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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Siyasal İktidar ve Basn Özgürlüğü
İnsanlk tarihi bir yerde siyasal iktidarn mutlak yetkilerinin
snrlandrlmasnn tarihidir. Polis devletinde, siyasal iktidarlar polis
ya da mali denetimler yoluyla vatandaşn davranşlarn her an
izleyerek korku psikolojisini yaratrlar. Basna karş türlü yollara
başvurarak basn bunaltrlar, bask altnda tutarlar.
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lasik demokrasi ad verilen
siyasal sistem çok uzun mücadeleler, kanl savaşlar ve
ihtilaller sonunda kurulabilmiştir.
İnsanlk tarihi bir yerde siyasal iktidarn mutlak yetkilerinin snrlandrlmasnn tarihidir. İngiltere’de 1215 ylnda imzalanmş olan ve “Magna Carta - Büyük
Berat” ad verilen ünlü belge aslnda İngiltere kralnn geniş yetkilerini ve gücünü snrlyor, toprak sahiplerinin rzalar
olmadan kraln vergi alamayacağn belirtiyordu.
Ortaçağda, Avrupa’daki feodal düzenin
yklmas sonucu merkezi krallklarn
güçlenmesi, yeni çelişkilerin doğmasn
sağlad ve aristokrasi - burjuvazi çekişmesine yol açt. Sanayi devriminin yarattğ burjuvazi krallarn mutlak otoritesine karş çkyor ve o mutlak otoriteyi snrlamaya çalşyordu.
Bu konu düşünce akm plannda uzun
yllar sürdü; hak ve özgürlüklerin somut
olarak elde edilmesi yönünde yüzyllar süren ve kanl geçen mücadeleler verildi. Karanlk ortaçağn yklşn sağlayan fikir hareketleri sonunda Fransz İhtilali’nin patlak vermesini sağlad.
Milli egemenlik kavramnn gelişmesiyle, her türlü devlet egemenliğinin kaynağnn millette olduğu görüşü kabul
edildi. İşte bu klasik demokrasinin başlangcdr.
Bat toplumlarnda snfsal yaplar geliştikçe, demokratik sistemin ilkeleri de gelişti. 2. Dünya Savaş’nn sonuna kadar demokrasi “sayısal” ya da “çoğunluk” ilkesini ön planda tutan bir yönetim sistemiydi.
Ancak 2. Dünya Savaş öncesi ileri Bat ülkeleri Almanya ve İtalya’da demokratik haklarn ve özgürlüklerin kullanlarak Hitler ve Mussolini gibi diktatörlerin
oluşmas karşsnda, demokratik sistemin korunmas yönünde yeni hukuksal ve

anayasal seçenekler arand.
Parlamentodaki say çoğunluğuna dayanan “çoğunluk” ilkesi yerine, “siyasete
katılma”, “hukukun üstünlüğü” ve “siyasal iktidarın sınırlandırılması” ilkelerinin benimsendiği “çoğulcu ve katılımcı” demokrasi ortaya çkt.
Bugün çağdaş ve evrensel demokrasi artk bir bakma, siyasal iktidarn sonsuz yetkilerinin anayasalarla kstlanp denetime
alndğ bir rejimdir.

Çoğulcu demokrasi
Çağmzda demokratik anayasalar bir
yandan hak ve özgürlükleri düzenler, öte
yandan da hak ve özgürlükleri güvence altna almak için siyasal iktidarn gücünü snrlamaya çalşr.
Çağmz ileri devletlerinde görülen diğer
bir belirgin özellik ise yasama, yürütme ve
yarg erklerinin birbirinden ayrlmas (kuvvetler ayrlğ ilkesi) ve bu güçlerin birbirini denetlemesidir. Bu ilkeler çağdaş demokrasinin vazgeçilmez öncelikleridir.
Ancak parlamenter sistemi uygulayan
kimi devletlerde görünen ve özellikle
Türkiye’de baskn olarak ortaya çkan en
önemli ve tartşmal konu, yasama ile yürütme arasnda yaşanan ve “fusion” (füzyon) ad verilen fiili birleşme olgusudur.
Bunun anlam şudur: Parlamenter sistemi
uygulayan ülkelerde kural olarak Meclis
çoğunluğunu ele geçiren parti, siyasal iktidara sahip olmaktadr. Meclis çoğunluğunu kontrol eden siyasal parti lideri ayn zamanda hükümetin de baş olmaktadr. Bu noktada yürütme erkinin baş
olan (Başbakan) yani siyasal parti lideri,
ayn zamanda yasama organn da kontrol
etmektedir. Bu nedenle günümüzde, seçimlerle iktidara gelen siyasal gücün, o derece büyük yetkileri vardr ki, Bat dünyasnda kimi siyaset bilimi kitaplar başbakanlar ve başkanlar için “seçilmiş krallar” deyimini kullanrlar.
Çağmzn modern demokrasilerinde

bu nedenlerle, özgür seçimle iktidara gelen siyasal gücün kötüye kullanlmamas
için anayasalarla yürütme organna snrlar getirilmiştir.
Bu snrlama güçler dengesiyle olur; bağmsz, anayasa mahkemesiyle ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle gerçekleşir.
Bu snrlamalar saysal çoğunluğun,
aznlğ ezmemesi için konulmuştur, çünkü “halkın egemenliği her zaman halkın özgürlüğünü” yaratmyor. Çoğunluğun mutlak yetkisini her alanda kullandğ yerde, demokrasi gerçekleşmiyor, özgürlükler yeşermiyor.
Hukukun üstünlüğü ilkesi yarg bağmszlğ ve yargç güvencesinin kesin
varlğ ile gerçekleşebilir. İdarenin üstünlüğü ilkesi doğru değildir, hukuk devletinde kabul edilemez ve ancak totaliter
devletlerde görülür.
Demokrasi sadece 4 ylda yaplan genel
seçimler değildir, aksine demokrasi bir bütündür. Gerek kamu özgürlükleri, gerek insan haklar, gerekse anayasa ilkeleri ve
bask gruplar ve kurumlar bir bütündür.

Basın özgürlüğü

Çağmz demokrasisinin vazgeçilmez bir
ilkesi de basn özgürlüğüdür. Basn özgürlüğü ile çağdaş demokrasi arasnda
doğrudan kesin ilişkiler vardr.
Çağdaş demokrasilerde, halk kitlelerinin tüm olan biteni, siyasal iktidarn karar ve uygulamalarn öğrenmek ve bilmek
haklar vardr.
Kişilerin öğrenme ve bilme haklar,
ancak özgür basnn gerçek fonksiyonlarn yerine getirmesiyle olanakldr. Öğrenme ve bilme hakk basn özgürlüğünün
en geniş ve etkin bir biçimde sağlanmasyla olanakldr.
Günümüzde basn özgürlüğü, yazl
basn (gazete, dergi, vs.) ve görsel basn
(TV, internet) gibi çok geniş bir alan kapsar.
Basn özgürlüğünün kaynağnda, kişilerin temel hak ve özgürlükleri yatmaktadr. Kişilerin bilgi sahibi olma ve öğrenme haklar yatmaktadr.
Yukarda ancak siyasal iktidarn snrlandğ ülkelerde çağdaş ve evrensel demokrasinin gerçekleştiğini belirtmiştik. Seçimler sonunda siyasal iktidar ele geçiren
bir siyasal gücün denetlenebilmesi, gerçek
ve sağlkl bir demokrasiye ulaşlabilmesi ancak basnn özgür olmasyla mümkün olabilmektedir.
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Polis Devleti
Yukarda temellerini
belirtmeye çalştğmz
çoğulcu ve katlmc hukuk devletinin, karşt
“polis devletidir”. Polis
devletinde siyasi gücü
elinde tutan siyasal parti lideri, diktatör ya da
militarist güç, denetleme
mekanizmalarn törpüler, basnn denetleme
etkisini zayflatr.
Polis devletinde, siyasal iktidarlar polis ya
da mali denetimler yoluyla vatandaşn davranşlarn her an izleyerek
korku psikolojisini yaratrlar. Basna karş türlü yollara başvurarak basn bunaltrlar, bask altnda tutarlar.
Aslnda siyasal iktidara karş gerçek denetimi sağlamann en
önemli yolu basn özgürlüğüdür. İşte bu nedenle çağdaş demokrasilerde basna “dördüncü kuvvet” ad verilmiştir.
Buraya kadar çağdaş
demokrasinin temel ilkelerini ve bir demokratik sistemde basnn yerini belirtmeye çalştk.
Yarnki yazmzda,
AKP iktidarnn basnla
ilgili tutumu, davranş
üzerinde durulacaktr.
1-Kayhan İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul Üni. Yayn. 1977, s. 3
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