
Kanunun Meclis’ten onay almasını “Ba-
sın ve İspat Hakkı Kanunu Kabul Edildi” 
başlığı ile manşetten gören Milliyet, ha-
berde “ispat hakkı seçimlerde kullanılma-
yacak, muhabirler için tahsil mecburiyeti 
kalktı” alt başlığını kullanmıştır. Haberde 
ayrıca Milli Birlik Komitesi Üyesi Ahmet 
Yıldız’ın “Bu kararın kabulüyle ne müstak-
bel iktidarların, ne de basının bedduasını 
almak istiyoruz.” şeklindeki açıklamaları 
aktarılmıştır. Ertesi gün “Durum” adlı baş-
yazıda, Basın ve ceza kanunlarının basın 
özgürlüğünü yeniden sağladı şeklinde yo-
rumlara yer verilmiştir (Milliyet gazetesi, 
1-2 Aralık 1960).

Kanunun kabul edilmesine mesafe-
li yaklaşan Cumhuriyet gazetesi, 1 Aralık 
1960 tarihli nüshasında, “İspat hakkını 
tanıyan tasarı kabul edildi” manşeti ile çık-
mış, ancak “İspat hakkı sadece kamu ya-
rarını ilgilendiren meselelerde tanınıyor.” 
notunu da büyük puntolarla vermiştir. Aynı 
sayfada yine büyük olarak verilen haber-
de “Basın Kanunu da Milli Komitece kabul 
edildi” denilmiş ve tasarıda ağır para ceza-
larının bulunduğunu belirtmiştir.

Tasarıya olumlu yaklaşan Hürriyet ga-
zetesi, “Türk basını ispat hakkına da kavuş-
tu” diyerek, basına sağlanan özgürlüklerin 
devam ettirildiği izlenimini vermiştir. İlk 
sayfada bulunan bir haberin  alt başlığında 
“MB komitesi basınla alakalı olan bütün ka-
nunları kabul etti” alt başlığını bulunmak-
tadır (Hürriyet gazetesi, 1 Aralık 1960).

Yeni kanunun kabul edilmesini Akşam 
gazetesi de manşetine taşımış ve “Yeni Ba-
sın Kanunu çıktı” başlığı altında; “Basına 
ispat hakkı tanındı. İsnat ispat edilmediği 
takdirde gazeteciler hapis cezasına çarptı-
rılacak.” alt başlığını kullanmıştır. Haberin 
devamında, cevap ve düzeltme hakkının 
yeniden yorumlandığını belirtilerek, gaze-
te çıkarmak için izin alma zorunluluğunun 
kaldırıldığı ifade edilmiştir. Gazetenin bir 
gün sonraki nüshasının ilan şeklinde dik-
kat çekici bir karikatürde, “DOĞUM, Yeni 
doğan çocuğuma İspat Hakkı adını verdim, 
babası İsmail Hakkı” şeklinde bir cümle 
bulunmaktadır. (Akşam gazetesi, 1-2 Ara-
lık 1960).

1.3. Basın İlan Kurumu Kanunu 
(195 sayılı Kanun)

Milli Birlik Hükümeti, gazeteler ile hü-

kümetleri devamlı olarak karşı karşıya ge-
tiren ve basın hürriyeti açısından bir sorun 
olarak gösterilen resmî ilan dağıtımını iyi-
leştirmek, bu alandaki keyfi uygulamaları 
sona erdirmek ve “besleme basın” şeklinde 
tabir edilen gazeteleri ortadan kaldırmak 
için; 2 Ocak 1961 tarihli 195 sayılı Kanun 
ile özerk bir yapıya sahip olan Basın İlan 
Kurumu’nu kurdu (Basın İlan Kurumu, 
2014).

Gazetelerin, bu tasarıya özel ilgi gös-
terdiği ve yayınlarında sıklıkla yer verildiği 
görülmektedir. Milliyet gazetesi, Basın İlan 
Kurumu’nun kurulmasıyla ilgili bir kanun 
teklifinin hazırlandığını yayınladığı uzun 
bir haberle gündemine almıştır. “Özel İlan-
lar Meselesi” başlığı ile yayımlanan yazıda, 
resmî ilanların kurulan özerk bir kuruma 
bırakıldığı, özel ilanların ise serbest bıra-
kıldığını belirtmiştir. Gazete, DP dönemin-
de ilanlarla ilgili keyfi tutumlara da sık sık 
gönderme yapmaktadır (Milliyet gazetesi, 
26 Aralık 1960).

Akşam gazetesi, gelişmeyi “İlan ve Rek-
lam Kurulu Kuruldu” başlıklı haberiyle ve-
rirken, yasanın içeriği ile ilgili yorum yap-
maktan kaçınmıştır. Bu haberin içeriğinde, 
hükümetin, Basın Mesleğinde Çalışanlar 
ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetleri 
Tanzim Eden Kanun’da da düzenlemeye 
gideceğini belirtmiştir (Akşam gazetesi, 4 
Ocak 1961).

Milliyet gazetesi konuyu küçük bir ha-
berle ele almayı tercih etmiştir. “Basınla 
ilgili iki kanun dün çıktı” başlığı ile 1. say-
fadan yansıtılan haberde, Basın İlan Kuru-
mu’nun gazeteciliğin gelişmesi için faaliyet 
yürüteceğini, gazetelere ve gazetecilere 
borç para kullandıracağını öne çıkarmış ve 
“Kurumun teşkili ile besleme basın ortadan 
kalkacaktır.” ifadesini kullanmıştır (Milliyet 
gazetesi, 8 Ocak 1961).

Hürriyet gazetesi ise “Basınla alakalı iki 
kanun” başlığı ile ilk sayfasından duyurdu-
ğu kanunla birlikte, 32 kişiden oluşacak bir 
basın kurulunun teşekkül ettirildiğini ve 
esas görevinin resmî ilan dağıtımı olduğu-
nu kaydetmiştir. 

Haberde, basınla ilgili yeni bir kanun 
hazırlığı olduğu belirtilmiş ancak ayrıntıya 
girilmemiştir (Hürriyet gazetesi, 8 Ocak 
1961).
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