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Gazetecilerin mahremiyeti ihlal gibi kutsal bir haklar? yok
Önde gelen ifade özgürlü?ü uzmanlar?ndan Eric Barendt, ?ngiltere parlamentosunun
mahremiyet hakk? raporunu gazeteci John Kampfner’in ele?tirilerine kar?? savunuyor.

Tahmin edilece?i üzere bas?n, Lordlar ve Avam kamaralar? ortak komitesinin özel hayat?n gizlili?i
ve ihtiyati tedbir kararlar?na ili?kin raporunu yay?mlan?r yay?mlanmaz parça pinçik etti. 27 Mart
2012 tarihli The Guardian’da yay?nlanan sert sald?r?lardan birinde yazar John Kampfner’?n
seçti?i ba?l?k “Daha s?k? mahremiyet yasalar? yaln?zca zengin ve güçlülerin i?ine yarar”
?eklindeydi. Siyasetçilerin ço?u zaman mahremiyet yasalar?n? bas?n taraf?ndan ortaya
ç?kar?lmas? gereken skandallar? gizlemek için kulland???n? ima eden Kampfner, komitedeki
milletvekili ve lordlar?n ifade özgürlü?ünü sözde destekler gibi göründü?ünü öne sürdü. Gazeteci,
rapordaki önerilerden birinin arama motorlar?n? mahremiyeti ihlal etti?i hükmüne var?lan her türlü
veriyi “hem kendi arama veritabanlar?ndan hem de internetten silmeye” zorlayabilece?inden
duydu?u kayg?y? özellikle belirtti.
Bu ele?tiriler yerinde de?il. ?lk olarak komite, The Guardian’daki ba?l???n iddia etti?i gibi “daha
s?k?” ya da daha sert mahremiyet yasalar? önermiyor. Rapor, mahkemelerin ifade (ve bas?n)
özgürlü?üyle özel hayat?n korunmas? ilkesi aras?nda genelde do?ru bir denge kurdu?u
de?erlendirmesini yap?yor. Bu ilkelerin ikisi de Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesiyle teminat alt?na
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al?nm??, 1998 tarihli ?nsan Haklar? Yasas?yla ?ngiliz hukukuna dahil edilmi?tir. Mahkemeler ve
daha önce mahremiyetle ilgili ?ikayetleri hükme ba?layan Bas?na Yönelik ?ikayetler Komisyonu
gibi organlar, kar??lar?na gelen her vakada ilgili tüm verileri temel alarak mahremiyetin mi yoksa
ifade özgürlü?ünün mü daha önemli oldu?unu belirlemek zorundad?r. Mahkemelerin mahremiyetle
ilgili olarak kar??la?t??? vakalar?n ço?u, herkesi etkileyen önemli toplumsal ya da ekonomik
kararlar? alan siyasetçiler ve di?er toplumsal aktörler taraf?ndan de?il, cinsel hayatlar?yla ilgili bir
haberin yay?mlanmas?n? durdurmak için ç?rp?nan futbolcular ya da ünlüler taraf?ndan dava
konusu edilmektedir. Ancak Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nin hükmü gere?i, siyasetçiler dahi
belli bir mahremiyet hakk?na sahiptir. Bir milletvekilinin geçmi?te veya halen sekreteriyle ili?kisinin
oldu?u bilgisinin, seçmenlerini temsil etme yetisini ya da Avam Kamaras?’ndaki görevlerini
etkiledi?ine dair kan?t olmad??? sürece, kamu ç?kar?n?n gere?i olup olmad??? net de?ildir.
Zengin ve güçlülerin mahremiyet yasalar?ndan toplumun kalan?ndan daha fazla yararland???
kesinlikle do?rudur. Ancak bu durum büyük oranda s?radan insanlar?n hayat? okurlar?n veya da
izleyicilerin ilgisini çekmezken, bas?n ve di?er mecralar?n zengin ve güçlülerin özel hayatlar?,
özellikle de cinsel ili?kilerini çok daha s?k haberle?tirmesinden ileri gelmektedir. Dahas?, komite
raporunun 136. paragraf?nda da kabul edildi?i gibi mahkemeye gitmenin maliyetini yaln?zca
varl?kl?lar kar??layabilmektedir.
Ritz ya da Dorchester otellerinin varl???na fiyatlar?n?n fahi? oldu?u gerekçesiyle kar??
ç?k?lamayaca?? gibi bu da tek ba??na mahremiyet yasalar?na kar?? ç?kmak çin uygun bir sav
de?il. Özel hayatlar? bazen bas?n?n ilgisine mazhar olan s?radan insanlar?n mahremiyetlerini
korumak için mahkeme masraflar?n?n dü?ürülmesi ya da daha gerçekçi bir biçimde, daha
ekonomik ba?ka mecralara eri?iminin kolayla?t?r?lmas? bir çözüm olabilir. Komite raporun be?inci
bölümünde (203.-209. paragraflarda) mahremiyetle ilgili ?ikayetlere dair alternatif çat??ma
çözümleme mecralar? önerisi de dahil olmak üzere, mahremiyetin yeniden biçimlendirilmi? bir
bas?n düzenleyicisi taraf?ndan korunmas?na yönelik makul ancak müphem bir dizi tavsiyede
bulundu?u halde nedendir bilinmez, Kampfner ele?tirisinde bu tavsiyeleri göz ard? etmi?.
Kar??m?zdaki as?l sorun, twitter kullan?c?lar?, blog yazarlar? ve ne yaz?k ki sorumsuz
milletvekilleri taraf?ndan (raporun mecliste mahremiyet hakk? ve ifade özgürlü?ü aras?ndaki ili?kiyi
inceleyen 6. bölümüne bak?n?z) gayet kolayca göz ard? ediliveren mahremiyet haklar?n?n etkili bir
?ekilde nas?l uygulanabilece?idir. Geleneksel kitlesel bas?n?n genel itibariyle, davac?n?n kimli?inin
gizli tutulmas? da dahil olmak üzere mahkeme kararlar?na uygun hareket edece?ine güvenilebilir.
Gerek kurumda çal??an gerek d??ar?dan hukukçular söz konusu kurulu?lar? bu tür konularlda
bilgilendirir. Dahas?, özellikle yerel ve bölgesel bas?n kurulu?lar?nda çal??an editörler ki?isel
mahremiyet haklar?n?n ihlalinin hizmet ettikleri toplum nezdinde itibar kayb?n?n yan? s?ra ciddi
mali riskler ta??d???n? bilirler. Blog yazarlar? ve twitter kullan?c?lar?n?n yasaya sayg?l?
davranaca?? konusunda ise hiçbir güvencemiz olamaz. Hatta özellikle mahremiyetin de?eri
konusunda ?üpheleri olanlar mahkeme kararlar?na kar?? ç?kmaktan keyif alabilir.
Dolay?s?yla komite, mahremiyet haklar?n?n özellikle internet ortam?nda (91 ve 119. paragraflar)
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daha iyi korunmas? için bir dizi tavsiyede bulundu. Bunlardan birisi Google ve di?er arama
motorlar?n?n, herhangi bir internet sitesinin içeri?inin belli bir ki?inin mahremiyet haklar?n? ihlal
etti?ine dair aç?k bir mahkeme hükmünün bulunmas? halinde söz konusu sitenin linklerini
kald?rmaya özendirilmesine, gerekli hallerde mecbur k?l?nmas?na yönelik mevzuat
olu?turulmas?na yönelikti.
Google’?n 110-115 aras? paragraflarda yer alan ifadesine göre bu tür internet sitelerine eri?imin
engellenmesi teknik olarak mümkün olsa bile bu sitelerin takip edilmesi ilke olarak arzu edilir bir
durum de?ildir. Max Mosley’in ifade etti?i üzere, komite Google’?n mahkeme kararlar?n?n
uygulanmas?na yard?mc? olmak konusundaki gönülsüzlü?üne son derece anla??l?r biçimde
ele?tirel yakla?t?. Google’?n yard?m?, Kampfner’in iddia etti?i gibi mahremiyeti ihlal eden internet
sitesinden ilgili verilerin kald?r?lmas?na de?il, içeri?e eri?imin engellenmesine yarayacak. Bu da
tamamen ba?ka bir mesele.
Bas?n?n genelde son derece ihtiyatl? ve önerilerinde de muhafazakar olan ortak komite raporuna
yönelik ele?tirisinin arkas?nda muhtemelen birbiriyle ba?lant?l? iki temel inanç yat?yor. Birincisi
gazeteciler ve di?er yorumcular için yazd?klar? her ?eyin insanlar?n asli yasal haklar?ndan olan
ifade özgürlü?ü taraf?ndan korundu?unu dü?ünmenin son derece kolay olu?u. Ço?u durumda öyle
olsa bile her durumda de?il. Ünlülerle ilgili gerçekten mahrem meselelerle ilgili dedikodular?n ya da
spekülasyonlar?n, do?ru olsalar dahi, ifade özgürlü?ünün korumas? alt?nda olmas? gerekip
gerekmedi?i son derece belirsiz. ?kinci olarak ABD’de kürtaj hakk?n?n ki?isel mahremiyetinin
veçhelerinden biri olarak görülmesi örne?inde oldu?u gibi, mahremiyet kavram?na çok çe?itli
ba?lamlarda kolayl?kla ba?vurulabildi?i için, k?ymeti pek takdir veya itimat görmüyor. Ama
mahremiyet temel haklardan biri, çünkü mahremiyet hakk?n?n olmad??? hallerde bireysel
ki?ili?imizi geli?tirmek ya da bazen tart??maya müdahil olmak için alan?m?z ya da geçerli
olana??m?z kalmayacakt?r. Dahas?, dost ya da sevgili olabilmek, bu hakk?n varl???n? gerektirir.
Bas?n?n bu alanla ilgili savlar?n?n istenmeyen sonuçlar?ndan biri mahremiyet hakk?n?n ortadan
kald?r?lmas?d?r. Bu da özel ve kamusal hayat aras?ndaki aras?ndaki s?n?r? yok edecek, herkesin
zarar?na olacakt?r.
Bu makale Eurozine’de tekrar yay?mlanm??t?r.
UCL’de emekli hukuk profesörü ve alanla ilgili klasikle?mi? ba?vuru kitaplar?ndan ?fade
Özgürlü?ü‘nün (Oxford Üniversitesi Yay?nlar?) yazar? olan Eric Barendt, ?fade Özgürlü?ü
Platformu dan??manlar?ndand?r.
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