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undan birkaç ay önce Beyo¤lu Bas›n Savc›l›¤›’ndan dergiye bir tebligat geldi. Yeni bir
yasa ç›km›ﬂ. Bu yasaya göre, bir ay içinde
dergi yöneticileri ne menem bir dergi ç›kard›klar›n› Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na bildirmek zorundalarm›ﬂ, aksi takdirde 500 milyondan 20 milyara
kadar ceza kesilirmiﬂ. Biz de böyle bir bildirimde
bulunmayarak yasalara karﬂ› gelmiﬂiz...
Tepem att›! Ben ya da herhangi s›radan bir vatandaﬂ nerden bilebilir böyle bir yasan›n ç›kt›¤›n›?
Say›n Savc› bize ceza tebligat› yapaca¤›na, uyar›
tebligat› yapsa ya... Biz düﬂman m›y›z? Say›n Savc›
bu ülke için çal›ﬂ›yor da biz komﬂu ülkeler için mi
çal›ﬂ›yoruz!
Dergi ne kadar çok satarsa, ne kadar yayg›nsa
cezas› da o kadar a¤›r olurmuﬂ... Savc›, insafa m›
geldi, yoksa Matematik Dünyas› gibi ad› olan bir
derginin taﬂ çatlasa 3-5 tane sataca¤›n› m› düﬂündü bilemiyorum, ama bize en az cezay› uygulam›ﬂ.
500 milyon cezay› paﬂa paﬂa ödersek olay› daha fazla büyütmeden kapatacakm›ﬂ. E¤er ödemezsek hakk›m›zda dava açacak ve mahkemenin verdi¤i cezay› %50 art›rarak uygulayacakm›ﬂ!
Üstelik “a¤›r” para cezas› kesilmiﬂ. “A¤›r para
cezas›” ne demek bilmiyorum ama herhalde a¤›r
suçlara a¤›r para cezas› kesilir. Bu suçun neresi a¤›r
olabilir ki? Say›n savc› hiç suç görmemiﬂ galiba...
Sonradan ö¤rendim, baﬂka dergiler de ayn›
dertten mustariplermiﬂ. Hatta birço¤una 20 milyar
ceza kesilmiﬂ ve ne yapacaklar›n›, bu paray› nas›l
ödeyeceklerini kara kara düﬂünüyorlarm›ﬂ. Az para de¤il ki 20 milyar.
Cezay› ödemeyip mahkemede gerekeni söylemek istedim. Yoksa 500 milyon TL Matematik
Dünyas› gibi bir dergi için nedir ki? Ama do¤rusu
böyle bir uygulamaya karﬂ› koymadan cezay› ödemeyi birtürlü içime sindiremedim.
Para yerine hapis cezas› olsayd› hemen gidip teslim olurdum. Zaten ne zamandan beri baﬂ›m› dinlememe imkân verecek ve mümkünse çok yüz k›zart›-

c› olmayan bir suç aray›p duruyordum kendime.
Aya¤›ma kadar gelen suçu tepecek de¤ildim ya...
Üstelik, e¤er birileri mahkemenin karar› olan
cezay› %50 art›rabiliyorsa, benim de cezay› %50
indirme hakk›m do¤ar ve böylece %25 kâr ederiz
diye düﬂündüm. Onu da ödemezsem bir %25 daha
kâr ederiz... Böyle bir f›rsat kaçar m›?
Birinci duruﬂmay› unutmuﬂum. Galiba ikinci
duruﬂmay› da unuttum. Büyük olas›l›kla polis zoruyla getirilmem gereken son duruﬂmaya kendi
ayaklar›mla gittim.
Adliye’nin so¤uk koridorlar›nda ç›nlad› mübaﬂirin sesi:
- San›k Hüseyin Ali Nesin...
Hemen arkas›ndan,
- San›k Ahmet Tosun Terzio¤lu...
Me¤er Tosun Bey de san›km›ﬂ... Bilmiyordum.
Benim yüzümden... Hay Allah... Sanki baﬂka iﬂi gücü yokmuﬂ gibi bir de bu iﬂ ç›kt› baﬂ›na... Üzüldüm.
‹kimize birden mi toplam 500 milyon yoksa
ayr› ayr› m› 500 milyon lira cezaya çarpt›r›ld›¤›m›z› anlayamad›m. Bir önceki sayfada al›nt›lanan ya-

B

Resmi Gazete’den
24 Haziran 2004, Say›: 25504
Kanun No: 5187
Kabul Tarihi: 9.6.2004
[...]
Geçici Madde 1. Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce yay›mlanmakta olan süreli yay›nlar›n sahibi [Tosun Terzio¤lu], sorumlu müdürü [ben], Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren otuz gün içinde yay›nlar›n türünü yönetim yerinin bulundu¤u yer Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na bildirmek zorundad›r. Bu süre içerisinde
bildirim yükümlülü¤üne uyulmamas› halinde
yay›n sahibi, sorumlu müdür, beﬂyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar a¤›r para cezas›yla cezaland›r›l›r. Bu ceza bölgesel süreli yay›nlarda ikimilyar liradan, yayg›n süreli yay›nlarda
beçmilyar liradan az olamaz.

* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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sa bu konuda mu¤lak.
Son derece sempatik bir hakim ve savc›yla karﬂ›laﬂt›m. Özellikle hakim en az›l› katile bile ac›y›p
ceza veremeyecek kadar iyi birine benziyor.
Savunmam› yaz›l› haz›rlam›ﬂt›m. Mahkemeye
sundum. Hakim söz verdi, konuﬂmaya baﬂlad›m:
- Say›n Yarg›ç, biliyorum, yasalar› bilmemek
özür olarak kabul edilmez, ama bu yasa “adam öldürmek, çal›p ç›rpmak, aldatmak” gibi yasak oldu¤u bariz olan bir eylemi kapsam›yor ki...
Hakim, sözümü keserek,
 Sen adam öldüremezsin Ali Nesin! dedi.
 Sa¤›m solum belli olmaz... dedim.
 Öldüremezsin öldüremezsin...
‹ﬂ inada bindi! Yeteneklerim konusundaki tar-

t›ﬂmay› bir baﬂka zamana erteleyip savunmama devam ettim.
Cezay› kesen bas›n savc›s›n›n ceza tebligat› yapaca¤›na uyar› tebligat› yapmas›n›n vatana millete
daha hay›rl› olaca¤›n› söyleyince hakim bas›n savc›s›n› korudu. Valilik, yasal süre olarak tan›nan bir
ay geçtikten sonra savc›ya binlerce dergi ad› ve adresle birlikte, “Bunlar yasalara karﬂ› ç›kan dergiler,
bunlara ceza kes!” diye bir yaz› yollam›ﬂ. Savc› da
ne yaps›n, iﬂinden gücünden mi olsun, verilen emri
yerine getirmiﬂ...
Verdi¤im yaz›l› savunmaya bir göz att›. Be¤enmedi. ‹çinde suç mu iﬂlemiﬂim ne... Avukat›ma geri verdi. Oysa ben o savunmay› savunma olarak
de¤il, tarihe not düﬂmek amac›yla vermiﬂtim. Hakim o kadar iyi bir insan ki o anda karﬂ› koyamad›m. Ama bir sonraki duruﬂmada ›srarla savunmam› dosyaya koydurtaca¤›m.
Savunmam›n sonunda Hakim,
- Yaz k›z›m, dedi, San›k Ahmet Tosun Terzio¤lu duruﬂmaya gelmedi¤inden...
Sonra kendi kendine m›r›ldand›:
- Yahu insan utan›yor “san›k” demeye...
‹çim ›s›nd› bu hakime...
Van Üniversitesi rektörü Yücel Aﬂk›n’›n baﬂ›na
gelenlerden sonra Tosun Bey bir sonraki duruﬂmaya gelse iyi olur bence...
Mahkemeye Matematik Dünyas›’n›n var olan
say›lar›ndan birer örnek sunarak duruﬂma salonundan ç›kt›m. Aﬂa¤›da hakimin kabul etmedi¤i
savunmam› okuyacaks›n›z. ♦

Savunma
12 Ekim 2005, Dosya: 2004/628
Suç: 5187 say›l› Bas›n Kanunu’nun Geçici 1.
maddesini ihlal etmek
Beyo¤lu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne
Say›n Yarg›ç,
9 Haziran 2004’te kabul edilen 5187 say›l› Bas›n Kanunu’nun geçici birinci maddesine göre, “kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce yay›mlanmakta olan süreli yay›nlar›n sahibi, sorumlu müdürü, kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren otuz
gün içinde yay›nlar›n›n türünü yönetim yerinin bulundu¤u yer[in] Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na bildirmek zorundad›r. Bu süre içerisinde bildirim yükümlülü¤üne uyulmamas› halinde yay›n sahibi, sorum-

lu müdür, beﬂyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya
kadar a¤›r para cezas›yla cezaland›r›l›r.”
Bu yasaya uymad›¤›m›z için Bas›n Savc›l›¤› bir
tebligatla dergimize 503.500.000 TL ceza kesildi¤ini bildirdi.
Görünürde suçluyuz ve görünürde Bas›n Savc›s› görevini yapm›ﬂt›r, yasan›n gereklerini yerine getirmedi¤imiz için bize ceza kesmiﬂtir. Neyse ki insafl› davranarak olabilecek en az cezay› kesmiﬂtir.
Bizi az cezaland›rd›¤› için Bas›n Savc›s›’na ayr›ca
teﬂekkür ederim ama do¤rusu biz devletten ceza
de¤il mükâfat ve destek beklerdik, o da olmad›,
devletin yan›m›zda olmas›n› isterdik, o da olmad›
karﬂ›m›zda olmamas›n› isterdik.
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Say›n Mahkeme Üyeleri,
Ülkemizin e¤itim düzeyini, okur yazar say›s›n›,
bilime ve sanata duyulan ilgiyi siz benden daha iyi
biliyor olmal›s›n›z. Ne de olsa y›llard›r bu iﬂi icra
ediyorsunuz ve halkla içiçesiniz. E¤itim düzeyinin bu
kadar düﬂük oldu¤u bir ülkede yay›nc›l›¤›n ne demek oldu¤unu da tahmin ediyor olmal›s›n›z. Türkiye’de dergi, gazete, kitap ç›karmak kahramanl›k olarak, hatta Don Kiﬂotluk olarak addedilmelidir. Birkaç yay›nc› d›ﬂ›nda – o da son y›llarda – yay›nc›l›ktan para kazan›lmaz. Hele bilim ve sanat yay›nc›l›¤›ndan hiç para kazan›lmaz, tam tersine zarar edilir.
Kültür, sanat ve bilim dünyam›za hizmet eden
kiﬂilerin 20 milyar liraya kadar varabilen bir cezayla cezaland›rmay› do¤rusu zalimce buluyorum.
En iyi bildi¤im örne¤i vereyim: Her say›s› en az
10 bin satan Matematik Dünyas› dergisinde bir
sekreter d›ﬂ›nda ücretli çal›ﬂan yoktur. Derginin di¤er tüm çal›ﬂanlar› gönüllüdür. Dergi, yazarlar›na
telif hakk› ödemez. Dizgi ve posta masraflar› ‹stanbul Bilgi Üniversitesi taraf›ndan karﬂ›lan›r. Bürolar›m›z Bilgi ve Sabanc› üniversitelerinde oldu¤u için
büro ve depo kiras›, telefon, faks, fotokopi, k›rtasiye, su, elektrik, havagaz›, ›s›nma, çöp vergisi gibi
masraflar›m›z yoktur. Kamuya yararl› bir kuruluﬂun yay›n› oldu¤umuzdan vergiden de muaf›z. Derginin tek masraf› matbaa ve kâ¤›t masraf› ve sekreterine ödedi¤i düﬂük ücrettir.
Bu veriler ›ﬂ›¤›nda derginin çok para kazand›¤›
düﬂünülebilir. Nitekim beklenmedik sat›ﬂ› sayesinde, dergi, daha do¤rusu Türk Matematik Derne¤i,
çok de¤il ama üç beﬂ kuruﬂ kazan›yor. Ancak amaç
kâr olmad›¤›ndan istemeden kazand›¤›m›z bu üç beﬂ
kuruﬂu ö¤rencilere burs vererek, yurtiçinde düzenlenen konferanslar› ve yaz okullar›n› destekleyerek
tekrar geldi¤i yere, yani topluma iade ediyoruz.
Bizim kadar ﬂansl› olmayan di¤er dergilerin
para kazanma olas›l›klar› yoktur.
Say›n Yarg›çlar: Üç ayda bir ve 112 sayfa ç›kan
bu dergi, ancak yaz› iﬂleri müdürünün sürekli ve sabahlara kadar çal›ﬂmas›yla ç›kabilmektedir. Gene de
derginin ç›k›ﬂ› sürekli gecikmektedir. Diliyle, içeri¤iyle, derinli¤iyle, görselli¤iyle, her ﬂeyiyle mükemmel bir dergi ç›karmak için elimizden gelen hiçbir
ﬂeyi esirgemiyoruz. Biraz olsun baﬂar›yor olmal›y›z
ki, derginin sat›ﬂ› kimsenin inanamad›¤› bir düzeye
ç›kt›. ﬁöyle bir karﬂ›laﬂt›rma yapay›m: ABD’de ç›kan
ve Matematik Dünyas›’na eﬂde¤er bir dergi tüm
dünyada sat›lmas›na karﬂ›n 13.000 satmaktad›r, biz

ise 11.000’i geçiyoruz. Ve bu Türkiye’de oluyor...
Hiçbir maddi ç›kar gütmüyoruz, bu iﬂten beﬂ kuruﬂ para kazanm›yoruz, kazanmak da istemiyoruz.
Amac›m›z, gençleri etkileyerek bilime ve matemati¤e
yönelmelerini sa¤lamak. Yegâne ç›kar›m›z matemati¤in güzelli¤ini paylaﬂmaktan ald›¤›m›z zevktir.
Biz böylesine özveriyle çal›ﬂarak Anayasam›za
göre devletin sorumlulu¤unda olan e¤itime katk›da
bulunurken, yani bir anlamda devletin lay›kiyle yapamad›¤› görevin bir bölümünü gönüllü olarak
üstlenmiﬂken, devletten destek yerine 500 milyon
lira para cezas› al›yoruz.
Biliyorum yasalar› bilmemek bir özür olamaz.
Ama Say›n Yarg›çlar, böyle bir yasadan nas›l haberimiz olabilir ki? Bu yasa, “adam öldürmeyeceksin,
kimseyi aldatmayacaks›n, kimseye iftira atmayacaks›n, kimseye hakaret etmeyeceksin” gibi suç oldu¤u çok bariz olan bir eylemi kapsam›yor ki. Üstelik yasadan, yasa Resmi Gazete’de yay›mland›ktan 30 gün içerisinde haberimiz olmas› gerekiyor.
Mümkün müdür? Biz hukukçu de¤iliz ki boﬂ zamanlar›m›zda Resmi Gazete’yi tarayal›m!
Aradan bir ay geçtikten sonra Say›n Bas›n Savc›s› adresimizi bulup bize tebligat yapabiliyor, ama
bu bir ay zarf›nda kimse parma¤›n› k›p›rdatm›yor.
Nerdeyse pusuya yatm›ﬂ, zaman›n geçmesini, yani
suç iﬂlememiz bekleniyor... Say›n Yarg›çlar, iletiﬂim ça¤›nda yaﬂ›yoruz. Elektronik postadan telefona, fakstan postaya kadar her türlü iletiﬂim kolayl›¤› var. ‹lgililer neden bu kolayl›klardan bir ay
sonra yararlan›yorlar da suç iﬂlememizi engellemek
için daha önce gerekeni yapm›yorlar?
Say›n Bas›n Savc›s›’n›n tebligat› elimize geçti¤inde cezay› ödeyecek 500 milyon liram›z vard› ve ödeyebilirdik. Ama bu cezay› öylesine haks›z bulduk ki,
içimiz öylesine burkuldu ki, cezan›n %50 artmas›n›
göze alarak infialimizi burada ifade etmek istedik.
Sonuç olarak,
1) “Kara kapl› kitab›n” yasalar›na göre suçlu
olabiliriz, ama vicdana, akla ve mant›¤a göre suçsuzuz.
2) Hukuken Bas›n Savc›s› ve ilgili makamlar
görevlerini yapm›ﬂ olabilirler, ancak vicdanen görevlerini aksatm›ﬂlard›r, as›l yap›lmas› gerekeni
yapmam›ﬂlard›r. Elimden baﬂka bir ﬂey gelmedi¤inden, kendilerini vicdanlar›n›n mahkemesine ﬂikâyet ediyorum.
Sayg›lar›mla,
Prof. Dr. Ali Nesin
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