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bir olarak kabul edilmiş olan neşir yasağı key
fiyeti, mahkemelerimize mutlak bir salâhiyet 
şeklinde tanınmış olmayıp birtakım unsur ve 
şartlara tâbi tutulmuş bulunmaktadır. 

Nitekim, Basın Kanununun 6733 sayılı Ka
nunla muaddel 30 ncu maddesinde (Tahkikatın 
seyri ve mahkemenin karar ve muameleleri üze
rinde tesir yapabilecek mahiyette olan neşriya
tın ancak yasak edilebileceği) hususu sarahaten 
ifade olunmuştur. 

Şu halde, hakkında neşir yasağı verilmiş olan 
bir adlî hâdise dolayısiyle yapılacak her hangi 
bir neşrİ3rat mahkemenin karar ve muameleleri
ne tesir edebilecek mahiyette değilse, bu naşri-
yatm tecrim edilebilmesine hukukan imkân mev
cut değildir. 

Esasen tatbikat da daima bu esasa uygun 
şekilde cereyan etmiş ve neşir yasağı vaz'olun
muş bulunmasına rağmen birçok hâdiseler hak
kında matbuatınrızda tesadüf edilen neşriyattan 
dolayı, yukardaki unsurları ihtiva, etmemeleri 
hasebiyle hiçbir zaman cezai takibat cihetine 
gidilmemiştir. 

Bu prensip dairesinde cereyan eden tatbi
katta, neşir yasağına aykırı görülen neşriyat
tan dolayı mevkuteler hakkında bir tefrik ya
pılmaksızın gerekli kanuni takibat icra olun
muş ve ezcümle İstanbul'da münteşir «Hava
dis» gazetesinin 28 Aralık 1957 tarihli nüsha
sında (Hediye kampanyası) başlığı altında ya
yınlanan bir yazı Gazianteb hâdiseleri dolayı-
siyle Basın Kanununun mezkûr 30 ncu mad
desi hükmüne muhalif görülerek gazetenin Ya
zı tşleri Müdürü İlhan Bardakçı hakkında 
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6 . 1 . 1958 tarih ve 28 sayılı talepname ile 
İstanbul Birinci Sorgu Hâkimliğine âmme 
dâvası açılmış bulunmaktadır. 

Yayılan bir tekzibin, Basın Kanununun 19 
ncu maddesindeki hükümlere uygun olup ol
madığının ve binnetice neşrinde kanunen 

: bir mahzur bulunup bulunmadığının tak
diri keyfiyeti, C. Müddeiumumilerine mev
du salâhiyetlerden bulunması hasebiyle 
mezkûr salâhiyetin hüsnü \stimaliiide C. Müd-
deiumumiliklerince gerekli hassasiyet gös
terilmekle beraber, meselenin arz ettiği ehem-

j miyete binaen, mezkûr müessesenin kanunun 
ruh ve mânasına tamamen uygun o1 arak işliye-

; bilmesini temin maksadiyle, mevzu üzerinde ve-
j kâletimizce de titizlikle durulmakta ve tatbikat 
i yakînen takibolunmaktadır. 

Her ne kadar Ulus gazetesinde neşrine karar 
! verilen bir tekzip yazısından dolayı mezkûr ga-

I
zete Umumi Neşriyat Müdürü ihsan Ada tara
fından Ankara C. Müddeiumumiliği hakkında 
vekâletimize bir şikâyet vâki olmuşsa da, keyfi
yet derhal, Hâkimler Kanununun hükümlerine 

I tevfikan usulü dairesinde tetkik ettirilip neti-
| cede mevcut takdir hakkına, istinatla ittihaz olu-
| nan kararda iddia edildiği şek'îde vazifeyi 
j suiistimal suçunun kanuni unsurları bulunmâ-
\ dığı kanaatine varılarak alâkalılar hakkında mu-
; amele ifasına mahal görülmemiştir. 

| Keyfiyetin takrir sahibine bildirilmesine mü-
i saadelerini saygılarımla arz ederim. 
I Adliye Vekili 
l E. Budakoğlu 
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