oluyor. Adam diyor ki adını 

söyle, birde banka hesabını sana parada vereyim. Ne haber vereceksin bilmem şimdi 

neyin ne olduğu hakkında haberiniz yok ki adama dedim ki, bak kardeşim adımı unut. 



 

20 
 

Şu anda dedim, büyük bir olasılıkla Türkiye Cumhuriyeti Başkentinde askeri darbe 

oluyor, şu anda üç tane tank var ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun içerisinde 

askerler var; verilen bir açıklama yok, ama sanırım Türkiye’de bir darbe var. 

Dolayısıyla en bu haberi 18:00’da vermişim. Tabii 20:00 haberleri Zaandijk biliniyor, 

artık.  

Şimdi o sırada da haber merkezinin başına Kurmay Hava Kuvvetlerindeki Albay 

rahmetli Taner Ağabey vardı; Taner Ağabeyin babası da 27 Mayıs’ın hava 

kuvvetlerinin komutanı. Darbeyi hazırlamışsınız. Ama ağabey ben haberi geçtim 

dedim. Ne diyorsun sen be Ağabey dedim, Eurovision kutusu açık dedim. Ne anlattın 

dedi. Askerler geldi herhalde büyük olasılıkla askeri darbe olacak tabii o sırada başka 

iletişim aracıyla Almanların bundan nasıl haberi var. Ne olacak? Ama bundan dolayı 

bana hiçbir gazetecilik ödülü vermediler. 12 Eylül’ün haberini geçmişiz. Fakat işte bu 

12 Eylül’de tabii o sırada genelkurmaydan haber gelmiş. Edirne’de Eurovision’un 

bağlantı yeri var, orayı da kapatmışlar. Şimdi 12 Eylül saat 13:00’de de Kenan Evren 

Köşke çıktı. Fakat o Eurovision’da tüm dünyaya yayınlanacak. Fakat Edirne’deki 

Albay açmıyorum, kardeşim diyor. Kenan Evren arasın, beni. Hemen acil yolla Sayın 

Kenan Evren’i bulduk. Kenan Evren telefonda dedi ki aç evladım. Neyse Eurovision 

bağlandı ve Kenan Evren’in ilk açıklaması cereyan etti. Yani bizler bu çerçevede 

gazetecilik yaptık.  

Mesela 12 Eylül sonrasında da yabancı medya yani işte ben daha çalıştım; Köln 

Radyosu, İsveç Radyosu, BBC Türkçe radyoları Türk halkı tarafından en çok izlenilen 

radyoydu. Mesela rahmetli Örsan Ağabeyle Köln’de işte haber yapıyoruz. Şimdi 

haberi de o kadar nazik yapmanız gerekir ki mesela haber vereceğiz, fındık fiyatları 

belirlenmiş. Halbuki fındık üreticisi işte 3 lira istiyor, ulusun hükümeti de 1 lira 70 

kuruş mu neye karar vermiş. Haberi nasıl vereceğiz? Örsan Ağabey alıyor, 

mikrofonu. Efendim işte fındık fiyatları açıklandı, işte kilosu 1 lira 75 kuruş tam o 

sırada bir halk türküsü yani yorum bu.  

Ama mesela öyle şeylerde yapıyorduk ki Turgut Beyde sonra Başbakan olduktan 

sonra mesela o zaman tek kanal var, TRT’de ben çırılçıplak bir kadınla röportaj 

yaptım ve TRT’de yayınlandı. Meğerse Turgut Bey TRT’yi seyrediyormuş, bu ne 

rezillik demiş. Televizyonu kapatmış ama Semra Hanım demiş ki Emre iyi çocuktur 

olur mu öyle şey demiş açmışlar televizyonu sonuna kadar seyretmiş. Turgut Beyde 

bana soruyor, bu kadın çırılçıplak mıydı?  

Savaş muhabirliği açısından geldiğimiz zamanda evet ben bu dünya değişiminin 

başladığı yer bu Regan, Gorbaçov olayı. Düşünebiliyor musunuz, 4 ülke 5 gün kim 

uyuyacak ki her şey olağanüstü bir şey olaylardı.   

Savaş muhabirliği açısından da Doğru Avrupa’nın değişimi mesela ben gizli olarak 

Bulgaristan’a girdim. Fakat Sofya’da büyükelçiliğe gittik, büyükelçi diyor ki niye 

girdiniz? Girdik işte kardeşim TRT için gidiyorum. Yani o dönem bile TRT için çok 

önemliydi, o olay. Oda diyor ki askeri ataşeyi çağırın bunları Sofya’nın dışına 

çıkarsın. Oradaki yüzbaşı mıydı binbaşı mıydı bilmiyorum. Dedim ki komutanım…100 
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dolara patlayacaksın dedim, çünkü Sofya’ya içeriye sokmuyorlar. Orada 100 dolar 

verdik, ondan sonra oradaki Murat 124 taksinin altına yatarak kaçak olarak Sofya’ya 

geçtik. Bir 100 dolara daha patlayacaksın. Adam anladı peki dedi, iki tur attırdı. Beni 

çok önemli bir yerde bıraktı ve biz oradan canlı yayın yapacağız. Görüntüleri yaptık, 

montajı yaptık, bastık Sofya’dan Edirne’ye; Edirne’den canlı yayın. Arkasından 

Çekoslovakya’daki bu olaylar ve arkasından da Romanya’ya.  

Soru: Siz kendi haberlerinizi nereden alıyorsunuz, genellikle?   

Emre Aygen: Şimdi bir anekdot söylüyorum. Rahmetli İsmail Cem TRT Genel 

Müdürlüğü yaptıktan sonra Necmettin Hoca, Ecevit koalisyonu dağıldıktan sonra 

meclis rahmetli İsmail Cem’i üniversite mezunu mudur değil midir diye bir soruşturma 

açtı. Soruşturmanın başkanı da rahmetli babamdı. Fakat Süleyman Demirel MC 

Hükümetini kurana kadar hazırladığı raporu hiç kimseye vermiyordu. Cüneyt Akyürek 

geliyordu, Alkan Öymen istiyordu Cemal Ağabey versene raporu diye. Fakat bizim 

hepimizin bizim blu çağlarımızın da ağabeyi Örsan Ağabey’di ve Süleyman Demirel 

başbakan olmuştu. Örsan Ağabey bir gün bana telefon etti. Bana bak şu raporun 

babanın kasadaki raporunu getir sana İskender ısmarlayacağım. Raporu aldım, 

getirdim. Orhan Tokatlı dedi ki oğlum ne yaptığını biliyor musun? Yok, ben İskender 

yemeğe geldim dedim. Çünkü babam Lozan Hukuk Fakültesinden soruyor. İsmail 

Cem mezun mudur değil midir diye. Onlarda diyorlar ki okumuştur diyorlar. Okumuş 

olmak mezun olmak değil, sonra İsmail Cem her şey bittikten sonra mezun oldu. 

Çünkü Sevgili İsmail Cem’in 4 sınıf arkadaşı var; biri Nazlı Çavuşoğlu ya da Nazlı 

Ilıcak, İkincisi Canan Aktur ya da Canan Civaoğlu Güneri Civaoğlu’nun karısı, Mithat 

Sirmen, İsmail Cem. Hanımlar mezun oluyorlar, oğlanlar okumuştur diplomasıyla 

askerliklerini hallediyorlar. Tabii ben bunu rahmetli babama hiç söylemedim. Bir 

gazeteci kaynağını hiçbir zaman söylemez. Yasadışı birisinin kasasından çaldım.  

Korkmaz Alemdar: Herkesin yaptığı gibi internet sayfalarını dolaşıyorsunuz. Ama bir 

yerde eski gazeteyi de basılı olarak görmeniz gerekiyor. Ben bir iki tanesini alıyorum, 

gazetenin. Sonrasında internet ortamında başka bağımsız siteler var, onlara 

bakıyorsanız biraz. Öğrencilerin yabancı dildeki gazetelere bakmalarında sağlık 

buluyorum. Fakat güvenilir kaynak meselesinde galiba direkt aklınıza Suriye haber 

ajansına bakmak geliyor mu? Çok yakınınızda olan ülkelerin hâlâ ayakta olduğunu 

düşündüğünüz haber kaynaklarına bir göz atmakta fayda var. Onun dışında da zaten 

güvenilir haber hocam yasal düzenlemeleri saydı da yasal olarak çok yerinde 

haklısınız da fakat gerçekten sıkıntı büyük çünkü Hatay’da bir öğrencim vardı. Yani 

orada iletişim mezunu Arapça biliyor, orada yaşıyor ve hani orada olan biteni 

aktarmak istiyor. Ama hiçbir gazete yüz vermiyor, yani dramatik bir durum. Onun için 

mümkün olduğu kadar çok farklı yerlere bakacaksınız, ama biz doğru olduğunu 

bilemeyeceğiz. Öyle bir küçük grup oluşturmanız da her zaman fayda var, yani farklı 

kaynakları bakıp her sabah ya da öğleden sonra 5-10 dakika konuşmanızda 

gerçekten ciddi fayda görüyorum.   

 


